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Н. О. О Г А Н Е С Я Н 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КАСЕМА ПО УКРЕПЛЕНИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ 

ИРАКСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Революция 14 июля 1958 г. явилась важной вехой в мно-
говековой истории Ирака. Она по своему характеру была не 
только буржуазно-демократической и антифеодальной, но и 
антиимпериалистической. Революция низвергла династию 
Хашимитов, царствовавшую в Ираке с 1921 г., уничтожила 
монархический режим и впервые в истории Ирака установила 
республику. С победой революции в Ираке был осуществлен 
ряд таких важных социально-экономических преобразований, 
как аграрная реформа, улучшение материального положения 
и расширение прав трудящихся города и деревни, признание 
прав курдов и т. д. 

Наряду с этим, перед новым режимом и молодой респуб-
ликой стоял ряд трудных проблем внешнеполитического ха-
рактера, от успешного разрешения которых зависело не 
только полное завоевание национальной независимости Ира-
ка, но и осуществление вышеупомянутых прогрессивных ме-
роприятий в области внутренней жизни. Порою внешнеполи-
тические вопросы приобретали исключительно первостепен-
ное значение в исторических судьбах Иракской республики 
и доминировали над внутриполитическими проблемами. Изу-
чение этих вопросов представляет, как нам кажется, боль-
шой научный интерес, особенно если учесть, что на книжном 
рынке до сих пор не существует специальной работы, боль-
шой или малой, посвященной данной проблеме. Этот пробел 
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не могут восполнить труды, посвященные, главным образом, 
вопросам внутренней жизни, где коротко и в общих чертах 
рассматриваются также некоторые аспекты внешней полити-
ки правительства Касема. 

В данной статье мы перед собой поставили задачу изу-
чить главные шаги, осуществленные правительством Ирака 
в области внешней политики, которые способствовали завое-
ванию настоящей политической независимости и укреплению 
национального суверенитета. 

Но прежде чем приступить к анализу конкретных внеш-
неполитических актов иракского республиканского прави-
тельства, считаем необходимым остановиться на освещении 
тех внешнеполитических концепций, которых придерживалось 
правительство Касем а. 

* * * 

Изменения, происходившие в июле 1958 г. в Ираке, не 
были простой сменой правительства и людей. Вследствие 
революции власть перешла из рук феодалов и поддерживаю-
щих их компрадоров в руки национальной буржуазии. При-
ход к власти иракской буржуазии заложил основы новой 
политики как внутри страны, так и во внешнеполитических 
сношениях. Это нашло свое отражение в политике республи-
канского правительства, сформированного 14 июля 1958 г. 
Премьер-министром и министром обороны Ирака стал бригад-
ный генерал Абдель Керим Касем. Пост заместителя премьер-
министра и министра внутренних дел занял полковник Абдель 
Салам Ареф. В состав правительства вошли представители всех 
партий, входивших в фронт национального единства, кроме 
коммунистической партии Ирака. Так, например, портфели 
министров финансов и сельского хозяйства были вручены 
соответственно представителям Национально-демократиче-
ской партии Мухаммеду Хадиду и Хутейб аль-Хадж Хм аду, 
один из лидеров партии Независимости Сиддик Шаншаль 
занял важный пост министра национального руководства, а 
лидер иракской партии Баас Фуад Рикаби—министра раз-
вития. Остальные портфели были вручены военным и неза-
висимым. Первым министром иностранных дел стал доктор 
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Абдел/, Джаббар аль-Джумурд. Примечательно, что в состав 
первого республиканского правительства вошли два курда— 
Мухаммед Ca лих Махмуд, министр здравоохранения, и Му-
стафа Али, министр юстиции1. 

Сформирование правительства в основном на базе пред-
ставителей буржуазных и мелкобуржуазных партий и под-
держивающих их программу политических деятелей предо-
пределило новый подход к внешнеполитическим проблемам. 
Это и понятно. Классовым интересам иракской нацио-
нальной буржуазии не отвечала прежняя политика под-
чинения империалистическим странам. Она хотела сама 
быть хозяином в своей собственной стране и укреплять ее 
независимость. В этой связи следует отметить, что Нацио-
нально-демократическая партия, партии Баас и Независи-
мости, вошедшие в состав нового правительства, еще в нача-
ле 1957 г. вместе с коммунистической партией создавшие 
фронт национального единства, приняли программу действий, 
где были четко сформулированы задачи правительства Ирака 
после свержения монархии. В этой программе, опубликован-
ной еще 9 марта 1957 г., выдвигались такие важные требо-
вания, как выход Ирака из Багдадского пакта, борьба с 
любой формой империалистического вмешательства, прове-
дение Ираком независимой политики, основанной на прин-
ципах позитивного нейтралитета. Фронт резко осудил «док-
трину Эйзенхауэра» как новую форму империалистического 
господства. 

После создания фронта национального единства была 
установлена связь между ним и тайной военной организацией 
«Свободные офицеры», возглавляемой Абдель Керим Касе-
мом2. «Свободные офицеры» одобрили программу фронта и 
договорились о совместных действиях. Поэтому когда свер-
шилась революция, то у ее руководителей уже была четкая 
программа как по внутренней, так и по внешней политике. 
Об этом говорил Касем в интервью, данном английской га-
зете «Тайме» 23 июля 1958 г. «Наша революция,—заявил 

1 См. Uriel Dann, Iraq under Qassem. A Political Hlstory, 1958—1963, 
Jerusalem, 1969, p. 40. 

2 См. J. Morris, The Hashlmite Kings, London, 1959, p. 196. 
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о н >—не была произвольным, случайным событием, а явилась 
результатом подробного и заблаговременного планирования 
ответственных в революционном движении людей»3. Об этом 
свидетельствует и первый официальный документ победив-
шей революции, опубликованный за подписью главнокоман-
дующего национальными вооруженными силами Касема 
14 июля 1958 г. В нем иракскому народу сообщалось, что на-
ционально-патриотические силы начали освобождать любимую 
родину от господства корруптнрованной клики, которая прави-
ла народом при поддержке империализма, играла судьбой на-
рода и служила интересам империализма и отдельных лично-
стей4. Далее в воззвании говорилось, что силы, поднявшие рево-
люцию, будут делать все для народа и будет создана народная 
республика. Основные задачи республики в области внешней 
политики, как отмечалось в этом важном документе, заклю-
чались в следующем: установить братские отношения с араб-
скими и мусульманскими странами, уважать принципы ООН 
и действовать согласно резолюциям Баидунгской конферен-
ции5. 

Таким образом, в этом первом документе уже были выд-
винуты три важные задачи, которые должна была решить 
молодая Иракская республика в области внешней политики, 
а именно: освободить Ирак от влияния империализма и его 
агентуры, улучшить отношения с соседними арабскими стра-
нами и уважать принципы и решения ООН и Бандуигской 
конференции. В дальнейшем Касем в своих многочисленных 
выступлениях более детально говорил о своих внешнеполи-
тических концепциях и о той политике, которую должен вести 
Ирак. «Иракская республика,—заявил он,—миролюбивая 
республика. Она чистосердечно желает дружбы со всеми 
народами мира, защищает свою независимость, территориаль-
ную целостность и свою землю от иностранного вмешатель-
ства. В основе нашей политики лежат принципы позитивного 

3 „The Times", London, 23. VII 1958. 
4 См. „Proclamation on the Revolution in Iraq, Baghdad, 14 July, 

1958е—.Documents on International Affairs 1958", London, 1962, p. 285— 
286. 

5 См. там же. 
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нейтралитета и неприсоединения к западному и восточному 
лагерям»®. Касем не раз подчеркивал, что он и его прави-
тельство являются сторонниками позитивного нейтралитета 
и выступают »против группировок и военных союзов»7. Он 
считал, что Ирак должен строить свои отношения с западны-
ми странами на совершенно новых началах. «Дружба между 
Ираком и любым государством, где бы они ни были,— зая-
вил он,—должна основываться на взаимных интересах и 
взаимном уважении, а не на той или иной форме зависимости. 
Поэтому наша дружба с Западом должна носить такой ха-
рактер»*. Это означало новый подход к международным 
проблемам и внесло принципиально новое во внешнюю поли-
тику Ирака. Известно, что руководители монархического 
Ирака придерживались диаметрально противоположных кон-
цепций. Они исходили из необходимости тесных военно-
политических связей с западными империалистическими стра-
нами, что нашло свое выражение в участии Ирака в агрес-
сивном Багдадском пакте, заключении неравноправных дого-
воров и соглашений с Англией и США и т. д. Теперь руко-
водители нового Ирака торжественно заявляли, что они 
отказываются от этой политики, которая не отвечала интере-
сам как самого иракского народа, так и других миролюбивых 
народов. В этой связи уместно напомнить выступление ново-
го министра иностранных дел Хашима Джавада 9 на заседа-
нии Генеральной Ассамблеи ООН 29 сентября 1959 г. Отме-
чая, что перед молодой республикой стоит ряд трудных задач, 
он заявил, что в области внешней политики главная задача 
заключается в том, чтобы изменить ее курс в том направле-
нии, чтобы он «с одной стороны, соответствовал националь-
ным и политическим стремлениям народа, а с другой сторо-

• г ччоч « b j ^ i i J_ÄJ\ i ^ j y ^ x J \ յԼսյԱ—. 
1 Jawad Hashim, Iraq's Foreign Policy before the United Natlons, 

15)60, p 6. 
» .The Times', 23. VII 1958. 
• Хашим Джавад стал министром иностранных дел 7 февраля 1959 г. 

после отставки ряда министров, в том числе и бывшего министра иност-
ранных дел аль-Джумурда. 
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ньг. находился в гармонии с усилиями других народов, стре-
мившихся сохранять мир и безопасность в мире»10. 

В этот период Касем. министр иностранных дел Хашим 
Джавад и другие руководители республики очень часто гово-
рили о политике позитивного нейтралитета. Поэтому нам ка-
жется необходимым выяснить, что они подразумевали под 
этим. Известно, что понятие позитивного нейтралитета до-
вольно общее, даже расплывчатое, и этот термин сам по՝ 
себе, без разъяснения, не может передать суть этой политики. 
К сказанному надо еще добавить, что в разных странах да-
вали различные толкования этому термину. Что касается 
иракских республиканских руководителей, то они под пози-
тивным нейтралитетом подразумевали два момента. Во-пер-
вых, они считали, что создание замкнутых блоков неминуемо 
приведет к усилению международной напряженности. Чтобы 
способствовать ее разрядке, надо отказаться от политики 
участия в блоках. Исходя из этого постулата новые лидеры 
Ирака считали, что Ирак не должен принимать участия в-
военно-политических блоках, а в борьбе двух мировых бло-
ков он должен занять нейтральную позицию и не дать 
вовлечь себя в мировые конфликты11. Во-вторых, это не озна-
чало, что Ирак желал выступать в роли пассивного наблюда-
теля. В своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН 
министр иностранных дел Ирака Хашим Джавад, разъясняя 
свое понимание политики позитивного нейтралитета, отме-
чал, что «Ирак, стремясь освободиться от военных союзов, 
предпринял активные шаги (подчеркнуто нами.—Н. О.), что-
бы укрепить свои дружественные отношения со всеми на-
циями на основе равноправия и взаимных интересов, неза-
висимо от их политических и 'социальных систем»12. Вот это— 
активные действия по установлению дружественных отноше-
ний со всеми народами, независимо от их политических 
систем и идеологических различий, составляет второй важ-
ный элемент в понятии политики позитивного нейтралитета. 

10 Jawad Hashirn, Iraq's Foreign Policy, р. 7—8. 
11 См. там же, стр. 10. 
12 Там же. 
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Политика позитивного нейтралитета являлась большим ша-
гом вперед для Ирака. Это означало полный разрыв с поли-
тикой дореволюционного Ирака, опиравшейся совсем на 
иные принципы. Руководители монархического Ирака—как 
сам король Фейсал II, так и его приближенные Абдул Иллах, 
Нури Сайд, Фадиль Джамали и другие, считали, что Ирак 
должен участвовать в военных блоках, сколачиваемых импе-
риалистическими странами, и поддерживать тесные связи 
исключительно с западными державами. Как известно, на 
практике эта антинациональная политика нашла свое выра-
жение в заключении ряда договоров с Англией и США и в 
участии Ирака в реакционном Багдадском пакте. Теперь, 
после свержения монархии и установления республики,' ее 
руководители отказывались от этой политики, которая, кроме 
вреда, ничего хорошего не принесла иракскому народу. 

В избрании нового внешнеполитического курса большое 
влияние оказало на НОЕЫХ руководителей Ирака не только их 
стремление добиться полной независимости, покончить с 
подчинением империалистическим странам Запада, но и за-
дачи, стоявшие перед ними в области внутренней политики. 
Именно внутренние проблемы—преодоление экономической 
отсталости, развитие национальной промышленности, про-
ведение аграрной реформы, предоставление политических 
прав гражданам республики в рамках буржуазной демокра-
тии и т. д. были вторым важным моментом, оказавшим ре-
шающее влияние на формирование новых внешнеполитиче-
ских концепций у лидеров республиканского Ирака. К чести 
руководителей республики надо отметить, что они видели 
прямую связь между экономической отсталостью Ирака и 
господством иностранного империализма. Касем и его сорат-
ники прекрасно понимали, что они не могут добиться успеха 
в решении внутренних проблем, если не произойдет коренное 
изменение во внешней политике. В их глазах внешняя поли-
тика приобрела особое значение. Сам Касем неоднократно 
обращал на это внимание, подчеркивая, что перед револю-
цией стоят две главные задачи—внутренние и внешние и 
что они тесно связаны друг с другом13. 

13 См. пол ' " ^ » j j ՝ j j i if ojjjS s ^ i L o « . 
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Министр иностранных дел Хашим Джавад прямо заявил с 
трибуны ООН, что «наши усилия в решении внутренних проб-
лем оказывают определенное влияние на формирование на-
шей внешней политики»14. Иракские руководители рассмат-
ривали внешнюю политику как важный инструмент в осу-
ществлении задач июльской революции и считали ее составной 
частью общей национально-освободительной борьбы. Именно 
это акцентировал Хашим Джавад, говоря об основных зада-
чах иракской внешней политики. «Внешняя политика Ирака.— 
отмечал он,—является составной частью нашей национально-
освободительной политики» и задачи, стоявшие перед Ирак-
ской республикой «не могут осуществляться без нашей ми-
ролюбивой внешней политики, основанной на принципах 
позитивного нейтралитета»15. 

Таковы вкратце основные принципы внешней политики 
Иракской республики. На основе новых концепций выкри-
сталлизовывались главные задачи, стоявшие перед респуб-
ликой в области внешней политики непосредственно после 
победы июльской революции. Укрепления политической неза-
висимости и национального суверенитета Ирака можно бы-
ло добиться путем осуществления ряда важных мероприятий, 
среди которых в первую очередь надо выделить следующие. 

Во-первых, отказ от политики участия в агрессивных 
блоках, выход из Багдадского пакта и денонсация неравно-
правных соглашений с западными империалистическими 
странами, в первую очередь, с Англией и США. 

Во-вторых, урегулирование и улучшение отношений с 
соседними арабскими странами, в частности с Объединенной 
Арабской Республикой. 

В-третьих, отказ от однобокой ориентации на западные 
страны, которая была характерна для монархического Ира-
ка, и установление дружественных и равноправных полити-
ческих, экономических, торговых и иных отношений со всеми 
странами, независимо от их социально-политической систе-
мы. Лидеры республиканского Ирака особое значение при-

14 Jawad Hashlm, Iraq's Foreign Pollcy, р. 8. 
13 f yj> '•jL-La.jläJV iLXS\^_»J\ j o p - f ^ e J l 
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давали установлению дружественных отношений на широкой 
базе с Советским Союзом и другими социалистическими 
странами. 

Сразу после революции и установления нового режима 
иракские руководители начали шаг за шагом претворять в 
жизнь УГИ главные задачи. 

• * а 

Республиканскому правительству Ирака с первых же 
дней своего существования приходилось действовать в исклю-
чительно тяжелых условиях. Революция вызвала переполох 
в стане империализма. Западные державы не могли спокой-
но смотреть, как рухнул их надежный бастион на Ближнем 
Востоке, и примириться с совершившимся в Ираке фактом. 
О настроении, царившем в правящих и деловых кругах США, 
Англии и Франции в первые дни после иракской революции, 
некотороепредставлеиие дают сообщения арабской и западной 
прессы. Каирская газета «Аль-Ахбар», подчеркивая, что со-
бытия в Ираке «являются смертельным ударом по доктрине 
Эйзенхауэра и Багдадскому пакту», сообщала, что эти собы-
тия «вызвали смятение в правящих кругах Лондона, Ва-
шингтона и Парижа»16. Другая египетская газета поведала 
своим читателям, что «сообщение о революции в Ираке выз-
вало настоящую панику на Западе и среди членов НАТО» 17. 
Арабская пресса ничуть не преувеличивала в своих сообще-
ниях о возникшей панике и нервозности в странах Запада. 
Это подтверждают и органы печати Англии и Франции. Анг-
лийская газета «Файнэншл тайме», стоящая близко к пра-
вящим и деловым кругам Англии, с горечью констатировала, 
что революция уничтожила один из главных оплотов англий-
ской средневосточной политики18. Далее, продолжая свои 
рассуждения о возникшей ситуации, газета подчеркивала, 
что «ообытия в Ираке—тяжелый удар для Запада вообще и 
для Англии в частности»19. 

» „Аль-Ахбар" Каир, 15. VII 1958. 
" „Аль-Гумхурия" Каир, 15. VII 1958. 
» См. .The Financial Times", London, 15. VII 1958. 
19 Там же. 
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Но если орган английских деловых кругов всячески ста-
рался скрыть нервозность и соблюдать внешнюю респекта-
бельность. то французская пресса об этом ничуть не заботи-
лась и откровенно передавала свои настроения и соображе-
ния. Газета «Эко». орган французских деловых кругов, ха-
рактеризовала свержение монархии и торжество революции 
в Ираке как «провал Запада по всей линии на Среднем Вос-
токе»20. Воспринимая это как траур, газета заменила тра-
диционные цветные заголовки черным шрифтом. А другая 
влиятельная французская газета «Орор» пошла еще дальше. 
Считая, что Багдадский пакт, призванный гарантировать для 
Запада иракскую нефть, без Ирака не представляет более 
ценности, она призвала западные империалистические дер-
жавы «высадить экспедиционный корпус для восстановления 
порядка»21. Она считала военную интервенцию единственным 
средством спасения позиций западных держав на Арабском 
Востоке22. 

Нашли ли эти призывы соответственный отклик у пра-
вящих кругов Запада и насколько реальной была возмож-
ность вооруженной интервенции в Ираке? Сопоставление 
разных документов и материалов позволяет сделать заклю-
чение, что в Англии, а также США, серьезно замышляли ин-
тервенцию, во всяком случае она не исключалась. Уже 
16 июля 1958 г. каирская газета «Ачь-Ахбар» сообщала, что 
Англия ведет подготовку к интервенции в Ираке. «Англия,— 
писала газета,—намеревается вторгнуться в Ирак в течение 
ближайших дней. Английским войскам на Кипре и Мальте 
отдан приказ быть в состоянии боевой готовности. Англия 
сконцентрировала небывалые по численности ударные силы, 
готовые к интервенции»23. В дальнейшем об английской во-
енной интервенции иракскую общественность поставила в 
известность одна из иракских газет24. Однако для выяснения 
данного вопроса особого внимания заслуживают некоторые 

20 .Echo-, Paris, 15. VII 1958. 
11 .L'Aurore", Paris, 15. VII 1958. 
a См. там же. 
л «Аль-Ахбар», 16. VII 1958. 
" .Аль-Джумхурия" ( " d o ^ ^ a J l , , ) , 4. IX 1958. 
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официальные документы, которые подтверждают опасения 
арабских источников о готовившейся интервенции. 15 июля 
1958 г., т. е. на следующий день после иракской революции, 
в английской палате обшин с сообщением о положении в 
Ираке и Ливане выступил министр иностранных дел прави-
тельства консерваторов Сельвин Ллойд. Он охарактеризовал 
общее положение в Багдаде и во всем Ираке как еще не 
совсем ясное. Ссылаясь на сообщение английского посла в 
Багдаде, Ллойд поставил в известность английский парла-
мент о том, что иракцы напали на здание британского по-
сольства, разрушили и сожгли его, убили полковника Грехэ-
ма и ранили двух сотрудников посольства25. Далее он заявил, 
что британское правительство выразило протест и потребова-
ло от иракского правительства гарантии для защиты жизни 
и имущества британцев, находившихся на территории Ирака. 
В конце своего выступления Ллойд заявил, что «британские 
войска в этом районе приведены в боевую готовность»26. 
Последняя часть заявления министра иностранных дел Анг-
лии полиостью подтверждает правильность сообщения каир-
ской газеты «Аль-Ахбар», о чем говорилось выше. Но это еще 
не все. На этом заседании английского парламента один из 
лидеров оппозиции, лейборист Бивен, требовал от прави-
тельства «заверения о том, что никакие британские войска 
не будут использованы и не будут отправлены в Ирак или 
Ливан, пока палата общин не будет иметь возможности рас-
смотреть общую ситуацию»27. Как видно из процитирован-
ного, лейбористы серьезно опасались, что правительство го-
товит интервенцию. Ведь не зря английские войска были при-
ведены в боевую готовность. Эти опасения у них и у англий-
ской общественности еще больше усилились, когда Ллойд 
сообщил, что 15 июля после полудня американские войска 
должны высадиться в Ливане и что «правительство ее вели-

25 См. .Statement In the House of Commons by Mr. Lloyd regarding 
the Situation In Iraq and Lebanon, 15 July 1958'—.Documents on Interna-
tional Affairs. 1958', p. 288. 

28 Там же, стр. 289. 
27 Там же, стр. 288. 
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чества полностью поддерживает это действие»28. В ответ на 
это со скамьи оппозиции раздавались возгласы «Shame» 
(«Позор»)2®. Хотя после этого министр иностранных дел за-
верил парламент, что английские войска не будут участво-
вать в интервенции в Ливане, это не могло успокоить оппо-
зицию. Она не успокоилась и после ответа Ллойда на запрос 
Бивена. «Об использовании британских войск,—заявил он.— 
мне нечего добавить к тому, что я уже сказал. Никакие бри-
танские войска не будут использованы в этой операции (т. е. 
в высадке войск в Ливане.—Я. О.)»30. Таким образом, анг-
лийское правительство, заявляя о своем неучастии в интер-
венции в Ливане, не давало никаких гарантий об отказе от 
интервенции в Ираке. Ллойд в своем ответе просто обошел 
этот вопрос. Между тем Бивен, как помнит читатель, в своем 
запросе предельно ясно требовал от правительства дать га-
рантии, что английские войска не будут использованы или 
посланы не только в Ливан, но и в Ирак. Умалчивая об Ира-

.ке, Ллойд тем самым подтвердил возможность посылки анг-
лийских войск, т. е. интервенции, в Ирак. Английское пра-
вительство в этом вопросе не хотело связывать себя никаки-
ми обещаниями и стремилось сохранять полную свободу 
действий. Оппозиция-так и оценила этот шаг. Вот почему она 
потребовала начать в парламенте дебаты о положении на 
Ближнем Востоке 16 июля, считая, что 17-го «будет очень 
поздно, особенно если учесть тот факт, что никакие гарантии 
не были даны о том, что британские войска не будут приве-
дены в действие в Ираке, Ливане или Иордании до того, как 
палата будет иметь возможность дискутировать этот воп-
рос»31. 

Здесь обращает на себя внимание то обстоятельство, 
что лейбористы хотели начать дебаты 16 июля, считая, что 
17 июля будет слишком поздно. Как известно, 17 июля Анг-
лия совершила интервенцию в Иорданию, которая, еще в 

28 Там же, стр. 289. 
» Там же. 
30 Там же, стр. 288. 
31 Там же. 
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феврале, объединившись с Ираком, образовала Арабскую 
Федерацию. Тут не может быть сомнения, что оппозиция 
знала о готовившейся интервенции, которая не могла огра-
ничиваться только Иорданией. Иначе зачем надо было оппо-
зиции настаивать на проведении дебатоз именно 16 июля, 
считая 17 июля слишком поздним сроком. Здесь добавим, что 
дебаты, начавшиеся 16 июля, никаких положительных ре-
зультатов не дали. Премьер-министр Макмиллан не связывал 
себя никакими твердыми обещаниями, Е частности в вопросе 
политики своего правительства в отношении Иордании3*. На 
следующий день, т. е. 17 июля, английские войска высадились 
в Иордании. Целью английской интервенции было не только 
подавление национально-освободительного движения в Иор-
дании и сохранение трона Хусейна, шедшего в фарватере 
политики западных держав, но и при необходимости распро-
странение действия английских вооруженных сил и на Ирак. 

В пользу версии, что агрессия США и Англии против 
Ливана и Иордании была совершена с целью ее дальнейшего 
распространения и на Ирак, говорят многие другие офи-
циальные американские и английские документы. Так, на-
пример, Белый дом в своем заявлении о высадке американ-
ских войск в Ливане утверждал, что события в Ираке яви-
лись причиной, ускорившей вооруженную интервенцию США 
в Ливане33. Американские официальные лица не скрывали, 
что агрессия может распространиться и на Ирак. Ս6 этом 
более откровенно говорили англичане уже после высадки 
английских парашютистов в Иордании. Английское предста-
вительство при ООН, в Нью-Йорке, распространило следую-
щее сообщение о действиях Англии в Иордании: «Английские 
парашютные войска высадились сегодня в Иордании для 
оказания поддержки действиям короля Хусейна, направлен-
ным на то, чтобы сокрушить иракских повстанцев и отвоевать 
обратно эту ключевую для Запада ближневосточную страну 
(т. е. Ирак—Я. О.)»34. 

33 См. там же. 
м См. «СССР и арабские страны. 1917—1960. Документы и мате-

риалы», М., 1961, стр. 517—518. 
34 Там же, стр. 522. 
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О возможности вооруженной интервенции против Ирака 
свидетельствует, помимо вышеизложенного, еще один очень 
важный факт—позиция стран Багдадского пакта. 17' июля 
1958 г.. в день английской интервенции в Иорданию, было 
опубликовано совместное заявление стран-участниц Баг-
дадского пакта. Нам кажется не случайным совпадение даты 
опубликования этого коммюнике с датой английской интер-
венции. В этом больше убеждаемся, когда знакомимся с со-
держанием совместного заявления. В нем было сказано, что 
главы государств Турции, Ирана и Пакистана с 14 июля, 
т. е. сразу после революции в Ираке, по 17 июля, когда была 
осуществлена английская интервенция в Иорданию, непре-
рывно заседали в Анкаре, рассматривая положение на Ближ-
нем и Среднем Востоке, в частности события, происходившие 
в Ливане и Ираке35. Главы трех государств, выражая глу-
бокое соболезнование по случаю убийства их «лояльных и 
уважаемых друзей», т. е. короля Ирака Фенсала, а также 
Абдуль Иллаха и Нури Сайда, объявили события в Ираке 
«выражением подрывной деятельности, инспирированной 
извне»36. Такое обвинение могло бы дать повод для вмеша-
тельства во внутренние дела Ирака, а в данном конкретном 
случае—организовать интервенцию, потому что согласно 
первой статье Багдадского пакта стороны обязывались «сот-
рудничать друг с другом для своей безопасности и оборо-
ны»37. При желании можно было революцию в Ираке рас-
сматривать как факт, угрожающий безопасности членов Баг-
дадского пакта, и на этом основании пустить в ход весь 
механизм этого агрессивного блока. Повторяем, для разви-
тия событий в этом направлении были все основания, так как 
вышеуказанные государства революцию в Ираке считали ре-
зультатом подрывной деятельности внешних сил. И чтобы не 
.оставить никаких сомнений относительно своих намерений, 
главы Турции, Ирана и Пакистана в совместном заявлении 

35 См. .Joint Coinmunique on the Baghdad Pact Talks, Ankara, 17 July 
1958"—.Documents on International Affairs. 1958", p. 295. 

38 Там же. 
37 .British Foreign Policy: Some Relevant Documents", London, 1955, 

p. 116. I 
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подчеркивали, что они 'решили поддерживать всеми возмож-
ными путями необходимые меры для приостановления меж-
дународного бандитизма в этом районе и не признают это 
проявление дикости (т. е. иракскую революцию.—Н. О.), 
инспирированное извне»38. Не ограничиваясь этим, главы 
трех государств с глубоким удовлетворением приветствовали 
высадку американских войск в Ливане, выражая «уверен-
ность, что эта инициатива (интервенция в Ливане.—Н. О.) 
будет распространяться и на те страны, которым также угро-
жают^-34. Это было явное приглашение на интервенцию в 
Ирак и в те страны, где тоже могли бы произойти прогрессив-
ные изменения. 

Здесь следует добавить, что совместное заявление трех 
стран-участниц Багдадского пакта было принято с ведома 
и согласия Англии, являющейся членом Багдадского пакта, 
и США, которые хотя и формально не были членом агрессив-
ной группировки, но поддерживали тесные контакты с ней. 

Следует особенно отметить ту неприглядную роль, кото-
рую играла в эти дни Турция. Она заняла крайне воинствен-
ную позицию и готова была начать военные действия против 
своего соседа—Ирака. При этом турецкое правительство да-
же не стремилось в какой-то степени замаскировать свои на-
мерения. Оно действовало напрямик. 22 июля 1958 г. министр 
иностранных дел Турции Зорлу в интервью корреспонденту 
английской газеты «Дейли мейл» заявил, что Турция пол-
ностью поддерживает действия Англии в Иордании, и выра-
жал надежду, «что эти действия англичан распространятся 
и на Ирак»40. В случае английской интервенции в Ираке 
Зорлу от имени своего правительства выражал готовность 
полностью поддерживать ее. Чтобы получить полное пред-
ставление о позиции Турции в отношении арабских стран и 
их стремления освободиться от оков империализма, следует 
привести еще один факт. В период осуществления агрессии 

38 »Documents on International Affairs. 1958", р. 295. 
33 Там же. 

«СССР и арабские страны. 1917—1960. Документы и материалы», 
стр. 557. 
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в Ливане Турция предоставила свою военную базу в Адане 
в распоряжение Соединенных Штатов Америки. Гам были 
сосредоточены американские вооруженные силы41, высадив-
шиеся 15 июля в эту маленькую арабскую страну. Здесь ни-
чего удивительного нет. Турция занимала традиционную 
враждебную позицию в отношении арабских стран и часто 
выступала против их интересов. 

Таким образом, круг замкнулся и Иракская республика 
оказалась в кольце враждебных сил, готовых организовать 
интервенцию против нее. Два участника Багдадского пакта— 
Турция и Иран непосредственно граничили с Ираком. На тер-
ритории третьей страны—Иордании находились английские 
войска, а в Ливане—американские войска. Таким образом, 
опасность вторжения на территорию Ирака была слишком 
велика. 

В свете фактов, приведенных выше, по крайней мере, 
спорным кажется утверждение известного английского исто-
рика Дж. Марлоу о том, что «отношение Великобритании к 
иракской революции с самого начала было нейтральным»42. 
Версия английского автора является несостоятельной и не 
подтверждается никакими фактами. Да и как могла бы Анг-
лия оставаться нейтральной по отношению к существовав-
шему в Ираке режиму, созданному и навязанному иракскому 
народу самой Великобританией и в течение десятилетий 
служившему ее интересам. Англия не могла выступать в роли 
нейтрального государства хотя бы потому, что революция 
нанесла тяжелый удар ее интересам и поставила на карту 
экономические и военно-политические позиции Великобрита-
нии в этом важном регионе. 

Но, как известно, интервенция в Ираке все-таки не со-
стоялась. Естественно возникает вопрос, почему Англия и ее 
союзники отказались от ее осуществления. В отказе от идеи 
интервенции решающую роль, по нашему мнению, сыграли 
три фактора. 

41 Там же, стр. 558., 
41 J. Marlowe. Arab Nationalism and British Imperlalisrn, London, 

1961, pp. 185-186. 
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Во-первых, Ирак как страна с богатыми традициями ан-
тиимпериалистической борьбы резко отличался от Ливана, 
и, в частности, от Иордании. Иракский народ прошел жесто-
кую школу национально-освободительной борьбы и в течение 
десятилетий самоотверженно выступал против господства 
Великобритании. Достаточно указать на такие крупные ан-
тиимпериалистические выступления, как общенациональные 
восстания в 1920, 1936, 1941, 1948, 1952 и 1956 гг. Во время 
этих восстаний иракская армия очень часто переходила на 
сторону восставших, а в 1941 г. армия сама выступала против 
Великобритании. Англия прекрасно знала об этом и должна 
была учитывать это обстоятельство при осуществлении своих 
замыслов. 

Кроме того, в отличие от правительства Иордании, ко-
торое полностью одобрило английскую интервенцию в свою 
страну и тем самым в значительной степени облегчило задачу 
интервентов, иракское правительство Касема было против 
всякого вмешательства во внутренние дела Ирака. Оно поль-
зовалось полной поддержкой народных масс, не только ара-
бов, но и курдов, армян и других, выразивших полную готов-
ность грудью защищать молодую Иракскую республику. 
Англия понимала, что интервенция в Ираке чревата серьез-
ными последствиями и для английских солдат она не будет 
легкой прогулкой, как это было в Иордании. При интервен-
ции в Ираке Англия перед собой нашла бы единый фронт 
правительства, народа и армии. Это обстоятельство не могло 
не заставить Англию проявить известную сдержанность и 
осторожность в окончательном решении вопроса об интер-
венции. 

Во-вторых, большую роль сыграла тактика правительст-
ва Касема в первый период после революции. Касем исходил 
из того, что не надо давать повод для интервенции. С этой 
целыо он проводил довольно гибкую и даже можно сказать 
хитроумную политику, что ясно выразилось в вопросах воен-
ных соглашений с западными странами и нефти. 

Известно, что Иракская республика не сразу выщла из 
Багдадского пакта и не аннулировала англо-иракское и 
ирако-американское военные соглашения. Как в первой про-
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кламации иракского республиканского правительства, под-
писанной Касемом 14 июля 1958 г.. так и в своих последую-
щих выступлениях непосредственно после революции Касем 
лишь в общей форме говорил об укреплении независимости 
республики. В этот период Касем или кто-либо из руководи-
телей Ирака умышленно не говорили о Багдадском пакте и 
расторжении вышеупомянутых военных соглашении. Касем 
не хотел давать повода Англии и США для интервенции и. 
по всей вероятности, стремился создать видимость, что корен-
ных изменений в отношениях с западными странами не про-
изойдет. 

Этой цели служила и политика иракского правительства 
в вопросе нефти. Касем в этот период был готов делать все, 
чтобы у иностранных нефтяных компаний не возникли опа-
сения относительно судеб их капиталов и их будущей деятель-
ности. Зная, что этот вопрос очень волнует Англию, США и 
Францию, Касем 18 июля 1958 г., т. е. спустя трн дня после 
американской интервенции в Ливане и сразу на следующий 
день после высадки английских войск в Иордании, выступил 
с официальным заявлением о нефтяной политике своего пра-
вительства. В нем говорилось, что правительство Иракской 
республики заинтересовано в продолжении добычи нефти и 
ее вывоза на рынки, где она обычно продается. Касем тор-
жественно заявил, что «правительство Иракской республики 
уважает свои обязательства перед заинтересованными сторона-
ми (т.е. «Иракпетролеум компани».—Н. О.). Оно предприня-
ло все необходимые шаги, чтобы защитить нефтяные сква-
жины, насосные станции, нефтепроводы н все остальные 
установки в пределах Иракской республики»43. Здесь ни сло-
ва не говорилось о национализации или ограничении прав 
иностранных—английских, американских и французских неф-
тяных компаний. Это было не случайно. Еще раз подчерки-
ваем, Касем не желал вызвать беспокойство и недовольство 
западных стран в таком чувствительном для них вопросе, 
как нефть, и дать повод для интервенции или других форм 

43 .Prociamiiilon Ьу Brigadier, Prlme Minister of Iraq on Oll Pollcy, 
Baghdad, 18 July 1958"-.Documents on International Affairs, 1958". p. 300. 
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активного противодействия с их стороны. Не случайным так-
же кажется появление столь важного заявления именно 18 
июля, когда интервенция в Ливане и Иордании уже стала 
свершившимся фактом. Мы видим прямую связь между этим 
фактом и опубликованием заявления правительства Ирак-
ской республики относительно нефтяной политики. 

Привлекает внимание и другой факт. На следующий 
день после заявления Касема, 19 июля, о политике республи-
канского правительства в нефтяном вопросе выступил пред-
седатель конгресса иракских юристов и видный руководи-
тель партии «Аль-Истиклял» Фаик Самарраи. Эта партия 
входила в фронт национального единства, составляя там 
правое крыло. Как было отмечено выше, ее представитель 
вошел в первый кабинет Абель Керим Касема. Так вот. Фанк 
Самарраи заявил, что «новое республиканское правительст-
во Ирака не обязательно расторгнет контракты с западными 
компаниями на эксплуатацию нефтяных месторождении, но 
потребует большей доли доходов»44. Своим заявлением лидер 
партии «Аль-Истиклял», партии, которая придерживалась 
более правых взглядов и тактики, чем другие партии фронта 
национального единства, и которая не была сторонницей не-
медленных и радикальных изменений в отношениях с Запа-
дом, как бы хотел успокоить западные державы и завоевать 
их доверие в отношении намерений правительства Иракской 
республики. Фаик Самарраи как будто выступал в роли га-
ранта обещаний Касема об уважении Ираком своих обяза-
тельств с нефтяными компаниями. Надо отметить, что ирак-
ское республиканское правительство и до заявления Касема 
от 18 июля 1958 г. делало все, чтобы нефтяные компании 
действовали бесперебойно. Такая тактика давала свои поло-
жительные результаты. Подтверждением этой точки зрения 
может послужить выступление министра иностранных дел 
Англии Ллойда 15 июля 1958 г. в палате общин, о чем мы не 
раз упоминали выше. В своем выступлении Ллойд счел не-
обходимым особо выделить вопрос нефти. По этому поводу 
Ллойд сказал буквально следующее:- «Ирак петролеум ком-

** ,The New York Times". 19. VII 1958. 
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пани» имеет сведения из Киркука, что там все в порядке и 
операции идут как обычно. В Басре также спокойно и опера-
ции продолжаются. 

Нет никаких изменений в положении Хаббании (военно-
воздушная база Англии.—Н. О.)»45. Иначе говоря, западные 
монополистические круги не имели пока основания опасаться 
относительно своих прибылей и под маской «защиты» своих 
экономических интересов организовать интервенцию или 
другую форму вмешательства во внутренние дела Иракской 
республики. 

Таким образом, вышеприведенные факты позволяют 
прийти к выводу, что осторожная и гибкая тактика прави-
тельства Касема оправдала себя и явилась важным факто-
ром в предотвращении намечаемой интервенции. 

В-третьих, в деле провала интервенции в Ираке исклю-
чительно велика роль Советского Союза. Исходя из принци-
пов ленинской внешней политики, он выступал и выступает 
в защиту прав угнетенных и зависимых стран, за равенство 
народов и против вмешательства империалистических держав 
во внутренние дела развивающихся государств. СССР ни-
когда не скрывал, что его симпатии на стороне народов, бо-
рющихся против империализма, и оказывал всемерную по-
мощь национально-освободительным движениям, где бы они 
ни были. Этим и определялось его отношение к июльской 
революции и образованию Иракской республики. Советский 
Союз приветствовал появление на Арабском Востоке нового-
миролюбивого государства, сбросившего с себя британское 
колониальное иго. 

Советский Союз с первых же дней с пристальным вни-
манием следил за событиями, развивающимися вокруг Ирак-
ской республики. Когда была совершена американская аг-
рессия в Ливане, то советский представитель 15 июля 1958 г. 
на заседании Совета Безопасности ООН по поручению свое-
го правительства осудил действия американского империа-
лизма. Советский представитель указал, что цель американ-
ского империализма—задушить освободительное движение не 

45 .Documents on International Affairs. 1958', р. 289. 
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только в Ливане, но и з Ираке и других арабских странах46. 
Он требовал от правительства США «прекратить вооружен-
ное вмешательство во внутренние дела арабских государств 
и немедленно отвести свои войска с территории Ливана»47. 

16 июля еще до высадки английских войск в Иордании 
было опубликовано заявление Советского правительства в 
связи с событиями на Ближнем и Среднем Востоке. В нем 
подчеркивалось, что у колониальных держав есть широкий 
план вмешательства во внутренние дела стран Арабского 
Востока и что американская агрессия против Ливана вызва-
на революцией в Ираке. «Такое развитие событий на Ближ-
нем Востоке (имеется в виду революция в Ираке.—Я. О.),— 
читаем в заявлении Советского правительства,—явно не 
устраивает колониальные державы, которые восприняли 
создание Иракской республики с нескрываемой враждеб-
ностью. Тотчас началась лихорадочная деятельность в Ва-
шингтоне, Лондоне и Анкаре»48. Действия колониальных 
держав создали тревожное для дела мира положение на 
Ближнем Востоке. Империалистические державы, сбросив-
шие с себя маску, решили путем ввода своих вооруженных 
сил «проучить» непокорные народы и сохранить свое господ-
ство на Арабском Востоке. Советский Союз считал своим 
долгом ясно и недвусмысленно заявить, что он не оставит в 
одиночестве Ирак и другие арабские страны и предпримет 
необходимые шаги для защиты их прав. Советское прави-
тельство заявило, что «Советский Союз не может оставаться 
безучастным к событиям, создающим серьезную угрозу в 
районе, прилегающем к его границам, и оставляет за собой 
право принять необходимые меры, диктуемые интересами 
сохранения мира и безопасности»49. 

17 июля, после интервенции Англии в Иорданию, пред-
ставитель СССР в Совете Безопасности ООН А. А. Соболев 

48 См. «СССР и арабские страны. 1917—1960. Документы н мате-
риалы», стр. 514. 

47 Там же, стр. 516. 
4» Там же, стр. 518. 
49 Там же, стр. 520. 
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вновь осудил агрессоров и потребовал вывести американские 
и английские войска из Ливана и Иордании и отказаться от 
намерения вторгнуться в Ирак50. В связи с агрессией США и 
Великобритании на Ближнем Востоке Советское правитель-
ство 18 июля выступило с новым заявлением. В нем оно еще 
раз разоблачило агрессивные планы американских и англий-
ских империалистов в отношении Ирака. В этом заявлении 
убедительно показывалось, что «целью вооруженной интер-
венции Великобритании в Иордании является не только по-
давить движение народа Иордании за свою независимость, 
но, укрепившись в Иордании, использовать эту страну наряду 
с Ливаном, оккупированным американскими войсками, в 
качестве военного плацдарма для подавления народной ре-
волюции в Ираке»51. Советское правительство, потребовав 
от США и Великобритании прекратить вооруженное вмеша-
тельство во внутренние дела арабских стран, со всей твер-
достью заявляло, что «Советский Союз не будет оставаться 
безучастным к актам непровоцированной агрессии»52. 

Из перечисленных документов читатель легко может убе-
диться, что Советский Союз очень внимательно, час за часом, 
день за днем следил за развитием событий на Арабском 
Востоке и использовал разные каналы, чтобы оградить Ирак 
от агрессии США и Великобритании и сохранить его нацио-
нальную независимость. Из серии этих документов, относя-
щихся к выявлению роли СССР в деле предотвращения ин-
тервенции в Ираке, следует остановиться еще на двух важ-
ных документах. Первый из них—послание Председателя Со-
вета Министров СССР президенту США Д. Эйзенхауэру 19 
июля 1958 г.53 В нем говорилось, что оккупация Ливана и 
Иордании и угроза интервенции, нависшая над Ираком, мо-
гут привести к крайне опасным последствиям и вызвать та-

50 Там же, стр. 522—524. 
61 Там же, стр. 525. 
52 Там же, стр. 526. 
53 С посланиями он обратился также к премьер-министру Великобри-

танпи Г. Макмиллану, председателю Совета Министров Франции 
Ш. де Голлю и премьер-министру Индии Дж. Неру. 
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кую цепную реакцию, остановить которую будет невозмож-
но54. Не трудно понять, что означали эти слова. Советский 
Союз хотел, чтобы у США и Великобритании не было сомне-
ний в его готовности оказать помощь Ираку и другим араб-
ским странам. «В этот грозный час истории,—подчеркивалось 
в послании,—когда нельзя больше медлить ни минуты, Со-
ветский Союз, неизменно выступающий за мир во всем мире, 
против войны, за мирное сосуществование, не может остать-
ся безразличным к тому, что происходит на Ближнем и Сред-
нем Востоке, в непосредственной близости от его границ. 
Советский Союз не может остаться в стороне, когда решается 
вопрос: быть войне или быть миру»55. Призывая отказаться 
от агрессии, Советский Союз предложил для решения кон-
фликта немедленно созвать совещание глав правительств 
СССР, США, Великобритании, Франции и Индии. 

И, наконец, второй документ—памятная записка Совет-
ского правительства правительству Турции 24 июля 1958 г. В 
этой записке разоблачалось фарисейское утверждение Тур-
ции о ее приверженности делу мира и осуждалась роль Тур-
ции как инструмента в осуществлении агрессивных замыслов 
США и Великобритаиии в отношении Ирака и других араб-
ских стран. Дело в том, что 22 июля 1958 г. министр иностран-
ных дел Турции Зорлу в своем заявлении, сделанном от име-
ни турецкого правительства временному поверенному в делах 
СССР в Турции, утверждал, что «Турция не сделает каких-
либо шагов, которые вели бы к обострению обстановки на 
Среднем Востоке»56. Это было явным обманом и абсолютно 
не соответствовало действительности. Об этом было прямо 
сказано в советской памятной записке. «Можно было бы 
только приветствовать такое заявление со стороны Турции,— 
читаем там,—если бы оно соответствовало проводимой поли-
тике. 

Однако Советское правительство вынуждено констати-
ровать, что это заявление правительства Турции не согласу-

84 «СССР и арабские страны. 1917—1960. Документы и материалы», 
•стр. 528. 

и Там же, стр. 530. 
58 Там же, стр. 557. 
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ется с фактами, касающимися действительной политики Тур-
ции в связи с последними событиями на Ближнем и Среднем 
Востоке»57. Что имело в виду Советское правительство? В 
памятной записке приводился ряд фактов, неопровержимо 
доказывающих причастность Турции к подготовке интервен-
ции в Ираке и обострению положения на Ближнем Востоке. 

Зорлу 22 июля, т. е. в день, когда он от имени своего 
правительства заверял советское правительство, что Турция 
предана делу мира и не сделает каких-либо шагов, могущих 
привести к обострению положения на Среднем Востоке, в 
интервью газете «Дейли мейл» заявил, что Турция полностью 
поддерживает действия Англии в Иордании и выражает на-
дежду, что эти действия англичан распространятся и на Ирак. 
Воистину, лицемерие и фарисейство не имеет границ. О лжи-
вости турецких заверений свидетельствовал и тот факт, что 
США во время интервенции в Ливане использовали военную 
базу в Адане. Помимо этого, Турция приводила в боевую 
готовность части турецкой армии и сосредоточила их у ту-
рецко-иракской границы. В памятной записке на это прямо 
указывалось турецкому правительству. «Угроза агрессии,— 
говорилось там,—против Ирака не снята. По имеющимся 
сведениям, в Турции происходит призыв резервистов, в Диар-
бекире происходит концентрация турецких военных частей, 
направляемых к границам Сирии и Ирака, хотя, как извест-
но, ни Сирия, ни Ирак не угрожают Турции»58. Эти факты 
свидетельствовали о том, что Турция, вопреки официальным 
заявлениям, готовилась участвовать в авантюре против со-
седних арабских стран. Такая политика была чревата боль-
шой опасностью для самой Турции, о чем и Советский Союз 
считал своим долгом серьезно предупредить ее. «Советское 
правительство,—говорилось в памятной записке,—считает 
своим долгом предупредить правительство Турции о тяжелой 
ответственности за возможные последствия в развязывании 
военного конфликта в этом районе»59. Оно выражало надеж-

57 Там же. 
58 Там же, стр. 558. 
69 Там же. 
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ду, что Турция не на словах, а на деле не допустит каких-
либо шагов, которые вели бы к обострению обстановки на 
Ближнем и Среднем Востоке. 

Твердая позиция, занятая Советским Союзом в отноше-
нии зашиты интересов Ирака и других арабских стран, и 
серьезные предупреждения, сделанные им США, Великобри-
тании и Турции, играли большую роль в провале интервен-
ции в Ираке. В конце концов империалисты вынуждены были 
отказаться от идеи вооруженного вторжения в Ирак и зы-
вести свои войска из Ливана и Иордании. 

Таким образом, можно сказать, что все три фактора, 
вместе взятые, привели к ликвидации угрозы интервенции, 
нависшей над Ираком. США и Великобритания шли на по-
пятную. 1 августа 1958 г. Великобритания признала Ирак-
скую республику. Однако за два дня до этого в Лондоне, в 
королевской церкви Савой, была проведена служба в память 
иракского короля Фейсала, Абдуль Иллаха и Нури Сайда, 
убитых во время июльской революции60. Этим недружелюб-
ным актом по отношению к Иракской республике Англия 
хотела выставить себя в белом свете и показать, что она не 
забывает ՝своих «друзей», которые верно служили ее импе-
риалистическим интересам. 

2 августа Иракскую республику признали также Соеди-
ненные Штаты Америки61. 

Так завершился первый раунд борьбы за сохранение и 
укрепление независимости Иракской республики. 

* » * 

Иракская республика получила в наследство от старого 
режима целый груз сложных и трудных вопросов, с разре-
шением которых было связано укрепление ее независимости. 
Среди этих вопросов важное место занимали проблема так 
называемой Арабской федерации и урегулирование отноше-
ний с арабскими странами, в первую очередь с Объединен-
ной Арабской Республикой. 

, 0 См. Uriel Dann, Iraq under Qassem, р. 52-
61 См. т,ам же. 
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Арабская федерация образовалась 14 февраля 1958 г. на 
базе федерального объединения Ирака и Иордании. Она яви-
лась выражением объективного стремления арабских наро-
дов к единству, которое было очень сильно в конце 50-х и 
начале 60-х гг. Однако нельзя любое объединение автомати-
чески считать прогрессивным. В оценке Арабской федерации 
или другой формы объединения прежде всего надо исходить 
из того, каким силам она служила: силам прогресса и демо-
кратии или реакции и империализма? Арабская федерация 
была союзом двух реакционных монархов из одного и того 
же царствующего дома Хашимитов в Ираке и Иордании. 
Оба государства были тесно связаны военными и иными сог-
лашениями с Англией, позиции которой были самыми силь-
ными в этих странах. Ирак и Иордания фактически были вот-
чиной британского империализма. С середины 50-х гг. в этих 
странах усилилось также влияние США. Таким образом, об-
разование Арабской федерации было на руку западным им-
периалистам, в частности английским империалистам. Объе-
динение двух государств, где существовал реакционный анти-
народный режим, усиливало их позиции на Арабском 
Востоке и усугубило раскол, существовавший между араб-
скими прогрессивными и реакционными силами. 

Федерация предусматривала общую внешнюю политику, 
единое дипломатическое представительство, объединение ар-
мии Ирака и Иордании под названием Арабской армии, лик-
видацию таможенных барьеров и унификацию обучения 
(ст. IV). Флаг арабской революции 1916 г. был принят в ка-
честве флага как федерации, так и Иордании и Ирака 
(ст. VII). Глава Ирака считался главой Арабской федерации 
(ст. IX)62. 

После июльской революции перед правительством Ирак-
ской республики стояла дилемма: либо оставаться в одной 
федерации с Иорданией, со всеми вытекающими отсюда пос-
ледствиями, либо добровольно и в одностороннем порядке 
выйти из нее. Разрешение этой дилеммы имело прямое от-

и См. „Proclamatlon of the Arab Union of Iraq and Jordan, Amman, 
14 February 1958"—.Documents on International Affalrs. 1958*, p. 240. 
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ношение к укреплению независимости молодой Иракской 
республики. Мог ли республиканский Ирак сохранять госу-
дарственное единство, хотя и в форме федерации, с Иорда-
нией, где существовал реакционный монархический режим, 
тесно связанный с империалистами? Предположим, Ирак не 
вышел бы из федерации. Что могло это означать? Возьмем 
такой вопрос, как проблема внешней политики. По статье IV 
положения о федерации, Ирак и Иордания должны были 
объединить свои внешнеполитические органы, вести единую 
внешнюю политику и иметь единое дипломатическое предста-
вительство за рубежом. Но в создавшихся условиях это было 
немыслимо. В начале этой статьи мы подробно остановились 
на внешнеполитических концепциях иракского республикан-
ского правительства. Правительство Касема выступало за 
позитивный нейтралитет—установление равноправных отно-
шений со всеми странами, неучастие в военных блоках и от-
каз от неравноправных соглашений. А королевство Иордании 
но-прежнему было сторонником тесных контактов с импе-
риалистическими странами и укрепления отношений с Англи-
ей. Хозяином в этой стране был британский империализм, и 
Хашимитский дом держался на английских штыках. По всем 
кардинальным вопросам Ирак и Иордания занимали диа-
метрально противоположные позиции, что исключало всякую 
федерацию или иную форму государственного объединения 
между ними. 

Или же проблема армии. Как отмечалось, армии Ирака 
и Иордании должны были объединиться. Но после револю-
ции в Ираке армии этих двух стран выполняли разные функ-
ции. Иракская армия стала инструментом революции, ее 
ударной силой и надежной опорой созданного в-Ираке про-
грессивного режима. Одной из ее главных функций была за-
щита республики от посягательств империализма и укрепле-
ние ее независимости. Что же касается иорданской армии, то 
она в основном выполняла жандармские и карательные функ-
ции в отношении собственного народа, являлась опорой трона 
Хусейна и была поставлена под английский контроль. По-
нятно, что объединение этих двух армий было немыслимо. 

Тут возможен был и другой вариант. Предположим, 
Касем, ссылаясь на IX статью федерации, гласившей, что 
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глава Ирака считается главой Арабской федерации, попытал-
ся бы распространять установившиеся в Ираке новые поряд-
ки и на Иорданию, иначе говоря, попытался бы экспорти-
ровать революцию. Такой шаг был бы чистейшей авантюрой. 
Этот необдуманный и недальновидный поступок со стороны 
Касема мог бы послужить подходящим поводом для запад-
ных держав, чтобы организовать вооруженное вмешательство 
в дела Ирака, о чем мы говорили выше. Ведь в этот период 
империалистические державы усиленно распространяли вся-
ческие небылицы об опасности, исходящей от Ирака. Они 
сами были готовы к авантюрам. Об этом свидетельствует, 
помимо многочисленных фактов, приведенных выше, и то, 
что король Иордании Хусейн, «явно по совету своих покрови-
телей, объявил себя главой уже не существующей ирако-иор-
данской федерации вместо низложенного иракским народом 
короля Фейсала, хотя для этого он не имел никаких осно-
ваний ни по форме, ни по существу»63. В заявлении Совет-
ского правительства этот акт Хусейна расценивался как про-
вокационный. Хусейн не скрывал свою враждебность к 
республике Ирака. Как утверждала американская газета 
«Крисчен сайенс монитор», Хусейн, объявив себя главой ира-
ко-иорданской федерации, лелеял надежду повести «свою 
армию, поддержанную турецкими, американскими и англий-
скими войсками, против нового иракского режима»64. 

В свете вышеизложенного не трудно прийти к выводу, 
что в создавшихся условиях самым благоразумным и пра-
вильным ходом для Ирака мог бы быть выход из Арабской 
федерации и расторжение соглашения о ней. Этим можно 
было бы положить конец, с одной стороны, разговорам о мни-
мой иракской угрозе или экспорте революции и тем самым 
лишить Англию и США всякого повода организовать воору-
женную интервенцию в Ираке, а с другой стороны, укрепить 
независимость Иракской республики. С выходом из федера-
ции Ирак отрезал бы ту нить, которая через Арабскую фе-

ю «СССР и арабские страны. 1917—1960. Документы и материалы», 
стр. 519. 

м Цит. по Л. Котлов, Иордания в новейшее время, М., 1962, стр. 232. 
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дерацию и Иорданию протягивалась к британскому империа-
лизму. 

Касем. трезво оценив создавшееся положение и исходя 
из национальных интересов Ирака, разрешил дилемму Араб-
ской федерации в пользу выхода Ирака из нее, что было 
единственным правильным решением. Вечером, 15 июля 
1958 г., после заседания правительства, Касем выступил со 
специальным заявлением о дальнейшей судьбе Арабской фе-
дерации. Он поставил в известность иракский народ и все 
заинтересованные стороны, что иракское правительство при-
няло решение о выходе из Арабской федерации. Касем от-
метил, что федерация между Ираком и Иорданией была 
нереальной и не отвечала интересам народов обеих стран®5. 
По его мнению федерация предназначалась для укрепления 
устаревшего королевского режима и для защиты интересов 
правителей, которые занимали свои посты вопреки воле на-
рода и ничего не сделали для благосостояния народа. «Учи-
тывая этот факт,—говорил Касем,—правительство Иракской 
республики заявляет о своем выходе из Иракско-Иорданско-
го союза и считает все относящиеся к нему законы недейст-
вительными. Ирак не считает себя более связанным финан-
совыми и военными обязательствами, принятыми на себя 
этой федерацией». Согласно этому решению иракским вой-
скам, находившимся на территории Иордании, было прика-
зано вернуться в Ирак. Иракские войска, так называемые 
«Хади колонна», были с мая дислоцированы в Северной Иор-
дании, вблизи Мафрака, для «обеспечения безопасности» 
Иордании68. После получения приказа они в полном составе, 
с оружием и всем снаряжением вернулись в Иракскую рес-
публику. Флаги Арабской федерации были спущены и заме-
нены иракскими флагами. 

2 августа 1958 г. король Иордании Хусейн признал вы-
ход Ирака и роспуск Арабской федерации. 

Решение вопроса Арабской федерации сравнительно 
безболезненно и без военных конфликтов явилось большой 

13 См. Uriel Dann, Iraq under Qassem, р. 52. 
6* Там же. 
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победой Иракской республики и иажиым шагом на пути ук-
репления ее национальной независимости. 

Освободившись от тяжелого груза федерации, Иракская 
республика немедленно приступила к улучшению отношений 
с Объединенной Арабской Республикой. Отношения ОАР с 
Ираком до революции были натянутыми, порою даже враж-
дебными. Причина этого кроилась в том, что монархический 
Ирак проводил угодную западным империалистам политику, 
входил в состав агрессивного Багдадского пакта и был свя-
зан военными соглашениями с Англией и США, злейшими 
врагами свободы арабских народов. Политика Ирака внесла 
раскол в единый арабский фронт борьбы против империализ-
ма. ОАР, добившаяся полной независимости и идущая в 
авангарде борьбы арабских народов против империализма, 
резко осудила политику правящих кругов монархического 
Ирака. Но все ее попытки добиться изменения политического 
курса Ирака и его возвращения в лагерь борющихся против 
империализма арабских стран не увенчались успехом. Это 
и явилось главной причиной того, что отношения между Ира-
ком и ОАР доходили до критического напряжения. 

Весть о революции в Ираке, ликвидации монархии и 
провозглашении республики нашла самое благожелатель-
ное отношение в ОАР. Ее руководители сумели оценить зна-
чение этого события не только для Ирака, но и для всех 
арабских стран. Они поняли, что в Ираке произошла не про-
стая смена правительства, что на арене появилась новая мо-
лодая сила, готовая вести антиимпериалистическую политику. 
Поэтому правительство ОАР приветствовало революцию в 
Ираке и одним из первых признало Иракскую республику. 
Но этим оно не ограничилось. Хорошо зная об угрозе интер-
венции, нависшей над Ираком, правительство ОАР заявило, 
что в случае опасности оно не оставит Ирак в одиночестве 
и окажет ему широкую помощь. Это означало поворот в 
отношениях между двумя ведущими государствами Арабско-
го՛ Востока. 

Благожелательная позиция ОАР в отношении июльской 
революции и нового режима вызвала большой энтузиазм у 
иракского народа и политических деятелей. Это и понятно. 
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Авторитет ОАР, особенно после провала тройственной агрес-
сии Англии, Франции и Израиля, был очень велик, а ее лидер 
Гамаль Абдель Насер пользовался небывалой популярностью 
у арабов всех стран, в том числе и Ирака. Поддержка ОАР. 
несомненно, укрепляла позиции Ирака в борьбе против им-
периализма и в значительной степени способствовала укреп-
лению независимости Иракской республики. Поэтому Касем 
и другие иракские лидеры приветствовали позицию ОАР и 
выразили со своей стороны готовность установить с ней на-
стоящие братские отношения. Обоюдное стремление ОАР и 
Иракской республики к улучшению и укреплению своих от-
ношений нашло свое самое яркое выражение в соглашении, 
заключенном между ними 19 июля 1958 г. С этой целью в 
ОАР выехала иракская делегация, возлагаемая заместите-
лем премьер-министра Абдель Салам Арефом. Она вела пе-
реговоры с Гамаль Абдель Насером, в ходе которых был 
рассмотрен широкий круг вопросов—политических, меж-
арабских, экономических и т. д. 19 июля 1958 г. Абдель Са-
лам Ареф в Дамаске, с балкона Дворца гостей, в присутст-
вии Насера, перед собравшимся на площади многотысячным 
народом провозгласил текст соглашения, подписанный Насе-
ром и им. В соглашении говорилось, что они подтверждают 
пакты и договоры, связывающие их, прежде всего пакт Араб-
ской Лиги и пакт о совместной обороне, заключенный между 
арабскими странами. Они договорились укреплять солидар-
ность между двумя правительствами. Стороны заявили, что 
в случае агрессии против одной из них они будут выступать 
против агрессоров как одна страна. В этом случае немедлен-
но будут приняты необходимые шаги. Далее стороны заявля-
ли о необходимости совместных действий по сохранению ми-
ра на Ближнем и Среднем Востоке. ОАР и Иракская респуб-
лика договорились также немедленно предпринять шаги в це-
лях развития экономического и культурного сотрудничества 
между обеими странами67. 

Достигнутое соглашение было принято с большим удо-
влетворением как в Иракской республике, так и в ОАР. 

" См. »Agreement concluded between the Republlc of Iraq and tlie 
United Arab Republlc, Damascus, 19 July 1958,—"Documents .in Internatio-
nal Affairs. 1958', p. 304-
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Улучшение отношений с Египтом и Сирией укрепляло между-
народные позиции Ирака, давало больше решимости ирак-
ским республиканским руководителям в их борьбе за сохра-
нение суверенитета страны и явилось важным фактором в 
стабилизации общего положения на Арабском Востоке. Сог-
лашение, заключенное с ОАР, можно считать одним из пер-
вых успехов молодой Иракской республики в области внеш-
ней политики, свидетельствующим о том, что новое руковод-
ство Ирака действительно на практике руководствовалось 
принципами, провозглашенными сразу же после июльской 
революции68. 

В серии актов, проведенных правительством Касема по 
укреплению независимости республики, особое значение име-
ло улучшение отношений с социалистическими странами, в 
частности с СССР. Это свидетельствовало о том, что прави-
тельство Касема не на словах, а на деле отказалось от одно-
бокой ориентации на западные страны и вступало в полосу 
установления равноправных отношений со всеми странами, 
независимо от их социально-политического строя. Новый под-
ход Иракской республики к международным проблемам, 
естественно, нашел соответствующий благожелательный от-
клик со стороны Советского Союза и других социалистиче-
ских стран. Вследствие этого был заложен фундамент совет-
ско-иракских дружественных отношений, сыгравших и про-
должающих играть в наши дни исключительно важную роль 
в деле укрепления независимости Ирака и его социально-
экономического прогресса. 

Советский Союз одним из первых признал Иракскую 
республику. 16 июля 1958 г. Советское правительство сооб-
щило премьер-министру Ирака Касему, что оно «руководст-
вуясь принципом самоопределения народов и глубоко уважая 
справедливые национальные устремления народа Ирака, на-
стоящим заявляет о своем официальном признании прави-
тельства Иракской республики»69. 

18 В дальнейшем в отношениях между ОАР и Ираком появилось ох-
лаждение, порою и некоторое напряжение, но освещение этих вопросов 
не входит в рамки данной статьи. 

83 «СССР и арабские страны. 1917—1960. Документы и материалы», 
стр. 516. 
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18 июля 1958 г. Касем в своей ответной телеграмме, 
сообщая, что его правительство «с большой радостью и приз-
нательностью» встретило весть о признании Советским пра-
вительством Иракской республики, добавил: «Искренне 
желая развития дружественных отношений между нашими 
странами, я хочу подчеркнуть, что эти отношения получат 
дальнейшее развитие»70. Здесь Касем в первую очередь имел 
в виду возобновление дипломатических отношений между 
Ираком и СССР, прерванных по вине монархического Ирака 
в 1955 г. Еще 6 ноября 1954 г. министр иностранных дел Ира-
ка Шабандер заявил поверенному в делах СССР в Багдаде 
о том, что иракское правительство, возглавляемое Нури 
Саидом, решило «по соображениям экономии» закрыть ирак-
скую миссию в Москве71. В своих разъяснениях Шабандер 
сказал, что его правительство «ведет открытую борьбу про-
тив коммунистов в своей стране» и поэтому пребывание ирак-
ской миссии в Москве «противоречило бы этому курсу и 
могло бы создать для него некоторые неудобства и затруд-
нения»72. 3 января 1955 г. иракское правительство вручило 
новую ноту поверенному в делах СССР в Ираке, где сооб-
щалось, что «в связи с закрытием иракской миссии в Москве 
решено в настоящее время прекратить дипломатическое 
представительство между двумя странами»73. В ноте говори-
лось, что это пе означает разрыва дипломатических отношений. 

После этого Советский Союз вынужден был отозвать 
свою дипломатическую миссию из Ирака. 

Этот ход правительства Нури Сайда был одним из по-
зорных актов в политике монархического Ирака, которая 
противоречила национальным интересам Ирака. 

Теперь правительство Касема желало смыть это позор-
ное пятно, покончить с проимпериалистической политикой 
монархического Ирака и возобновить дипломатические от-
ношения с великой страной социализма, неизменно высту-

70 Там же, стр. 517. 
71 См. там же, стр. 114. 
72 Там же, стр. 115. 
73 Там же. 
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пающей в защиту прав народов, ведущих антиимпериалисти-
ческую борьбу. 18 июля 1958 г. Абдель Керим Касем послал 
телеграмму на имя Председателя Совета Министров СССР, 
в которой говорилось: «Имею удовлетворение сообщить Вам, 
что Совет Министров Иракской республики решил возобно-
вить обмен дипломатическими представителями с Союзом 
Советских Социалистических Республик. Надеюсь, что это 
приведет к развитию сердечных отношений между нашими 
двумя странами в интересах укрепления всеобщего мира. 
Иракская республика будет приветствовать приезд Вашего 
дипломатического представителя как можно скорее»74. 

Советский Союз пошел навстречу пожеланиям иракской 
стороны и сразу дал согласие возобновить дипломатические 
отношения между двумя государствами. Сообщая об этом 
правительству Касема, 19 июля 1958 г. Советское правитель-
ство заявило, что оно «решило обменяться с Иракской рес-
публикой дипломатическими представительствами в ранге 
посольств»75. Замена миссии посольством способствовала 
повышению престижа Ирака и свидетельствовала о том, что 
Советский Союз придает большое значение своим отноше-
ниям с Ираком и высоко ценит ту роль, которую призван 
играть Ирак в антиимпериалистической борьбе. 

IIa предыдущих страницах была показана активная и 
решительная деятельность Советского Союза, как до, так и 
после возобновления дипломатических отношений с Ираком, 
в деле ликвидации угрозы англо-американо-турецкой интер-
венции в Ираке и укрепления его международного положе-
ния. Здесь нет необходимости вновь остановиться на этом 
вопросе. Мы просто хотим снова подчеркнуть, что правитель-
ство Касема завоевало поддержку Советского Союза и дру-
гих социалистических стран благодаря своей антиимпериа-
листической политике, стремлению нормализовать свои отно-
шения с социалистическими странами и укрепить междуна-
родное положение республики. Эта дальновидная политика 
вполне оправдала себя. 

74 Там же, стр. 823. 
76 Там же, стр. 572. 
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После обмена дипломатическими представителями раз-
витие дружественных отношений между СССР и Иракской 
республикой шло быстрыми темпами и приняло широкий ха-
рактер. Оно охватило не только политическую область, но и 
торгово-экономическую и культурную. За короткий период 
между ними был заключен ряд соглашений, способствующих 
экономическому развитию Ирака и тем самым являющихся 
серьезным подспорьем в деле укрепления национальной не-
зависимости Иракской республики. Так, 11 октября 1958 г. 
в Багдаде было подписано торговое соглашение между СССР 
и Ираком. Оно заложило основу развития равноправных 
торговых отношений между ними. Обе стороны предоставляли 
друг другу режим наибольшего благоприятствования в воп-
росах торговли и судоходства76. Эти принципы равноправия 
укрепляли суверенитет Ирака. В отличие от прежней прак-
тики с западными странами, Ирак в данном случае выступал 
как равноправный партнер. В этом прежде всего политиче-
ское значение заключенного соглашения. Что же касается 
его чисто торговой стороны, то СССР обязался поставить 
Ираку различное оборудование, сельскохозяйственные ма-
шины, тракторы, автомашины, прокат черных металлов, ме-
дикаменты и т. д. Ирак должен был поставить товары тра-
диционного иракского экспорта—кожевенное сырье, шерсть, 
хлопок, финики, маслосемепа и т. д.77 Был подписан также 
протокол об учреждении в Иракской республике торгового 
представительства СССР. 

Особое значение для Ирака имело соглашение об эко-
номическом и техническом сотрудничестве между СССР и 
Иракской республикой, заключенное в Москве 16 марта 
1959 г. Оно охватило почти все стороны экономической жиз-
ни Ирака. Советский Союз согласился на принципах полного 
равноправия и без каких-либо политических условий содейст-
вовать правительству Иракской республики в осуществлении 
планов развития ее экономики—промышленности и сельско-
го хозяйства. Советское правительство по этому соглашению 

76 См. там же, стр. 673. 
77 См. там же. 
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предоставило Иракской республике кредит в сумме 550 млн. 
рублей, обязалось оказывать ему содействие в подготовке 
национальных кадров и т. д.78 

Иракская общественность восприняла заключение со-
ветско-иракского экономического соглашения как большую 
помощь Ираку в момент, когда для него сложились чрезвы-
чайно тяжелые условия. Орган национально-демократической 
партии, газета «Аль-Ахали» указывала, что соглашение, за-
ключенное на принципах равноправия, окажет большое влия-
ние на будущее развитие Ирака. Она выражала надежду, 
что советско-иракское соглашение улучшит «экономический 
баланс страны, нарушенный сделками, заключенными при 
прежнем режиме с империалистическими державами»79. А 
«Иттихад аш-Шааб» писала, что «советско-иракское согла-
шение послужит упрочению экономики Ирака и мира на 
Ближнем Востоке»80. Багдадская газета «Ар-Рай аль-Амм» 
в связи с заключением соглашения посылала «тысячу приве-
тов Советскому Союзу», подчеркивая, что «соглашение за-
ключено в тот момент, когда империалистические державы 
вместе со странами, идущими в орбите их политики, пытают-
ся экономически задушить молодую Иракскую республи-
ку»81. 

Все это свидетельствует не только о том, что различные 
политические силы и трудящиеся маосы были сторонниками 
сближения с СССР, но и о том, что эти соглашения выходили 
за рамки чисто экономических отношений и приобретали 
важное политическое значение. В этих соглашениях они ви-
дели один из источников сохранения политической независи-
мости и приобретения экономической независимости. 

5 мая 1959 г. между СССР и Ираком было заключено՛ 
также соглашение о культурном сотрудничестве82. 

78 С.м. там же, стр. 694—700. 
" .Аль-Ахали*. Багдад, 18- III 1959. 
80 .Иттихад аш-Шааб* ( • • ^ » - i . J ՝ . Багдад, 18. III 1959. 
81 ,Ар-Рай аль-Амм* Багдад, 18. III 1959. 
82 См. «СССР и арабские страны. 1917—1960. Документы и мате-

риалы». стр. 704—707. 
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Параллельно с этим в советско-иракских отношениях 
широко практиковался взаимный обмен делегациями на раз-
личных уровнях—правительственных, экономических, об-
щественно-политических и т. д. В марте 1959 г. Советский 
Союз посетила иракская делегация в составе министра эко-
номики Ибрагима Кубба, министра развития Талаат аш-
Шайбани, министра здравоохранения Мухаммеда аш-Шава-
фа и других. Она вела переговоры о заключении экономиче-
ского соглашения, которое было подписано, как уже указыва-
лось, Iß марта 1959 г. В апреле 1960 г. с официальным визи-
том Ирак посетил первый заместитель Председателя Совета 
Министров СССР А. И. Микоян. Он там встречался и имел 
беседы с Абдель Керим Касемом и другими руководителями 
Ирака. В одном из своих выступлений А. И. Микоян заявил, 
что советский народ с уважением относится к свободолюби-
вому и трудолюбивому иракскому народу и «Советское пра-
вительство разделяет и поддерживает провозглашенные ирак-
ским правительством главные принципы его внешней полити-
ки»83. С точки зрения рассматриваемой в данной статье 
проблемы, особый интерес представляет то место из выступ-
ления А. И. Микояна, где говорилось об отношении Советско-
го правительства к внешнеполитическим актам, уже совер-
шенным в этот период. «Мы приветствовали,—заявил А. И. 
Микоян,—важнейшие внешнеполитические акты иракского 
правительства, направленные на обеспечение свободы и не-
зависимости молодой республики»84. 

Взаимный обмен делегациями способствовал не только 
тому, чтобы лучше узнать друг друга, но и установлению бо-
лее тесных отношений на основе уважения национальной не-
зависимости и суверенитета. 

Дружественные отношения установились также между 
Ираком и другими социалистическими странами—Поль-
шей, Венгрией, Болгарией, Румынией, ГДР и т. д. Они, при-
знав Иракскую республику, заключили с ней ряд равноправ-
ных договоров, что в значительной степени способствовало 

83 Там же, стр. 722. 
84 Там же. 
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укреплению позиции Иракской республики в той тяжелой 
борьбе, которую она вела против империалистических стран. 

Таким образом, отказ от неравноправных отношений с 
западными странами и установление дружественных равно-
правных отношений с СССР и другими социалистическими 
странами были исторической необходимостью для Иракской 
республики. Эта правильная политика правительства Касема 
в большой степени облегчила его задачу в сохранении и ук-
реплении независимости Ирака. В летописи борьбы демокра-
тических сил Ирака за свободу и независимость благородная 
позиция Советского Союза и других стран занимает почетное 
и видное место. 

» * « 

Самым трудным и сложным вопросом в мероприятиях 
правительства Касема по укреплению независимости своей 

•страны явился вопрос выхода Ирака из Багдадского пакта, 
денонсация англо-иракского соглашения от 4 апреля 1955 г. 
и ряда соглашений, в том числе военного и экономического, 
заключенного между Ираком и США в течение 1954—1957 гг. 

Трудность заключалась в том, что все эти вопросы не-
посредственно затрагивали интересы Англии и США, привык-
ших диктовать свою волю Ираку и видевших в нем свою са-
мую надежную опору на Арабском Востоке. 

Иракская республика конфисковала находящиеся в 
стране снаряжение, боеприпасы и все вооружение, принадле-
жавшее организации Багдадского пакта. Английская военно-
воздушная база в Хаббании была поставлена под охрану 
иракской армии. Правительство закрыло штаб-квартиру 
Багдадского пакта, британское консульство в Мосуле и Кир-
куке и американское консульство в Киркуке. Ирак больше не 
принимал участия в работах организации Багдадского пак-
та, и его представитель не присутствовал на заседаниях Со-
вета этой организации, созванных после иракской революции 
в Анкаре, Лондоне и Карачи. Ирак фактически порвал все 
связи с Багдадским пактом. Но несмотря на это обстоятель-
ство, он формально еще считался его членом, так как эти 
акты правительства не подкреплялись официальным заявле-
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нием о выходе из Багдадского пакта. Фактически с этим воп-
росом был связал и вопрос денонсации англо-иракского сог-
лашения. Весь этот период, когда Иракская республика фак-
тически порвала все связи с Багдадским пактом, но формаль-
но еще являлась его членом, Касем назвал периодом «замо-
раживания Багдадского пакта»85. Излишне говорить, что 
пока Иракская республика не освободилась от всего груза 
военных пактов и соглашений с империалистическими стра-
нами, не могло быть речи о завершении борьбы за полную 
независимость и суверенитет. 

Как показывают факты, Англия, США, а также Турция 
стремились воспользоваться этим неопределенным положе-
нием, чтобы вмешаться во внутренние дела Иракской респуб-
лики и попытаться оказать давление на правительство Касе-
ма с целью заставить его отказаться от последовательной 
антиимпериалистической политики и прогрессивных меро-
приятий в области внутренней политики. Империалистиче-
ские круги вынашивали также идею организовать, при бла-
гоприятных условиях, заговоры против Касема, с целыо его 
свержения. 

В августе Ирак посетил представитель государственного 
департамента США Мэрфи. В его задачу входило побудить 
Касема к сотрудничеству с западными странами86. Дабы 
облегчить выполнение миссии Мэрфи, американское прави-
тельство поставило Ираку военное снаряжение. Это, по за-
мыслу американских империалистов, должно было играть 
роль приманки в той большой игре, которую развернули они 
с целыо переманить Касема на сторону западных империа-
листических держав. Однако Касем не попался на удочку и 
отказался произвести изменения в своей внешней политике. 

Спустя несколько месяцев, 15 декабря 1958 г., в Багдаде 
появился помощник государственного секретаря США Уиль-

8 5 „Report oi General Kassem's Statement on Iraq's Withdrawal from 
the Baghdad Pact, Baghdad, 24 March 1959*—.Documents on Internatio-
nal Affairs. 1959', London, 1963, p. 303. 

84 См. «Политика Англии на Ближнем и Среднем Востоке», М., 1966, 
стр. 231. 
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ям Раунтри, где его встретила враждебно настроенная масса 
людей, требовавшая, чтобы он убирался восвояси. Недоволь-
ство иракцев было так сильно, что иракские войска вывезли 
Раунтри с багдадского аэропорта через задние ворота, чтобы 
избавить его от встречи с демонстрантами, выкрикивавшими: 
«Убирайся домой, грязный Раунтри». Переговоры, которые 
он вел с Касемом в течение двух дней, ничего не дали, и 
Раунтри покинул Багдад раньше намеченного срока, не до-
бившись никаких результатов. 

Кроме этих официальных визитов, убедительно показав-
ших, что невозможно склонить Касема на свою сторону, США 
и Англия в союзе с оставшейся еще недобитой внутренней 
иракской реакцией готовили заговоры с целью смести Ка-
сема и на его место посадить людей, готовых сотрудничать 
с империалистическими силами. За короткий период, с нояб-
ря 1958 по март 1959 г. было раскрыто три заговора против 
правительства Касема. За некоторыми из них стояли ино-
странные империалистические силы. Так, например, в ком-
мюнике Касема о раскрытии серьезного заговора, который 
предполагалось осуществить 9—10 декабря 1958 г., говори-
лось, что он «подготовлялся продажными элементами, при 
поддержке иностранных элементов». Но если Касем в своем 
коммюнике по каким-то соображениям избегал конкретно 
указать кого он имеет в виду под «иностранными элементами», 
то одна из багдадских газет решила назвать вещи своими 
именами. «Американская разведывательная служба,—писа-
ла газета,—действующая в Ираке, имеет тесные связи с рас-
крытым заговором»87. О причастности США к неудавшемуся 
заговору сообщил также ряд египетских источников. 

Но не только США принимали участие в декабрьском 
заговоре. В его подготовке принимали участие Англия и все 
члены Багдадского пакта. В заявлении ТАСС говорилось, 
что к заговору была «прямо причастна организация Багдад-
ского пакта»88. Как раз после провала этого заговора, 15 де-
кабря 1958 г., Багдад посетил помощник государственного 

87 «Ар-Рай аль-Амм», 13. XII 1958. 
8» «Правда», 25.1 1959. 
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секретаря США Раунтри, обещавший Касему, что Соединен-
ные штаты не будут вмешиваться во внутренние дела Ирака. 

Что касается третьего заговора против Иракской Респуб-
лики (8 марта 1959 г.), то его организаторы также были свя-
заны с иностранными реакционными силами, в частности с 
Англией и странами Багдадского пакта84. Как известно, и 
этот, третий по счету, заговор потерпел полный провал. 

Однако Касем понимал, что долго так продолжаться не 
может. Ситуация требовала от него предпринять необходи-
мые контрмеры против западных империалистов, их сателли-
тов и приспешников внутри страны. Давно назревала необхо-
димость покончить со всеми пактами и соглашениями с за-
падными странами, формально дававшими повод для вме-
шательства во внутренние дела Ирака. Этого требовали 
иракский народ и все демократические силы. Движение в 
Ираке за выход из Багдадского пакта особенно усилилось 
после декабрьского заговора. Различные организации посы-
лали на имя Касема многочисленные телеграммы, письма и 
петиции с этим требованием. Багдадская газета «Саут аль-
Ахрар» писала: «Чтобы покончить с империалистическими 
заговорами и иностранным вмешательством, необходимо, 
чтобы Ирак официально вышел из Багдадского пакта»90. 
Газета призывала не только фактически, но и формально 
порвать с этим военным пактом. 

24 марта 1959 г. по Багдаду и по всему Ираку разнеслась 
радостная весть. В этот день, в 9 часов вечера, на пресс-кон-
ференции Абдель Керим Касем заявил, что его правительство 
приняло решение с сегодняшнего дня, т. е. с 24 марта 1959 г., 
выйти из Багдадского пакта. «Я поздравляю вас,—сказал 
он,—потому что Ирак стал свободным от уз любого пакта 
или договора. Он освободился от всего этого»9'. В этот же 
день министр иностранных дел Ирака пригласил послов Анг-
лии, Турции, Ирана и Пакистана—членов Багдадского пак-

89 См. «Политика Англии на Ближнем и Среднем Востоке», стр. 234— 
235. 

.Саут аль-Ахрар" C j ^ , , ) , Багдад, 26. XII 1958. 
" .Documents on International Affairs. 1959", р. 303. 
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та, и вручил им ноту об официальном выходе Ирака из этой 
группировки92. О своем решении иракское правительство 
поставило в известность также посла США в Багдаде. 

Иракская общественность с полным одобрением встре-
тила это важное решение правительства Касема. Газета 
«Саут аль-Ахрар» писала, что «Ирак сбросил цепи, сковы-
вающие его независимость и суверенитет»93. Орган Комму-
нистической партии Ирака газета «Иттихад аш-Шааб» под-
черкивала ту мысль, что «впервые после многих веков рабст-
ва и политического подчинения Ирак превратился в незави-
симое государство, которое не признает никакой власти, 
кроме власти народа, не заключает никаких соглашений, 
могущих ограничить эту власть и нанести ущерб интересам 
народа»94. А по мнению газеты «Аль-Ахбар», «выход Ирака 
из зловещего Багдадского пакта позволил иракскому народу 
сбросить последние цепи, сковывавшие независимость Ирака, 
освободиться от всех подобных пактов и соглашений»95. 

Дружная положительная реакция различных иракских 
политических сил свидетельствовала не только о том, что 
они поддерживали любые шаги правительства в области 
укрепления национального суверенитета страны, но и о том, 
что давно надо было сделать этот шаг, что условия для него 
вполне созрели. 

Правительство Касема приняло решение о своем выходе 
из Багдадского пакта спустя 8 месяцев после июльской ре-
волюции. Восемь месяцев Ирак формально считался членом 
этой группировки, хотя правительство Касема не раз декла-
рировало о своем решении отказаться от всех пактов и дого-
воров, ущемляющих суверенитет и независимость Иракской 
республики. В этой связи естественно возникает вопрос, по-
чему Касем не сразу решил вопрос о выходе из Багдадского 
пакта и связанной с этим денонсации англо-иракского согла-
шения. Почему он медлил? 

92 См. там же. 
93 «Саут аль-Ахрар», 25. III 1959. 
94 «Иттихад аш-Шааб», 25. III 1959. 
95 «Аль-Ахбар», 25. III 1959. 
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В объяснении этой политики правительства Касема име-
ются разные версии. Существует мнение, что «задержка с 
решением выхода из Багдадского пакта объяснялась зависи-
мостью Ирака от поставок вооружения и снаряжения из Анг-
лии и США. Весной 1959 г. эта зависимость с помощью СССР 
была ликвидирована»96. А в Египте было распространено 
мнение, что Касем, мол, не очень хотел выйти из Багдадско-
го пакта и что он сделал это под сильным нажимом «всемо-
гущего движеиия арабского национализма», а также прези-
дента Насера97. «В результате всего этого,—пишет влиятель-
ная египетская газета «Аль-Ахрам»,—Касем был вынужден 
уступить отчаянному народному давлению»98. 

Эти факторы, действительно, сыграли какую-то роль в 
окончательном решении срока дальнейшего пребывания Ира-
ка в Багдадском пакте. Вполне понятно, что Ирак, до выяв-
ления новых источников, не хотел сразу лишиться старого 
источника снабжения вооружением. Нельзя недооценивать 
также и позицию арабских прогрессивных и освободительных 
сил и то влияние, которое они могли оказать на Касема. Но 
вместе с тем нам кажется необоснованным решение столь 
сложного и запутанного вопроса, каким является вопрос о 
выходе Ирака из Багдадского пакта, целиком и исключитель-
но сводить к проблеме изыскания новых источников постав-
ки вооружения или влиянию арабского национализма и его 
популярных лидеров. Нам представляется явно преувеличен-
ным значение этих факторов. Они не вскрывают настоящих 
причин задержки выхода Ирака из Багдадского пакта и, 
следовательно, не дают полную картину. 

Не отрицая определенного значения вышеуказанных 
факторов, мы, вместе с этим, считаем, что главной причиной 
задержки выхода Ирака из Багдадского пакта явилась забо-
та Касема о предотвращении немедленного выступления 
Англии, США и стран Багдадского пакта против Ирака. 

96 А. Ф. Федченко, Ирак в борьбе за независимость. 1917—1969, М., 
1970, стр. 230. 

11 "Аль-Ахрам, Каир, 25. III 1959. 
9s Там же. 
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В начале этой работы, где рассматривались причины 
провала готовившейся интервенции, мы уже указали, что Ка-
сем сознательно проводил довольно гибкую политику. Ему 
надо было создать впечатление, что он не стремится сразу 
изменить сложившиеся с Западом отношения и что он не 
снимет с повестки дня возможность дальнейшего сотрудни-
чества, в том числе и по военной линии, с Англией, США и 
другими странами. Иначе говоря, правительство Касема из-
бегало вызвать сильную отрицательную реакцию в империа-
листических странах и тем самым ускорить готовившуюся 
интервенцию. Касем хотел этим путем выиграть время, что-
бы укрепить новый режим в Ираке. Известно, что республи-
канский режим вначале был еще слаб и имел много врагов 
внутри страны. В случае иностранной интервенции они бы 
подняли голову и активизировали свои действия, что могло 
представить смертельную опасность для еще не окрепшей 
республики. А это можно было предотвратить, формально 
оставляя в силе, а фактически заморозив, все существующие 
пакты и договоры. Вот эти соображения, по нашему мнению, 
.лежали в основе отношения правительства Касема к даль-
нейшим судьбам как Багдадского пакта, так и англо-ирак-
ских и американо-иракских соглашений. Мы еще больше убеж-
даемся в этом, когда знакомимся с текстом заявления Касема 
о выходе Ирака из Багдадского пакта, прочитанным им на 
пресс-конференции 24 марта 1959 г. В нем Касем вновь 
утверждал, что в задачи июльской революции входило осво-
бождение Ирака от всех пактов и договоров. Но, сказал он, 
«мы были мудрыми в нашем поведении»99. Под этим он под-
разумевал осторожность, взвешивание всех «за» и «против», 
выяснение последствий дальнейшего нахождения Ирака в 
Багдадском пакте или его немедленного выхода. «Мы изу-
чали,—продолжает Касем,^все эти вопросы. Мы хотели 
последовать политике затяжки»100. Хорошо взвесив все об-
стоятельства, а также окончательно выяснив желания само-
го иракского народа, правительство Касема, по его словам, 

»».Documents on International Affairs. 1959", р. 303. 
100 Там же. 
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пришло к выводу, что «политика государства, основанная на 
нейтралитете, не согласуется с его пребыванием в качестве 
члена пакта, военного или агрессивного блока»101. В выступ-
лении Касема большой интерес представляет его замечание 
о том, что «метод замораживания (имеется в виду заморажи-
вание Багдадского пакта, т. е. фактическое неучастие Ирака 
в его работах.—Н. О.) был полезным для нас»102. Такая по-
литика Касема позволила ему выиграть время, которое было 
использовано для упрочения республиканского режима, и в 
более спокойных условиях, без излишней нервозности решать 
вопрос окончательного и официального выхода Ирака из 
Багдадского пакта. Как заявил Касем на пресс-конферен-
ции, формальное членство Ирака в Багдадском пакте «могло 
создать у народа впечатление, что его независимость и суве-
ренитет все еще не являются полными»103. Теперь, с решени-
ем правительства от 24 марта 1959 г., этому тоже был поло-
жен конец. Официально заявляя о своем выходе из этой 
агрессивной группировки, правительство Касема тем самым 
сделало очень важный шаг на пути укрепления независимос-
ти и суверенитета Ирака. 

Иракское правительство решило 24 марта объявить днем 
национального праздника и каждый год отмечать его как 
«фестиваль свободы»104. 

Выход Ирака из Багдадского пакта автоматически по-
вел к аннулированию англо-иракского специального согла-
шения от 4 апреля 1955 г. Оно было заключено после при-
соединения Англии к ирако-турецкому, т. е. Багдадскому 
пакту. При заключении специального .соглашения Англия и 
Ирак договорились (ст. 9), что если одна из сторон выйдет 
из Багдадского пакта, то англо-иракское соглашение поте-
ряет свою силу. 

Это соглашение, как известно, заменяло англо-иракский 
договор 1930 г., но Англия по-прежнему сохраняла свое 

101 Там же. 
102 Там же. 
103 Там же. 

104 Uriel Dann, Iraq under Qassem, р. 185. 
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военно-политическое господство в Ираке. Соглашение уста-
новило (ст. 12). что Ирак и Англия будут сотрудничать в 
целях своей безопасности и обороны. Англия сохраняла пра-
во использовать военно-воздушные базы в Хаббаннн, Шуайбе 
и Маргиле. В Ираке остался персонал английских военных 
баз, инструкторы, техники и т. д. «для оказания помощи и 
обучения .иракской армии». Английские военные самолеты 
могли свободно летать над территорией Ирака, а корабли 
английского военно-морского флота—свободно входить в 
воды реки Шатт аль-Араб105. 

После выхода Ирака из Багдадского пакта иракское 
правительство, согласно девятой статье, аннулировало англо-
иракское специальное соглашение. Англия вынуждена была 
вывести свой военный персонал и эвакуировать военно-воз-
душные базы. Эвакуация английских вооруженных сил на-
чалась в апреле 1959 г.100 До ее завершения иракское пра-
вительство не разрешало самолетам английских ВВС совер-
шать полеты в Хаббанию107. Полный вывод английских во-
оруженных сил завершился 31 мая 1959 г.108 Английские 
войска вступили на территорию Ирака в 1914 г. и под раз-
ными предлогами оставались там ровно 45 лет. С выводом 
последних контингентов английских военных частей Ирак 
избавился от военного контроля Англии и сделал еще один 
шаг в укреплении своего национального суверенитета. 

Теперь на очередь была поставлена судьба ирако-аме-
риканских соглашений. Здесь речь идет о трех соглашениях: 
1) соглашение о военной «помощи», заключенное 21 апреля 
1954 г.; 2) соглашение об использовании военного снаряже-
ния, заключенное 5 июля 1955 г., и 3) соглашение об эконо-
мической «помощи» по «доктрине Эйзенхауэра», заключен-
ное в 1957 г. 

1 0 5 См. .Pact of mutual co-operation between Iraq and Turkey, and 
Special Agreement between the Government of the United Klngdom and 
the Government of Iraq'-.Britain Foreign Policy: Some Relevant Docu-
ments', London, 1955, p. 119—123. 

108 См. «Аль-Ахбар», 4. IV 1959. 
107 См. там же. 

108 См. .Documents on International Affairs. 1959., р. 305, 
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Надо отметить, что движение в Ираке за аннулирование 
ирако-американских соглашений о военной и экономической 
«помощи* началось еще до выхода Ирака из Багдадского 
пакта и денонсации англо-иракского специального соглаше-
ния. Газета «Аль-Билад» еще в январе 1959 г. писала, что 
события последних лет со всей очевидностью доказали не-
приемлемость политики американских правящих кругов и, 
в частности, «доктрины Эйзенхауэра»109. Она справедливо 
отмечала, что народы Азии и Африки «всем сердцем ненави-
дят американскую политику и ждут лишь подходящего мо-
мента, чтобы избавиться от империализма и его агентов»110. 
Иракские прогрессивные силы считали США страной с наи-
более ярко выраженной империалистической политикой. 
Поэтому газета «Ас-Саура» заявила, что «американский 
империализм является нашим постоянным врагом»111. Обра-
щает на себя внимание тот факт, что в этот период амери-
канский империализм стремился оставить в силе не только 
уже заключенные соглашения, но и навязать Ираку новые. 
21 февраля 1959 г. было передано сообщение министерства 
экономики Иракской республики о том, что правительство 
решило отклонить предложение правительства США о за-
ключении соглашения о вложениях частного американского 
капитала в Ирак. Отказ иракской стороны мотивировался 
тем, что такое соглашение противоречит политике полной не-
зависимости Ирака. Этой политике противоречило также 
сохранение трех американо-иракских соглашений. 

Правительство Касема после решения вопросов Багдад-
ского пакта и англо-иракского соглашения поставило вопрос 
об американо-иракских соглашениях. 1 июня 1959 г. пред-
ставитель министерства иностранных дел Иракской респуб-
лики заявил, что его правительство решило аннулировать все 
трн соглашения112. В заявлении говорилось, что эти соглаше-

" » См. .Аль-Бнлад" Багдад, 16- I. 1Э59. 
110 Там же. 

111 .Ас-Саура', Багдад, 11. II 1959. 
112 См. .Report Regardlng the Iraql Cancellatlon of Ihree Agreements 

wlth the United States, Baghdad, 1 June 1959"—.Documents on Internallo 
nal Affairs. 1959', p. 305. 
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ния включали в себя определенные условия, а именно: сле-
довать в области военной и внешней политики американскому 
курсу и «согласиться осуществлять планы и тактику, требуе-
мые американской политикой в разных областях междуна-
родной политики»113. Далее в заявлении говорилось, что со-
глашения, заключенные с США, «ограничивали независи-
мость Ирака и умаляли его суверенитет во внутренних и 
внешних вопросах»114. Находя, что они связывали Ирак с за-
падным лагерем против восточного лагеря и подвергали 
страну опасностям холодной войны, правительство Касема 
считало, что их существование не соответствует новой поли-
тической линии Иракской республики, провозглашенной пос-
ле революции 14 июля 1958 года115. Поэтому оно денонсиро-
вало все три ирако-американских соглашения. Тем самым 
Ирак освободился от последних неравноправных военно-по-
литических уз, связывающих его с западным империализмом. 

В Ираке и во всем мире этот шаг правительства воспри-
няли как «новое достижение в упрочении иракского сувере-
нитета»116. Л по мнению газеты «Аль-Билад», освобождение 
Ирака «от империалистического призрака» явится началом 
конца империалистического влияния не только в Ираке, но и 
в других арабских странах117. 

В июне 1959 г. иракское правительство предприняло еще 
один шаг, достойный самой высокой оценки. Оно решило 
выйти из стерлинговой зоны, что означало ликвидацию еще 
одного звена в общей цепи зависимости Ирака от Англии. 
Это, способствовало приобретению экономической и финансо-
вой независимости Ирака, и не могло не отразиться положи-
тельно на укреплении политической независимости страны. 
Характеризуя значение этого акта правительства Касема, 
иракская газета отмечала, что՛ «наша экономическая незави-
симость—это опора нашей политической независимости»"8. 

113 Там же. 
114 Там же, стр. 306. 
116 См. там же. 
"« «Иттихад аш-Шааб», 6. VI 1959. 
" 7 См. «Аль-Билад», 6. VI 1959. 
н» «Аль-Ахбар», 8. VI 1959. 
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Таким образом, 1958—1959 гг. явились решающими с 
точки зрения осуществления на практике принципов внешней 
политики, декларированных правительством Касема после 
свержения монархии. Благодаря целому комплексу меро-
приятий. Ирак избавился от оков, наложенных на него Анг-
лией и США с помощью иракских продажных и антинацио-
нальных кругов, и фактически совершил скачок в деле укреп-
ления своей национальной независимости. 

» * * 

Нам еще остается рассмотреть отношение иракского 
республиканского правительства к нефтяным компаниям— 
«Ирак петролеум компани» (ИПК) и ее филиалам, и вообще 
политику Касема в отношении иностранных компаний и ино-
странных советников, экспертов и т. д. 

Сразу должны оговориться, что в наши задачи не входит 
освещение этих вопросов во всех их аспектах. Данный вопрос 
пас интересует постольку, поскольку он перекликается с 
проблемой национальной независимости и суверенитета 
Ирака. 

Правительство Касема сравнительно быстро и легко ре-
шило вопрос об использовании иностранных, главным обра-
зом английских, а также американских, голландских и дру-
гих экономических и технических «советников». Эти советни-
ки и эксперты заполняли различные ведомства и распрост-
раняли свою деятельность на все области политической, эко-
номической и военной жизни Ирака. Институт иностранных 
советников являлся одним из тех важных каналов, через ко-
торые западные страны оказывали влияние на Ирак и давали 
политическому и экономическому развитию Ирака выгодное 
им направление. Их существование говорило об ограниче-
нии национального суверенитета Ирака. Считая освобожде-
ние от опеки «советников» западных империалистических 
стран составной частью общей политики упрочения нацио-
нальной независимости, правительство Касема уже в августе 
1958 г. уволило несколько сот английских, а в дальнейшем 
к других экспертов и технических специалистов из прави-
тельственных учреждений. Правительство разъясняло, что 
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многие из этих должностей излишни. Приблизительно 80 ино-
странных служащих были уволены из ведомства экономиче-
ского развития и управления порта Басры, 50—из министер-
ства просвещения, 35—из иракской гражданской авиации. 
Многие иностранцы потеряли свои места в министерствах 
обороны, железнодорожного транспорта, внутренних дел, фи-
нансов, экономики, связи, сельского хозяйства, а также Баг-
дадской электрической компании, медицинском колледже 
и т. д. Простое перечисление этих фактов уже свидетельст-
вует о том, как далеко протягивали свои щупальца ино-
странные монополии, установив свой контроль над ключевы-
ми позициями иракского общества. Продолжая курс ликви-
дации иностранного контроля, правительство Иракской 
республики в сентябре J958 г. решило прекратить действие 
контрактов с английскими военными инструкторами в Ираке. 
Увольнение распространилось также на иностранных техни-
ческих специалистов, занятых на нефтяных предприятиях. 
В декабре 1959 г. на одной из пресс-конференций премьер-
министр Касем заявил, что иракское правительство освободи-
лось от услуг 157 иностранных экспертов, работающих глав-
ным образом на нефтеочистительном заводе в Доре119. 

Взамен уволенных западных «советников» и «экспертов» 
правительство Касема, при необходимости, приглашало тех-
нических специалистов из соседних арабских стран или же 
из СССР и других социалистических стран, в соответствии с 
договорами и соглашениями, заключенными на принципах 
полного равноправия, уважения национального суверенитета 
и невмешательства во внутренние дела. 

Что же касается политики правительства Касема з от-
ношении «Ирак петролеум компани», то надо отметить, что 
оно не стремилось к ее национализации или ликвидации. 
Касем и поддерживающие его в этом вопросе демократиче-
ские силы, в том числе и компартия Ирака, находили, что 
условия для национализации еще не созрели. Поэтому ирак-
ское правительство в основном стремилось поставить ИПК 

См. Abdul Kerim Qassim. Objectlves of lraq's Revolution, B a g -
dad, p. 54. 
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под правительственный контроль, лишить ее возможности 
влиять на политику правительства, увеличить долю Ирака 
с получаемых от нефти прибылей и т. д. 

В августе 1958 г. начались переговоры между иракским 
правительством и ИПК. Они. по вине ИПК, шли медленно, 
с большим трудом и слишком затянулись. 10 апреля 1961 г. 
министерство нефтяной промышленности Ирака опублико-
вало материалы этих переговоров. Иракская сторона выдви-
нула 12 требований. Главными из них были: упорядочение 
стоимости и фиксация цен; увеличение доли Ирака с полу-
чаемых прибылей от нефти; назначение иракских директоров 
в Сонете директоров ИПК в Лондоне и установление контро-
ля со стороны иракского правительства па расходы компа-
нии; постепенная иракизация ИПК; отказ со стороны послед-
ней от территорий, которые не эксплуатируются ею; исполь-
зование иракских танкеров при транспортировке иракской 
нефти; предоставление Ираку права иметь 20% общего капи-
тала ИПК и т. д.120 

Руководители ИПК отказались удовлетворить требова-
ние иракского правительства. Тогда последнее решило в од-
ностороннем порядке внести определенные ограничения в 
деятельности ИПК. 12 декабря 1961 г. оно приняло закон о 
нефти. По этому закону те территории, которые не эксплуа-
тировались ИПК, были изъяты из ее компетенции. Закон ог-
раничивал деятельность нефтяных компаний теми районами, 
которые они эксплуатировали. Им было оставлено около 
2000 кв. км, в то время как по условиям прежней концессии 
в их распоряжении находилось 370 тыс. кв. км—почти вся 
территория страны. Закон предусматривал также создание 
иракской государственной нефтяной компании. Но оконча-
тельное решение об этом было принято 8 февраля 1963 года'21. 

Таковы главные направления и итоги политики прави-
тельства Касема в вопросе нефти. Хотя оно не ставило вопрос 

120 См. .The Revolution (iovernmenl and Oil Negotiatlons. Prepared 
by the Mlnlstry of Oll., Baghdad, 1961, p. 1—2. 

121 „The Middle Easl and Norih Afrlca. 1964—1965. A Survey and Di-
rectory*. London, 1964, p. 223. 
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о национализации нефтяных компаний и последние продол-
жали свою деятельность, нельзя не видеть разницу в полити-
ческой роли этих компаний при старом и новом режиме Ира-
ка. В монархическом Ираке, находящемся в полном подчине-
нии у империалистов, в частности, английских, ничем не огра-
ниченная деятельность ИПК являлась неоспоримым свиде-
тельством формальности характера независимости Ирака и 
ограничения его суверенитета. Иностранные нефтяные ком-
пании активно вмешивались во внутренние дела Ирака и 
играли далеко не второстепенную роль в определении как 
внутренней, так и внешней политики правительства Ирака. 

После июльской революции и установления в Ираке но-
вого режима, который вел независимую внешнюю политику и 
добился крупных успехов в завоевании полной независимости, 
положение изменилось. Компании, 'хотя они не были ликвиди-
рованы, были поставлены под определенный контроль и, са-
мое главное, лишились возможности влиять на политику пра-
вительства Иракской республики. Следовательно, их сущест-
вование не могло служить поводом для того, чтобы взять под 
сомнение полную независимость и суверенитет Иракской рес-
публики. 

Годы правления Касема (1958—1963) были ответствен-
ным периодом в истории Ирака. Это один из сложнейших 
периодов, полный драматизма, ошибок и упущений, в част-
ности, во внутренней политике. Политика Касема внутри стра-
ны шла зигзагообразно. Касем то опирался на левые силы 
против правых, то блокировался с правыми—против левых. 
Однако эти колебания, имевшие в конце концов трагический 
исход лично для него, существенно не отразились на внешней 
политике его правительства. Внешняя политика Иракской 
республики в годы правления Касема никогда не сходила с 
антиимпериалистических рельсов и в целом носила прогрес-
сивный характер. Именно при правлении Касема Ирак из фор-
мально независимой страны превратился в действительно не-
зависимую страну. В первую очередь, этим и определяется 
место Касема в многовековой истории Ирака. 
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Ն. ձ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 

ԿԱՍԵՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՔԱՅԼԵՐԸ 
ԻՐԱՔԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ 

ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ 

Ա մ փ ո փ ո ւ մ 

Հանրապետական Իրաբի ղեկավարները նոր սկզբունքների 

վրա խարսխված ա րտ ա թին քաղաքականությունը իրավացիորեն 

համարում էին ընդհանուր ազգային-աղա տա դրա կան սլայքարի 

բաղկացուցիչ մասըւ Առանց հրաժարվելու միապետական Իրա-

քի պրոիմպերիալիստական քաղաքականությունից անհնար էր 

ամրացնեք նորաստեղծ հանրապետության անկախությունն ււլ սոլ֊ 

վերենությունր։ Այդ բնագավառում Կասեմի կառավարության առջև 

կանգնած դ/խավոր խնդիրներն էին. դուրս դալ Բաղդադի ագրեսիվ 

պակտից և չեղյալ հայտարարել Անգլիայի և ԱՄն֊ի հետ կնքված 

մի յարք ո.ագմական պայմանագրերն ու համաձայնագրերը, կար-

գավորել և բարելավել հարաբերությունները հարևան արաբական 

երկրների, աոաջին հերթին Արաբական Միացյալ Հանրապետու-

թյան հետ, և, վերջապես, հրաժարվել միայն Արևմուտքի հետ սերտ 

կսա/եր հաստատելու միապետական Իրաքի կառավարության սիւալ 

րաղաքականությունից և բարեկամական ու իրավահավասար հա-

րաբերություններ հաստատել բոլոր երկրների հետ, անկախ նրանց 

սոցիալ-քաղաքական կառուցվածքից։ Հանրապետական Իրաքի 

ղեկավարները մեծ նշանակություն էին տալիս բարեկամական կա-

պերի հաստատմանը Սո վետ ական Միության և սոցիալիստական 

մյուս երկրների հետ։ 

Կասեմի կ առավարոլթյուն ը ընդհանուր առմամբ հաջողոլ-

թյամբ լուծեց իր առջև դրված այս խնդիրները, որի շնորհիվ 

Իր աքը, իրււք, վերածվեց անկախ պետության։ 
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А. М. ГОЛДОБИН 

ИЗ ИСТОРИИ БОРЬБЫ ЗА РЕСПУБЛИКУ В ЙЕМЕНЕ 
В КОНЦЕ 1967г. 

Развитие йеменской революции, которая началась 26 сен-
тября 1962 г. свержением монархического строя, оказалось 
чрезвычайно сложным. Почти немедленно после революцион-
ного переворота против молодой республики вспыхнуло контр-
революционное восстание, которое вскоре охватило север, се-
веро-восток и восток страны и получило поддержку извне. 
Началась гражданская война, продолжавшаяся около восьми 
лет (примерно до мая 1970 г.). Эта война велась с величай-
шим ожесточением, унесла десятки тысяч жертв и привела 
к большим разрушениям. Долгие годы Йеменская Арабская 
Республика (ИАР) должна была с оружием в руках отстаи-
вать самое свое существование. 

В этих условиях исключительно важную роль в истории 
йеменской революции сыграла Объединенная Арабская Рес-
публика. В самый трудный для Йемена момент, когда он прак-
тически не располагал никакими регулярными военными 
силами, на помощь ему прибыли египетские войска, на кото-
рые легла главная тяжесть боев с монархическими мятежни-
ками и их иностранными покровителями. 

Первые египетские войска высадились в Йемене 5 октяб-
ря 1962 г.1 Они пробыли в нем до 9 декабря 1967 г.2, более 
пяти лет. 

Египетская армия явилась тем щитом, который прикрыл 

1 "Аль-Ахрам. Каир, 6. X 1962. 
2 «Аль-Ахрам», 11. XII 1967. 
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молодую республику и спас ее в критический период. Есть 
все основания полагать, что в противном случае монархисты 
и интервенты задушили бы революцию; ее постигла бы судь-
ба выступлений 1948 и 1955 гг., направленных против правив-
шей династии имамов, тем более, что еще никогда ранее реак-
ционные силы не получали столь щедрой помощи из-за гра-
ницы. 

«Благородна роль ОАР,—отмечала газета «Правда»,— 
которая помогала республиканскому Йемену отстоять завое-
вания революции»3. 

Разумеется, это нисколько не умаляет заслуг самих йе-
менских республиканцев, активно боровшихся против монар-
хической контрреволюции. В то же время реальные условия 
в ЙАР складывались так, что республиканскому правительст-
ву все не удавалось создать собственную многочисленную 
армию. 

18 сентября 1966 г. тогдашний президент ЙАР Абдаллах 
ас-Салляль создал правительство, которое сам возглавил 
(оно просуществовало с реорганизациями до 5 ноября 1967 г.). 

Эта была последняя попытка сохранить республиканский 
режим в той форме, которую он принял после переворота 
26 сентября 1962 г. 

Абдаллах ас-Салляль сыграл значительную положитель-
ную роль в йеменской революции. В известной мере это от-
носится и к последнему пребыванию его у власти в 1966— 
1967 гг. Продолжались военные действия (правда, преиму-
щественно оборонительного характера) против монархистов. 
Во внешних делах ЙАР поддерживала прочные связи с ОАР, 
примыкала к прогрессивному лагерю в арабском мире. Была 
сделана попытка ооздания в Йемене массовой политической 
организации, которая составила бы гражданскую опору пра-
вительства. В декабре 1966 г. было объявлено о создании 
Народного революционного Союза. 18—20 января 1967 г. в 
Сане состоялась его конференция, на ней присутствовало 
около тысячи делегатов4. 

3 «Правда», 26. IX 1967. 
4 «Аль-Ахрам», 19.1 1967. 
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Однако все попытки закончить гражданскую воину воен-
ными методами не давали результата, причем собственные 
вооруженные силы правительства оставались незначительны-
ми. В то же время усиливался разлад внутри республикан-
ского лагеря. Многие виднейшие деятели революции, как, на-
пример, Хасан аль-Амри и Хамуд аль-Джаифи, а также их 
многочисленные сторонники, были отстранены от дел, нахо-
дились в ссылке, заключении, эмиграции. В таком же поло-
жении пребывала умеренная республиканская группировка5 

во главе с такими влиятельными политиками, как Ахмад 
Мухаммад Ну'ман и Абд ар-Рахман аль-Арьяни. За отстра-
ненными от руководства республиканцами стояли важные 
общественные силы: офицеры правительственных войск (до-
статочно сказать, что 7 октября 1966 г. Салляль сразу смес-
тил около 100 офицеров йеменской армии6), шейхи племен, 
поддерживавших революционный режим, духовенство, су-
дейский аппарат, часть буржуазии и интеллигенции. В конеч-
ном счете, большинство республиканцев оказалось в оппози-
ции к Саллялю, утратившему в значительной мере политиче-
ское чутье и принимавшему часто произвольные, неоправдан-
ные решения, например, репрессивные меры. 

Тем временем произошли внешнеполитические события 
первостепенной важности. 

Руководство ОАР давно уже считало, что его войскам 
пора завершить свою миссию в Йемене и передать свои обя-
занности йеменским силам. Это сделалось совершенно необ-
ходимым после арабо-израильской войны в июне 1967 г., ког-
да значительная часть египетской территории была оккупи-
рована израильскими войсками, а Суэцкий канал превратил-
ся в линию фронта. Египет теперь нуждался во всех своих 
силах для обороны своей собственной территории. Не лишне 
напомнить, что именно египетская армия должна была за-
щищать самый важный в стратегическом отношении участок 
арабских позиций в целом. Находившаяся в Йемене египет-

5 Так как именно она была главным организатором конференции 
2—8 мая 1965 г. в Хамере, то ее часто называют «хамерской». 

» «Аль-Ахрам», 8.Х 1966. 
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екая армия состояла из ветеранов, имевших значительные! 
военный опыт; она особенно была нужна на суэцком фронте. 

1 августа 1967 г. на конференции министров иностранных 
дел арабских стран, открывшейся в Хартуме, министр ино-
странных дел ОАР Махмуд Рнад предложил провести в жизнь 
план, принятый еще в 1965 г.: египетские войска выводятся 
из Йемена, а Саудовская Аравия прекращает помощь йемен-
ским монархистам. 

Рнад предложил также создать комитет из представите-
лей трех арабских стран для осуществления перемирия в 
Йемене и наблюдения за выполнением соглашения7. 

3! августа 1967 г. соответствующее соглашение было до-
стигнуто во время встречи Насера с королем Файсалом в 
Хартуме. Президент ОАР, прежде всего, исходил из того, что 
республиканский режим в Йемене упрочился. Он учитывал 
коренные изменения всей обстановки на Ближнем Востоке и 
необходимость укрепления суэцкого фронта против израиль-
ских оккупантов. Он, далее, стремился привлечь Саудовскую 
Аравию к общеарабскому патриотическому объединению 
(кстати, на следующий день саудовская делегация объявила 
о своем согласии выплачивать денежную субсидию ОАР и 
Иордании в размере 50 млн. фунтов стерлингов). Наконец, 
Насер видел изменение условий в Юго-Западной Аравии. К 
этому времени стало очевидным крушение британского вла-
дычества в Адене. Попытки Англии создать Федерацию Юж-
ной Аравии не давали ощутимых результатов. 

В сентябре 1967 г. сильнейший из всех султанов шериф 
Бейхана, Хусейн, некогда имевший армию из 10 тыс. чел. и 
активнее всех помогавший йеменским монархистам, бежал в 
Саудовскую Аравию8. 30 ноября предстояло провозглашение 
независимости Южной Аравии. Это означало решительное 
улучшение внешнеполитического положения ЙАР, ликвида-
цию угрозы со стороны южной границы, прекращение пря-
мого вмешательства Англии и ее вассалов в гражданскую 
войну. Все эти факторы повлияли на решение Насера о со-
глашении с Саудовской Аравией и выводе войск из Йемена. 

1 «Аль-Ахрам», 2. VIII 1967. 
• «Life», 25. XII 1967, р. 23. 
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В этот момент в Йемене было 25—27 тыс. египетских 
солдат4. 

Конференция в Хартуме постановила создать тройствен-
ную комиссию в составе представителей Ирака, Марокко и 
Судана для урегулирования йеменской проблемы и достиже-
ния перемирия. 

Было очевидно, что перемены в египетской политике тре-
буют от йеменского правительства быстрых и смелых дейст-
ьий по расширению и упрочению своей политической базы и 
укреплению республиканской армии. Несмотря на все благо-
приятные факторы, позволявшие республике, уже устоявшей-
ся ча пять лет—по крайней мере, в наиболее развитой и насе-
ленной части страны,—обойтись без вооруженной помощи 
ОАР, руководство ЙАР должно было перестроить всю свою 
деятельность применительно к новым условиям. 

К сожалению, президент Салляль оказался не в состоя-
нии сделать этого. 

Сразу же, 1 сентября 1967 г. он с порога отверг согла-
шение Насера с Файсалом. Представитель Йемена в Хартуме 
объявил, что это соглашение является посягательством на 
суверенитет Йемена, хотя, как убедительно показали после-
дующие события, суверенитет Йемена, напротив, укрепился 
в результате инициативы ОАР. 

В заявлении от 3 сентября 1967 г. Салляль осудил Хар-
тумское соглашение, которое расценил как «предательство», 
утверждая, что ОАР нанесла Йемену удар в спину. Продол-
жались распри Салляля с большинством йеменских респуб-
ликанцев. Попытки создания политической организации окон-
чились безуспешно. 

Салляль много говорил о необходимости укрепить рес-
публиканскую армию, но ничего не сделал. Вооруженные ре-
гулярные части ЙАР, включая президентскую гвардию, пара-
шютистов и курсантов военных училищ, насчитывали не бо-
лее 4 тыс. чел. в строю (по некоторым данным—только 3 тыс. 
чел.10). Внутри самого правительства происходили конфлик-

• .U. S. News and World Report-, 11. IX 1967, р. 57; .The New York 
Times", 2. IX 1967. 

« .L'Express' , 18—24. III 1968, p. 21. 
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ты. Салляль разошелся с влиятельным генералом Джузайла-
ном, который около года пробыл его заместителем. 

1—3 октября 1967 г. в Сане проводились демонстрации 
против тройственной комиссии, видимо, инспирированные 
президентом. Салляль отказался принять комиссию, и 4 ок-
тября ее членам, пробывшим в Йемене одни день, пришлось 
вернуться в Каир. 

Во время демонстрации имели место беспорядки, пере-
стрелки, бесцельные столкновения. 

Когда ряд членов правительства высказался за принятие 
Хартумского соглашения и сотрудничество с комиссией, наз-
наченной конференцией в Хартуме, Салляль произвел реор-
ганизацию кабинета. Он уволил всех сторонников сотрудни-
чества с комиссией по перемирию11. 12 октября 1967 г. он наз-
начил новый состав правительства, заняв сам посты премьера 
и министра иностранных дел. Салляль приказал арестовать 
некоторых бывших министров. Среди них были такие извест-
ные деятели республиканского лагеря как Мухаммад аль-
Ахнуми (бывший министр внутренних дел), Мухаммад Абд 
аль-Азиз ас-Салим (бывший министр иностранных дел), 
Яхья Бахран (бывший министр ориентации и информации)12. 
Через несколько дней их освободили, но выслали из Йемена. 

Несмотря на позицию Салляля, вопрос об эвакуации экс-
педиционного корпуса был твердо решен в Каире. 25 сентяб-
ря в Йемен прибыл из Египта командующий египетскими 
войсками генерал-майор Абд аль-Кадир Хасан. Ему было по-
ручено завершить эвакуацию не позднее 15 декабря 1967 г.13 

В октябре 1967 г. начался вывод египетских войск из 
Йемена. 

15 октября 1967 г. из Ходейды отбыла морем первая 
группа египетских войск, покидавших Йемен в соответствии 
с Хартумским соглашением. В ней было 6 тыс. чел.14 Еще 
5 тыс. чел. ждали транспортов в Ходейде, а 10 тыс. чел. дви-

11 «Аль-Ахрам», 13. X 1967. 
« «Аль-Ахрам», 17. X 1967. 
18 «Аль-Ахрам», 26. IX 1967. 
" .Аль-Ахбар" Каир, 17. X 1967. 
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гались из Саны и Таиза к побережью. Предполагалось также 
отозвать политических советников ОАР при йеменском пра-
вительстве'5. 

Становилось все более очевидным, что режим Салляля 
исчерпал себя и не может обеспечить упрочения республикан-
ского строя. 

Вожди племен, игнорируя президента, просили Абд ар-
Рахмана аль-Арьяни организовать национальный конгресс, 
отобрав его делегатов16. В самый разгар политического кри-
зиса, 1 ноября 1967 г., Салляль оставил Сану, вылетев в Каир. 
Как стало известно позднее, он передал письмо Абд ар-Рах-
ману аль-Арьяни, в котором сообщал, что больше не вернется 
в Йемен и предполагает удалиться в Багдад17. Фактически, 
он отказался от власти, а Арьяни оказывался его естествен-
ным преемником. 

Видимо, на консультациях в Каире, которые имел Сал-
ляль, отразились его противодействие Хартумскому соглаше-
нию и выпады против ОАР. Во всяком случае, Египет ничем 
не поддержал Салляля18, который уехал в Багдад. 

Такова, вкратце, была обстановка, сложившаяся в Йеме-
не к моменту государственного переворота 5 ноября 1967 г. 

На первый план выступила сила, окрепшая за время су-
ществования нового режима: племена, стоявшие за респуб-
лику. Как правило, они обеспечивали охрану республикан-
ской территории в ответственных районах и иногда служили 
известным средостением между египетскими войсками и мо-
нархистами. Они смогли приобрести весьма большое коли-
чество современного легкого оружия: устарелые ружья были 
заменены автоматами, пулеметами, минометами, даже броне-
транспортерами и артиллерией. Это оружие, в основном, 
притекало от правительств ОАР и ЙАР, но также и от монар-
хистов. Особенно значительные военные силы находились в 

«Аль-Ахрам», 17.Х 1967. 
16 «Аль-Ахрам», 13.Х 1967. 

17 С. Deffurge et G. Troeller, Yemen 62—69. De la revolutlon .sau-
vage" ä la träve des guerrlers, Paris, 1969, p. 217. 

" .Time". 17. XI 1967, p. 31. 
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распоряжении верховного шейха конфедерации Хашид Абдал-
лэха иби Хусайиа аль-Ахмара, который в 1965 г. был минист-
ром внутренних дел, а в 1966 г. впал в немилость у Салляля 
и оказался, практически, в нейтральном положении между 
республиканским правительством и монархистами. 

В обстановке гражданской войны роль шейхов выросла. 
Советский журналист Е. М. Примаков писал о своей беседе 
с одним шейхом, который сказал ему, что поддерживает рес-
публику, так как при короле Ахмаде он не пользовался «всей 
полнотой власти», а сейчас, при новом режиме, «шейхи счи-
тают себя полными господами в своем племени». И Е. М. 
Примаков заключил: «...B стране все фактически решают 
шейхи племен»19. 

Вожди ряда важнейших племен, входивших в республи-
канский лагерь,—Ахмар играл среди них главную роль— 
вошли в соглашение с лидерами умеренных республиканцев, 
из которых в Йемене налицо был Абд ар-Рахман аль-Арьяни. 
К этому блоку присоединились все остальные недовольные, 
включая радикально настроенных офицеров и интеллигентов, 
которых Салляль оттолкнул своей произвольной политикой. 

В ночь с 4 на 5 ноября 2 тыс. хорошо вооруженных вои-
нов шейха Абдаллаха аль-Ахмара из племен конфедерации 
Хашид вошли в Сану и без единого выстрела овладели столи-
цей. 

Воинские и полицейские части были предупреждены о 
перевороте; было известно, что они не окажут противодейст-
вия. Переворот был быстрым и бескровным. 

Рано утром 5 ноября 1967 г. радио Саны объявило, что 
республиканская армия20 берет контроль над страной, чтобы 
обеспечить соблюдение принципов революции 26 сентября 
1962 г., которые были извращены. Действия армии направ-
лены против реакции, оппортунизма и империализма. Новое 
руководство обязуется выполнять все соглашения, заключен-
ные с иностранными государствами. Оно заявляет о своей 
дружбе с ОАР. 

» «Правда», 10. XII 1967. 
м Речь шла об «армии», но, фактически, переворот произвел аль-Ах-

мар, опираясь на своих воинов, по согласованию с Арьянн. 
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Салляль был объявлен освобожденным от обязанностей 
президента, которые переходили к Президентскому Респуб-
ликанскому совету, или «Правящему совету», из трех лиц, 
под председательством кадия Абд ар-Рахмана аль-Арьяни. В 
состав совета вошел также Ахмад Мухаммад Ну'ман, который 
в момент переворота был в Бейруте; его назначили заочно. 
Третьим членом был шейх Мухаммад Али Осман. 

Республиканский совет должен был действовать в соот-
ветствии с временной конституцией, которую провозгласили 
8 мая 1965 г. при правительстве Ахмада Мухаммада Ну'мана, 
но до сих пор мало применяли. Республиканский совет осу-
ществлял законодательную власть и назначал правительст-
во21. Председательствование в совете должно было сменяться 
каждые шесть месяцев (фактически, председателем был бес-
сменно Арьяни). 

Арьяни, Ну'ман и Мухаммад Али Осман уже были в 
1965 г. членами Республиканского совета, созданного в соот-
ветствии с конституцией 8 мая 1965 г., так что теперь как бы 
восстанавливался ранее существовавший орган, самочинно 
ликвидированный 21 сентября 1965 г. Саллялем. Кстати, Ос-
ман был председателем первого Президентского совета Рес-
публики, существовавшего с 28 сентября по 1 ноября 1962 г., 
до того как президентом стал Салляль22. 

Все трое были уже немолодыми людьми: им было за 
шестьдесят лет. 

Одновременно радио Саны объявило о назначении прави-
тельства. Премьер-министром стал Мухсин аль-Айни, вице-
премьером—шейх Абд ас-Салам Сабра, министром иностран-
ных дел—Хасан Макки, министром экономики—Мухаммад 
Сайд аль-Аттар, министром обороны—полковник Абд аль-
Карим Суккари, министром общественные работ—Абдаллах 

21 Эти функции перешли затем к Национальному совету, заседания 
которого были открыты 16 марта 1969 г. В декабре 1970 г. он принял по-
стоянную конституцию. 

22 Когда произошел переворот, Салляль находился в Багдаде. Он 
заявил, что намерен там остаться (в Багдаде у него был собствеиный 
дом). С тех пор он живет в Ираке на положении частного лица. 
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Куршуми, министром внутренних дел—мапор Ахмад Рухумн. 
Всего в правительстве было 16 членов,-

В результате переворота к власти пришла коалиция. 
Во-первых, в нее входила группировка умеренных республи-
канцев, прочно связанных с землевладением, племенами, му-
сульманским духовенством, судейским аппаратом. Ее воз-
главляли Абд ар-Рахман аль-Арьяни, Мухаммад Али Осман, 
Абд ас-Салам Сабра. Затем в ней были представлены вожди 
племен, державшие в своих руках основные военные средства, 
которыми в тот момент располагало новое правительство. 
Их признанным руководителем был Абдаллах ибн Хусайн 
аль-Ахмар. Существенную роль играла группа интеллигентов, 
большинство которых перед революцией было в эмиграции. 
В нее входил Ахмад Мухаммад Ну'ман, выходец из религи-
озной аристократии, который четверть века возглавлял оппо-
зицию имамам и еще в 1935 г. создал первую политическую 
группу нового типа («Йеменское общество»), В Йемене он 
играл примерно такую же роль, как Са'д Заглюль з Египте 
или Камиль Чадарчи в Ираке, олицетворяя собой принципы 
парламентаризма и буржуазного либерализма. После рево-
люции Ну'ман несколько раз был министром, занимал посты 
председателя Консультативного совета и представителя Йеме-
на в ООН, а в 1965 г. около трех месяцев возглавлял прави-
тельство. Но к моменту переворота 5 ноября Ну'ман уже 
заметно потерял свою популярность, так как считался сто-
ронником прозападной ориентации. Его собственная полити-
ческая и социальная опора в Йемене была очень узкой. К 
этой же группе интеллигентов принадлежали Куршуми, Ат-
тар и новый премьер, Мухсин аль-Айни, стоявший на ее ле-
вом крыле. Айни, выходец из Адена, прибывший Е ЙАР 
после революции, дважды, в 1962 и 1965 гг., короткое время 
занимал пост министра внутренних дел. Наконец, в коали-
цию входила часть офицеров республиканской армии, как 
Рухуми и Али Сайф аль-Хаулани. К ним присоединилась офи-
церская молодежь, люди, получившие военное образование 
уже после революции, в том числе за границей, в дружест-
венных государствах. Признанный руководитель военной 
группировки генерал Хасан аль-Амри еще находился в ОАР, 
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где он пробыл более года. Вернувшись в середине ноября 
1967 г., Лмри со всей энергией занялся государственными и 
военными делами. 

В общем несмотря на сравнительно пестрый состав и на-
личие несомненных внутренних противоречий, новая правя-
щая коалиция включала в себя, практически, все жизнеспо-
собные силы республиканского лагеря, пользовалась дове-
рнем парода и могла мобилизовать массы в поддержку рево-
люции. В этом было ее коренное отличие от Салляля, оказав-
шегося в политической изоляции. 

Арьяни немедленно провел амнистию, освободив свыше 
3 тыс. политических заключенных23. Смогли вернуться также 
республиканцы, оказавшиеся за пределами Йемена. Доста-
точно сказать, что в их числе были генерал Хасан аль-Амри, 
генерал Хамуд аль-Джаифи, генерал Хусайн ад-Дафаи, пол-
ковник Али Сайф аль-Хаулани. 

Разъясняя смысл переворота, Республиканский совет 
заявил J1 ноября, что «движение 5 ноября направлено про-
тив единоличной власти с целью восстановления в стране 
конституционных норм... и принципов коллективного руко-
водства»21. 

Перед новым руководством стояли чрезвычайно сложные 
задачи. Прежде всего, необходимо было организовать оборо-
ну республики и для этого создать армию, которой, практи-
чески почти не было25. Нетрудно было предположить, что мо-
нархисты и другие реакционеры постараются воспользовать-
ся выводом египетских войск, чтобы нанести удар именно в 
тот момент, когда одна армия уже уходит, а другая еще не 
заняла ее место. 

Большой исторической заслугой новых руководителей 
является успешное решение этой задачи. Республиканский 
Йемен был охвачен порывом, который одному французскому 
наблюдателю напомнил «якобинскую горячность»26, когда 

53 «Time», 17. XI 1967, р. 32. 
м «Аль-Ахрам», J2.XI 1967. 
15 Хотя была полиция, численностью в 10 тыс. чел. .The Economlsl*, 

II. 1907, р. 507. 
и «L'Express», 18—24. III 1968, р. 21. 
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находившаяся в крайней опасности французская республика 
сумела как бы из-под земли вызвать целые армии. Видимо, 
большую роль сыграл тот факт, что йеменские республикан-
цы осознали всю меру ответственности, лежавшей теперь толь-
ко на них самих. 

В то же время новое правительство подтвердило свое 
намерение сотрудничать с ОАР. Мухсин аль-Айни вскоре 
выехал в Каир, где встретился с Насером. 13 ноября он зая-
вил на пресс-конференции, что его правительство «рассмат-
ривает сотрудничество, существующее между Йеменом н ОАР, 
как образец сотрудничества между арабскими странами»27. 
Видимо, нападки Салляля на ОАР после Хартумского согла-
шения, его отказ сотрудничать с тройственной комиссией бы-
ли немаловажной причиной заявления Насера (в послании к 
Арьяни), что он «высоко ценит все, что делается для сохра-
нения духа революции и устранения препятствии с ее пути»28. 

На первых порах переворот все же смутил часть респуб-
ликанцев. Слухи о том, что Ахмад Мухаммад Ну'ман ориен-
тируется на США, а его поддерживают члены правительства 
Аттар и Куршуми, произвели неблагоприятное впечатление. 
6 и 7 ноября в Сане произошли демонстрации учащихся про-
тив нового правительства, с портретами Салляля. Их поддер-
жала часть полиции и служащих государственной безопас-
ности, на грузовиках и бронетранспортерах. Однако воины 
Ахмара открыли огонь и рассеяли демонстрантов. Около 25 
чел. было убито и ранено. Племена считали, что Арьяни луч-
ше всех сумеет защитить их интересы. В ночь с 7 на 8 ноября 
было арестовано около 150 противников нового правительст-
ва. Намеченная па 8 ноября третья демонстрация не состоя-
лась. Внутренний конфликт, к тому же, отошел на второй 
план, так как началось наступление монархистов. 

Новое правительство желало прекращения гражданской 
войны и обратилось к мятежным племенам с предложением 
о переговорах. 12 ноября Арьяни объявил, что удалось дос-
тичь соглашения о перемирии с известным военачальником 

27 «Известия», 16. XI 1967. 
28 «Правда», 11. XI 1967. 
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роялистов Касимом Мунасиром, который долгое время гро-
зил Сане с северо-востока. Однако если такое соглашение и 
было заключено, оно оказалось очень недолговечным. 

Первое антиправительственное выступление не было пря-
мо связано с монархическим лагерем. В районе Бейт аль-
Факиха 12 ноября вспыхнул .мятеж племени зараник во гла-
ве с Яхьей Мунасиром. Два дня была блокирована дорога 
Ходейда—Таиз. Мятежники не ставили перед собой промо-
нархических задач, но преследовали узкоплеменные цели, 
рассчитывая на приобретение привилегий и захват добычи. 
До этого времени племя зараник лояльно относилось к рес-
публике, но в обстановке политического кризиса и смены 
руководства у .него проявились местнические настроения. 
Этот мятеж был прекращён: частично уступками (включая 
денежные выплаты), а частично военными мерами, но он 
отвлек республиканские силы в особо ответственный момент. 

Сразу после этого монархисты, стабильно занимавшие 
позиции на севере и северо-востоке Йемена, двинулись в ре-
шающее наступление против Саны под руководством своего 
главнокомандующего, прннца Мухаммада ибн Хусайна, дво-
юродного брата имама Бадра. 

В распоряжении принца Мухаммада было 6 тыс. солдат 
королевской армии, созданной уже после начала граждан-
ской войны и прошедшей подготовку и тренировку в спе-
циальных лагерях, в том числе на территории Саудовской 
Аравии. Но основная часть его воинства все же состояла из 
ополчений племен, насчитывавших, по -некоторым данным, 
50 тыс. чел.29, которые, прежде всего, подчинялись своим шей-
хам, привлеченным щедрой раздачей золота. Монархисты 
были сравнительно хорошо снабжены легким оружием, име-
ли безоткатные орудия, базуки и тяжелые минометы, но не 
имели танков. 

Монархисты пользовались услугами иностранных наем-
ников, среди которых преобладали французы и бельгийцы, 
участники войн в Алжире и Конго (некоторые наемники были 
даже доставлены из Конго самолетами). Среди них были та-

29 «Time», 15. XII 1967, р. 31. 
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кие известные военные-авантюрнсты, как полковник Луи 
Мартэн, капитан Робер («Боб») Денар. В их рядах было так-
же некоторое количество немцев, итальянцев и американцев. 
О численности наемников в советской печати указывалось, 
что и(х было «не менее тысячи»30. Ежемесячно каждый наем-
ник получал около тысячи долларов31. 

Все расходы по найму, содержанию и снабжению монар-
хистов взяла на себя Саудовская Аравия, тем самым явно 
нарушив решения Хартумской конференции. Один американ-
ский журнал даже утверждал, что новое наступление монар-
хистов стоило Файсалу около 300 млн. долларов, учитывая 
все расходы32. 

К 20 ноября 1967 г. они вышли в район Манаха, взяли 
под обстрел дорогу Ходепда—Сана, движение на которой 
прекратилось. К 25 ноября монархисты взяли Сук аль-Хамис, 
западнее Саиы, а также подошли к ней с севера и востока, 
охватив столицу широким полукольцом и подойдя к ней на 
15—20 км. К концу ноября осталась только дорога на Танз, 
которая также подвергалась обстрелам и налетам. 

Против монархистов стояли войска шейха аль-Ахмара. 
Что касается регулярных войск, то их численность па 5 нояб-
ря не превышала 4 тыс. чел. Авиации не было совсем и не 
было ни одного летчика, вполне подготовленного для полетов. 

Монархисты, учитывая тяжелое военное положение рес-
публики, делали все, чтобы разложить немногочисленную 
республиканскую армию. Они платили крупные деньги пере-
шедшим к ним офицерам. Любой пришедший к ним рядовой 
солдат или воин племени получал также немалую сумму—50 
фунтов стерлингов золотом. Кроме того, они обещали самые 
щедрые субсидии племенам, которые согласились бы присое-
диниться к наступлению на Сану. 

В этих условиях, буквально в последний момент и под 
огнем противника шло формирование республиканских войск. 

30 «Правда», 10.XII 1967; «Аль-Ахрам» писала 6.1 1968--«более 
тысячи». 

3; «Правда», 29. XII 1967. 
3S «Time», 15.1 19G8. р. 23. 
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В середине ноября 1967 г. прибыл из Египта Хасан аль-Амри, 
сразу же назначенный главнокомандующим. 

Кроме того, так как Ахмад Мухаммад Ну'ман не приез-
жал в Йемен, оставался в Бейруте, а 23 ноября 1967 г. зая-
вил о своей отставке3®, то Хасан аль-Амри был немедленно 
введен на его место в Республиканский совет. Он обнаружил 
кипучую энергию, сумел поднять и вдохновить тысячи добро-
вольцев. В случае надобности он сам, с пистолетом в руке, 
командовал боевыми операциями. 

Первостепенную роль продолжали играть войска племен: 
ополчения шейхов Ахмара, Амина Лбу Раса, Каусн, Шагда-
ри. К ним присоединялись все новые части регулярной армии 
и созданного примерно 6 декабря 1967 г. Народного фронта 
сопротивления. В республиканские войска вливались добро-
вольцы: рабочие, учащиеся, городская молодежь. 

В декабре 1967 г. начала действовать республиканская 
бригада коммандос «Молния» («ас-Саика»), численностью в 
2 тыс. чел., созданная из добровольцев, в основном, рабочих 
прибывших из Кувейта, Джибути и других мест. По призна-
нию одного из вождей монархистов, принца Мухаммада 
ибн Исмаила, бойцы этой бригады «сражались как львы»34. 
Командовал бригадой 28-летний подполковник Абд ар-Ракиб 
Абд аль-Вакхаб. Бригада наносила непрестанные удары по 
позициям роялистов в горах. 

Наиболее активное участие в обороне Саны приняли ра-
бочие самого крупного промышленного предприятия страны— 
открытой в 1967 г. текстильной фабрики. 700 ее рабочих по-
лучили винтовки и автоматы и вместе со своим директором, 
йеменцем, учившимся в Праге, вели бои с монархистами35. 

Героизмом и храбростью отличились отряды, созданные из 

33 Ну'ман оказался в стороне, от деятельности нового режима, хотя 
некоторые из новых руководителей также были его единомышленниками. 
В дальнейшем разлад стал полным. 7 января 1968 г. Амри даже угрожал 
предать Ну'мана заочному суду за «измену». Впоследствии конфликт 
смягчился, и Ну'ман выполнял некоторые поручения за границей. 

34 С. De ff arge el О. Troeller. op. elf., p. 263. 
35 Там же, стр. 235. 



молодежи, в том числе учащихся средних школ. Среди них 
были даже подростки, сражавшиеся наравне с остальными. 

Само появление этих учащихся было, безусловно, ре-
зультатом пятилетнего существования республиканского 
строя. В результате мер, принятых революционным прави-
тельством, число школьников достигло в 1967 г. 70 тыс. чел.36 

До революции в школах всех типов училось, в лучшем случае, 
несколько тысяч человек. 

Оборона Саны особенно наглядно показала рост новых 
социальных сил в Йемене. Их еще не было в 1962 г., но они 
приобрели реальный вес к концу 1967 г. 

Монархисты не смогли сплотить своих бойцов. Они мог-
ли вести затяжные партизанские бои в горах, но не сумели 
организовать большое наступление. Мухаммад ибн Хусапн 
вел бесконечные переговоры с вождями племен о согласован-
ных действиях, но ничего не получалось. Хотя под Сапой соб-
ралось более 50 тыс. воинов-монархистов, они так п не на-
несли решительного удара.՛ Возможно, некоторое влияние 
имел тот факт, что сам имам уже третий год находился вне 
Йемена37; принц Мухаммад ибн Хусапн не пользовался по-
добным же авторитетом. 

Республиканцы не только сражались; очень активно шли 
переговоры с колеблющимися шейхами; в итоге удалось прив-
лечь некоторые племена на сторону правительства. 

По планам монархистов 2 декабря 1967 г., в день начала 
Рамадана, они должны были взять Сану. Но в этот день ни-
чего не произошло: принц Мухаммад не добился от своих 
мало дисциплинированных воинов перехода в наступление. 

Бои все же развернулись в последующие дни. Монархис-
ты предприняли ряд атак, стремясь полностью окружить. 
Сану. По временам они перерезали дороги Сана—Ходенда и 
Сана—Таиз, но затем откатывались назад. Атаки па главный 
аэродром в Рахабе также были отбиты. 7 декабря на цент-
ральной площади Саны были расстреляны шесть взятых в 

86 «Newsweek», 3. IV 1967, р. 35. 
87 Во время событий 1967 года Бадр жил в Танфе (Саудовская Ара-

вия). 
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плен иностранных наемников: французы, англичане, итальянец 
и голландец. 

Неоценимую помошь в эти критические дни оказали 
Йемену социалистические страны, прежде всего, Советский 
Союз. Несмотря на трудные условия транспортировки, свя-
занные с закрытием Суэцкого канала, в Йемен в кратчайший 
срок были доставлены необходимые материалы38. 

25 ноября 1967 г. йеменская правительственная делега-
ция во главе с министром иностранных дел Хасаном Макки 
прибыла в Москву; 28 ноября она встретилась с А. Н. Косы-
гиным и Н. В. Подгорным. 

Как уже говорилось, у йеменцев в тот момент не было 
своих подготовленных летчиков. Поэтому очень важную роль 
•сыграло прибытие алжирских, сирийских39 и иракских доб-
ровольцев, составивших первые кадры республиканской 
военной авиации. Вскоре к ним присоединились йеменские 
летчики, закончившие подготовку в дружественных странах40. 
Основная авиабаза находилась в Джанаде, в 20 км восточнее 
"Гаиза, так как аэродром в Рахабе был ненадежен из-за час-
тых обстрелов его монархистами. 

Немедленно после создания независимого государства в 
Южной Аравии—Народной Республики Южного Йемена 
(НРЮИ) ЙАР получила от него поддержку. Завершив борь-
бу против английских колонизаторов, закаленные отряды 
южноаравийских патриотов, численностью в 25—30 тыс. чел. 
постоянного состава, начали оказывать помощь йеменским 
республиканцам, особенно в юго-восточной части страны, 
районе Мариба. Ранее здесь проходила одна из важных ком-
муникаций, по которой монархисты получали снабжение из 
Бейхана, теперь, напротив, южноаравийские части, созданные 
Национальным фронтом освобождения, вступили в Йемен и 
отбросили монархистов. 

33 7 ноября 1967 г. новое йеменское правительство подписало согла-
шение с Советским Союзом о сотрудничестве между йеменской авиа-
транспортной компанией и Аэрофлотом.—«Правда», 11.XI 1967. 

39 .Washington Evenlng Star", 2. I 1968. 
« «Аль-Ахрам», 4.1 1968. 
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Все это вместе взятое привело к тому, что в середине 
декабря 1967 г. наметился перелом в военной обстановке. 
Монархисты упустили момент, республика выиграла время, 
и силы ее быстро увеличивались. Уже в середине декабря 
1967 г. Хасан аль-Амри в беседе с иностранными журналис-
тами заявил, что йеменцы выставили 100 тыс. вооруженных 
людей41 (очевидно, считая все ополчения племен, поддержн-
вавших республику, и отряды народного сопротивления). 

В Сане каждый второй житель города был вооружен42. 
13 декабря состоялся многотысячный парад народного опол-
чения. 

К этому времени была завершена эвакуация египетских 
войск. 29 ноября в Ходейде Хасан аль-Амри дал прием еги-
петским командирам по случаю их отъезда из Йемена. В 
своей речи он воздал должное роли египетских войск в за-
щите республики и освобождении Южной Аравии от англий-
ской оккупации. Главнокомандующий войсками ОАР генерал-
майор Абд аль-Кадир Хасан отметил, что египетские войска 
выполнили свою миссию по поддержке славной йеменской 
революции43. Все присутствовавшие на приеме хорошо отда-
вали себе отчет в том, что египетские войска отправляются 
не на отдых, а на другой, еще более важный фронт. 9 декабря 
1967 г. последний египетский контингент оставил Йемен. 10 
декабря он прибыл в ОАР44. 

После ухода египетских войск у роялистских руководи-
телей был выбит их излюбленный пропагандистский аргу-
мент о том, что они воюют против «иностранного засилья» в 
Йемене и желают превратить страну в «могилу египтян», как 
она некогда стала «могилой турок». Этот факт также улуч-
шил положение республиканцев, в частности, среди племен. 

Одновременно потерпел крах и развеялся миф, создан-
ный западной печатью, которая утверждала, что республика 
в Йемене существует только благодаря присутствию еги-

41 Deffarge et Troeller, ор. et է., р. 249. 
« «Правда», 12. XII 1967. 
« .Orient', 1968, Februar, N 168. S. 22. 
« «Аль-Ахрам», 11. XII 1967. 
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петския войск. 'Правда-- писала: 'Все эти годы со времени 
образования йеменской Арабской Республики западная про-
паганда не уставала твердить, что республиканский строй в 
Йемене, дескать, искусственен, он держится якобы на штыках 
солдат египетской 'экспедиционной армии. Не будь, мол, это-
го фактора, республика не продержалась бы и одного дня. 
И вот теперь *этого фактора» не существует, а республика 
продолжает жить»45. 

В середине декабря 1967 г. роль Хасана аль-Амри в ус-
ловиях ожесточенных боев настолько возросла, что с общего 
согласия было решено передать ему руководство правитель-
ством. 

Мухсин аль-Айни заявил, что главой правительства дол-
жен стать «такой решительный и боевой человек, как Хасан 
аль-Амри»46. 18 декабря 1967 г. Амри занял пост премьера, 
который добровольно уступил ему Мухсин аль-Айни, и сох-
ранял его до 9 июля 1969 г., когда военный кризис был давно 
уже позади. Арьяни и Амри сыграли наиболее важную роль з 
укреплении республики в самое трудное время, получив проз-
вище «мозг и меч»47. 

Первым делом нового премьера был декрет, изданный 18 
декабря в Сане, о всеобщей мобилизации всех мужчин с 18 
до 40 лет. Новое правительство, заявил Амри, будет «прави-
тельством мобилизации и обороны». 

23 декабря был издан декрет Республиканского совета о 
составе нового правительства. Вице-премьером стал Абд 
ас-Салам Сабра, министром иностранных дел—Хасан Макки, 
министром экономики—Мухаммад Сайд аль-Аттар, министром 
внутренних дел—полковник Абдаллах Баракат, министром 
общественных работ—Абдаллах аль-Куршуми, министром 
коммуникации—полковник Ахмад ар-Рухуми. Помощником 

46 «Правда», 16. XI 1967. Стоит отметить, что эта статья была напи-
сана в самый разгар наступления монархистов. Ее прогноз полностью 
подтвердился. 

« «Правда», 20. XII 1967. 
4 1 .The Economlst*, 11. X 1969, р. 40. 
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главнокомандующего по военным делам был назначен бри-
гадир Хусайн ад-Дафан, его помощником по административ-
ным делам—бригадир Абд аль-Латиф Дайфаллах. Начальни-
ком генерального штаба стал полковник Али Сайф аль-Хау-
лани. 

Состав руководства не изменился существенно ни в по-
литическом, ни в социальном отношении. В него входили боль-
шая группа патриотически настроенных офицеров (Хасан аль-
Амри, Хаулани, Баракат и др.), интеллигенты левых убеж-
дений (Аттар и др.) и представители религиозной и племен-
ной аристократии, в частности, шариатские судьи (министр 
юстиции Мухаммад аль-Хадж, министр вакфов Хусайн ас-
Сайяги и др.). 

В это время развернулось контрнаступление республи-
канских войск. В течение недели они оттеснили монархистов 
по направлению к горам; последние потеряли 600 чел. уби-
тыми48. 

Однако отойдя к горам, монархисты закрепились и уси-
лили артиллерийский обстрел Саны и аэродрома в Рахабе. 
Блокада дорог вызвала в Сане нехватку продуктов питания 
и трудности в снабжении населения предметами первой необ-
ходимости. На склонах гор в нескольких километрах от го-
рода продолжались ожесточенные схватки49. 

Ввиду тяжелого положения столицы из нее был эвакуи-
рован персонал иностранных посольств. 

Тем не менее к новому, 1968 г. стало ясно, что планы 
взятия Саны окончательно провалились50. Установилось вре-
менное равновесие сухопутных сил. 

По оценкам республиканцев, за три недели боев монар-
хисты потеряли 4 тыс. чел. убитыми и утратили наступатель-
ный дух51. В воздухе полностью господствовала республикан-
ская авиация, хотя и немногочисленная. Она непрерывно 

« «Правда», 25. XII 1967. 
49 «Аль-Ахрам», 31. XI 1967. 
60 Американский журналист сообщал, что захват Саны монархистами 

является «чрезвычайно сомнительным».—«Newsweek», 25. XII 1967, р. 21. 
«Le Monde», б. I 1968. 
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атаковала скопления монархических сил, заставляя их отхо-
дить дальше в горы. В самой Сане по словам Абдаллаха 
Бараката было арестовано 400 роялистов, готовивших удар 
изнутри; этот замысел был сорван52. 

Стабилизировав положение, республиканцы со всей энер-
гией готовились к решительному удару. Непрерывно шло 
формирование и обучение новых частей республиканской ар-
мии, а также сил народного сопротивления, поступало ору-
жие из дружественных стран. Племена мурад, хада и бенп 
матар, в прошлом не раз колебавшиеся в своих политических 
симпатиях, заявили, что они полностью поддерживают гене-
рала Хасана аль-Амри. 

В результате боев, происходивших 5—7 января 1968 г., 
монархисты были оттеснены еще дальше в горы; от столицы 
их отделяло теперь около 24 км. 15 января была отражена 
попытка атаковать аэродром в Рахабе; монархисты потеря-
ли около 200 чел. убитыми. 

После ряда мелких операций республиканцы 6 февраля 
1968 г. нанесли удар по мятежникам, блокировавшим дорогу 
Ходейда—Сана. Колонна под командованием заместителя 
главнокомандующего полковника Дайфаллаха наступала от 
Ходейды. Навстречу ей от Саны двигались войска и ополчен-
цы под личным командованием Амри. Обе колонны соедини-
лись. Ряд племен ударил по роялистам с тыла. Около 200 
монархистов было убито. В Сану прошло по шоссе 250 гру-
зовиков с продовольствием и товарами53. 10 февраля 1968 г. 
осада Саны была снята54. 

Наконец, 12 марта 1968 г. республиканские войска на-
несли монархистам тяжелое поражение в районе Хамдана. 
Командовал ими шейх Абдаллах ибн Хусайн аль-Ахмар. 

Это сражение можно считать заключительным событием 
рассматриваемого периода. Гражданская война продолжалась, 
еще два года, но уже без малейшего шанса на успех для мо-
нархистов. Вопрос о том, устоит ли республиканский строй, 

52 Там же. 
и «Правда», 8. II 1968. 
« «L'Express», 18—24. III 1968, р. 21. 
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будут ли сохранены основные завоевания йеменской револю-
ции, был решен. 

События конца 1967 г. в Йемене еще раз доказали жизне-
способность арабской революции, необратимый характер 
прогрессивных изменений в арабских странах. Даже в са-
мом отсталом районе арабского мира стремительно выросли 
новые силы, которые оказались способными взять в свон руки 
защиту революционных завоеваний. 

Эти события также ярко показали обреченность реакции 
и полную бесперспективность ее усилий. Казалось бы. йемен-
ские роялисты имели в конце 1967 г. все карты на руках: у 
них были десятки тысяч воинов, сотни опытных иностранных 
наемников, полные сундуки саудовского золота для подкупа 
•и раздачи. Однако весь этот грозный с виду механизм был 
пустым изнутри, лишенным всякого морального и идейного 
содержания. Не случайно поэтому, что они топтались на 
месте, вели между собой бесконечные споры, теряли время и, 
в конце концов, оказались неспособными на смелые наступа-
тельные действия. 

Конечно, борьба, которую вели революционные силы 
Йемена, еще далеко не была завершена. Впереди были и 
распри в самом республиканском лагере, и политические зиг-
заги, и компромиссы. Но несмотря на все это, ничто не смогло 
перечеркнуть значения победы, одержанной революцией з 
конце 1967 г. Она является одним из важных поворотных со-
бытий в истории арабского национально-освободительного 
движения. 

U. Մ. ԳՈԼԳՈԲԻՆ 

1967 ԹՎԱԿԱՆԻ ՎԵՐՋԵՐԻՆ ԵՄԵՆՈԻՄ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ 
ՌԵԺԻՄԻ ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ ՊԱՏՄՈԻԹՅՈԻՆԻՑ 

Ա մ փ ո փ ո ւ մ 

1967 թ. երկրորդ կեսին հանրապետական ռեժիմի գոյության 
Համար Եմենոլմ ստեղծվեց չափազանց ծանր և վտանգավոր դրու-
թյունt Ղա պայմանավորված Էր հիմնականում երկու հանգաման-
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րով։ Աոաջին. 1067 թ. Հունիսին սյրար ա - ի սրաչԼլյան պատերազ-
մից Հետո Արաբական Միացյալ Հանրապետությունը, հոզալով իր 
սեվւակւսն պաշտս/անութ յան մասին, ղորքերր դուրս բերեց Եմե-
նից, որոնք Հանդիսանում Էին Հանրապետական ռեժիմի կարևոր 
Հենարանր։ Երկրորդ. Եմենի Արաբական Հանրապետության պրե-
զիդենտ աս-Սալլալի ոչ ռեալիստական և անհեռատես քաղաքակա-
նության Հետևանքով գժտության Էր առաջացել հանրապետական-
ների շարքերում։ Սալլալի ոչ ճկուն քաղաքականությունը հասցրեց 
նրա մեկուսացմանը և ապա անկմանը։ 1967 թ. նոյեմբերի 4 — 5-ը 
տեղի ունեցած հեղաշրջման Հետևանքով իշխանությունն անցավ 
Հանրապետականների նոր կոալիցիային։ 

Ստեղծված ծանր կացությունից փորձեցին օգտվել եմենական 
միապետականները, որոնք ձեռնարկեցին մի շարք գրոՀներ եմենի 
մայրաքաղաք Սա ՛հան գրավելու և Հանրապետական ռեժիմը տա-
ս/ալելու Համար։ Սակայն Եմենի նոր ղեկավարները կարողացան 
մորի/իղացնել մասսաներին և Հակահարված Հասցնել միապետա-
կաններին։ Հանրապետական ռեժիմը դիմացավ ծանր փորձությանը 
և ապացուցեց իր կենսունակությունը։ 

t j - f И 

mv օ * ^ ՝ и * fUxiJ՝ (üjli' հհ* 

*—»—О 
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Լ. Ս. ՍԱՐԳԱՑԱն 

ՍՈվԵՏԱ-ՍԻՐԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՈԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

(1955-1970 թթ.) 

Քաղաքական անկախություն նվաճած ժողովուրդները ներկա-
յումս համառ պայքար են մղում իմպերիալիստական մոնոպոլիա-
ների տիրապետությունից աղատվելու և անկախ ազգային տնտե-
սություն ստեղծելու համար։ 

կարդացող երկրների, այդ թվում նաև Սիրիայի ժողովուրդ֊ 
ների պայքարը տնտեսական անկախության համար դժվար է պատ-
կերացնել առանց Սովետական Միության և սոցիալիստական մյուս 
երկրների հետ համագործակցության։ Առանց այս համագործակ-
ցության Սիրիայի երիտասարդ պետությունը չի կարող ազատվել 
համաշխարհային կապիտալիստական տնտեսության ստրկացուցիչ 
.սիստեմից և ճանապարհ հարթել ազգային տնտեսության վերա-
ծնության համար։ 

Գաղութային շրջանից Սիրիան ժառանգեց լճացած գյոլղատըն-
տեսություն, միակողմանի զարգացած արդյունաբերություն՝ ծանր 
արդյունաբերության բացակայության պայմաններում։ Երկրորդ 
համաշխարհային պատերազմը էական փոփոխություններ մտցրեց 
արաբական երկրների դրության մեջ, որոնք պայքարի դուրս։ եկան 
աղատվելու իմպերիալիստական լծից։ Սիրիան երկարատև պայ-
քարով և մեծ զոհողություններով կարողացավ նվաճել իր քաղա-
քական անկախությունը, որը միջազգային ճանաչում ստացավ։ 

1944 թ. հունիսին դիվանագիտական հարաբերություններ հաս-
տատ վեցին ՍՍՀՄ֊ի և Սիրիայի միջև՝, 

1 «СССР 'И арабские страны. 1917—1960 гг. Документы а материалы», 

М., 1961, стр. 83. 
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Ղիվանագիտական հարաբերութ յոլնների հաստատումով սովե-
տա-սիրիական հարաբերությունները հետագայում ավելի զար գա֊ 
լյան։ Հենվելով Սովետական Միության և սոցիալիստական մյուս 
երկրների տնտեսական ու տեխնիկական մեծացող հնարավորու-
թյունների վրա, Սիրիա ւի ղեկավարները ձգտում Էին արագ կերպով 
հասնեք տնտեսական ու սոցիա/ական առաջադիմության2ւ Այս նպա-
տակով երկո։ երկրների միջև կնքվեցին մի շարք համաձայնագրեր 
տնտեսական համագործակցության վերաբերյալ։ 

Մինչ ա tզ յ Սիրիայի առաջ անհրաժեշտություն ծագեց լուծել 
մի շարք պրոբլեմներ, որոնք կապված Էին նրա տնտեսության և 
արտաքին առևտրի հետ։ Իշխանության գլուխ անցած սիրիական 
րսւրժո/ագիան երկրի տնտեսական զարգացման բարենպաստ հե-
ոանկարներր տեսնում Էր կասքիտալիղմի զարգացման և Արևմուտ-
քի հես։ սերտ տնտեսական համագործակցության մեջ։ Սիրիայի 
ղեկավար շրջանները հույսը դրել Էին արևմտյան շրջանների ֆի-
նանսական ու տեխնիկական օղնության վրա, ձգտելով նպաստավոր 
սլայմաններ ստեղծել Սիրիայոլմ կապիտալիզմի զարգացման հա-
մար։ Սակայն իմպերիալիստական պետությունները ձգտում Էին 
Սիրիան տնտեսապես շահագործել և այն պահել կապիտալիստա-
կան շուկայից կախման վիճակի մեջ։ Կապիտալիստական ոչ մի պե-
տություն չէր ցանկանում ֆինանսավորել Սիրիային առանց քազա-
յ։ական և տնտեսական զիջումներ ստանալու, որոնք ոտնահարում 
էին նրա ազգային սուվերենությունը։ Վարկ տալու դեպքում նրանք 
պահանջում էին, որպեսզի Սիրիայի քաղաքականությունը համընկ-
ներ իրենց շահերին ու պլաններին։ Բացի այդ, իմպերիալիստները 
բարձր տոկոս էին պահանջում իրենց տված վարկերի համար։ Օրի-
նակ, վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկր 1955 թ. 
պատրաստակամութ յոլն հայտնեց Սիրիային 30 միլիոն դոլլարի 
վարկ տալ տարեկան 4.75 տոկոսի հաշվով։ Օտարերկրյա կաս/ի-
տա/իստները, բացի վերոհիշյալ պայմաններից, պահանջում էին 
նաև, որ իրենց մատակարարած ապրանքների համար Սիրիան վճա-
րեր կայուն վալյուտայով, որի կարիքը Սիրիան խիստ զգում էր3։ 
Նրանք չէին համաձայնվում իրենց ապրանքների դիմաց ստանալ 
սիրիական ապրանքներ։ 

Այս վւակոլղոլց դուրս գալու ուղին սոցիալիստական երկրների 
հետ տնտեսական համագործակցություն հաստատելու ուղին էր, 

տ «Нове'Уная история арабских стран», М.. 1968, стр. Վ0. 
3 В. П. Викторов, Экономика современной Сирии, М., 1968, стр. 221. 



որը պաշտպանեց 1956 թ. կազմված ազգային֊պառլամենտական 
ճակատը։ Նրա մեջ մտան ազգային կուսակցության, Սիրիայի կո-
մունիստական կուսակցության, դեմոկրատական բլոկի և մի յարք 
անկախ դեպուտատներ, որոնք հանդես եկան Սովետական Միո։-
թ/ան հետ տնտեսական լայն կապեր հաստատելու պահանջով։ 

Առաջին մեծ քայլը Սիրիայի և Սովետական Միության միջև 
տնտեսական համագործակցություն հաստատելու ուղղությամբ 
հանդիսացավ առևտրական և վճարման համաձայնության կնքումր 
երկու երկրների միջև, որ ստորագրվեց Դամասկոսոլմ 1955 թ. նո-
յեմբերի 16-ին։ Այս համաձայնությամբ նախատեսված էր առև-
տըրական կապեր հաստատել երկու երկրների միջև վախադարձ շա-
հերը հարգելու հիման վրա։ Սիրիան սկսեց Սովետական Միությանը 
մատակարարել բամբակ, բուսական յուղ, չոր մրգեր, ծխախոտ, 
բուրդ, կաշի և այլ ապրանքներ, իսկ Սովետական Միության կող-
մից Սիրիային մատակարարվող ապրանքների մեջ մտնում էին մե-
քենաներ, արդյունաբերական սարքավորումներ, մարդատար և ապ-
րանքատար ավտոմեքենաներ, տրակտորներ, քիմիական արդքոլ֊ 
նաբերոլթյան ապրանքներ, դեղորայք և արդյունաբերական այլ 
ապրանքներ*։ Սիրիայի հասարակայնությոլնը երկու երկրների միջև 
կնքված այս համաձայնությունը գնահատեց որպես կարևոր քա ա 
Սիրիայի տնտեսությունը օտարերկրյա կախվածությունից ազատե-
լու ուղղությամբ՞։ 

Սովետական Միության և սոցիալիստական մյուս երկրների 
հետ Սիրիայի առևտրի առանձնահատկություններից մեկն այն է, 
որ նրա աո-ևտրական հաշվեկշիռը միշտ ակտիվ է եղել6։ Դրա շնոր-
հիվ• սոցիալիստական երկրների հետ առևտրական հարաբերու-
թյունների զարգացումը ուղղակի օգնություն է հանդիսանում Սի-
րիայի անկախ տնտեսության զարգացման գործում։ 

1956 թ. սկզբներին Սովետական Միություն այցելեցին սի-
րիական մի քանի խոշոր ֆիրմաների ներկայացուցիչներ։ Ի զարգա-
ցումն երկու երկրների միջև 1955 թ. նոյեմբերի 16-ին կնքված 
համաձայնագրի, նրանք պայմանադիր կնքեցին Սովետական Միու-
թյունից մեծ քանակությամբ ավտոմեքենաներ, տրակտորներ, գյու-
ղատնտեսական մեքենաներ և այլ ապրանքներ ստանալու համար'։ 

* «СССР и Арабские страны», стр. 126. 
5 «Новейшая история арабских стран», стр. 71. 
• В. П. Викторов, Экономика современной Сирин, стр. 210. 
7 Там же, стр. 208. 
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l'Jöf; թ. նոյեմբերին պաշտոնական այցով Սովետական Միու-
թյուն ժամանեց Սիրիայի հանրապետության պրեզիդենտ Շոլքրի 
•Բուտթւին։ նրա այցելոլթյոլնր Սովետական Միություն հանդիսա-
ցաւ/ երկ ո I երկրների միջև ամրացող բարեկամության նոր դրսևո-
րում,г Սիրիական հանրապետության պատվիրակությունը Մոսկվա֊ 
յում բանակցություններ վարեց Սովետական Միության ղեկավա-
րության հետ։ Բանակցությունների ընթացքում կարծի քների փոխա-
նակում տեղի ունեցավ երկու երկրներին հետաքրքրող հարցերի 
շարջր, րնդ որում, հաստատվեց կողմերի տեսակետ ների լիակա-
տար համընկնումը մի շարք կարևորագույն հարցերի վերաբերյալг 
Ծարրի Քո։աթլիի ընդունելության dամանակ արտասանած ճա-
ռում ՍՍՀՄ Գերագույն սովետի նախագահության նախագահ Կ. Ե. 
Վորոշիւովն ասաց. «Սովետական Միությունը և Սիրիան ռեալ պայ-
մաններ և մեծ հնարավորություններ ունեն մեր երկու երկրների 
միջև տնտեսական և կուլտուրական բնագավառում այնքան բարե-
հաջող զարգացող բարեկամության և համագործակցության հետա-
գա ամրացման Համար։ Սովետական Միությունը պատրաստ է օգ-
նության ցույց տա/ու Սիրիային՝ կարճ ժամանակում հաղթահա-
րելու գաղութատիրության հետևանքները և ամրապնդելու իր ազ-
գային անկախությանը։ Ընդ որում, Սովետական Միաթյոլնր չի-
Հետապնդում շաՀամոլական ոչ մի նպատակ և չի ձգտում ստանա-
լու որևԼ արւոոնոլթւուններ կամ Հատուկ օգուտներ իր համար»9։ 

Երկու, կառավարությունների ղեկավարների հանդիպումները և 
բանակցոլթ(Ոլններր անցան բարեկամության և անկեղծության, 
մթնոլորտում։ Կողմերը հաստատեցին իրենց մշտական ձգտումը 
։լ արգացն ելու և ամրապնդե/ա երկու երկրների միջև գոյություն 
ունեցող բարեկամական կապերլ։'՝։ 

Շո/քրի Քաաթէիի այցը Սովետական Սիություն ու նրա բա֊ 
նակցոլթյաններր Սովետական կառավարության ղեկավարների հետ 
մեծ հեռանկարներ ստեղծեցին երկու երկրների հետագա լայն հա-
մագործակցության համար։ 

1057 թ. հուլիսին Սովետական Միություն այցելեց սիրիական 
կառավարական պատվիրակոլթյոլնր պետական մինիստր և ազգա-
յին պաշտպանության մինիստր Խալեդ Ազմի ղլխավորոլթյամբՀ 
Բանակցությունների ընթացքում կողմերը կարծիքներ փոխանա-

* «СССР н арабские страны», стр. 2՚!7. 
9 «Праща», 5. II 1956. 
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կեցին Մերձավոր ու Միջին Արևելքում խաղաղության ամրապընղ֊ 
ման հարցերի շուրջը՛ Բազմակողմանի քննարկման ենթարկվեց 
նաև երկու երկրների միջև տնտեսական համագործակցության ընդ-
լայնման և զարգացման հարցը։ Սովետական պատվիրակոլթյոլնր 
հայտարարեց, որ ցանկանալով աջակցել Սիրիայի տնտեսական 
զարգացմանը և ընդառաջ գնալով սիրիական կառավարության ցան-
կություններին, սովետական կառավարությունը պատրաստ է Հա-
մագործակցել սիրիական կառավարության հետ երկաթուղային և 
ճանապարհային շինարարության, արդյունաբերական ձեռնարկու-
թյունների, ոռոգման սիստեմի, հիդրոէլեկտրակայանների և այլ 
կառույցների շինարարության բնագավառում10» 

Այս բանակցությունների հիման վրա 1957 թ. հոկտեմբերի 
28-ին Դամասկոսոլմ կնքվեց համաձայնագիր Սովետական Միու-
թյան և Սիրիայի հանրապետության միջև տնտեսական ու տեխնի-
կական համագործակցության մասին։ Սիրիայի տնտեսական զար-
գացմանը աջակցելու նպատակով Սովետական Միությունը պար-
տավորվում էր ապահովել նախագծային աշխատանքները, սարքա-
վորումների և մեքենաների մատակարարումր և նրանց տեղագրու-
մը։ Սովետական մասնագետները պետք է տեխնիկական օգնու-
թյուն ցույց տային շինարարության ընթացքում և կառուցված օբ-
յեկտները շահագործման հանձնելու ժամանակ, ինչպես նաև երկ-
րաբանական-հետախոլզական աշխատանքներ կատարեին նավթ և 
հիդրոէներգետիկ ռեսուրսներ հայտնաբերելու համար։ Միաժամա-
նակ սովետական կազմակերպոլթյոլններր պարտավորվում էին օգ-
նություն ցույց տալ Սիրիային ազգային կադրեր պատրաստելու 
գործում, Սովետական Մ իության օգնությամբ կառուցվող ձեռնար-
կություններում և կառույցներում աշխատելու համար։ Սովետական 
կառավարությունը անհրաժեշտ վարկ էր տրամադրելու սիրիական 
կառավարությանը վերոհիշյալ աշխատանքների և մատակարար-
վող սարքավորումների արժեքը վճարելու համար։ Վարկի մարումր 
կատարվելու է Սովետական Միությանը սիրիական առ/րանրներ 
մատակարարելու միջոցով՛՝։ 

Սովետական Մ իության և Սիրիայի միջև տնտեսական համա-
գործակցություն հաստատելու դեմ դուրս եկան Սիրիայի հետադի-
մական շրջանները, որոնք մեծ ջանք գործադրեցին խափանելու այս 

10 «СССР и арабские страны», стр. 342. 
11 Там же. 
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Հաւքաւյործակցությոլնըւ Խոշոր բուրժուազիայի և կալվածատերերի 
շտՀերի արտաՀայտիչ, այսպես կոչված, ժողովրդական կուսակցու-
թյունը ամեն կերպ դիմադրում էր երկու երկրների միջև տնտեսա-
կան Հարցերի վերաբերյալ բանակցություններ վարելուն՝ սպառնա-
լով նույնիսկ ետ կանչեք իր ներկայացուցիչներին կառավարու-
թյան կազմից։ Սովետա-սիրիական Հարաբերությունների զարգաց-
ման դեմ ակտիվ կերպով պայքարում էր մեկ այլ Հետադիմական 
կազմակերպություն՝ irlf ո։ սուլման եղբայր ներըյ)12, ինչպես նաև 
իմպերիա/իստական պետությունները։ Շոլքրի Քոլաթլիի այցը Սո-
վետական Միություն և սովե տա-սիրիա կան տնտեսական Համա-
գործակցության պայմանագրի կնքումր առաջացրեց արևմտյան 
պետությունների դժգոՀությունը։ 

եվ պետք է նշել, որ երկրի քաղաքական անկայուն դրությանը, 
ԱՄն-ի, Թուրքիայի և Իսրայելի կողմից Սիրիայի դեմ ագրեսիայի 
նա/սապատրա սա ում ր և երկրռւմ Հետադիմական թշնամական տար-
րերի ակտիվոէթյանր Հնարավորություն չտվեցին սովետա-սիրիա-
կան Համաձայնությունը իրագործելու՝ մեծ Հարված Հասցնելով Սի-
րիայի տնտեսական զարգացմանը|3ւ 

1958 թ. Եգիպտոսի Հետ միանալաց Հետո Սիրիայի տնտեսու-
թյունը լուրջ դժվարությունների առաջ կանգնեց։ Ղեռ անկախ Սի-
րիայի գոյության տարիներում մշակված տնտեսական զարգացման 
ծրագրերր կենսագործվում էին չափազանց դանդաղ։ Խափանվեցին 
Եվ/րատ գետի վրա ամբարտակի և էլեկտրակայանի, պարարտա-
նյութերի գործարանի և այլ օբյեկտների շինարարությունը, որ նա-
խատեսված էր Սովետական Միության և սոցիալիստական մ im и 
երկրների Հետ կնքած Համաձայնագրերով։ 

Սակայն նույնիսկ Սիրիայի պատմության այդ ծանր ժամա-
նակաշրջանում, սովետա-սիրիական տեխնիկ ա-տնտեսական Հա-
մագործակցությունը երբեք չդադարեց։ ճիշտ է, այն արդեն չէր 
իրագործվում նախկին ծավալով, սակայն որոշ բան, այնոլամենա (-
նիվ, կատարվում էր։ Այսպես՝ 1961 թ. Հունիսի վերջերին Սիրիայի 
և սովետական «Տեխնոէքսպորտ» կազմակերպության միջև Դա-
մասկոսում ստորագրված Համաձայնության Հիման վրա. Սիրիա֊ 
յամ ստեղծվեցին գյուղատնտեսական գիտահետազոտական երեք 
կենտրոններ՝ անտառաբուծության վւորձնական կայան՝ Լաթաքիա-

12 В. П. Викторов, Экономика современной Сирии, стр. 221. 
18 «Аль-Ахбар> Бейрут, 31. V 1964. 
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յոլմ, հողերի ճիշտ օգտագործման, բերքատվության բարձրացման 
և ցանքերի բարելավման խնդիրները ոռոգման միջոցով լուծելու 
համար փորձառական բազմաճյոլղ կայան՝ Ռակկա քաղաքի շրջա-
նում և բանջարեղենի տեսակների մշակման կայան՝ Կամիշ-
լիի մոտ1*։ Այս կայանները ստեղծվեցին Սովետական Միության 
տեխնիկական աջակցությամբ և ունեն սովետական նորագույն 
տեխնիկայով սարքավորված լաբորատորիաներ։ Այս կենտրոննե-
րում սովետական գիտնականները և մասնագետները սիրիացի 
պաշտոնակիցների հետ միասին մեծ աշխատանքներ են տանում 
գյուղատնտեսության բերքատվությունը բարձրացնելու համար։ Այդ 
աշխատանքներն արդեն տվել են իրենց առաջին արդյունքները։ 
Այսպես, սովետական գիտնականների ղեկավարությամբ և սովե-
տական տեխնիկայի օգտագործումով ստացվել Է Սիրիայի պատ-
մության մեջ չտեսնված բամբակի բերք։ 30 հեկտար տարածության 
վյրա մեկ հեկտարից բերքը կազմել Է 32 ցենտներ, իսկ առանձին 
վարձադաշտերոլմ՝ 45 ցենտներ, այն ժամանակ, երբ երկրռւմ մի- ւ 

ջին բերքատվությունը կազմել Է մեկ հեկտարից 17—19 ցենտներ11՝։ 
Ուշադրության են արմանի նաև սովետական երկրաբանների 

ուսումնասիրությունները™, որոնք կազմեցին ամբողջ Սիրիայի և 
նրա առանձին շրջանների երկրաբանական քարտեզը։ Դա թույլ Է 
տալիս ընդհանուր պատկերացում կազմելու օգտակար հանածոների 
հանքավայրերի մասին։ Նրանք անցկացրին ֆո սֆորիտն երի, եր-
կաթսւհանքերի, քարաղի, ասֆալտի և այլ օգտակար հանածոների 
պաշարների ո ւս ո լմն ա и ի ր ո լթ յո ւն ը ։ 

Սովետա-սիրիական համագործակցությունը ընդգրկում Է նաև 
ազգային նավթարդյունաբերության՝ նավթի հետախուզության, 
արդւոլնահանման և մշակման ճյուղերը։ 1957 թ. հոկտեմբերի 28-ի 
սովե տա-սիրիա կան համաձայնադրի համապատասխան, սովետա-
կան մասնագետները սկսեցին նավթի հետախուզական լայն աշխա-
տանքներ կատարեր Նրանք հայտնաբերեցին նավթի հարուստ հան-
քավայրեր Ռոմելանի, Ալիանի և Կարաչուքի շրջաններում՝'։ 1961 թ. 
այս շրջաններում սկսվեցին հորատման աշխատանքները։ Հորատ-

14 ml/եր նշանաբանն Է Յառաք!, Բեյրութ, 22.7.1962 թ.ւ 
15 В. П. Викторов. Экономика современной Сирии, стр. 231. 

« .United Natlons Economic Developments in the Mlddle East (1957— 
1958)\ N. Y., 1959, p. 23. 

17 ГЛ j* 'HIV O , ^ j jyLXji" 

.90 



Ված անցքերի ճնշող մեծամասնությունում Հայտնաբերվել են նավ-
թի մեծ պաշարներ*։ Հետագայում նավթ Հսւյտնաբերվեց նաև. 
Սաեդիայի և Համգայի շրջաններում։ 

!'մ ոլ ե ր ի ա լ ի и ա ա կ ս։ն նավթային ընկերությունները երկար տա-
րիներ ագաՀաբար շաՀագործեք են արաբական երկրների նավթը։ 
Հաշվի առնելով Հարևան արաբական երկրներում իմպերիալիստ-
ների նավթային ընկերությունների գործունեության արդյոլնբները 
և նրանց աղդեցո։թյունր այդ երկրների ներքին և արտաքին քաղա-
քականության վրա, սիրիական կառավարությունը միջոցներ ձեռք 
առավ օտարերկրյա նավթային ընկերությունների աշխատանքները 
դադարեցնելու Համար։ 1959 թ. վերջերին օտարերկրյա ընկերու-
թյունները ղրկվեցին կոնցեսիայի իրավունքներից։ Սիրիայի կա-
ռավարությունը ստեղծեց Սիրիայի նավթային գլխավոր վարչու-
թյուն։ 1964 թ. դեկտեմբերի 22-ի Л? 113 դեկրետով ազգայնացվե-
ցին նավթր և այլ օգտակար Հանածոներ։ Սիրիական Արաբական 
Հանրապետռւթյո լնր ձեռնամուխ եղավ նավթի ազգային արդյու-
նաբերության ստեղծմանը և իր սեփական միջոցներով երկրի բնա-
կան Հարստո։թյունների օգտագործմանը"» 

Աշիւուժացան նաև սովետա-սիրիական առևտրական Հարաբե-
րությունները։ Այդ առումով մեծ նշանակություն ունեցավ i960 թ. 
վերջերին կնքված սովետա-սիրիական • երկարաժամկետ առևտրա-
կան Համաձայնագիրը։ Դամ ասկոսում բացվեց ՍՍՀՄ առևտրական 
ներկայացուցչություն։ Նոր Համաձայնագիրը Հանրագումարի բե-
րեց տասը տարվա փոխադարձաբար ձեռնտու Համագործակցության 
արդյունքները և առևտրական կապերը ավելի բարձր աստիճանի 
վրա դրեց։ Երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը զգա-
լի կերռլռվ աճեց։ Այդ մասին են վկայում հետևյալ թվերը։ Սիրիա-
յից Սովետական Միությունը ներմուծել է 1965 թ. 65 միլիոն, իսկ 
արտաՀանել է 26 մի/իոն լիրայի ապրանք։ 1966 թվականին՝ Հա-
մապատասխանաբար 72,9 և 64,4 միլիոն լիրայի ապրանք։ Լիբա-
նանից Հետո Սիրիայից ներմուծվող ապրանքների քանակով Սովե-
տական Միությունը գրավում է երկրորդ տեղը Սիրիայի արտաքին 
առևտրի մեջ13։ 1965 թ. առևտրական Համաձայնագրով երկու կող-
մերը միմյանց տրամադրեցին առավելագույն բարենպաստ պա ւ ֊ 

* В. П. Викторов, Экономика. современной Сирии, стр. 228. 
18 «Азия и Африка сегодня», № 1, 1969, стр. 35. 
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մ աններ առևտրական կապերի և ծովային փոխադրումների գոր-
ծում, ինչպես նաև մաքսային այլ հարցերումг Սովետական կողմը 
պարտավորվում էր 1966—1968 թթ. ընթացքում Սիրիային մատա-
կարարել զանազան մեքենաներ և սարքավորումներ, անտառա-
նյութ, մշակված երկաթ, նավթատար խողովակներ, թուղթ, մա-
զութ, քիմիական նյութեր, բժշկական սարքավորումներ և այլ ապ-
րանքներ, իսկ Սիրիան Սովետական Միություն պիտի արտահաներ 
հում կաշի և ուրիշ ապրանքներ™։ 

Ի տարբերություն կապիտալիստական երկրների, Սովետական 
Միությունը Արևելքի երկրների, այղ թվում և Սիրիայի հետ իր հա-
րաբերությունները խարսխել է լիակատար իրավահավասարության 
սկզբունքների վրա։ Նա ոչ մի պայման չի վւաթաթոլմ նրանց վզին, 
լինի դա ռազմական, քաղաքական կամ տնտեսական։ Դա միջազ-
գային համագործակցության նոր ձևի օրինակ կարող է ծառայել*՝։ 

Ի զարգացումն սովե տա-սիրիա կան տնտեսական համագոր-
ծակցության, 1966 թ. Դամասկոսոլմ ստորագրվեց նոր պայմանա-
գիր Սովետական Միության օգնությամբ 20 նավթավայրերի հո-
րատման և Սոլեդիայի շրջանում նավթարդյունաբերություն ստեղ-
ծելու համար։ Բնակչությանը կանոնավոր կերպով նավթամթերք-
ներ մատակարարելու գործը ապահովելու համար անհրաժեշտ էր 
լրացուցիչ նավթամբարների կառուցումը։ 1964 թ. պայմանագրով 
սովետական <rՄ աշինոէքսպորտи միավորումը երկրի զանազան 
վայրերում մեկ տարվա ընթացքում կառուցեց 30-ից ավելի նավ-
թամբարներ։ 

Սիրիայում նավթի հայտնաբերման կապակցությամբ հարց 
առաջացավ նրա վերամշակման մասին։ Կառավարությունը ո֊ 
րոշեց վերակառուցել Հոմսի նավթազտիչ գործարանը։ Այդ նպա-
տակով սիրիական կառավարությունը համաձայնություն կնքեց սո-
վետական аՏեխնոէքսպորտՀ կազմակերպության հետ՝ ընդլայնելու 
Հոմսի նավթազտիչ գործարանը և կրկնաւպտտկելու նրա կարողոլ֊ 
թւոլնը21 ։ Այս աշխատանքները ավարտվեցին 1968 թ. վերջերին և 
ներկայումս Հոմսի նավթազտիչ գործարանը տարեկան մեկ միլիոնի 
փոխարեն երկու միլիոն 700 հազար տոննա նավթ է արտադրում, 
որը բավարարում է Սիրիայի պահանջներըտ։ 

® նույն տեղում։ 
21 «Современный Восток», ,Ns4, 1959, стр. 8. 
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Միս՚յամանակ Հարց առաջացավ նավթամուղի շինարարության 
մասին՝ Հում նավթր գործարան, ինչպես նաև Միջերկրականի նա-
վաՀանգիստներր Հասցնելու Համար։ Սովետական մասնագետների 
մասնակցությամբ տեղադրվել են 650 կմ երկարությամբ նավթա-
տար խողովակներ՝ Կարաչուք—Հոմս—Քարթուս (նավահանգիստ 
Միջերկրական ծովի ափինJ։ Այս խողովակներով տարեկան Հինգ մի-
լիոն տոննա նավթ Հոսելու է Հոմսի ղտիչ գործարանը և այնտեղից 
էլ՝ Ի՝արթո։սի նավահանգիստը'1*։ Կարաչուք— քարթուս նավթամուղը 
մեկն է այն խոշոր ծրագրերից, որ իրագործեց Սիրիան։ Այն աոա-
ջին և միակ նավթամուղն է Արաբական Արևելքում, որ պատկանում 
!կաոավարաթյանր, և ոչ թե օտարերկրյա նավթային ընկերու-
թյուններին, ինչպես արաբական մյուս երկրներոլմ։ Այս նավթա-
մուղը, ինչպես նշեցինք, շահագործման հանձնվեց 1968 թ.։ Սո-
վետական Միության օգնությամբ Սիրիան դարձավ արաբական 
աոաջին երկիրր, որը կարողացավ ինքնուրույն կերպով կազմակեր-
պել նա։էթի արդյունաՀանոլմը, մշակումը, փոխադրումը և արտա֊ 
Հանումը2"։ 1968 թ. օգոստոսին ֆրանսիական նավթատար հեղու-
կանա վր առաջին անդամ լցվեց սիրիական նավթով։ Սիրիան դար-
ձավ նավթ արտահանող երկիր։ 

՝1ւավթի արտադրությունը Սիրիայոլմ, որ սկսվեց 1968 թ. 
սկզբներին, նույն տարվա վերջին Հասավ 2 միլիոն 400 Հազար տոն-
նայի, իսկ 1969 թ.՝ 3,5 միլիոն տոննայի2*։ Սիրիայի մասնագետ-
ների Հաշվարկումներով նավթի տարեկան արդյոլնաՀանումը հնա-
րավոր է հասցնել 4 միլիոն տոննայի21 ։ Շնորհիվ նավթի արտա-
հանման, Սիրիան օտար վալյուտայի կայուն եկամուտ է ապահո-
վում, որր նպաստելու է երկրի տնտեսության հետագա զարգաց-
մանը։ 1969 թ. սիրիական նավթի արտահանումից Սիրիան ստա-
ցավ 30 միլիոն գ"լլարի եկամուտ։ 1970 թ. այս\ եկամուտը գնա-
հատվում էր 90 միլիոն դոլլար28» նավթարդյունաբերության բնա-
գավառում ձեռք բերված հաջողությունների առթիվ Սիրիայի նավթի 
և էներգետիկայի մինիստր ԱՀմեդ Յոլսոլֆ Հասանը նշել է. «Այս 
Հաջողությունը կարելի է գնահատել որպես մեր երկրորդ Հաղթա֊ 

24 «Аль-Анба», („eUS\>\"), Бейрут, 15. I 1968. 
25 «Правда», 19. IV 1969. 

26 «Զարթոնք», в.9.1970 թ., 
27 В. П. Викторов, Экономика современной Сирии, стр. 193. 
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նակլւ նավթի համար մղվող պայքարում, որը զգալի ներդրում է 
մեր պայքարում Արաբական Արևելքում օտարերկրյա նավթային 
մոնոպոլիաների բռնությունների դեմ։ Այս հաղթանակը ձեռք բեր-
վել/ Սովետական Միության աջակցությամբ, որը, հետևելով իրենց 
անկախության համար պայքարող ժողովոլրդներին օգնելու իր քա-
ղաքականությանը, մեղ ցույց է տալիս ոչ միայն տեխնիկական 
օգնություն, այլև իսկական եղբայրական օգնություն մեր ազգային 
կադրերը պատրաստելու գործում)>"։ 

Սովետական Միության օգնությունը Սիրիային ընդգրկում է 
նաև տնտեսության այլ բնագավառներ։ 1968 թ. շահագործման 
հանձնվեց սովետական նախագծով կառուցված Հոմսի ազոտային 
պարարտանյութերի գործարանը, որի արտադրողականությունը 
տարեկան կազմում է 150 հազար առննա30։ Այս գործարանի կառու-
ցումը հնարավորություն տվեց Սիրիային ազատվելու ազոտային 
պարարտանյութերի ներմուծումից։ 

Սիրիայի տնտեսության վերելքի համար մեծ նշանակություն 
ունի տրանսպորտի և հատկապես երկաթուղային ցանցի զարգա-
ցումը։ Սիրիայի տնտեսական զարգացումը հրատապ անհրաժեշ-
տություն դարձրեց երկրի ներքին հացահատիկային և նավթային 
շրջանները երկաթուղով Միջերկրական ծովի հետ կապելը։ Այն 
պետք է նպաստեր ինչպես ներքին շուկայի զարգացմանը, այնպես 
էլ ապրանքների արտահանման մեծացման գործին։ Ներկայումս 
այս հարցը ևս լուծվում է։ Սովետական Միության տնտեսական և 
տեխնիկական օգնությամբ կառուցված է 742 կմ երկարությամբ 
Կամիշլի — Հալեպ—Լաթաքիա երկաթուղին։ Շահագործման հանձ-
նըվեց նաև Հալեպ — Տարկա — Թարթուս երկաթուղագիծը, որը Եփ-
րատի հիդրոհանգույցի շինարարական շրջանը կապում է երկրի 
արդյունաբերական կենտրոնների և ծովափի հետ։ 

Սիրիայի տնտեսության հիմքը կազմում է գյուղատնտեսու-
թյունը, որտեղ զբաղված են բնակչության մոտ 70 տոկոսը։ Գյու-
ղատնտեսական ապրանքները կազմում են Սիրիայի արտահանման 
вО 80 տոկոսը։ Գյուղատնտեսական արտադրանքը ստացվում է 
ոռոգվող հողերից, որոնց տարածությունը հասնում է մոտ 700 հա-
զար հեկտարի, իսկ չոռոգվող հողերի տարածությունը կազմում է 
մոտ 5,5 միլիոն հեկտար։ Այս թվերի համեմատությունը ցույց է 

28 «Правда», 21. X 1968. 
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տալիս, որ երկրի գյուղատնտեսությունը և գյուղացու բարեկեցու-
թյունը մեծապես կախված է եղանակի քմահաճույքներից։ Հաճա-
խակի կրկնվող երաշտը լուրք վնաս է հասցնում ցորենի, բամբակի 
և այլ գյուղատնտեսական մթերքների արտադրությանը։ Հետևապես 
Սիրիայում սուր կերպով դրված էր ոռոգման ցանցի զարգացման 
պրոբլեմը։ Դեռ 1960—1963 թթ. սովետական մասնագետները կազ-
մեցին Սիրիայի ներքին շրային ռեսուրսների օգտագործման նա-
խագիծ։ Սովետական Միության և Բոլլղարիայի Ժողովրդական 
Հանրապետության համատեղ ջան բերով Օրոնտես գետի վրա կա-
ռուցվեց «Ռաստ ան ի» ամբարտակը և էլեկտրակայան՝ 7,5 հաղւսր 
կիլովա ա տIժա մ կարողությամբ3* ։ 

Դեռ 1948 թ, սիրիական իշխանությունները ծրագրել էին ամ-
բարտակ կառուցել Եվ։րատի վրա, սակայն նորաստեղծ պետոլ-
թյունր չուներ համապատասխան ֆինանսական միջոցներ, իսկ 
արևմտյան ընկերություններն էլ ամբարտակի կառուցումը ֆինան-
սավորելու համար չավ։ազանց ծանր պայմաններ էին առաջարկում։ 
Օրինակ, Արևմտյան Գերմանիան ամբարտակի շինարարությանը 
մասնակցելու համար պահանջում էր, որ երկրի հյուսիս-արևելյան 
նավթային շրջանները շահագործելոլ իրավունքը իրեն տրվի, մի 
բան, որ հակասում էր սիրիացիների կողմից կենսագործվող «արա-
բական նավթը արաբներինJ) լոզունգին32։ Երկար քաշքշուկից հետո 
սիրիական պրոիմպերիալիստական շրջանների ճնշման տակ 
1963 թ. ստորագրվեց համաձայնություն արևմ տա գեր մ ան ակ ան 
ֆիրմաների հետ ամբարտակի շինարարության մասին։ Այս համա-
ձայնությամբ Արևմտյան Գերմանիան Սիրիային տրամադրեց 
350 մլն. մարկ վարկ, տարեկան 3,75 տոկոսի հաշվով^3։ Համեմա-
տելով Սովետական Միության տրամադրած վարկի պայմանները 
Արևմտյան Գերմանիայի առաջարկած պայմանների հետ, «Աս-Սա-
ռլրաX թերթը գրել է. «Միայն տոկոսների տարբերությունը տասը 
տարվա ընթացքում կազմում է 50 միլիոն սիրիական ֆունտ»3*։ Վե֊ 
բոհի2Տալ համաձայնությունը չիրագործվեց։ Իշխանությունից աջ 
բա ասականն երի հեռացումը և ազգային տնտեսության ամրացման 
համար անցկացված ռեֆորմները, հատկապես հանքային ռեսոլրս-
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ների շահագործում ր պետությանը հանձնելու մասին ընդունված 
օրենքը, հարված հասցրին արևմտագերմանական մոնոպոլիանե-

րի 
1966 թ• իշխանության գլուխ անցավ Բաասի ձախ թևը, որն 

սկսեց ավելի հետևողականորեն կենսագործել առաջադիմական սո-
ցիալ-տնտեսական վերավւոխոլմներըւ Նոր կառավարության ընդու-
նած ծրագրերում ամենակարևոր խնդիրը համարվեց Եփրատ գետի 
ւէրա հիդրոտեխնիկական կոմպլեքսի շինարարությունը։ Եփրատ ի ամ-
բարտակի կառուցումը մեծ նշանակություն ունի երկրի տնտեսու-
թյան հետագա զարգացման և սիրիական ժողովրդի բարեկեցության 
բարձրացման համար։ Սիրիայի հյուսիսային շրջանի հսկա հողա-
տարածությունները խոպան և անմշակ են, իսկ 'համասկոսից արե-
վելք ընկած շրջանը հայտնի է Սիրիական անապատ անունով։ Ահա 
այս անմշակ տարածություններից 640 հազար հեկտար տարածու-
թյուն պիտի ոռոգվի ամբարտակի առաջին հերթի շինարարությու-
նից հետո, որ պիտի ավարտվեր 1972 թ."*» Բացի այդ, հազվադեպ է 
պատահում, որ գարնանային և աշնանային հեղեղումների ժամա-
նակ Եփրատի ջրերը իրենց հետ չտանեն ամբողջ տներ և նույնիսկ 
գյուղեր, չավերնն ցանված դաշտերը։ Սիրիացիները դարեր շարու-
նակ երաղել են Եփրատը զսպելոլ մասին, նրանք փոքր ամբար-
տակներ են կառուցել, սակայն գետը նորից ամեն ինչ քանդում էր 
անխնայորեն։ Սովետական Միության օգնությամբ կառուցվող ամ-
բարտակի շնորհիվ Եփրատի վարարումները այլևս որևէ վնաս չպի-
տի հասցնեն գյուղատնտեսությանը։ Իսկ գետի վրա կառուցվող 
էլեկտրակայանը կտա էժան էլեկտրաէներգիա։ Նրա կարողությունը 
առաջին շրջանում (1972 թ.) լինելու է 300 հազար կիլովատտ/ժամ։ 
Միջին հաշվով նա տարեկան արտադրելու է 1,5 միլիարդ կիլովատտի 
ժամ էլեկտրաէներգիա*1 ։ էլեկտրակայանը կլուսավորի Սիրիայի 
ամենահեռավոր գյուղերը և էներգիայով կապահովի զարգացող 
արդյունաբերությանը։ Ահա թե ինչու Սիրիայի ժողովուրդը Եփրա-
տի նախագծի իրականացման հետ է կապում իր երազանքները և 
լավագույն ապագայի հույսերը։ 

1966 թ. ապրիլին բարեկամական այցով ՍՍՀՄ ժամանեց սի-
րիական կառավարական պատվիրակությունը պրեմիեր-մինիստր 
Յուսուֆ Զուեյնի գլխավորությամբ։ 
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Մ ոսկվայոլմ, իսկ հետագայում Դամասկոսում տեղի ունեցած 
բանակցությունների ընթացքում համաձայնագիր ստորագրվեց Սի-
րիայի պատմության մեջ ամենախոշոր կառույցի՝ Եփրատի հիդրո-
Հանդու/ցի առաջին հերթի շինարարության և Սովետական Միոլ֊ 
թ/ան կողմից տրվելիք տեխնիկական օգնության ու վարկերի մա-
սին™։ 

Վերոհիշյալ համաձայնագրով Սովետական Միությունը վար-
կեր հատկացրեց Սիրիային, որի համար սիրիական կողմը վճարե-
լու է տարեկան 2,5 տոկոս։ Սիրիայի համար չափազանց կարևոր է 
և այն հանգամանքը, որ սովետական վարկերի մարումը պիտի կա-
տարվի սիրիական ապրանքների մատակարարումով։ 

Սովետական մասնագետների կողմից Եփրատի կոմպլեքսի շի-
նարարության նախագծերը կազմելուց և Սովետական Մ իությունից 
անհրաժեշտ սարքավորումներ ստացվելոլց հետո, 1968 թ< մարտի 
6-ին Տաբկա վայրում (Մեսքենեի և Ռակկայի միջև), Հալեպից 
150 կմ հեռավորության վրա, հանդիսավոր կերպով դրվեց հիդրո-
կայանի առաջին քարը։ Մինչև 1970 թ. վերջը Սովետական Միու-
թյունից Սիրիա է ուղարկվել մեծ քանակությամբ սարքավորումներ 
և զանազան նյութեր։ 

Ներկայումս Սիրիայի ժողովուրդը աշխատանքի է լծված Եփ-
րատի մեծ ամբարտակի շինարարությունը որոշված ժամկետին 
ավարտելու համար։ Արդեն կազմվում են նախագծեր արդյունաբե-
րության և գյուղատնտեսության մեջ էլեկտրաէներգիայի օգտա-
գործման վերաբերյալ։ Այդ նպատակով 1970 թ. Սիրիա այցելեցին 
սովետական մի խումբ մասնագետներ39» 

Ասոլանի ամբարտակից հետո Եփրատի ամբարտակը ամենա-
խոշոր կառույցն է Արաբական Արևելքում։ 

Սովետական Մ իության օգնությամբ բարձրանում է Տաբկա 
քաղաքը, որտեղ Եփրաւռի ամբարտակի հիմքն է դրված։ Կառուցված 
են երկհարկանի տներ արաբ բանվորների, ինժեներների և նրանց 
ընտանիքների համար։ Շինարարական տեղամասում են 400 սովե-
տական մասնագետներ և մոտ 10 հազար արաբ բանվորներ, տեխ-
նիկներ ու ինժեներներ։ «Սովետական Մ իության մասնագետները,—. 
հայտարարել է «Եփրատ նախագիծ»֊ ի ընդհանուր դիրեկտոր Սոլբհի 
Քահալին, — արդյունավետ կերպով գործակցում են իրենց սիրիա-
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ցի բարեկամների հետ, նրանց են փոխանցում իրենց հարուստ 
փորձր։ Նրանց ամբողջ աշխատանքը ներշնչված է մեր ժողովուրդ-
ների ավանդական բարեկամության ոգով»*0։ 

Սիրիայի տնտեսական զարգացմանը, հատկապես Եփրատի 
ամբարտակի և խոշոր էլեկտրակայանի բարդ շինարարությանը 
արգելք էին հանդիսանում ոչ միայն նյոլթա-տեխնիկական բազայի 
թուլությունը, այլև կադրերի պակասությունը։ 1965 թ. վերջին 
Սիրիայում կային 150 ինժեներ-տեխնիկներ։ Նախնական տվյալ-
ներով Եփրատի կոմպլեքսի կառուցման համար պահանջվում էին 
800 ինժեներներ և տեխնիկներ*՝։ Կադրերի պակասությունը սիրիա-
կան իշխանություններին ստիպեց մասնագետներ հրավիրել ուրիշ 
երկրներից, առաջին հերթին սոցիալիստական երկրներից և Սովե-
տական Միությունից։ Եփրատի շինարարական տեղամասում սո-
վետական մասնագետների օգնությամբ ստեղծվել է ուսումնական 
կենտրոն, որտեղ որակավորվող բանվորների թիվը 1969 թ. հաս-
նում էր մոտ հազարի**։ Այդպիսի մասնագետներ պատրաստելու 
գործում մեծ օգնություն է ցույց տալիս նաև Չեխ ո Ալովակիան։ 
Սիրիայո/մ 1961 թ. աշխատում են սովետական մասնագետներ, 
հատկապես նավթագործները։ Նրանց առաջարկով Ռումելանում 
կազմակերպվել է կուրսեր սիրիացիներից որակյալ կադրեր պատ-
րաստելու համար։ Բացի այդ Սովետական Միությունում տեխնիկա-
կան մասնագիտություն են ստանում մեծ թվով սիրիացիներ։ Սո-
վետական մարդիկ գիտակցելով իրենց ինտերնացիոնալ պարտքը 
մեծ օգնություն են ցույց տալիս Սիրիային ազգային կադրեր պատ-
րաստելու գործում։ 

Այսպիսով, Եփրատի շինարարական տեղամասւը դառնալու է 
ոչ միայն Սիրիայի արդյունաբերական խոշորագոլյն կենտրոննե-
րից մեկը, այլև ազգային կադրերի պատրաստման դարբնոցը։ Սի-
րիային տեխնիկական և տնտեսական մեծ աջակցություն է ցույց 
տալիս ոչ միայն Սովետական Միությունը, այլ սոցիալիստական 
մյուս երկրները՝ Լեհական Ժողովրդական Հանրապետությունը, Գեր-
մանական Դեմոկրատական Հանրապետությունը և այլն։ Փաստո-
րեն Սիրիայի տնտեսությունում չկա ոչ մի ճյուղ, որի զարգացմանը 
չօժանդակեին սոցիալիստական երկրները Սովետական Միության 
գլխավորությամբ։ 

40 <rԱրարատj), 1.10.1963 թ.։ 
41 В. П. Викторов, Экономика современной Сирии, стр. 236. 
41 էԱրարատ», 1.10.1969 թ.։ 
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Առանց այդ Համագործակցության Սիրիան չէր կարող վերաց-
նել գաղութատիրության թողած ծանր Հետևանքները և լուծել երկ-
րի առջև կանգնած սոցիալ-տնտեսական առայնաՀերթ խնդիրները։ 

А. С. САРКИСЯН 

СОВЕТСКО-СИРИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

(1955—1970) 

Р е з ю м е 

В статье рассматриваются различные аспекты советско-
сирийского технико-экономического сотрудничества в 50—60 
годах. Первым крупным шагом в деле установления такого 
сотрудничества явилось соглашение о торговле и платежах, 
заключенное между СССР и Сирией 16 ноября 1955 г. Боль-
шое значение имело также советско-сирийское соглашение 
об экономическом и техническом сотрудничестве, заключен-
ное между двумя странами 28 октября 1957 г. в Дамаске. С 
помощью Советского Союза были изучены природные богат-
ства Сирии, созданы нефтяная национальная промышлен-
ность, центры по подготовке национальных кадров, сельско-
хозяйственные исследовательские центры и т. д. В статье 
подробно освещается строительство гидротехнического ком-
плекса на р. Евфрат, которое осуществляется с помощью 
Советского Союза. 
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Շ. h. Ս՚ՀՈՅԻ 

ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ք«ԱՐԵՓՈ1սՈԻԹՅՈԻՆՆնՐք! ԻՐԱՔՅԱՆ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԴԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒՄ 

Հանրապետական Իրաքոլմ և նրա քրդական շրջաններում վեր-
ջին տարիներին իրականացվող սոցիալ-տնտեսական վերափոխու-
թյունների մեջ առաջնակարգ նշանակություն ունի ագրարային 
հարցըէ Իրաքը ագրարային երկիր Է։ Այդ նշանակում է, որ նրա հե-
տագա զարգացումը մեծ լափով կախված է այն բանից, թե ինչ-
պիսի քաղաքականություն է տարվում գյուղատնտեսության բնա-
գավառում, ինչպիսի վճռականություն է դրսևորվում երկրի բնակ-
չության 70 տոկոսը կազմող գյուղացիությանը հողով ապահովելու 
և. գյուղատնտեսության արագ զարգացումը իրագործելու ճանա-
պարհինt Ահա այս առումով պատահական չէ այն կարևոր տեղը, 
որ 1958 թ. հուլիսյան հեղափոխությունից հետո հատկացվում է 
ագրարային բարեփոխություններին։ Երկրի դեմոկրատացման պրո-
ցեսը և նրա հետագա զարգացման ճակատագիրը աներևակայելի է 
առանց ագրարային հարցի արմատական լուծման։ Վերջապես որո-
շակի չափով նրանից է կախված նաև քրդերի ազգային ինքնավա-
րության համար մղվող պայքարի վախճանը, քանի որ, ինչպես նշել 
է Լեն ինը, յուրաքանչյուր ազգային շարժում ագրարային շարժում 
է։ Իրաքի սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունները և ագրարա-
յին հարցը որոշակի չափով լուսաբանվել են սովետական մի շարք 
արևե լա գետ-արաբա գետն երի աշխատությունների մեջ։ Բ. Մ. Դան-
ցիգը\ Ն. Հ. Հովհաննիսյանը2, Ս. Գ. Գորելիկովը3, Ա. Ֆ. Ֆեդչեն-

1 Б. М. Данциг, Ирак в прошлом и настоящем, М., i960. 
3 Ն. Լ. Հովճա&նիսյան, Ազգյսշին֊ա զա տա գրական պայքարը Իրաքում, Երևան, 

1964։ 
3 С. Г. Гореликов, Ирак, М., 1963. 
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կոն՝ իք/աթի ժամանակակից պատմության հարցերին նվիրված 
իրենց մենագրությունների մեջ զգալի տեղ են հատկացրել ագրա-
րային հարաբերություններին։ Հիշյալ հարցը հատուկ ուսումնասի-
րության առարկա է դարձրել Ս. ն. Ալիտովսկին5ւ ժամանակակից 
Իրարում տիրող ագրարային հարաբերությունների հարցին են նվիր-
ված նաև Մունիբ Խալիլ ալ֊Սկուտիի և էյֆարի Աբդել Ջահրայի* 
դիսերտացիոն աշխատությունները։ 

Բնականաբար այս ամենից հետո հարց է առաջ գալիս, ինչո՞վ 
է արդարացվում նորից հիշյալ խնդրի լուսաբանմանն անդրադառ-
նալը։ Պատշաճը մատուցելով վերը թվարկած հեղինակների կա-
տարած հետազոտությանը, միաժամանակ պետք է ընդգծել, որ նրանք 
ուսումնասիրել են ագրարային հարաբերությունները Իրաքոլմ ընդ-
հանրապես։ Մինչդեռ մեզ համար հիմնական խնդիր է համարվում 
Իրաքի ընդհանուր ֆոնի վրա լուսաբանել առավելապես քրդական 
շրջաններում կիրառվող ագրարային բարեփոխությունները։ Այս 
հարցր առանձին ուսումնասիրման կարիք ունի նաև այն պատճա-
ռով, որ Իրաքյան Քրդստանոլմ հողատիրությունն ունի իր որոշակի 
առանձնահատկությունները, որոնք իրենց արտացոլումն են գտել 
նաև ագրարային ռեֆորմի կիրառման մեջ։ 

ներկա հոդվածում, այսպիսով, աշխատել ենք վիճակագրական 
տվյալների, մամուլի նյութերի և կոմունիստական ու քրդական դե-
մոկրատական կուսակցությունների ծրագրային փաստաթղթերի 
հիման վրա լուսաբանել ագրարային հարցի դրվածքը Իրաքյան 
Քրդստանում, որը թերևս, որոշ չափով կարող է նպաստել ինքնա-
վարության համար քրդերի մղած պայքարի սոցիալ-տնտեսական 
նախադրյալների ճիշտ ըմբռնմանը։ 

Իր աքը մի երկիր է, որի բնակչության բացարձակ մեծամաս-
նություն ր կազմում է գյուղացիությունը, մինչ հեղափոխությունը 
երկրի տնտեսական, ինչպես նաև քաղաքական կյանքում տիրապե-
տող դիրք էր գրավում ֆեոդալա֊կալվածատիրական խավը, որը 
հանդիսանում էր միապետական ռեժիմի և արտաքին իմպերիա-
լիստական ուժերի հենարանը։ «Իրաքի գյուղական հասարակության 

4 A. Փ. Федченко, Ирак в борьбе за независимость (1917—1969), М., 
1970. 

5 С. Н. Алитовский, Аграрный вопрос в современном Ираке, М., 1966. 
' Муниб Халиль аль-Скутти, Аграрный вопрос в национально-демо-

кратической революции в Ираке, М., 1966; Эйфари Абдель Захра, Аграр-
ный вопрос в Ираке и перспективы его разрешения, М., 1967. 
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ուսումնասիրությունը, — մինչ հեղափոխական Իրաքի մասին դրում 
էր Ջ ա Ֆար Հայաթը, — ցույց է տալիս, որ իրաքյան դյուզերի սոցիա-
լական հարաբերություններում մինչև այժմ դեռևս պահպանվում են 
նախնադարյան հողագործական համայնքի տարրեր՝ ֆեոդալական 
հարաբերությունների տիրապետությամբ հանդերձս7։ 

Ինչպես Իրաքի հարավային և միջին շրջաններում, այնպես էլ 
•Քրդստանոլմ հսկայական թվով գյուղացիներ կամ հողազուրկ էին, 
կամ էլ ունեին անբերրի հողեր։ Կալվածատերերը կազմում էին 
բնակչության մեկ տոկոսը, բայց նրանց ձեռքում էր գտնվում Իրա-
քի ցանովի հողատարածությունների 75 տոկոսը, այն էլ ամենա֊ 
բերրի հողերը՛։ Ո՛չ բրիտանական իմպերիալիստները, ո՛չ էլ ֆեո-
դալները ոչինչ չէին անում երկրի հողային հարստությունները լրիվ 
օգտագործելու համար։ Իրաքոլմ հսկայական չափով հողատարա-
ծություններ չէին մշակվում։ Այդ վերաբերում է նաև քրդական 
շրջաններին։ Իրաքցի հեղինակ Շաքիր Խասբաքի կողմից ստորև 
բերվող տվյալները խոսում են այդ մասին։ 

Գա Հա որ 
Հողերի Աեգ, 

տարած՛, 
քաս, կմ» 

ցանովի «ո-
ղատարաձ. 
քառ. կմ. 

ցանովի Հո֊ 
ղատ, տոկոս. 

Հարաբեր. 

9552 3551 37 % 
1՝րբիւ 18170 4557 25 
կիրկոսկ 20376 5743 28 

29770 29058 98 

Ամբողջ Իրաքոլմ մշակման համար պիտանի 20 միլիոն հեկտար 
հողատարածությունից մշակվում էր միայն 7 միլիոն հեկտարը, որից 
ընդամենը 4,4 միլիոն հեկտարն էր ոռոգվում։ Հողօգտագործման 
բնագավառում տիրող նման իրավիճակը հետևանք էր աոաջին հեր-
թին գոյություն ունեցող ֆեոդալական հարաբերությունների և մե-
քենայացման ու ագրոտեխնիկայի ցածր մակարդակի։ 

Ինչ վերաբերում է քրդական շրջաններին, ապա վերը նշված 
տվյալներից երևում է, որ բացառությամբ Մոսոլլի, Իրաքյան Քըր-
դըստանի մնացած երեք գավառներում, չնայած գյուղացիական հոծ 
մասսաների հողազուրկ լինելուն կամ սակավահողությանը, ցան-
քերի տակ էր գտնվում հողերի միայն 25— 37 տոկոսը9» 

7 Дж. Хайят, Иракская деревня, М., 1953, стр. 54. 
• «Проблемы мира и социализма», 1959, №4, стр. 57. 

• Г8 ^ 'Н01 0\.Л*> 'կ>յՏձ\ ÜJl—^Jl ji\Jä 

1Q2 



Նկատի ունենալով Իրաքյան Քրդստանոլմ ժամանակակից 
տեխնիկայի պակասը և ոռոգման սիստեմի անբավարար վիճակը, 
Շաքիր Խասբաքը գրում է, вՔուրդ գյուղացին մշտապես տարերա֊ 
յին աղետների ավելի շատ է ենթարկվում, քան արաբ գյուղացին։ 
Նա ֆին ան սա կան միջոցների և հացահատիկի կարիք ունի և գանը֊ 
վոլմ է մշտական պարտքերի տակ»՝0։ 

Անհրաժեշտ է նշել, որ Իրաքյան Քրդստանի հողատիրության 
առանձնահատկություններից մեկն այն էր, որ այստեղ առավելա-
պես տիրապետող էր մանր հողատիրությունը։ 1952 թ. վիճակա-
գրության տվյալների համաձայն, օրինակ, Սուլեյմանիեի գավառի 
հողակտորների թիվը 17628 էր և նրանց միջին չափը հավասար էր 
110 հեկտարի, Կիրկուկում համապատասխանաբար՝ 7409 և 118, 
Մոլնթաֆիքոլմ՝ 2502 և 177, Ք ութ ում՝ 1531 և 272, իսկ Ամ արա-
յում այն հասնում էր ռեկորդային թվփ. ամբողջ գավառում կար 
483 հողակտոր և նրանց միջին չափը հասնում էր 1721 հեկտարի"< 
Վիճակագրական տվյալները ցույց են տալիս, որ բացառությամբ 
Բաղդադի գավառից, արաբական մյուս բոլոր շրջաններում հողա֊ 
բաժինների միջին չափը անհամեմատ շատ ավելի մեծ էր, քան 
Իրաքյան Քրդստանոլմ։ Դ. Ոլորիները այդ առթիվ գրում է. аՄ ո-
սուլի մի խոշորագույն հողային սեփականատեր ունի 20 գյուղ, որը 
տարածությամբ մոտավորապես հավասար է 20 հազար դոնոլմի 
(1 դոնում ր հավասար է 1/4 հեկտարի), երկրի հարավային մասում 
նրա տիրոլյթր չէր համարվի շատ խոշորJ)12» 1957 թ. վիճակագրա-
կան տվյալների համաձայն Սուլեյմանիեի լիվայոլմ եղած 21.760 
տնտեսություններից միայն 100 տնտեսության չափն էր գերազան-
ցում 2000 դոնոլմից։ Այդ նույն ժամանակ էրբիլի լիվայոլմ 17.626 
տնտեսությունների ընդհանուր թվից մոտավորապես միայն 260 
հողային տիրույթներն էին ենթակա 1958 թ. հեղափոխությունից 
հետո ընդունված ագրարային ռեֆորմի վերաբերյալ օրենքի գոր-
ծողություններին|3» 

Իրաքի ինչպես արաբական, այնպես էլ քրդական շրջաններում 
մեծ չափերի էր հասնում հողը վարձակալությամբ տալու պրակտի-

Նույն տեղում։ 
1 1 .Statistical Abstract", Baghdad, 1965, р. 81. 

12 Д. Уоринер, Земельные реформы в странах Ближнего Востока 
(Египет, Сирия, Ирак), М., 1958, стр. 211. 

" էհաքաթ։ ( . C j l i * ^ - " ) , Բաղղաղ, 4.7.1990. 
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կան։ Գյուղացու բաժինը ստացվող բերքից կախված էր սահման-
ված պայմաններից։ Դրանք տարբեր էին Իրաքի տարբեր շրջաննե-
րում։ Այսպես, իրաքյան Քրդստանոլմ հողատերը իրավունք ուներ 
գյուղացուց վերցնելու տեխնիկական կուլտուրաների (բամբակ, 
ծխախոտ՝ առաջին հերթին) բերքի կեսը և հացահատիկային կուլ-
տուրաների տասներորդ մասը՝*։ Գնալով ավելի լայն տարածում 
Հր գտնում վարձակալման այնպիսի պրակտիկան, երբ հարուստ 
հողատերերը բնակություն էին հաստատում քաղաքում, իրենց կալ-
վածքի ու տնտեսության կառավարումը թողնելով «կառավարիչնե-
րին»։ Նշելով, թե ինչպես այդպիսի պայմաններում շահագրգռվա-
ծություն լկար բարձրացնելու հողի բերքատվությունը, անգլիական 
մի հանդես գրում էր. «Ով էլ ուղում է լինի, ամենից առաջ նա (հո-
ղատերը— Շ . Մ . ) ձգտում է որքան կարելի է շատ օգուտ ստանալ 
նվազագույն ծախսեր կատարելով։ Ի հակադրություն այն եր/քրների 
հողատիրոջ, որտեղ բանվորական ուժը թանկ է, նա շահագրգռված 
չէ արտադրողականության բարձրացմամբ, քանի որ աշխատանքի 
վարձատրությունը ուղիղ համեմատական է բերքին։ Բացի այդ, հո-
ղը նրա համար ոչինչ չարժե, քանի որ նա ոչ վարձակալական վարձ, 
ոչ էլ հողային հարկ է վճարում, դրա համար էլ շահ ա գրգռված ո ւ-
թյուն չկա հողային մեկ միավորից առավելագույն բերք ստանա-
լու»՝5։ Հողային հարցի սրությունը Իրաքում և Իրաքյան Քրդստա-
նոլմ ակնհայտ փաստ էր։ Իրաքի գյուղացիությունը գտնվում էր 
ծանր լծի տակ, որի պայմաններում խոսք լինել չէր կարող գյուղա-
տնտեսության ներդաշնակ զարգացման և գյուղատնտեսական 
մթերքների արտադրության ավելացման մասին։ «Մեր գյուղե-
րում,— գրում էր Իրաքի առաջադեմ տնտեսագետ Մոլհամեդ Ալի 
Զարքան, — գյուղացիների ճնշող մեծամասնությունը, գտնվելով 
ֆեոդալների անմիջական իշխանության տակ, չի ստանում իր ֆի-
զիկական գոյությունը պահպանելու համար անհրաժեշտ նվազա-
գույնը։ Նրանք աշխատում են անհավատալի դժվար պայմաննե-
րում, ոչ մի մարդկային էներգիա ի վիճակի չէ հագեցնելու գյու-
ղական ավագի և շեյխի ագահությունը, նրանց ծարավը դեպի շա-
հույթը»1Տ» Մինչ 1958 թ. հուլիսյան հեղափոխությունը Իրաքում 
հաշվվում էր շուրջ 3500 կալվածատիրական խոշոր հողային տի-

14 Дж. Хайят, Иракская деревня, стр. 37. 
15 .New Statesmen and Nation", London, 19. VI. 1954, p. 24. 
16 ЦГАОР СССР, ф. 4459, он. 2, ед. хр. 1190, л. 17. 
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բույթ, որը կազմում էր ավելի բան 19 միլիոն դոնում։ Այդ նույն 
մամանակ գյուղացիական 194489 աղքատ տնտեսությունների 
ձեռքում էր գտնվում 2,7 միլիոն դոնոլմից էլ պակաս հողատարա-
ծություն՝1 ։ Մնացած հողատարածությունները, որոնք կազմում էին 
10 միլիոն դոնում, պատկանում էին զյուզական մյուս խավերին՝ 
միյակ և ունևոր գյուղացիներին, մանր և միջին կալվածատերերին։ 
Միջին հաշվով կալվածատիրական մեկ տնտեսությանը ընկնում 
էր 5.500 դոնում, իսկ սակավահող գյուղական տն տես ութ յան ր՝ 
ընդամենը 13 դոնում1'։ 

9՝երևս վերը նշվածը բավական է ընդգծելու, թե ինչպիսի 
առաջնահերթ խնդիր էր համարվում հողային բարեվւոխոլթյոլն֊ 
ների հարցը։ եվ ահա այդ խնդիրը օրակարգի հարց դարձավ Իրա-
քի հանրապետական կառավարության համար։ 1958 թ. հուլիսի 
14-ի հեղափոխության հաղթանակից հետո երկրռւմ իրականացվող 
քաղաքական, սոցիալական ու տնտեսական վերափոխությունների 
ամբողջության մեջ ագրարային հարցը առաջիններից էր, եթե ոչ 
առաջինը։ 

1958 թ. սեպսւ եմբերի 30-ին Իր աքի հանրապետական կառա-
վարությունը հրապարակեց օրենք ագրարային ռեֆորմի մասին։ 
Կառավարությունը հայտարարեց, որ ագրարային ռեֆորմի նպա-
տակն է՝ 1. վերացնել ֆեոդալիզմը որս/ես արտադրության եղանակ և 
պրոիմպերիալիստական կարգի, ինչպես նաև խոշոր ֆեոդալների քա-
ղաքական իշխանության հենարան. 2. բնակչության, այդ թվում և 
գյուղացիների կենսամակարդակի բարձրացում, գյուղատնտեսա-
կան արտադրության ավելացում19ւ Ագրարային ռեֆորմի մասին 
օրենքը սահմանեց կալվածատերերի և գյուղացիների հողակտոր-
ների չափերը։ Ըստ նոր օրենքի, յուրաքանչյուր կալվածատեր իրա-
վունք ուներ իր ձեռքում պահել մեկ հազար դոնում (250 հա) ոռոգ-
վող կամ 2 000 դոնում (500 ՞ա) անջրդի հողատարածություն։ 
Սկզբից ևեթ հարկ է նշել, որ կալվածատերերին թողնվող հողա-
տարածությունների առավելագույն չափը շատ բարձր էր։ նա ավե-
լի քան հինգ անգամ գերազանցում էր գյուղացիական առավել 

17 Эйфари Абдель Захра, Аграрный вопрос в Ираке и перспективы 
его разрешения (Автореф. канд. днсс.), М.. 1967, стр. 7. 

նույն տեղում։ 
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խոշոր հողատարածության չափին։ Ագրարային վերափոխություն-
ների հարցում կառավարության քաղաքականության անհետևո-
ղականության դրսևորում էր հանդիսանում այն վ/աստը, որ կալ-
վածատերերին իրավունք էր վերապահվում ընտրելու հողատարա. 
ծոլթյունների առավել բարեբեր մասերը։ 

Ագրարային օրենքի սահմանած չափը գերազանցող հողա-
տարածությունները ենթակա էին գրավման, դրա դիմաց հողատե-
րերը 20 տարվա ընթացքում ստանալու էին փոխհատուցում, որը 
հավասար էր հողի լրիվ գնին։ Ընդ որում, հաշվի էին առնվում հողի 
սեփականության տարբեր կատեգորիաները, այսպես, 100 տոկոս 
փոխհատուցում նախատեսվում էր «մուլք л կատեգորիա յի հողերի 
համար, 75 տոկոս՝ (Гթավ։ ուս֊ ի և 50 տոկոս՝ (Гլյաղմայի» համար, 
սրան ավելանում էր տարեկան 3 տոկոս վերագիրըт։ Իրաքում կի-
րառվող ագրարային ռեֆորմի անհետևողականության մասին է 
խոսում նաև այն ւիաստը, որ ագրարային ոեֆորմի օրենքր նախա-
պատրաստող հանձնաժողովը առաջարկում էր կալվածատերերին 
թողնվող ոռոգվող և անջրդի հողատարածությունների առավելա-
գույն չափը համապատասխանաբար սահմանել ոչ թե 250 և 500 
հեկտար, այլ պակաս՝ 125 և 250 հեկտար։ Սակայն Կասեմի կառա-
վարությունը, բուրժոլա-կալվածատիրական ուժերի ճնշման տակ, 
մերժեց այդ նախագիծը1՝։ 

Իրաքի կոմունիստական և քրդական դեմոկրատական կուսակ-
ցությունները, ինչպես նաև երկրի առաջադիմական մյուս ուժերր 
գտնում էին, որ կալվածատերերին թողնվող հողային տարածոլ-
թ(Ունների առավելագույն չափը մեծ էր, քանի որ նույնիսկ ռեֆոր-
մի լրիվ իրականացման դեպքում հողազուրկ գյուղացիների միայն 
30 տոկոսն էր հող ստանալու։ Վերր նշվածից պարզ երևում է, որ 
ագրարային ռեֆորմի մասին օրենքը չէր վերացնում խոշոր հողա-
տիրությունը, այլ միայն սահ մ ան ավ։ ակում էր այն։ Սակայն ագ-
րարային ռեֆորմի թերությունները դրանով չէին վերջանումt 
Հիմնական թերություններից մեկն էլ այն էր, որ նրա լրիվ իրա-
կանացման դեպքում անգամ գյուղացիության միայն մի մասն էր 
հող ստանալու, սակայն և հող ձեռք բերելու համար սահմանված 
գինը, և' ռեֆորմի մյուս ծախսերը, որպես ծանր բեռ, ընկած էին 

20 С. Н. А литовский, Аграрный вопрос в современном Ираке, М.,.1966. 
стр. 138. 
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գյուղացիության, մասնավորապես չբավոր գյուղացիության վզին։ 
Ինչպես նշել է Վ. Ի. Լենինը՝ <rԱգրարային վերափոխությունը միայն 
այն դեպքում շատ թե բիչ լուրշ օգուտ կարող է բերել գյուղացի-
ներին, եթե նրանբ հողը ձեռք են բերում առանց վճարի։ Վճարը 
կ/իներ նոր օղ գյուղացիության վզին...I/22։ 

Համաձայն ագրարային ռեֆորմ ի, հող ստացող իրաքյան գյու-
ղացին պարտավոր էր 20 տարվա ընթացքում վճարել փոխհա-
տուցման այն գումարները, որ կալվածատերերը ստանալու էին 
и/ետ ո։ թ յունից, ղրան գումարած տարեկան երեք տոկոս վերագի֊ 
րր, ինչպես նաև հոգի ընդհանուր գնի 20 տոկոս հողը կալվածա-
տերերից վերցնելու, վերահսկելու և հետո գյուղացուն հանձնելու 
համար23։ Այսպիսով, ագրարային ռեֆորմի կիրառման հետ կապ-
ված ողջ ֆինանսական ծանրությունը ընկած էր գյուղացիության 
վրա։ Կալվածատերերը փոխհատուցում էին ստանում նաև ջրա-
ս/ոմս/երի համար։ Ջրապոմպերի գները որոշվում էին հատուկ 
հանձնաժողովների կողմից, որոնք հաճախ խարդախություններ 
էին անում այդ գները որոշելիս, իհարկե, հօգուտ կալվածատերերիt 
Վերր նշվածից պարզորոշ երևում է, որ փոխհատուցման գործում 
օրենքը առավելագույն չափով պաշտպանում էր հողատերերի և 
աոևտրա֊վաշխառոլական կապիտալի շահերը։ Փոխհատուցում 
ստանալու իրավունքից օգտվեցին նույնիսկ այն կալվածատերերը, 
որոնք հանդես էին գալիս հեղափոխության դեմ։ Ավելին, նույնիսկ 
միաոյետական ռեժիմի մինիստրներն իրենց տիրույթների համար 
փոխհատուցում ստացան։ 

Կալվածատերերից վերցված հոդերը գյուղացիներին էին տըր֊ 
վոլմ հետևյալ չափերով. յուրաքանչյուր ընտանիքի իրավունք էր 
վերապահվում ստանալու 30-ից մինչև 60 դոնում (7,5—15 հա) 
ոռոգվող կամ 60-ից մինչև 120 դոնում (15 — 30 հա) անջրդի հո-
ղատարածություն։ Առաջին հերթին հող ստանալու իրավոլնքր 
տրվում էր այն գյուղացիներին, որոնք հանդիսանում էին վարձա-
կալողներ կամ կիսրարներ, իսկ հետո՝ շրջանի չքավոր գյուղացի-
ներին։ 

Ագրարային ռեֆորմի օրենքը նախատեսում էր նաև գյուղա-
տնտեսական կոոպերատիվների ստեղծում։ Համաձայն օրենքի 
այս կոոպերացիաների մեջ կարող էին մտնել այն գյուղացիները, 

22 4. Ի. Անին, Երկեր, հ. 18, էւ 503, 
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որոնք ռեֆորմի իրականացման շնորհիվ հող էին ստանում։ Կոո-
պերատիվների մեջ ընդունվել կարող էին նաև մինչև ռեֆորմի 
իրականացումը հող ունեցող գյուղացիները։ Սակայն այստեղ վե-
րապահում էր արվում այն մասին, որ տվյալ դեպքում կոոպերա֊ 
տիւէի մեք մտնող գյուղացու հողային սեփականությունը չպետք է 
գերազանցեր կոոպերատիվի մյուս անդամների հողային սեփա-
կանությանը։ 

Կոոպերատիվների խնդիրն էր պետական վարկի, սերմացուի, 
պարարտանյութի, ոռոգման միքոցների և գյուղատնտեսական գոր-
ծիքների քամանում ր գյուղացիների միքև։ Նրանք կոչված էին 
իրացնելու գյուղատնտեսական մթերքները շուկայում, ստացված 
գումարներից ետ պահելով ռեֆորմի իրականացման համար 
սահմանված ծախսերը, կառավարական վարկերը և այլն։ Հատուկ 
տեղ էր արվում կոոպերատիվի անդամների մասնագիտական որա-
կավորմանը, սոցիալ֊կոլլտոլրական միջոցառումներին և այլն1՝։ 

Ագրարային վերափոխությունների քաղաքականությունը կոչ-
ված էր լուրք հարված հասցնելու ֆե ո գա լա֊ կալվածս։ տիրական 
ուժերի տիրապետող դիրքերին, վերացնելու գյուղատնտեսական 
արտադրության ճանապարհին եղած արգելքները և այդ կերպ 
ապահովել արտադրության աճը։ Ահա թե ինչու Իրաքի արաբ և 
քուրդ առաջադեմ ուժերը կոմունիստական կուսակցության գլխա-
վորությամբ ակտիվորեն պաշտպանում էին ագրարային վերափո-
խությունների քաղաքականությունը։ Միաժամանակ նրանք, մաս-
նավորապես կոմկուսը և քրդական դեմոկրատական կուսակցու-
թյունը, հանդես էին գալիս ագրարային ռեֆորմի օրենքի մեք լուրջ 
փոփոխություններ մտցնելու պահանջով։ Կոմկուսը և քրդական 
դեմոկրատական կուսակցությունը պահանջում էին կրճատել կալ-
վածատերերին տրվող փոխհատուցումները և դրանից գրկել այն 
կալվածատերերին, որոնք հանդիսանում են ազգային դավաճան-
ներ կամ նրանց գործակալներըշտ< Կոմկուսը վճռականորեն հանդես 
էր գալիս այն սկզբունքի դեմ, որ հող ձեռք բերելու համար գու-
մարներ էին գանձվում գյուղացիներից, մասնավորապես չքավոր 
գյուղացիներից26» 

1960 թ. Իրաքի կոմկուսը խնդիր դրեց իջեցնել կալվածատե-
րերին թողնվող հողատարածությունների առավելագույն չափը. 

24 С. Н. Алитовский, Аграрный вопрос в современном Ираке, стр. 139. 
15 էԻթթիՀագ աղ֊ Ъшшрз Բադդսյդ, в. 1. i960, 
м «Проблемы мира и социализма», 1961, №3, стр. 65. 
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ոռոգվող Հողատարածություններում՝ 1000 դոնումից 200 դոնումի, 
իսկ անջրդի Հողերում՝ 2000-ից 400 դոնոլմիո ։ Հարկ Է նշել, որ 
կոմկուսի պահանջի իրականացման դեպքում Հնարավորություն Էր 
ստեղծվում Հողով ապաՀովելու Հսկայական թվով Հողազուրկ գյու-
ղացիների։ Կալվածատիրական Հողատարածությունների առավե-
լագույն լափերի նմանօրինակ կրճատման Հետևանքով լրացուցիչ 
կարգով կարող Էր աղատվել շուրջ 7.380.455 դոնում Հող, որով 
կարելի Էր բավարարել գյուղացիական 120 Հազար ընտանիք, կամ 
ավելի քան կես միլիոն մարդտ։ 

Իրաքյան Հանրապետությունում ընդունված ագրարային ռե-
ֆորմի օրենքի լուրջ թերություններից մեկը քրդական շրջանների 
առանձնահատկությունների անտեսումն Էր։ Քրդական շրջաննե-
րում ագրարային պրոբլեմը ո լ պակաս սուր բնույթ ուներ, քան 
արաբական շրջաններում։ Չնայած դրան ագրարային ռ եֆորմի 
օրենքը փաստորեն չնչին չավւով (տնտեսությունների 1 տոկոսի) 
Էր շոշափում քո՛րդ ֆեոդալների և կալվածատերերի շաՀերր, 
քանի որ, ինչպես վերը նշվեց, Հողային տիրույթների չափ երր 
Իրաքյան Քրդստանոլմ ավելի ցածր Էին, քան երկրի հարավային 
և մասնավորապես միջին շրջաններում։ Այդ նշանակում Է, որ 
նրանք գրեթե ենթակա չէին ռեֆորմի օրենքի գործողությանը։ Դրա 
Հետևանքով Քրդստանի Հողազուրկ և սակավահող գյուղացիները 
Հող ստանալու աննշան Հնարավորություններ ունեին։ Քրդական 
դեմոկրատական կուսակցությունն իր ծրագրում նշում էր Իրաքյան 
Քրդստանի առանձնահատկությունների փաստը և խնդիր էր դևում 
վարել ագրարային վերափոխությունների այնպիսի քաղաքակա-
նություն, որը լուծեր ագրարային պրոբլեմը քրդական շրջաննե-
րում։ «Քանի որ Հողային Հարցը Քրդստանոլմ ունի իր առանձնա-
հատկությունները,— ասված էր քրդական դեմոկրատական կու-
սակցության ծրագրում, — որոնք անտեսված են հողաւին ռեֆոր-
մի մասին օրենքի կողմից, մենք Հանդես ենք գալիս այն վերափո-
խելու օգտին, այն հաշվով, որպեսզի մի կողմից Քրդս՛տանի բոլոր 
գյուղացիները ապահովվեն մինիմում չափի հողատարածություն-
ներով, մյուս կողմից արմատախիլ արվեն ֆեոդալական հ արա-
րեր ութ յունն եր ը»^։ 

21 Гr О\А*Л J o U - o ^ j y u '^֊հՀ-
28 Նույն տեղում։ 
29 Տե՛ս ււհաբաթ*, 18.1.1860։ 

.109 



Սակայն ստացվոլմ էր այնպես, որ նույնիսկ ագրարային ռե-
ֆորմի լրիվ իրականացման դեպքում Սուլեյմանիեի լիվայոլմ, 
օրինակ, հող ստանալ կարող էր գյուղացիների միայն 8 տոկոսը"*։ 
Բացի այդ, հողատիրության առավելագույն լափերը սահմանելիս 
հաշվի լէը առնվել այն իրողությունը, որ Իրաքի տարբեր շրջան-
ներում հողի բերքատվությունը, և ընդհանրապես մշակվող կուլ-
տուրաները տարբեր էինI Այդ իսկ պատճառով էլ, բնականաբար, 
տարբեր էին նաև նրանցից ստացված եկամուտները։ Այս հարցի 
ուշադիր ուսումնասիրումը բացահայտում է հետևյալ հետաքրքիր 
պատկերը։ Օրենքի հիման վրա ոռոգվող հողատարածության տի-
րոջը տրամադրվում էր երկու անգամ պակաս հող, քան անջրդի 
հողատիրոջը, պայմանականորեն հաշվելով, որ ոռոգվող հողի 
բերրիությունը երկու անգամ գերազանցում է անջրդիին3՝ ։ Այս 
սկզբունքը միշտ լէ, որ ճիշտ էր արտահայտում իրական վիճակը։ 
Բանն այն է, որ ինլպես նշում էր «Խաբաթ» թերթը, երկրի մի շարք 
շրջաններում, մասնավորապես Քրդստ անում, ոռոգվող հողերի 
բերրիությունը գերազանցում էր անջրդի հողերի բերբիոլթյանր ոլ 
թե երկու անգամ, ինլպես նշված էր ագրարային ռեֆորմի օրեն-
քում, այլ երեքից լորս անգամ։ Ավելին. Աքրայի, Շեյիւանի և Իրաք-
յան Քրդստանի մի շարք այլ բերքառատ շրջաններում ոռոգվող և 
անջրդի հողերի բերքատվության տարբերությունը կազմում էր 
նույնիսկ վերը նշված թվերի կրկնապատիկը3'։ Սրանից հետևում է, 
որ կառավարությունը քրդական շրջաններում ընդհանրապես կա-
րող էր հողատիրության առավելագույն լափերի ավելի ցածր մա-
կարդակ սահմանել, որի շնորհիվ հնարավոր կլիներ ավելացնել 
հող ստացող գյուղացիների թիվը։ 

Այսպիսով, նման իրավիճակի անտեսման պայմաններում, 
նույնիսկ ագրարային ռեֆորմի լրիվ իրականացման դեպքում, 
հիշյալ պրոբլեմը Ք րդստանոլմ գրեթե մնալու էր Աոլծված։ 
Սակայն միայն դրանով հարցը լի սպառվում։ Բանն այն է, որ, 
ճիշտ է, Իրաքյան Քրդստանոլմ առավելապես լայն տարածում ունի 
ո լ ջրովի հողամշակումը, սակայն գոյություն ունեին հողատարա-
ծությունների երկու տարբեր կատեգորիաներ ևս, որոնք իրարից 
տարբերվում էին ոռոգման եղանակներով[՝ ոռոգելի և կիսաոռոգե-
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լի։ Կիսաոոոզե/ի հողերը այն հողերն են, որտեղ չրի օժանդակ 
ադրէուրներ կան հողը մշակելու համար, եթե անձրևները պակաս 
են տեղում։ Ի տարբերություն անջրդի շրջանների, այստեղ ամռա-
նը հողը կաբելի Է ոռոգել աղբյուրների ջրով։ Միանգամայն բնա-
կան Է, որ այս հողատարածությունից ստացվող եկամուտները ան-
համեմատ ավելի բարձր Էին, թան թե անջրդի հողատարածությոլն-
ներինը։ Սակայն այս տարբերությունները ագրարային ռեֆորմի 
մինիստրության կողմից հաշվի չէին առնվել։ Եվ ահա կիսաոռո-
գելի հողատարածությունների շրջաններում կալվածատիրոջը թող-
նրվում էր 2.000 դոնում, այնպես, ինչպես անջրդի տարածություն-
ներում ։ 

Հողային հարցի /ածման Համար քրդական դեմոկրատական 
կուսակցության ագրարային ծրագրի մեջ նշված էին Իրաքյան 
Քրդստանի գյուղացիությանը հողով ապահովելու և ընդհանրապես 
գյուղատնտեսական արտադրանքը ավելացնելու մի շարք միջոցա-
ռումներ։ 

«Քրդստ ան ում մեծ չավւի են հասնում չմշակվող հողատարա-
ծությունները,— նշված էր այդ ծրագրում,— ուստի անհրաժեշտ է 
ոռոգման ցանցի ստեղծման միջոցով դրանք ոռոգելի դարձնել և 
բաժանել հողազուրկ, ինչպես նաև այն գյուղացիներին, որոնք 
ունեն ագրարային օրենքի սահմանած չափից պակաս հողա-
տարածություն։ Այս խնդիրը լուծել ոռոգման նոր ցանցերի 
ջրամբարների, ինչպես նաև պետական ոռոգման սիստեմներից 
գյուղացիներին օգտվելու իրավունք տալու միջոցով»։ ՔԴԿ-ն պա-
հանջում էր օգնել գյուղացիներին սերմերի հայթայթման, քիմիա-
կան պարարտանյութերի ձեռք բերման գործում, որպեսզի նրանք 
ի վիճակի լինեն հարստացնելու մշակվող կուլտուրաների տեսակ-
ները։ Խնդիր էր դրվում գյուղացիներին տրամադրել երկարաժամ-
կետ արտոնյալ վարկ, նրանց ազատելով վաշխառուների ճանկե-
րից։ Իրաքյան Քրդստանի գյուղատնտեսության մեջ իրականաց-
վելիք միջոցառումների հաջողության կարևոր պայմաններից 
մեկը ՔԴԿ-ն համարում էր գյուղատնտեսական կոոպերատիվների 
ստեղծումը, որը «պետք է մի կողմից օգներ գյուղացիներին վա-
ճառելու իրենց տնտեսությունների արտադրանքը, մյուս կողմից՝ 
ձեռք բերելու գյուղատնտեսական ժամանակակից գործիքներ և 
տեխնիկաл33» Քանի որ անասնապահությունը համարվում էր Իրաք֊ 

33 <rՔրդական դեմոկրատական կուսակցության ծրագիրը», էհաբաթէ, 4.7.1960։ 
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յան Քրդսաանի գյուղատնտեսական արտադրության հիմնական 
ճյուղերից մեկը, ՔԴԿ-ն հանդես էր ղալիս այդ բնագավառում 
ֆեոդալական ամեն տեսակ արտոնությունների և անասնապահու-
թյան զարգացումը կաշկանդող այլ արգելքների վերացման պա-
հանջով։ 

Ծրագրի աչքի ընկնող պահանջներից մեկը վերաբերում էր 
քրդական շրջաններում ծխախոտագործության զարգացման հար-
ցերին։ ՔԴԿ-ն պահանջում էր փոփոխոլթյան ենթարկել ծխախո-
տագործների իրավունքները սահմանափակող օրենքը և սահմանել 
այնպիսի դներ, որոնք համապատասխանեն տվյալ կուլտուրան 
մշակող գյուղացիների շահերին և նպաստեն նրա հետագա զար-
գացմանը։ նշվում էին ծխախոտագործության զարգացման նպա-
տակին ուղղված մի շարք կոնկրետ միջոցառումներ։ Համանման 
բնույթի խնդիրներ էին առաջադրվում Քրդստանոլմ անտառատրն֊ 
տեսոլթյան պահպանման և զարգացման բնագավառում։ 

Հիմնավորելով Իրաքյան Ք րդստանի գյուղատնտեսության 
մեջ վերափոխություններ կատարելու անհրաժեշտությունը, ՔԴԿ-ն 
իր ծրագրում առաջադրում էր հետևյալ պահանջները. 

1. «Փոփոխություններ մտցնել ագրարային ռեֆորմի օրենքի 
մեջ այն հաշվով, որպեսզի Քրդստանոլմ հողային սեփականության 
առավելագույն չափերը անջրդի և ոռոգվող հողատարածություն-
ներում համապատասխանաբար կազմեն 500 և 200 դոնում։ 

2. Բռնագրավել բոլոր այն ֆեոդալների հողերը, որոնք թըշ-
նամական գիրք են գրավել հանրապետական կարգի նկատմամբ 
և համագործակցում են ռեակցիոն իմպերիալիստական ուժերի 
հետ։ Բռնագրաված այդ հողերի համար նրանց փոխհատուցում 
չվճարել։ 

3. Արմատական փոփոխություններ կատարել պետական 
ապարատում, վարչական և ոստիկանական օրգաններում։ Այս 
օրգանների գործունեությունը հարմարեցնել հեղափոխության և 
ագրարային ռեֆորմի պահանջներին։ Անհրաժեշտ է պետական 
ապարատը մաքրել ժողովրդի թշնամինե՛րից, որպեսզի հնարավոր 
լինի իրականացնել ագրարային ռեֆորմ ը։ 

4. Արագացնել գյուղացիների միջև հողերի բաժանման գործը։ 
Գյուղացիներին տրամադրվող հողատարածությունների չափերը 
ավելացնել։ Անջրդի հողատարածություններում նախատեսված 120 



դոնումի փոխարեն նրանց տալ 200 դոնում, իսկ ոռոգվող Հողա-
տարածություններում՝ 100 դոնումя54» 

ՔԴԿ-ի կողմից առաջադրված պահանջները ագրարային վե-
րափոխությունների բնագավառում ելնում էին Իրաքյան Քրդստա-
նի ժ ողովյւդական լայն զանգվածների շահերից և կոչված էին ամ-
րապնդելու Հանրապետական կարգերը։ Ընդունելով Հանդերձ Քըր-
դրսաանի դեմոկրատական կուսակցության ագրարային ծրագրի 
անվիճելի առաջադիմական բնույթը, միաժամանակ Հարկ է նշել 
նրա կարևորագույն պաՀանջներից մեկի կիրառման աննպատա-
կահարմարությունը։ ՔԴԿ-ի ագրարային ծրագրի այն մասը, որը 
պաՀանջոլմ էր պակասեցնել խոշոր Հողատերերի Հողային սեփա-
կանության առավելագույն չափերը, ճիշտ պաՀանջ էր, որը պաշտ-
պանություն էր գտնում նաև Իրաքի կոմունիստական կուսակցու-
թյան կողմից։ Ինչ վերաբերվում է այն Հարցին, թե ինչպիսի 
սկզբունքով Հողատերերից վերցված Հողամասերը պետք է Հանձ-
նեին գյուղացիներին, ապա այստեղ տարբեր մոտեցում կար ՔԴԿ-ի 
և կոմկուսի կողմից։ ՔԴԿ-ն պաՀանջոլմ էր կալվածատերերին 
թողնվող Հողերի առավելագույն չափերը կրճատել և դրա Հաշվին 
ավելացնել գյուղացիներին տրվող Հողամասերի չափերը, ոռոգվող 
և անջրդի Հողերում Հասցնելով այն 60 և 120 դոնումից, ինչպես 
նախատեսված էր օրենքով, մինչև 100 և 200 դոնումի։ 

Այս Հարցում Իրաքի կոմունիստական կուսակցությունը այլ 
տեսակետի էր, որն ըստ էության ավելի ճիշտ էր Հաշվի առնում 
Հողափն Հարցում Իրաքում և քրդական շրջաններում գոյություն 
ունեցող իրավիճակը և Համապատասխանում ընդհանրապես գյու-
ղացիության և մասնավորապես չքավոր գյուղացիության շաՀերին։ 
Կոմկուսը, ինչպես նշեցինք, ևս Հանդես էր գալիս Հողատերերի 
ձեռքում թողնվող Հողատարածությունների առավելագույն չափե-
րի պակասեցման օգտին։ Սակայն Համաձայն իրաքյան կոմունիստ-
ների ծրագրի, ագրարային ռեֆորմի օրենքի սաՀմանած կալվա-
ծատիրական Հողերի չափերի նոր կրճատման Հետևանքով ազատ-
վող Հողատարածությունները չպետք է օգտագործվեին հող ստա-
ցող գյուղացիների հողատարածությունների առավելագույն չափե-
րը մեծացնելու համար, ինչպես այդ պահանջում էր ՔԴԿ-ն։ Կո-
մունիստական կուսակցությունը միաժամանակ պահանջում էր 
իջեցնել գյուղացիներին տրվող հողատարածությունների առավե-

34 Նույն տեղում։ 
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ք ա էք ույն լափերը, և ի հաշիվ դրա, որքան կարելի Է շատ թվով 
գյուղացիների ապահովել հողով։ Կոմկուսի քաղաքականությունը 
այս հարցում, անտարակույս, ավելի խելամիտ ու նպատակահար-
մար Էր։ Ինչո՛ւ, որովհետև Իրաքի արաբական և առավել ևս քըր-
դական շրջաններում տվյալ պայմաններում օգտագործման համար 
պիտանի հողատարածությունները բավականին քիլ Էին և միայն 
կոմկուսի առաջադրած ծրագրի իրագործումով կարելի Էր առավե-
լագույն թվով սակավահող և հողազուրկ գյուղացիների ապահովել 
հողով։ Ինլ վերաբերվում Էր ՔԴԿ-ի ծրագրին այս հարցում, ապա 
նա ուներ հետևյալ երկու թերությունները։ նախ. րստ նրա պա-
հանջի, գյուղացին այնքան հող Էր ստանալու, որի մշակումը 
առանց վարձու աշխատանքի և գյուղատնտեսական մեքենաների 
օգտագործման (որոնց թիվը, ի դեպ, շատ քիլ Էր) անհնարին կլի-
ներ։ «Մեծ հողամասերի տրամադրումը գյուղացիների մի մասին 
և խոշոր հողատիրության պահպանումը,— այս առթիվ գրում Էր 
Իրաքի կոմկուսի ԿԿ-ի անդամ Զս՚քի Խայրին,— կհասցնեն այն 
բանին, որ որոշ գավառներում, օրինակ, Սոլլեյմանիեյոլմ, հող 
կստանան աննշան թվով գյուղացիներ»36 ։ Երկրորդ, նման պայ-
մաններում, հատկապես Իրաքյան Քրդստանոլմ, փաստորեն ան-
հնարին կլիներ լուծել գյուղացիներին հողով ապահովելու պրոբլե-
մը, քանի որ գյուղացիական յուրաքանչյուր տնտեսությանը 100 և 
200 դոնում հող տրամադրելու դեպքում հողազուրկ և սակավահող 
գյուղացիների մեծ մասը հող ստանալու հնարավորությունից ընդ-
միշտ կզրկվեր։ 

Այսպիսով, չնայած այն բանին, որ ագրարային ռեֆորմի 
գլխավոր նպատակը հայտարարված Էր «ֆեոդալիզմի լիկվիդա-
ցիան» (հոդված առաջինիրականում նա լգնաց ֆեոդալական 
հարաբերությունների լրիվ վերացման ճանապարհով, այլ միայն 
и ահ մ անափակեց խոշոր հողատիրոլթյոմւը։ 

Ինլպես և պետք Էր սպասել, ագրարային ռեֆորմը խորը 
թշնամանքով ընդունվեց Իրաքի արաբ և քուրդ հողային արիստո-
կըրատիայի կողմից։ Վերջինս ոլ մի միջոցի առջև կանգ լէբ առնում 
ագրարային վերափոխությունների գործը խափանելու համար։ 
Հաճախակի դարձան ագրարային ռեֆորմի կիրառման ակտիվ 
գործիչների սպանությունները. տեռորի և ահաբեկման զոհ էին 

35 Заки Хайри, Закон об аграрной реформе в Иракской республике, 
«Проблемы мира и социализма», 1959, № 4, стр. 57. 
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դաոնում գյուղացիական միությունների անդամները։ Կալվածա-
տերերը շատ դեպքերում ընդհանրապես հրաժարվում էին սերմա-
ցու տրամադրել գյուղացիներին։ Ջրապոմպերի տերերը գյուղա-
տնտեսական արտադրանքը կրճատելու, երկրռւմ պարենային 
դժվարություններ ստեղծելու և ընդհանրապես ռեֆորմը վարկաբե-
կելոլ միտումով ձախողում էին ցանքատարածությունների ոռոգ-
ման գործը։ Արաբական և քրդական շրջաններում ֆեոդալական-
կալվածատիրական տարրերը ակտիվ պայքար ծավալեցին ագրա-
րային ռեֆորմ ի դեմ։ Ուշադրություն է գրավում քուրդ հետադիմա-
կան ֆեոդալների գործունեությունը այս ուղղությամբ, որը ուղղա-
կի կամ անուղղակի աջակցություն էր ստանում իրանական և մաս-
նավորապես թուրքական իշխանությունների կողմից։ Վերջիններս, 
ինչպես հայտնի է, հնարավոր բոլոր միջոցները գործադրում էին 
Իրաքում դեմոկրատական վերափոխությունների քաղաքականու-
թյունը ձախողելու համար։ Այս երկրներոլմ ապաստանած ռեակ-
ցիոն քուրդ ֆեոդալները այնտեղից կանոնավոր կերպով կազմա-
կերպում էին իրենց կողմնակիցների հակադեմոկրատական գոր-
ծունեությունը։ 

Կառավարության միջոցառումները այս ուղղությամբ աչքի էին 
ընկնում իրենց անհետևողականությամբ։ Ավելին, Կասեմի կառա-
վարությունը և տեղական իշխանությունները շատ հաճախ իրենք 
էին դժվարություններ ստեղծում ռեֆորմի իրականացման ճանա-
պարհին։ Գյուղացիական միությունները, որոնք ստեղծվեցին հե-
ղափոխությունից հետո, լուրջ ուժ էին ներկայացնում և ի վիճակի 
էին լրջորեն նպաստելու ռեֆորմի իրագործմանը։ Սակայն կառա-
վարությունը ոչ միայն նպաստավոր պայմաններ չէր ստեղծում 
նրանց արդյունավետ գործունեության ծավալման համար, Ա՛յլև 
արգելքներ էր հարուցում նրանց առջև։ Երկյուղ կրելով գյուղա-
ցիական միություններում կոմունիստական և քրդական դեմոկրա-
տական կուսակցությունների ազդեցության աճից, կառավարու-
թյունը գնալով, ըստ էության, թշնամական դիրք գրավեց նրանց 
նկատմամբ։ 

Ագրարային ռեֆորմը կիրառվում էր դանդաղ տեմպերով, և 
կառավարությունը վճռական միջոցների չէր դիմում այն հետևո-
ղականորեն իրականացնելու համար։ Ստորև բերվող վիճակա-
գրական տվյալներից կարելի է պատկերացում կազմել ագրարային 
ռեֆորմի իրականացման ընթացքի մասին։ 1959 թ. մինչև 1965 թ. 
կալվածատերերից վերցվել է միայն 7.414.407 դոնում հող, այ-
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նինչ ագրարային ռեֆորմի օրենքով սահմանված էր, որ 5 տարվա 
ընթացքում՝ 1958—1963 թթ. պետք է վերցվեր կալվածատիրական 
հողատիրության ողջ ավելցուկը, որը կազմում էր 11.418.003 դո֊ 
նոլմ36ւ Սակայն բռնագրավված հողատարածությունները, որոնք 
կազմում են ընդհանուր նախատես՛վածի շուրջ 2/3-ը, թերևս ինչ-որ 
լափով կարողանային նպաստել հողային պրոբլեմի կարգավոր-
մանը, եթե լրիվ բաժանվեին գյուղացիների միջև։ Դժբախտաբար 
տվյալ ժամանակաշրջանում այդ բանը տեղի չունեցավ։ Ահա այս-
տեղ է, որ դրսևորվում է Իրաքի կառավարության ագրարային քա-
ղաքականության անվճռականության մեկ սւյլ կողմը։ Բանն այն է, 
որ բռնագրավված հողերը միանգամից չեն բաժանվում գյուղացի-
ներին։ Բռնագրավումից մինչև բաժանումը ընկած է մի ժամանա-
կաշրջան, երբ հողը գտնվում է ժամանակավոր կառավարման 
տակ, որի տևողությունը երբեմն զարմանալի կերպով երկար է։ 
Այսպես, վերը արդեն նշվեց, որ 7.414.407 դոնում գրավված հո-
ղերից գյուղացիների միջև բաժանվել էր միայն 4.709.066 դոնում, 
այսինքն՝ կեսից մի քիչ ավելին։ Իսկ ինչպիսին էր ընդհանուր վի-
ճակը տվյալ ժամանակաշրջանում քրդական լիվաներոլմ։ Քրդա-
կան շրջաններում հողային ավելցուկների բռնագրավման պատկե-
րը ներկայացնում է հետևյալ աղյուսակը (դոնոլմներով)37։ 

Դվա 1050 1060 1061 ювг 1063 
1984 թ ֊ 

1066թ. 
մարտը 

Ս՚ոսոլլ 
teefo 
Vnt-լեյմ ա%ի1г 
Հիրկո^կ 

598-254 
198-206 
225-793 

15-951 

386-215 
83-646 

1-564 
112-862 

395-304 
117-962 
45-085 

135-082 

63-570 
77-409 

702 
72-414 

53-850 
1-572 

53-890 

128-534 
14-394 

160-075 

յՀնգամենը 1-029-204 584-287 693-433 210-095 109-312 

Այս տվյալները վկայում են, որ ագրարային վերափոխություն-
ների քաղաքականությունը վերընթաց գ՛ծով չի գնացել։ Հարկ է 
նշել, որ քրդական շրջաններում Ա՛յգ գործի անմխիթար վիճակը 
պայմանավորված էր ոչ միայն մեզ արդեն հայտնի պատճառներով 

.Statistical Abstract", Baghdad, 1965, р. 59. 
97 Муниб Халиль аль-Скутти, Аграрный вопрос в национально-демо-

кратической революции в Ираке, стр. 22. 
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(նախ, օրենքը ըստ էության հաշվի չէր առել Քրդստանի հողատի-
րության առանձնահատկությունները և երկրորդ, համաիրաքյան 
մասշտաբով հետադիմական ուժերի աշխուժացման և կառավարոլ-
րոլթյան հակադեմոկրատական դիրքորոշման հետևանքով ագրա-
րային վերավւոխությունների գործը տուժեց), այլև նրանով, որ 
1961 թ. պատերազմ հայտարարելով քրդական ազգային դեմոկրա-
տական ուժերին, Իրաքի կառավարությունը նոր լուրջ արգելքներ 
ստեղծեց ագրարային հարցի լուծման ճանապարհին։ Կառավարու-
թյունը իր հսկողության տակ գտնվող քրդական շրջաններում ագ-
րարային ռեֆորմի իրագործումը դադարեցրեց։ Մոսուլի լիվայում, 
օրինակ, ռեֆորմի իրականացումը շարունակվում Էր այս կամ այն 
կերպ իրագործվել արաբական շրջաններում, ինչը չէր կարելի ասել 
քրդաբնակ շրջանների մասին, որոնք նույնպես կառավարության 
հսկողոլթյան տակ էին։ Կիրկոլկի լիվայում քուրդ կալվածատերե-
րի և ֆեոդալների շահերին չդիպչելու կառավարության քաղաքա-
կանոլթյոլնը ավելի էր աչք ծակում։ Այստեղ ագրարային վերա-
փոխությունների արդյունքներն ամենաանշանն են։ Սա բացա֊ 
ս՛րբվում է նրանով, որ կառավարությունը քրդական ազգային դե-
մոկրատական ուժերի դեմ մղվող պատերազմում ձգտում էր ամ֊ 
րապնդել իր կապերը քրդական ֆեոգալա֊ կալվածա տիրա կան 
ռեակցիոն տարրերի հետ և պառակտում մտցնել քրդական շարժ-
ման շարքերում։ Սուլեյմանիե լիվայում մինչև 1964 թ. հունվարի 
1-ը կալվածատերերից բռնագրավվել էր 68 հազար հեկտար (կամ 
272.000 դոնում) հող, որից գյուղացիներին բաժանվել էր ընդա-
մենը՝ 8 Հազար հեկտար։ Այս լիվայում հող ստացող գյուղացիա-
կան ընտանիքների թիվը հասնում էր 1549-ի։ Ստացվոլմ է, որ 8 
հազար հեկտարը բաժանվել է 1549 ընտանիքներին38« Այստեղ 
արդեն պարզ հաշվումները ցույց են տալիս, որ յուրաքանչյուր ըն-
տանիքին ընկնում էր 5 հեկտարից (20 դոնումից) մի քիչ ավելի 
հող, որը Իրաքի պայմաններում չէր կարող բավարարել մեկ ըն-
տանիքի պահանջները։ Այլ կերպ ասած, նույնիսկ ռեֆորմի իրա-
կանացումից հետո սակավահող գյուղացիներին հողով ապահովե-
լու պրոբլեմը մնում էր չլուծված։ 

Կառավարության քաղաքականության անվճռականությունը, 
երկրի հետադիմական ուժերի հակազդեցությունը և վերջապես ներ-
քաղաքական լարված վիճակի առկայությունը, որը կապված էր 

18 .Statistical Abstract", Baghdad, 1964, р. 10. 
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առաջին հերթին Իրաքյան Քրդստանոլմ սկսված իրադարձություն-
ների հետ, հանգամանքներ Էին, որոնք լրջորեն խանգարում Էին 
հողային պրոբլեմի կարգավորմանը։ Ինչպես նշեցինք, արաբական 
և քրդական շրջաններում բռնագրավված հողերը անմիջապես չէին 
բաժանվում գյուղացիների միջև։ Բռնագրավումից մինչև բաժա-
նումը այդ հողերը գտնվում էին ագրարային ռեֆորմի մինիստրու-
թյան «ժամանակավոր կառավարման» ներքո։ 1965 թ., օրինակ, 
Իրաքյան Քրդստանում «ժամանակավոր կառավարման1) ներբո 
գտնվող հողատարածությունները կազմում էին ռեֆորմին ենթա-
կա հողերի 43,7%-ը։ Այս հողերի զգալի մասը, կամ ավելի բան 
2 միլիոն դոնումը, գտնվում էր Մոսոլլի լիվայում։ Անցման ժամա-
նակաշրջանում այս հողերի մշակումը կազմակերպելու նպատա-
կով, դրանք վարձակալման հիմունքներով հանձնում էին գյուղա-
ցիներին։ Նշված ժամանակաշրջանում Իրաքյան Քրդստանի գյու-
ղացիներին վարձակալման էր հանձնվել 3.138.427 դոնում հող39, 

Ագրարային ռեֆորմի հաջորդ և կարևոր էտապը հանդիսանում 
էր հողի բաժանումը գյուղացիներին ի սեփականություն։ Միան-
գամայն հասկանալի է, որ այս փուլն ամենակարևորն էր, քանի որ 
գյուղացիներն իրենց տնտեսական վիճակը պետք է բարելավեին 
ի հաշիվ կալվածատիրական հողերի բաժանման։ Այղ նշանակում 
է, որ միաժամանակ լուրջ հարված էր հասցվում կալվածատերերի 
տնտեսական և քաղաքական դիրքերին։ Սակայն ռեֆորմի օրենքի 
ընդունումից հետո ընկած ժամանակաշրջանը ցույց է տալիս այդ 
գործի անբավարար վիճակը։ Այսպես՝ 1965 թ. վիճակագրական 
տվյալների համաձայն գյուղացիներին վերջնականապես ի սեվւա-
կանությոլն բաժանվել էր պետության ձեռքում գտնվող ամբողջ 
հողերի 23°/օ֊ը, որը կազմում էր գյուղացիներին վերջնականապես 
անցնելիք հողատարածությունների միայն 15,4°/օ-ը'°։ Պաշտոնա-
կան տվյալների համաձայն ագրարային ռեֆորմի իրականացման 
շնորհիվ հող ստացող ընտանիքների թիվը պետք է Հասներ 
232.000-ի, սակայն հող ստացել էր միայն 45.311 ընտանիք։ Այդ 
նշանակում է, որ յոթը տարվա ընթացքում. որպես սեփականություն 
հող ստացել էին գյուղացիական տնտեսությունների նախատեսված 
ընդհանուր թվի 20%֊ից էլ պակաս մասը։ Հաշվումները ցոլ ig են 
տալիս, որ հող ստացող գյուղացիների տոկոսը հողազուրկ ընտա-

3* .Statistical Abstract", Baghdad, 1966, р. 92. 
® նույն տեղումւ 



նիքների ընդհանուր թվի մեջ կազմում է մոտ 8 տոկոս*1։ Պարզ է, 
որ սա աննշան մի թիվ է, որի հետևում թաքնված է հողային 
պրոբլեմի կարգավորման գործի անբավարար վիճակը Իրաքի արա-
բական, ինչպես նաև քրդական շրջաններում։ 

Ռեֆորմի մասին օրենքի ընդունումից հետո էլ շարունակ հա-
վելումներ և ուղղումներ էին արվում, որոնք առավելապես՝ ուղղված 
էին կալվածատերերի շահերի պաշտպանությանը։ 

Երկրի տնտեսական ու քաղաքական կյանքում հեղափոխա-
կան վերավ։ոխությոլնների ոլղուց Կասեմի կառավարության հրա֊ 
ժարումր բացասական ազդեցություն ունեցավ ռեֆորմի իրա-
կանացման վրա։ Ռեֆորմի իրականացման առնչությամբ ծագող 
վեձերը որպես կանոն լուծվում էին հօգուտ հողատերերի։ Կոմու-
նիստական կուսակցության ջանքերով կազմակերպված գյուղա-
ցիական միությունները, որոնք ակտիվ մասնակցություն էին ցու-
ցաբերում ռեֆորմի իրականացմանը, սկսեցին չեզոքացվել պետա-
կան իշխանությունների կողմից։ Ի հակադրություն դրա, կառավա-
րությունը հատուկ դեկրետով ստեղծեց, այսպես կոչված, CCԳյուղա-
ցիական ընկերություններ», որոնք անմիջականորեն ենթակա էին 
սլետական՝ իշխանությունների հսկողությանը։ Ռեֆորմի իրակա-
նացման համար պատասխանատու ագրարային ռեֆորմի մինիս-
տրությունը ամեն կերպ աշխատում էր, հիշյալ միջոցառումների 
իրականացումից հեռու պահել գյուղացիական ակտիվ գործիչնե-
րին, դրանց փոխարեն տեղ տալով ֆեոդալական տարրերին և 
նրանց համակրողներին։ Ֆեոդալներին ավելի լայն իրավունքներ 
ու հնարավորություններ տրվեցին իրենց ձեռքում պահելու ընտ-
րովի լավ հողերը։ Այսպես՝ էրբիլոլմ և Սոլլեյմանիեում չեղյալ 
հա։ տարարվեցին արդեն ընդունված որոշումները հողերի բռնա-
գրավման մասին, որպեսզի հնարավորություն տրվի կալվածատե-
րերին ընտրելու առավել բերրի հողերը։ Նույնպիսի իրավունք վե-
րապահվեց նաև Դիղաիի շրջանի հողատերերին*7։ 

Ագրարային ռեֆորմի օրենքին կատարված հավելումների և 
ուղղումների մեջ ուրույն տեղ ունի 1963 թ. մտցված ուղղումը։ 
1963 թ. հունիսին րաասական էքստրեմիստների ռեժիմը էական 
փով։ոխություններ մտցրեց ագրարային ռեֆորմի օրենքի մեջ։ Հող 
ստացող գյուղացին այժմ արդեն որպես փոխհատուցում պետք է 

նույն տեղումI 
,2 С. Н. Алитовский, Аграрный вопрос в современном Ираке, стр. 149. 
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վճարեր հողի գնի 50%-ը, նախկին 100%-ի փոխարեն, ընդ որում 
այդ գումարը վճարվելու էր ոչ թե 20, այլ 40 տարում։ Տարեկան 
տոկոսը 3-ից իջեցվեց 2-ի, իսկ հետո՝ 1%-ի։ Ի վերջո Ö տոկոսով 
կրճատվեց ագրարային ռեֆորմն իրականացնող վարչական մար-
մինների ծախսերի գումարը43« Նոր ուղղման համաձայն կառավա-
րությանն իրավունք էր վերապահվում հողի գնի կեսը վճարելուց 
աղատել այն գյուղացիներին, որոնք вձգտում են բարձրացնել 
գյուղատնտեսական արտադրությունը, կատարում են կառավարու-
թյան և իրենց կոոպերատիվների առջև ստանձնած պարտավորոլ֊ 
թյունները»**։ Բա ասական աջ էքստրեմիստական ռեժիմի ակըն-
հայտ հակադեմոկրատական քաղաքականության, արևմա/ան իմ-
պերիալիստական երկրների հետ մերձեցման և սոցիալիստական, 
ինչպես նաև առաջադիմական ռեժիմ ունեցող երկրների հետ հա-
րաբերությունները վատթարացնելու և հակաժողովրդական այ/ 
քայլերի ֆոնի վրա ագրարային բնույթի այս միջոցառումները կա-
րող են տարօրինակ թվալ։ Սակայն բանը նրանոլմն է, որ կառա-
վարությունը դրանով ուղում էր զարկ տալ գյուղատնտեսական 
մթերքների արտադրության ավելացմանը, որի պահանջը հատկա-
պես սրվել էր Քրդստ ան ում մղվող պատերազմի հետևանքով։ Հար-
ցի էությունը միայն մղվող բուն իսկ պատերազմի ծախսերի մեջ 
չէրI Այստեղ էական նշանակություն ուներ Իրաքյան Քրդստանի 
հացահատիկային կուլտուրաների և անասնապահական մթերքնե-
րի այն մասը, որը չքացել էր պատերազմի հետևանքով։ Ի վերջո, 
կղզիացած բաասական ռեժիմը ձգտում էր հանձին հող ստացող 
գյուղացիների, իր համար հենարան ստեղծել գյուղում։ Այս վերջին 
հարցի հետ սերտորեն առնչվում է փոխհատուցումը վճարելու հա-
մար սահմանված նոր՝ 40-ամյա ժամկետը։ Վերջինս մի գործոն 
էր, որը երկար ժամանակ գյուղացուն ուղղակի կախման մեջ կպա-
հեր կառավարությունից։ Այստեղ կարևոր է նշել մեկ այլ Հանգա-
մանք ևս։ Բաասականների ագրարային քաղաքականության այս 
պրոգրեսիվ քայլերը ըստ էության չէին վերաբերում Իրաքյան Քըր-
ղըստանի մի զգալի մասին, քանի որ վերջինս գտնվում էր Մուս֊ 
տաֆա Բարզանոլ ղեկավարած քրդական ազգային դեմոկրատա-
կան ուժերի հսկողության ներքո և այսպիսով ենթակա չէր կառա-
վարության դեկրետներին։ 

43 cttշ֊շաարյ Րաղգադ, 18.11.1963, 
44 Նույն տեղում։ 
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Իրաքի կառավարության ագրարային բնույթի այս քայլերին 
մեծ նշանակություն տալ առավել ևս արդարացված չէր լինի, քանի 
որ երկու տարի անց այդ ուղղումները ի չիք եղան։ 1965 թ. դեկ-
տեմբերին Իրաքի կառավարությունը նոր ուղղումներ մտցրեց ագ-
րարային ռեֆորմի օրենքի մեջ, որոնք ոչնչի հավասարեցրին 
1963 թ. ուղղումները։ Փոխհատուցումը վճարելու ժամկետը նորից 
սահմանվեց 20 տարի, վերականգնվեցին գյուղացիների կողմից 
վճարվող տարեկան տոկոսների նախկին չափերը*'։ Այսպիսով, 
եթե ընդհանուր հայացք նետենք հետռեֆորմյան ժամանակաշրջա-
նի վյրա, ապա կնկատենք, որ կատարված ուղղումների և լրացում-
ների գդալի մասն ավելի ընդգծված դարձրեցին ռեֆորմի առանց 
այն էլ ոչ ռադիկալ ու ոչ հետևողական բնույթը։ 

Հետռեֆորմ յան ժամանակաշրջանի տվյալները խոսում են այն 
մասին, որ Իրաքում ագրարային Հարցը հիմնականում լուծված չէ։ 
1958 թ. ագրարային ռեֆորմի նախօրեին քրդական շրջաննե-
րում բնակչության ընդամենը 3,2% կազմող մանր, միջին և խո-
շոր կալվածատերերը տիրում էին բոլոր մշակվող հողատարածու-
թյունների 59,5°/օ-ին՝6։ Ռեֆորմի մասին օրենքի ընդունումից վեց 
տարի անց քրդական լիվաներում հող ստացել էր գյուղացիական 
միայն 13.261 ընտանիք*7։ Մինչև 1965 թ. գարնանը Իրաքյան Քըր֊ 
դըստանի 1057 կալվածատերերին պատկանող 6,4 միլիոն դոնոլ-
մից վերցվել էր միայն 708 հազ. դոնում։ Բայց այդ հողերից գյու-
ղացիները ստացել էին ընդամենը 241 հազար դոնում*'։ Դժվար չէ 
նկատել, որ նման պայմաններում քրդական լիվաներում հողը շա-
րունակում էր հիմնականում մնալ կալվածատերերի ձեռքում։ 

Այսպիսով պարզ է դառնում, թե ինչու քրդական ազգային դե-
մոկրատական շարժման ղեկավարները անհրաժեշտ ուշադրություն 
էին դարձնում ագրարային հարցի վրա, եթե նկատի առնենք նաև 
այն կարևոր իրողությունը, որ ինքնավարության համար մղվող 
պայքարի հիմնական շարժիչ ուժր գյուղացիությունն է։ Այդ պատ-
ճառով էլ 1964 թ. սկսած Բարզանոլ գլխավորած քրդական ազգա-
յին հեղափոխական ուժերի հսկողության տակ գտնվող շրջաննե-
րում քրդական դեմոկրատական կուսակցության և գործադիր իշ-

4Տ .Quarterly Economic Review", December, London, 1965. р. 10. 
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խանության ֆունկցիաները կատարող аՀեղափոխական հրամա-
նատարության խորհուրդը)> հողը գյուղացիներին հանձնելու ուշա-
գրաւէ քայլեր ձեռնարկեց։ Գյուղացիներին բաժանվեցին պետա-
կան, ինչպես նաև ռեակցիոն այն ֆեոդալների հողերը, որոնք հան-
դես էին գալիս քրդական ազգային դեմոկրատական շարժման դեմг 
Գյուղացիները իրավունք չունեն վաճառել կամ գնել իրենց տրված 
հողըt Հողը հայտարարվեց համազգային սեփականություն49ւ Մի 
քանի շրջաններում բռնագրավված հողերի վրա կազմակերպվեցին 
գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ, որոնց անդամները համա-
տեղ ջանքերով իրականացնում էին հողի մշակումը 

Որպես օրենք սահմանվեց, որ կալվածատերը իրավունք չունի 
ոչ մի գյուղացու հեռացնել մշակվող հողատարածությունից հար-
կեր չվճարելու համարլ Քանի որ գյուղացիության մի զգալի մասը 
այնուհանդերձ շարունակում էր հողազուրկ մնալ և այդս/իսով, առ 
ժամանակ գոյատևելու էր կալվածատիրական հողերը վարձակալ-
ման հիմունքներով մշակելու պրակտիկան, քրդական շարժման 
ղեկավարությունը որոշեց կարգավորել վարձակալման կանոնները, 
ի նկատի ունենալով գյուղացիների շահերի պաշտպանությունը։ 
Սահմանվեց վարձակալման և հարկերի առավելագույն չափր. 
ծխախոտի ցանքատարածություններից՝ 2 տոկոս և մոտավորապես 
վեց տոկոս՝ հացահատիկային կուլտուրաներից5՝ ։ Ուշագրավ է, որ 
անբերրի հողերից հարկի վճարման ավելի ցածր չափեր էին սահ-
մանված։ Հարկերը հավաքվում էին ոչ միայն Քրդստանի հյուսի-
սային շրջաններում, այլև խոշոր քաղաքների մոտակայքում գըտ֊ 
նըվող քրդական գյուղերում ։ 

Թեև վերը նշված ագրարային միջոցառումները զանգվածա-
յին բնույթ չէին կրում և մի շարք պատճառներով նրանց գործո-
ղության ոլորտը լայն չէր, այնուհանդերձ նրանք որոշակի հետա-
քըրքրությոլն են ներկայացնում այն իմաստով, որ պատկերացում 
են տալիս քրդական դեմոկրատական կուսակցության տնտեսական 
ծրագրի ու նրա իրականացման մասին, հաստատում այն իրոզոլ-
թյոլնր, որ ազգային դեմոկրատական շարժումը Իրաքյան Քըր-
դըստանոլմ ունի հեղափոխական-դեմոկրատական բնույթ։ 

հոսելով իրաքյան հանրապետությունում, այդ թվում և քրդա-
կան շրջաններում ագրարային վերավւոխոլթյունների անբավարար 

49 о Խաբաթ», .V 4881 հունիս, 19681 
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տեմպերի մասին շպետք է հակվել այն մտքին, թե դրանք որևէ 
•փոփոխություն չմտցրին իրաքյան դյուզում։ Որքան էլ ագրարա-
ւին ռեֆորմի քաղաքականությունը անհետևողական էր, նա, այ-
նուհանդերձ, զգալի փոփոխություններ մտցրեց գյուղական բնակ-
չության դասակարգային կառուցվածքի մեջ։ Եթե մինչ հեղափո֊ 
իւոլթյու նր խոշոր կալվածատերերի ձեռքում կենտրոնացված էր 
25,294.151 դոնում հող, այսինքն՝ մշակվող հողատարածության 
79 տոկոսը, ապա մինչև 1965 թ. կեսերը• նրանց բաժինր կրճատ-
վեց մինչև 39 տոկոսի, կազմելով 10.414.855 դոնում հողՏ2։ Ագրա-
յւային ռեֆորմը ունեցավ մի կարևոր հետևանք ևս. առավելապես 
ավելացավ միջակ գյուղացիության թիվը՚ Եթե մինչ հեղափոխոլ-
թյոլնր միջակ գյուղացիո։թյունր կազմում էր հողագործ ազգա-
բնակչության 6 տոկոսը, որոնց ձեոբում գտնվում էր ընդամենը 
2.145.268 դոնում մշակվող հողատարածություն, ապա 1965 թ՛. 
կեսերին այդ կատեգորիայի գյուղացիների թիվը զգալիորեն աճեց 
և հասավ 295 հազարի, որոնք տիրում էին 10.757.928 դոնում հո-
ղի, այլ կերպ ասած զգալի չափով աճեց միջակ գյուղացիական 
տնտեսությունների թիվր*3' Մինչև հեղափոխությունը Իրաքում կար 
հողազուրկ 497 հազար ընտանիք։ Այս թվի մեջ չեն մտնում սա-
կավահող գյուղացիները, որոնց հողատարածությունները չէին բա-
վարարում նրանց ընտանիքի սլահանջները։ Այս կարգի սակավա֊ 
հող գյուղացիական ընտանիքների թիվր հասնում է 162.054-ի։ Այս-
պիսով, հողազուրկ և սակավահող գյուղացիական ընտանիքների 
ընդհանուր թիվը հասնում էր մոտ 660 հագարի։ Ագրարային ռե-
ֆորմի օրենքով այս գյուղացիները հող ստանալու իրավունք ունեն։ 
Սակայն վերր նշված ժ ամ ան ակաշրջանում, որպես սեփականու-
թյուն և վարձակալական հիմունքներով, ըստ որում այս վերջինը 
կազմում էր բացարձակ մեծամասնություն, հող ստացել էր միա(ն 
269.750 րնտանիք, այսինքն՝ հողի կարիք ունեցող գյուղացիների 
41 տոկոսը54 առաջվա նման մնացին հողազուրկ կամ սակավահող։ 

Այսպիսով, հողային հարցի լուծված չլինելը ժամանակակից 
Իրաքում, հատկապես նրա քրդական շրջաններում, ակնհայտ վւաստ 
Հ։ Ուստի պատահական չէ այն կարևորությունը, որ Իրաքի առա-
ջադեմ ուժերը, մասնավորապես Իրաքի կոմկուսը և քրդական դե-

52 Муниб Халиль аль-Скутти. Аграрный вопрос, стр. 113. 
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մ ո կր ատ ական կուսակցությունը տալիս են ագրարային խնդրի 
լուծմանը։ Ուշագրավ է այս տեսակետից այն փաստը, որ քրդերի 
ինքնավարության մասին 1970 թ. մարտի 11-ի համաձայնագիրը 
Իրաքի կառավարության և քրդական ազգային դեմոկրատական 
ուժերի միջև պարունակում է հատուկ կետ Իրաքյան Քրդստանոլմ 
հողային հարցի կարգավորման մասին։ Խնդիր է դրվում ավարտել 
ագրարային ռեֆորմի իրականացումը քրդական շրջաններոլմէ 
Ռեֆորմն իրականացնելիս Իրաքյան Քրդստանի առանձնահատուկ 
պայմանները նկատի առնելու համար կառավարության և ՔԴԿ-ի՛ 
փոխադարձ համաձայնությամբ ստեղծվեց հատուկ հանձնաժողովէ 

Իրաքում և քրդական շրջաններում ագրարային հարցը լուծելու 
առավել հետևողական ծրագրով հանդես է գալիս կոմունիստական 
կուսակցությունը և նրա քրդական մասնաճյուղը։ 1969 թ. մա-
յիսի կեսին տեղի ունեցավ Իրաքի կոմկուսի քրդական մասնա-
ճքուղի առաջին համագումարը, որի ընդունած ծրագրի մեջ առաջ 
է քաշվում հողային հարցը լուծելու վճռական պահանջը։ Խնդիր է 
դրվում «բռնագրավել խոշոր կալվածատերերի և ֆեոդալների հո-
ղերը և առանց փոխհատուցման բաժանել գյուղացիներինJ>BS» Կոմ-
կուսի քրդական մասնաճյուղը գյուղացիական տնտեսությունների 
ձեռքում թողնվող հողատարածությունների առավելագույն չափը 
ոռոգվող և անջրդի շրջաններում համապատասխանաբար սահմա-
նում է 50 և 200 դոնում68» «Ագրարային ռեֆորմին ենթակա հո-
ղերը,— ասված է ծրագրում,— հանձնել գյուղացիական կազմա-
կերպության տնօրինությանը, որը ընտրվում է տվյալ շրջանի ազ-
գաբնակչության կողմից։ Այս կազմակերպությունն է իրագործում 
հողերի բաժանման գործը, կիրառելով առանց փոխհատուցման 
յուրաքանչյուր գյուղացիական տնտեսությանը հողով ապահովելու 
սկզբունքը»57։ Ծրագիրը առաջ է քաշում մի շարք պահանջներ, 
որոնք կոչված են նպաստելու Իրաքյան Քրդստանի գյուղատնտե-
սության զարգացմանը։ Նման կարգի առաջնահերթ խնդիրներից 
են՝ ճանապարհաշինությունը և փոխադրամիջոցների գործի բարե-
լավումը, այգեգործության և ծխախոտագործության մեջ առավել 
արդյունավետ մեթոդների օգտագործումը, գյուղացիներին վարկեր 

55 ' . յ յՏԱյսւ f-t^՝ Ä.h«.» ^»Ij^J* 
f ^ 'HU 
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տրամադրելը, ոռոգման սիստեմի ստեղծումը, անասնապահությա-
նը զարկ տալը, տեղում մրգի պահածոյի և կաթնամշակման գոր-
ծարանների կառուցումը և այլն58» 

* * * 

Ֆե ո դա լա - կա լվա ծ ա տ ի ր ա կան խոշոր հողատիրությունն այլևս 
սպառել է իր դոյատևոլթյան իրավունքը։ Անընդունակ գտնվելով 
րավաըարելոլ երկրի ժամանակակից զարգացման պահանջմունք-
ները, այն համընդհանուր քննադատության առարկա է դարձել և 
էսհա այստեղից էլ բխում է ագրարային ռեֆորմների անհրաժեշ-
տությունը։ Բոլորովին այլ հարց են նրա իրականացման ձևերն ու 
մեթոդները, նրա վերջնական նպատակները։ Իրաքյան հանրապե-
տությունում կառավարության ագրարային քաղաքականությունը 
իր վրա կրում էր և շարունակում է կրել երկրի քաղաքական ուժերի 
փոխհարաբերության այն վիճակը, որի պայմաններում կառավա-
րության ղեկի մոտ գտնվող ազգային թույլ բուրժուազիայի ներ-
կայացուցիչները անկարող գտնվեցին վճռականորեն իրականաց-
նելու նույնիսկ իրենց կողմից առաջադրված ոչ արմատական ագ-
րարային ռեֆորմը։ Տարբեր դասակարգեր և քաղաքական ուժեր 
ագրարային հարցի լուծման տարբեր ուղղություններ են ներկա-
յացնում։ Հանրապետական Իրաքում ագրարային ռեֆորմի քաղա-
քականության գլխավոր արատն այն է, որ այն չվերացրեց խոշոր 
հողատիրությունը, այլ միայն и ահ մ անափակեց այն։ Դրա անմի-
ջական հետևանքն է հսկայական թիվ կազմող հողազուրկ և սա-
կավահող ընտանիքների գոյությունը։ 

1958 թ. ձեռք բերելով քաղաքական անկախություն, Իր աքը 
թևակոխեց պատմական մի նոր շրջան՝ տնտեսական անկախու-
թյան համար երկարատև ու համառ պայքարի ժամանակաշրջան։ 
Վերջինս իր մեջ պարունակում է հարցերի մի ամբողջություն, որի 

,մեջ ուրույն տեղ ունի ագրարային հարցը։ Առանց ագրարային 
հարցի հետևողական, դեմոկրատական լուծման Իրաքի տնտեսա-
կան ներդաշնակ զարգացումը աներևակայելի է։ Ուստի իրաքյան 
հանրապետության ոչ միայն տնտեսական, այլև քաղաքական զար-
գացումը շատ բանով կախված կլինի նրանից, թե երկրի կառա-
վարող շրջանները ինչպիսի վճռականությամբ կշարունակեն ագ-
րարային հարցի կարգավորմանն ուղղված քաղաքականությունը: 
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Իրաքի քաղաքական անկախության նվաճումը իրոք պատմական 
նշանակություն ունեցող իրադարձություն էր։ Սակայն, խորապես 
սխալ են բուրժոլա-նացիոնալիստական գաղափարախոսները, 
որոնք դրանով Իրաքի դեմոկրատական հեղափոխական ուժերի 
խնդիրները ավարտված են համարում։ Վ. Ի. Լենինը ժամանակին 
վճռականորեն քննադատել է նման հարցադրումները։ Նա նշում 
էր, որ րոլրժոլական գաղավւարախոսները խոսում են «Uiq<|Ulj]l(i 
ազատագրման մասին.., ստվերի տակ թողնելով ա ն տ ե ս ա կ ա ն . 
ազատագրումը... Մինչդեռ իրականում հենց վերջինն է գլխա-
վորը»™։ 

Ոչ միայն Իրաքի, այլև Արևելքի մյուս երկրների պատմական 
փորձը փաստում է լենինյան հարցադրման ճշմարտացիությունը։ 

Ш. X. MI O И 

АГРАРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В КУРДСКИХ 
РАЙОНАХ ИРАКСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В .работах ряда советских авторов освещены вопросы 
аграрных отношений и преобразований в современном Ира-
ке. В этих работах Иракскому Курдистану отведено неболь-
шое место, ибо эти авторы не ставили задачу отдельно изу-
чить постановку данного вопроса в курдских районах. Между 
тем такая необходимость очевидна, если принять во внима-
ние, что аграрные отношения и, в частности, аграрные пре-
образования в Курдистане имеют ряд специфических особен-
ностей, освещение которых в известной мере способствовало 
бы правильному пониманию политических событий в Ираке и 
его курдских районах. 

В статье на основе статистических данных, материалов 
иракской прессы, а также программных документов Иракской 
компартии и Демократической партии Курдистана делается 
попытка осветить особенности аграрных преобразований, 
трудности решения аграрной проблемы в Иракском Курди-
стане. 

59 4. Ի. Լեէիէ, Երկեր, հ. 18, էւ 503։ 
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Ե. Ձ. ՆԱՋԱՐՅԱՆ 

Հ Ա Յ - Ա Ր Ա Բ Ա Կ Ա Ն ՓՈ1.ւ2ԱՐԱՐ1)ՐՈԻԹՅՈԻՆՆեՐԸ ՍԻՐԻԱՅՈԻՄ 

( 1 9 1 8 հ ո կ տ ե մ բ ե ր — 1 9 1 9 ճ ա ն ի ս ) 

Սիրիական ազգայնական ղեկավարները համաշխարհային 
առաշին պատերազմը երկվւեղկված դիմավորեցին։ 

Ազգայնականների մի փոքր խումբ, որը արաբ ժողովրդա-
կան խավերի վրա զգալի ազդեցություն ուներ և որին գլխավորում 
էին Աբդել Ռահման Շահբենդերը և Մոհամմեդ Քուրդ Ալին, երկըն-
չելով Անգլիայի և Ֆրանսիայի գաղութարարական մտադրություն-
ներից և բարեմտորեն հավատալով հաղթանակի դեպքում արաբ-
ներին լայն ինքնավարություն տալու երիտթուրքական խոստում-
ներին, ջանում էր սիրիացիներին կողմնորոշել դեպի Անտանտի 
դեմ հայտարարված (Гսրբազան պատերազմըյ)'յ 

Ազգայնականների մյուս՛ խումբը, որի մեջ մտնում էր հատ-
կապես «ալ-Ահդ» կազմակերպության շուրջ խմբված սպայական 
և մտավորական դասը, հետապնդում էր զինված ապստամբու-
թյամբ արաբական լիակատար անկախությունը նվաճելու ծրագիր։ 

1915 թ. գարնանը, երբ թուրքական բազմատեսակ բռնամիջոց-
ների ներգործությամբ սիրիական ժողովրդի մեծամասնությունը 
ավելի ու ավելի էր հակվոլմ դեպի «Ահդականների» ճակատը, Դա֊ 
մասկոս ժամանեց Հիջազի կառավարիչ և Մեքքայի շերիֆ Հոլսեյն 
իբն Ալի ալ-Հաշիմիի որդի Ֆեյսալը։ 

Բրիտանական գործակալները ավելի քան մեկ տարի էր, ինչ 
շոշափում էին Հոլսեյնի տրամադրությունները և Բարձրագույն 
Դռան հետ նրա փոխհարաբերությունների լարվածության հետ 
հույսեր կապելովք ջանում էին նրան զինված ապստամբության 

լ В. Б. Луцкий, Новая история арабских стран, М., 1966, стр. 326. 



մղել։ Հիջազի կառավարիչը, սակայն, վճռական քայլերի դիմելուց 
առաջ ցանկանում էր ոչ միայն երաշխիքներ ստանալ Անդլիայից, 
այլև որդու միջոցով ստուգել սիրիական ազգայնականների տրա-
մադրություններըւ 

«Ազդականները», որոնց Հետ գազանորեն շփվեց Ֆեյսալը, 
1915 թ. մայիսին կազմեցին «TԴամասկոսի արձանագրություն» կոչ-
վող պատմությանը Հայտնի մի փաստաթուղթ, որի Հիմնական 
բովանդակությունը Հետևյալն էր. 

1. Պետք է ստեղծվի արաբական թերակղզին (ի բաց առյալ 
Ադենր), Հորդանանը, Պազեստինը, Իրաքը, Լիբանանն ու Սիրիան 
միավորող արաբական մի պետություն։ 

2. Անգլիան պետք է ճանաչի և երաշխավորի նորաստեղծ պե-
տության անկախությունը, Հրաժարվելով նաև կապիտուլյացիանե-
րից՛ 

3. Այդ դեպքում արաբական պետությունը Անգլիայի Հետ 
կկնքի uj աշտ պանական դաշինք և նրան 15 տարով կտրամադրի 
տնտեսական առանձնաշնորՀումներ։ 

«Արձանագրությունը» Ֆեյսալին Հանձնելով, սիրիական ազ-
գայնականները խորՀոլրդ տվեցին, որ Հոլսեյն իբն Ալին այն Ան֊ 
գըլիային ներկայացնի որպես Թուրքիա յի դեմ Համա արաբա կան 
ապստամբության նախապայման2ւ 

Հիջազի կառավարիչը «Արձանագրության» շուրջ բանակցու-
թյունների մեջ մտավ Եգիպտոսում Անգլիայի գլխավոր կոմիսար 
Մակ-ՄաՀոնի Հետ։ «Հոլսեյն—Մակ-ՄաՀոն նամակագրություն» 
անվամբ Հայտնի բանակցոլթյունները3 (1915 թ. Հուլիսի 14 — 
1916 թ. Հունվարի 30) ավարտվեցին ոչ Հօգուտ արաբների, քանի 
որ Հաշի մ յան ֆեոդալական վերնախավը՝ իր իսկ մականի ներքո 
արաբական նոր խալիֆայություն ստեղծելու Հեռանկարից Հարբած, 
զգալի զիջումներ կատարեց անգլիացիներին։ 

«Արձանագրությամբ» արաբական պետության Հյուսիսային 
սաՀման էր ճշտորոշված 37-րդ զոլգաՀեռականը, այլ խոսքով 

3 Ն. «յ>ւ[հաննքւււյսւն, Հոկտեմբերը և ա զգա չին ֊աղա տա գրական շարժման վե֊ 

րելրը արաբական Արևելքում—տՎ. Ի. Լենինը և Մերձավոր ու Մ իքին Արևեքքի ժո-

ղովուրդների ազգային ֊աղա տա գրական պայքարը»., Երևան, 1969, էշ 49—50։ 
3 Իր աոաջին նամակում, փաստորեն շարադրելով «Դամասկոսի արձանագրու-

թյունը», Հոլսեյնը լոկ մի պահանշ էր ավելացնում՝ ճանաչել արաբական 

խալիֆայությունը։ Փոխանակված նամակները տե՛ս G. AntotliUS, ТЬв АгаЬ Awa-
kening, London, 1945, pp. 414—427. 
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արաբական ստեղծելի պետության մեք էին մանելու ծովափնյա 
Կիլիկիան, հարավային Հայաստանի ու հյուսիս-արևմտյան Քըր֊ 
դըստանի մի մասը։ Մակ֊Մահոնի հետ կնքված համաձայն ա գրուէ 
այդ երկրամասերի վրա ամեն հավակնությունից Հոլսեյնի Հրա-
ժարվելը եթե ըստ էության դեռ արաբական իրավունքներից գի֊ 
9ում չէր, ապա Հալեպ — Համա—Հոմս — Դամասկոս ուղղահայացից 
արևմուտք ամբողջ տարածությունը (ներառյալ հյուսիսում Ալեք֊ 
սանգրետը) հօգուտ Ֆրանսիայի արաբական պետության կազմից 
դուրս թողնելը և Բաղդադի ու Բասրայի վիլայեթներում Անգ/իայի 
հատուկ վարչության հետ հաշտվելը արաբների համազգային շա-
հերի լուրջ ոտնահարումն էր պարզապես։ 

Հուսեյն իբն Ալին բնականաբար չէր կարող կռահել, որ Ան-
դըլիան մի կողմից Մակ֊ՄաՀոնի միջոցով իր Հետ բանակցելով, 
մյուս կողմից և գրեթե միաժամանակ՝ սկզբում արտաքին գործերի 
մինիստրի տեղակալ Արթոլր Նիկոլսոնի, իսկ այնոլՀետև արևելյան 
հարցերի գծով փորձագետ Մալւկ Սայքսի միջոցով բանակցոլմ էր 
Քեյրոլթոլմ ֆրանսիական գլխավոր հյուպատոս Ֆրանսոլա Ժորժ 
Պիկոյի Հետ (1915 թ. նոյեմբերի 23—>1916 թ. փետրվար) և նա-
խապատրաստում Անտանտի երկրների միջև Օսմանյան կայսրու-
թյան ասիական նաՀանգների բաժանման չարանենգ մի ծրագիր։ 
ՀէՍայքս— Պիկոյի Համաձայնագիր» անվամբ պատմությանը Հայտնի 
այդ գործարքով Ֆրանսիայի ուղղակի տիրապետության տակ էին 
դրվելու Լիբանանը, Արևմտյան Սիրիան, Կիլիկիան և Հարավ-արե֊ 
վելյան Անատոլիան (Կապույտ գոտի), իսկ Արևելյան Սիրիան և 
Մոսոլլի վիլայեթը (Ա գոտի) ենթարկվելու էին ֆրանսիական ազ-
դեցության։ Անգլիան իր ուղղակի տիրապետության ներքո էր 
.վերցնելու Կենտրոնական և Հարավային Իր աքը, Պ աղեստինոլմ 
Հայֆա և Աքքա նավաՀ ան գի ստն երը (Կարմիր գոտի), իսկ իր ազ-
դեցությանն էր ենթարկելու Ան դրՀ ո ր գան անն ու Բաղդադի վիլա-
յեթի Հյուսիսային մասը (Բ գոտի)*։ 

4 1916 թ. մայիսին ցարական Ռուսաստանը միացավ Անգլիայի և Ֆրանսիայի 

միշև կնքված գաղութարարական գործարքին, որին ապա Հարեց նաև Իտալիանt 

Ռուսաստանը ձեռք էր բերելու Արևմտյան Հայաստանն ու Հյուսիսային Քրգստա-

՝նը (Դեղին գոտի) և իրավունքներ՝ Կոստանղնուպոլսի ու նեղուցների վրա, ինչ-

պես նաև Պ աղե ստին ում ոլղղափաոձերին պաշտպանելոլ հարցում։ Իտալիայի 

.ուղղակի տիրապետությանն էր անցնելու Հարավ-արևմտյան Անատոլիան (Կանաչ 

.գոտի), իսկ արևմտյան և կենտրոնական Անատոլիան (Գ- գոտի) ենթարկվելու էր 

իտալական ազդեցությանը։ Պաղեստինը առանց Աքքայի և Հայֆայի (Սրճագույն 
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Սան ա ան ս։ ի երկրների միջև կնքված իմպերիալիստական գոր-
ծարքից անտեղյակ, Հոլսեյն իրն Ալին 1916 թ• Հունիսի 5-ին 
արաբների անկախությունը Հայտարարելով՝ զինված ապստամբու-
թյուն շղթայազերծեց Թուրքիայի դեմւ Նույն թվի նոյեմբերի 2-ին, 
երբ Հաշիմյան իշխանազուններ Ալիի, ԱբդալլաՀի, Ֆեյսալի և Ջեյ-
զի զինվորները արդեն իսկ ազատագրել էին Ջիդդան, Յանբոն, 
Ում Լեշը, Մեքքան, Թաիֆը, Ասիրն ու Եմենը, ֆեոդալական վեր-
նախավը Լուսեյնին Հռչակեց (Гարաբ ազգի թագավոր»։ Անգլիան, 
որ ցանկանում էր Հոլսեյն ալ-Հաշիմիի զինված շարժումը արա-
բական թերակղղուց դուրս ծավալված տեսնել առանց սակայն 
Հաշիմյանների ղեկավար դերի, Ֆրանսիայի Հետ ՀամախորՀոլրդ 
Մեքրայի շերիֆին Հարկադրեց բավարարվել «Հիջազի թագավոր» 
տիտղոսով։ 

1917 թ. առաջին կեսին Իրաքում և Սինայի թերակղզոլմ Հա-
րաբերաբար Հեշտ Հաղթանակներից Հետո՝ բրիտանական զոր-
քերր Գաղայի և Բիրշաբայի միջև բախվեցին թուրքական «Յըլգր-
րրմ» բանակի Հարվածային ուժերի և գերմանական գնդերի ամուր 
պատնեշին։ Անգլիան Հարկադրվեց սիրիա-պաղեստինյան ռազմա-
ճակատի մատույցները բացել ինչպես էմիր Ֆեյսալի ասպախըմ-
րերի, այնպես էլ ֆրանսիական դրոշի ներքո կազմավորված Արե-
վելյան լեգեոնի Հայ և արաբ կամավորների առաջ6։ 

Արաբ և Հայ զինական ուժերը, բարեմտորեն Հավատալով 
դաշնակիցների՝ արաբական և Հայկական «անկախության երաշ-
խիքների.1) ստուգությանը, 1917-ի երկրորդ կեսից զգալի ծառա-
յություն մատուցեցին Պաղես տինի և Սիրիայի ռազմաբեմ երում 
դերմանա-թ ոլրքական զորքերի դեմ տարած Հաղթանակներին 
որոնց եզրաՀանգոլմը Հանդիսացան 1918 թ. սեպտեմբերի 30-ին 
Ֆեյսալի զինվորների կողմից Դամասկոսի, իսկ Հոկտեմբերի 6-ին1 

Հայկական 3-րդ գումարտակի մասնակցությամբ Բեյրութի ազա-
տագրումը։ 

Դամասկոսի և Բեյրութի ազատագրումը, եթե մի կողմից 
նշանավորում էր Սիրիայոլմ և Լիբանանում օսմանյան դարավոր 

գոտի) պիտի դաոնար միջազգային։ Համաձայնագիրը տե՛ս „DoCUmentS 011 Bri-
tish Foreign Policy, 1919—1930', First ser., vol. IV, London, 1947, pp. 
241—247. 

5 Լեգեոնի շարքերում կային մոտ 4000 հայեր և 1000 արաբներ (ւկամավո-

րը», Գահիրե, 1927, էշ 30)։ Հ այկական գումարտակների կազմության և գործու-

նեության մասին տե՛ս Տ . Պոյսւնյսւն , Հայկական լեգեոնը, Ուոթըրթաուն, 1965։ 
6 էՀայ ձայն», Հալեպ, 19.11.1918 թ.։ 
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տիրապետության վախճանը, ապա մյուս կողմից արաբների հա-
մար սկզբնավորում էր պայքարի մի նոր և նույնքան փոթորկա-
հույզ հանգրվան, որը նոր իրադրության մեջ դասավորելու էր հայ-
արաբա կան նոր փոխհարաբերություններ։ 

* * * 

Արաբ աշխարհազորայիններին առաջնորդող հաշիմական իշխա-
նազունները 1918 թ. ապրիլ ամսին իրենց հոր ինքնագրով ու կնի-
քով պատգամ էին ստացել «հանուն Ղուրանի ամեն տեսակ օգ-
նություն ընձեռել» տարագրված հայերին, պաշտպանել նրանց՝ 
«ինչպես որ պիտի պաշտպանեիք ձեր իսկ անձն ու ինչքը և ձեր 
իսկ հարազատներին»7 ։ 

Արաբական թերակղղոլմ թուրքական կայազորների հետ իրենց 
հաշիվները հիմնականում մաքրելուց հետո՝ Ֆեյսալ իբն Հոլսեյնի 
գլխավորությամբ դեպի հյուսիս շարժվող ապստամբները սրբու-
թյամբ էին կատարում իրենց վեհապետի հրահանգը, և հնարավոր 
ամեն ինչ անում՝ հայկական խլյակներին մահվան ճիրաններից 
փրկելու համար։ 

«Մեր դաշնակցի՝ Հիջազի թագավորի քաջարի զինվորները,— 
վկայում էր Հայ ազգային պատվիրակության նախաձեռնությամբ 
և հայասեր ֆրանսիացիների օժանդակությամբ Փարիզում լույս 
ընծայվող «Լա վուա դը լ՚Արմենի» («Հայաստանի ձայն») երկշա֊ 
րաթաթերթը,—Հարավային Սիրիա յոլմ և Պ աղե ստինում իրենց 
հաղթական առաջխաղացքի ժամանակ ազատագրել են տեղահան-
ված բազմահարյուր դժբախտ հայերի, և արտակարգ հոգատարու-
թյամբ նրանց խնամելուց հետո՝ ուղարկել են Եգիպտոս»6։ 

Արձանագրված փաստն, անշուշտ, եզակի չէր բնավ, և Փարիզի 
Հայ ազգային պատվիրակության՛ նախագահ Պողոս Նոլպար փա-
շան հարկ էր համ արում շնորհակալական հատուկ, հեռագիր ո լղար֊ 

՚ Հուսեյն թաղավորի նամակի րնադիրը աե'ա 

1.4 յ» '141- 'iLbMjW ՀՀ* ^ U J l » 
իսկ Հայերեն թարգմանությունը՝ € ժամանակ}, Պալիս, 24.4.104 թ., 

• .La Voix de l'Armenle., Paris, Iе annfee No. 11, 1. VI. 1918, pp. 
-362—363. 

9 Առա չին համաշխարհային պատերազմի տարիներին Փարիզում արևմտա-

հայ բուրժո՛ւազիայի նախաձեռնո՛ւթյամբ ստեղծված ՀՊատվիրակությունըյ> հույս 

ուներ Անտանտայի երկրների հաղթանակի դեպքում պաշտպանել արևմտահայու-

թյան շահերը և ապահովել նրա իրավունքները։ 
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կել արաբ զորահրամանատար էմիր Ֆեյսալին։ Որդուց տեղեկա-
նալով հայերի երաիւտագիտական զգացմունքների մասին, Հիշազի 
արբան, հավաստելուց հետո, որ ինքր թուրքերի դեմ պատերազմ 
է հայտարարել «ոչ միայն արարներուն, այլև հայ ազգին համար 
ալս՝դ, անձամբ հայազգի փաշային հասցեագրված իր պատասխա-
նում ընդգծում էր. «...օգնություն հասցնելով ճնշվածներին, էմիր 
Ֆեյսալը պարզապես մեր կրոնի և արաբների հավատքի հիմնական 
պատվերներից մեկն է կատարել։ Վստահությամբ և հպարտու-
թյամբ եմ հայտարարում, որ հայ ժողովուրդն ու նույն վիճակի 
մեջ գտնվող մյուս ժողովուրդները մեր դաշնակիցներն են՝ ինչպես 
լավ, այնպես էլ վատ օրերի համար»՝՝։ 

Հոլսեյնի և նրա որդիների (առաշին հերթին՝ Ֆեյսալի) ու հա-
մախոհների՝1 կողմից հայերին պաշտպանելոլ հիմնական պատ֊ 
ճսւռր կայանում էր նրանում, որ ի դեմս հայերի նրանք տեսնում 
էին դաշնակիցների, ընդհանուր թշնամոլ՝ թուրքական բռնապե-
տության դեմ մղվող պայքարում։ Հավանաբար, հայերի նկատ-
մամբ Ֆեյսալի բարյացակամ վերաբերմունքի մեշ իր դերն է խա-
ղացել նաև այն հանգամանքը, որ մանուկ հասակում, երբ նա հոր 
հետ, Աբդոլլ Համիդի կարգադրությամբ, Պոլսոլմ գտնվում էր աք-
սորյալի վիճակում, նրա վրա ցնցող տպավորություն էին գործեք 
90-ական թվականների հայկական կոտորածները, որոնց ասպա-
րեզ հանդիսացան նաև սուլթանական մայրաքաղաքի փողոցներըt 
Ֆեյսալի կենսագիր էրսկինը, ընդգծելով իր հերոսի հոգու վրա 
անջնջելի դրոշմ թողած իրադարձությունների պատկերումը, նշում 
է, որ մոր մահից հետո հայրը որպես մայրագիր Ֆեյսալին բերել 
էր իր ազատախոհ և հայասիրական հայացքներով հռչակված զո-
րահրամանատար Ֆոլադ փաշայի նույնքան ազատախոհ և հայա-
սեր թոռնուհուն։ Վերջինիս հաճախ այցի եկող հայրն ու պապը 
չէին կարող իրենց փեսայի հետ չբացել զայրալիր խոսք ու դբոլյց 
Օսմանյան կայսրության վիճակի և հայկական հ արս տ ահ արու֊ 

10 ։Հա, 29.ll.19ja թ.ւ 
" .La Volx de l'Armtnie*, l'annee No. 11, pp. 362—363. 

ձիշազի գահակալ Լուսե չնի և նրա թագակիր որդիների՝ Սիրիայի, հետա-

գայում Ւրաքի թագավոր Ֆեյսալի և Ան դրհ որ դան ան ի գահակալ Արգաչլահի կա-

պերը միշտ էլ սերտ են եղել հայության հետt Նրանք 20֊ական տասնամյակի երկ-

րորդ կեսից աշխատել են շրջապատվել հայ շնորհալի գործիչներով։ Աբդալլահը 

նույնիսկ մտորել է Սովետական Հայաստանում հյուպատոսություն ունենալու 

շուրշը։ 
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թյունների մասին, որոնց ունկնդիր էր լինում դյուրահույզ Ֆեյսալը։ 
Կենսագիրը ընդգծում է, որ 1895 թ. սեպտեմբերին, երբ օսման-
յան յաթաղանը նորից էր գործի անցել, Ֆոլադ փաշան՝ որպես Կա-
դիգյոյի շրջանի զինվորական կառավարիչ, տեղական իշխանու-
թյուններին ամենայն խստությամբ կարգադրել էր ձեռնպահ մնա/ 
հակահայ բռնություններից։ «Շատ ու շատ հայերի կյանքը փրկած 
այդ հրահանգից հետո,— դրվագը եզրափակում է էրսկինը,— 
թուրք զորապետն ու իր որդիները Յըլդըզի պալատում որջացած 
Հա միգի աչքից ընկան ու նույնիսկ հետագայում նրանց կյանքը 
հաճախ վտանգների ենթարկվեցл13! 

Պատանեկան տարիներն անցկացնելով պոլսական մթնոլոր-
տում, որ ինչպես Ֆոլադ փաշայի և շերիֆ Հոլսեյնի, այնպես էլ 
իր համար «լիքն էր վտանգներով և անորոշությամբ» ու «դիվա-
նագիտության նախագիտելիքները ձեռք բերելով իրեն շրջաւդա-
տող հանգամանքներից», Ֆեյսալը երիտթուրքական հեղաշրջումից 
հետո հայերի հետ իր հարաբերությունները էլ ավելի խորացնելու 
առիթ ձեռք բերեց օսմանյան պառլամենտում, որտեղ նա, եղբււր՝ 
Աբդալլահի հետ ներկայացնում էր արաբական թերակղղոլ Ջիգգա 
և Մեքքա բնակավայրերը'S Եվ մինչ ավագ եղբայրը իր ծայրահեղ 
հակումներով ավելի շատ էր առնչակցվում արկածախնդրություն-
ների մեջ փակ ալքերով նետվող հայ գործիչների հետ, Ֆեյսալր 
հակվոլմ էր կայսրության շրջանակներում բարենորոգչական ակրն-
կալությոլններ հետապնդող մտավորականների կողմը։ Տեղին կլի-
նի ասել, որ Ֆեյսալի գաղափարակիցների տեսակետներն էին, որ 
հաղթանակեցին 1913 թ. հունիսին, Փարիզի Արաբական կոնգրե-
սում, որի ընդունած բանաձևի 8-րդ կետը «իր համակրանքն էր 
հասցեագրում թուրքահայերի բարենորոգչական պահանջներինյ>15, 
փոխադարձաբար արժանանալով օսմանյան պառլամենտի հայ 
երեսփոխանների համակրանքին"» 

Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին, մի կող-
մից Ջեմալի հակաարաբական ոճիրների ազդեցության ներքո և 

13 5. Ersklne, King Falsa] of Iraq (An autorised and authenllc study), 
London, 1933, pp. 25—27. 

" նույն տեղում, էք 26, 30t 
15 z . N. Zenine, Arab-Turklsh Relalions and the Emergence of Arab 

Nationalem, Beirut, 1958, pp. 135—136. 
15 Հ . Ա ղ պ ա շ յ ա ն , Արաբական ազգա չին ֊աղա տա դրական ղարթոնքր. Պեւրութ, 

1959, է ։ 14։ 



մյուս կողմից Հաշիմյան ֆեոդալական տան՝ դեպի հյուսիսի արա-

բական երկրամասերը ծավալվելու հեռանկարի դրդմամբ, Ֆեյսալի 

բարենորոգչական ակնկալությունները աստիճանաբար փոխա-

կերպվեցին ուժեղ հավատքի, որ միայն զենքի ուժով Օսմանյան 

կայսրության խորտակմանը նպաստելով կարելի կլինի հասնել թե' 

արաբների ազգային իղձերի իրականացմանը և թե սեփական տոհ-

մի փառասիրական եռանդի հագեցմանը։ 

Եվ այժմ, երբ պատերազմն ավարտվել էր հաղթանակով, 

Ֆեյսալը մտորում էր միայն ու միայն արաբների ազգային անկա-

խությունը հաշիմյանների գլխավորությամբ երազանքից իրակա-

նություն դարձնելու ուղիների շուրջ, որոնց հանգոլցվող, թեկուզ դեռ 

տարտամ, մի արահետ նա նշմարում էր Սիրիաչում հայ գաղթա-

կանների բազմահազարանոց զանգվածի առկայության փաստի 

մեջ։ 

Նշենք, որ Ֆեյսալը իր անմիջական գործակիցների շարքում 

աներ իրենց հայասիրությունը լթաքցնող մի շարք ազդեցիկ դեմ-

քեր, որոնբ ոչ միայն ջանում էին հայ տարագիրների նկատմամբ 

արար ժողովրդական խավերի վերաբերմունքը էլ ավելի հստա-

կացնել ու ջերմացնել, այլև իրենց ղեկավարի նման փայփայում 

էին հայկական պատկառելի ՛զանգվածը արաբական ազգային ձըգ-

տումներին հենարան դարձնելու ծրագրերt Նրանց թվում էին Ֆեյ-

սալի մերձավորագոլյն խորհրդականները՝ կրթական նախարար 

Սատեղ ալ-Հուսրին (որ միշտ եղել էր թուրքական լուծը թոթափելու 

համար հայ-արաբական համագործակցության ջատագովներիցJ17 

և սիրիական թագի հավակնորդի անձնական քարտուղար, (ГՋար-

դերը Հայաստանումս հանրահայտ գրքի հեղինակ իրավաբան Ֆա-

յեզ ալ-Ղոսեյնը։ Նրանց թվում էին Հալեպի շրջանի կառավարիչ 

նշանակված Շոլքրի ալ֊Այոլբին (Մագրիգյոյի նախկին կառավա-

րիչր, որ Պոլսոլմ օսմանյան բանկի դեպքի օրերին շատ հայերի 

կյանքն էր փրկելէ և Դամասկոսում զգալի հեղինակություն վա-

յելող քաղաքական գործիչ Հաշեմ ալ֊Աթասին (որ մինչ պատե-

րազմը Հաջընի գայմադամի և պատերազմի տարիներին Պոլրտոլրի 

մոլթասարիֆի պաշտոններում հաճախ էր դեմընթաց գնացել հա-

կահայկական բռնամիջոցներ հուշող երիտթուրքական կարզադրոլ-

11 Բավական է վկայակոչեք նրա այխատոլթյոսններից մեկը՝ * ^ , 

'» г-՝.այ ձայն», 30.1Z.1918 թ.։ 



թյուններին)։ Նրանց թվում էր նաև դեռ երիտասարդ, բազմաշնորհ 
Օմար Ֆախոլրին, լիբանանյան նոր դրականության ապագա հիմ-
նադիրը, որ Ֆեյսալի կողմից «ալ-Ասիմա» պաշտոնաթերթի խըմ֊ 
բագրման համար Բեյրոլթից հրավիրվելով Դամասկոս, այդ և ուրիշ 
թերթերում (հատկապես «ալ-Հակիկա»֊յի էշերում) հաճախ է հան-
դես եկել «Դեմոկրատ իսլամս ծածկանունով հայ գաղթականու-
թյանը սրտապնդելու և արաբների նկատմամբ հայության բարե-
կամությունը խորացնելու քարոզով։ 

Սիրիական ազգային շարժման այդ ղեկավարները չէին անգի-
տանում անշուշտ հավանականությունը այն անպայման կարևոր 
նպաստին, որ հայ նորաբնակները կարող էին բերել երկրի- առա-
ջիկա վերելքին, միավորելով իրենց ճիգերն ու եռանդը հնաբնակ 
իրենց ազգակիցների գրաված կարևոր դիրքերին։ Այս կապակցու-
թյամբ անհրաժեշտ է նշել, որ վերջիններս Սիրիայի մի շարք բնա-
կավայրերի կյանքի որոշ ասպարեզներում իրոք որ նկատելի կշիռ 
էին ներկայացնում։ «Արևելյան տարեգրքիX ոչ ամբողջական, բայց 
հավաստի տվյալներով, առաջին աշխարհամարտի ավարտին ար-
տաքին առևտրի հետ առնչվող սիրիական բազմաթիվ գործատներ 
ու վաճառատներ հայերին էին պատկանում։ Հալեպի մեքենաշի-
նական, մետաղագործական, կաշւէի ու կոշիկի, ակնեղենի, կեր-
պասեղենի ու հանդերձավորման, հյուրանոցային, ժամագործա-
կան և այլ ձեռնարկությունների 20—50 տոկոսի и եվ։ ա կան ա տե-
րերը հայեր էին։ Ավելի նշանակալից էր հայ տարրի տեղը մի շարք 
այնպիսի կենսական ասպ արեգներում, ինչպիսին, օրինակ, առող-
ջապահությունն էր։ Ոչ միայն Հալեպում (մինչև օսմանյան մայ-
րաքաղաք իրենց համբավը հասցրած հալեպցի 11 բժիշկներից 5-ը, 
5 ատամնաբույժներից 3-ը և 6 դեղագործներից 2-ը հայ էին), 
այլև Դամասկոսում, Լաթաքիայոլմ, Դեյր էզ֊Զորոլմ, Զերլեում և 
այլուր քիչ թե շատ հռչակված բժիշկները, ատամնաբույժները և 
դեղագործները աննշան բացառությամբ հայեր էին։ Վերջիններիս 
ձեռքումն էին կենտրոնացված, նույնպես, ճարտարապետության և 
ինժենեբա֊կապալառոլական ասպարեզները, լուսանկարչությունն 
ու գեղարվեստական բացիկների արտադրությունը, երաժշտական 
գործիքների, նվագարանների և ձայնապնակների առևտուրը և մա-
սամբ նույնիսկ ոգելից խմիչքների արտադրությունը"» 

" „Annualre Orlental, 1923*, ed.-prop. A. Rlzo, Constantinople, 1923, 
pp. 1535-1560. 



Ֆեյսալի շուրջ խմբված սիրիական քաղաքական գործիչների 
և մտավորականների խումբը հասկանալիորեն պետք է ջանար իր 
ազդեցության ոլորտը ներքաշել հայ գաղթականության վրա ա/ս 
կամ այն չափով ներգործություն ունեցող հայ գործիչներին և մտա-
վորականներին, նրանց միջոցով հայ-արաբական մերձեցման իր 
ծրագրե/ւր իրականություն դարձնելու նպատակով։ 

Այս տեսակետից բնութագրական է զինադադարից հետո Հա-

լես/ում լույս ընծայված «Հայ ձայնյօ թերթի հրատարակության 

պարագան։ 

1918 թ. աշնանը կիլիկիահայ մտավորականների շրջանում 
ծագել էր թերթ հրատարակելու գաղափարը, սակայն բրիտանական 
զինվորական իշխանությունները վարանում էին արտոնություն 
տալ։ Լսելով, որ թերթի հիմնական առաջադրանքներից մեկն է լի-
նելու «հրապարակավ հայ ժոզո։[րդին երախտագիտությունը հայտ-
նել արաբ ազգին բարեկամական պաշտպանությանը)), Հալեպի զին-
վորական կառավարիչ Շոլքրի ալ֊Այուբին շտապում է ձևակերպել 
տալ թոլյլտվոլթյոլնրM, <rհանուն արաբ ազգին)) շնորհակալություն 
է հայանում խմբագրության առաջադրանքի համար և ավելացնում. 
«Բայց հայտնի է, որ տարագրության շրջանին գտնվեցան նաև 
արաբ անհատներ, որոնք իրենց պաշտոնին բերումով կամ տգի-
տությամբ, շահու կամ ուրիշ շարժառիթներով վնաս հասցոլցին 
հայ անհատներոլն։ Սակայն վստահ եղեք, որ արաբ ազգը անկեղ-
ծորեն բարեկամ եղավ և պիտի ըլլա ձեր դժբախտ ազգին։ Հետևա-
բար, ամեն անդամ, որ գրիչ ձեռք առնեք՝ արաբներու մասին գրե-
լու համար, պետք է որ ազգը աչքի առջև ունենանք, ոչ թե պաշ-
տոնյա կամ կուսակցական, տգետ կամ անոթի, փառքի կամ դրա-
մի հետամուտ անհատներ»2՝։ 

Անձամբ Ֆեյսա/ը, որ ձգտում էր Մերձավոր Արևելքի ոչ միայն 

արաբներին, այլև Արևմուտքի շահախնդիր հետաքրքրության են-

թակա ազգային փոքրամասնություններին իր դատին սիրաշահել, 

չէր մոռանում երբեք, որ հայրը թելադրել էր հաշվի նստել արա-

բական երկրամասերում հայերի ոչ միայն <rգաղթականությանJ) 

20 սՀայ ձայնր* իր անդրանիկ առաջնորդողում (9.11.1918) նույնիսկ վկա-

յում Լ, որ Հալեպի պետական գործիչներից շատերը պա տր աս տա կամություն ևն 

Հայտնել աշխատակցություն բերելու թերթին՝ Հայ-արաբական բարեկամությունը 

ամրապնդել։ մտադրությամր։ 

2> *Եփրատ», Հալեպ, 21.5.1930 թ.։ 
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փաստի, այլև մանավանդ <rբնակության» հեռանկարի հետ։ Եվ 
երբեք էլ պատահական չէր, որ զինադադարի հռչակման կապակ-
ցությամբ նոյեմբերի 11-ին Հալեպոլմ կազմակերպված հանդիսու-
թյուններն ու իր Հրապարակային ծրագրային ճառը նա օգտագոր-
ծեց մյուս համայնքների հետ նաև հայությունը իր դատին սիրա-

• շահելու համար։ 
Ֆեյսալը չէր անգիտանում, որ ֆրանսիական գաղութարարնե-

րը հույսեր էին կապում, ի շարս այլ՝ նաև аհայկական հենարանի» 
հետ։ Բն ական է ուրեմն, որ Հալեպոլմ նրան զբաղեցնելու էր 
արաբներին սպասող դժվարին փորձությունների ժամին հայ գաղ-
թականությունը և քրիստոնյա մյուս համայնքները իր կողքին 
(կամ առնվազն ոչ ֆրանսիացիների կողքին) ունենալու հնարավո-
րության հարցը ևս։ 

Իրոք, Անատոլիայի հետ իր հարևանության, դեպի հյուսիս 
ուղղված իր աոևտրա-տնտեսական կենսական կապերի և մերձա-
կա բնակավայրերում թուրքախոս ազգաբնակչության առկայության 
հետևանքով (Гորոշակիորեն թուրքասեր» ճանաչվա ծ ֊ 2 I ալեպոլմ է, 
որ նոյեմբերի 11-ին Ֆեյսալը չվարանեց՝ արաբական երկրներ ում 
թոլրքական տիրողների ճնշումները թվարկելուց հետո՝ խարանել 
նաև նրանց խժդժությունները քրիստոնյաների նկատմամբMr Նա 
իր ելույթը ուղղում էր ոչ միայն և ոչ այնքան արաբներին, այլև, 
և ավելի շուտ, Սիրիայոլմ բնակվող քրիստոնյա համայնքներին, 
այդ թվում մանավանդ հայ գաղթականներին, որոնց երևե/իների 
մի ստվար խումբ հրավիրված էր հանդիսություններին։ Ավելին, 
Ֆեյսալը հոգ էր տանում անձամբ նախագահելու հայ նորաբնակ-
ների ազգային առաշին միջոցառմանը՝ P. Կանաչյանի ջանքերով 
ստեղծված երգչախմբի համերգին, իր ներկայությամբ հրապուրե-
լով տեղի արաբ և օտար երևելին երին, որոնք հանձին տարագիր-
ների՝ ողջունում էին (Гքաջարի զինվոր և արվեստագետ» հայ ժո֊ 
ղովրդին1*։ 

Ֆեյսալի մտավախությունները, Հալեպի իր ելույթից հինգ օր 
անց՝ նոյեմբերի 16-ին, հիմնավորվել սկսեցին Բեյրութում, իր իսկ 

31 Z. N. Zelne, The Struggle for Arab Independence. Beirut, 1960, p. 49. 
%աև՝ Р. du Уёои, Le Desastre d'Alexandrette, 1934—1938, Paris, 1938, p. 76. 

23 Ֆեյսա/ի ճառի շարադրանքը տե՛ս P.bjb. նշվ. աշխ., էշ 49—50ւ . 
24 Ս. Ubqui. Դրվագներ Բ. Կանաչ/անի կ/անբեն, էնաիրի», Բեյրութ. 195՜ թ. 

X 35, էշ 5 և 15։ 
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աչքերի առջև, հա չ ֊ արաբական մի թյուրիմացությամբ, որը արև-
մըտյան Հեղինակների կողմից հասկանալի բծախնդրությամբ ար-
ձանագրվել է իբրև «հայ-իսլամական բախումներл25 և նույնիսկ 
ներկայացվել որպես հայկական կոտորածների վրեժխն դրության 
հետամուտ հայ լեգեոնականների «պատժիչ գործողություններըյ> 
իսլամ ս/րաբների նկատմամբ™։ 

Պատահարն, իրականամ, զվարճալի մի թյուրիմացություն էր 
պարզապես։ Հա[եպից Տրիպոլիի վրա յով Բեյրոլթ ժամանած Ֆեյ-
սալին խանդավառությամբ դիմավորող մի քանի հարյուր իսլամ 
երիտասարդներ վանկարկում էին մի հին լոզունգ. « Լա նարդա 
ի/լա ալ֊սալթան» («Մեզ կառավարելու համար սուլթանից բացի 

.ոչ ոքի չենք ուղումս)։ Այդ լոզունգը թուրքական տիրապետության 
ժամանակաշրջանում պարտադրվել էր սուլթանի նկատմամբ հա-
վատարմություն արտահայտելու համարի և տվյալ պահին ուներ 
այ/՝ հակաֆրանսիական բովանդակություն, պարզ այն պատճա-
ռով, որ այն վանկարկողների համար «սուլթանը» ոչ այլ ոք էր, 
եթե ոչ Ֆեյսալի հայրը՝ ^Ւ2ազի գահակալ ՀոլսեյնըՍակայն 
արաբերեն չիմացող հայ լեգեոնականները «սուլթան» բառի մեջ 
տեսնում են թուրքական բռնակալին և հյոլսիս-աֆրիկյան գաղու-
թային բանակների շարքերում ծառայած և ուրեմն արաբագետ 
իրենց ֆրանսիացի սպաների թյուր բացատրություններից բորբոք-
ված, փորձում են սաստել «ս՚ոլլթտնասերներին»՝ «թուրքասերնե-
րին»։ Վերջիններն էլ, անտեղյակ հայերին վրդովող թյոլրիմացոլ-
թյանր, հասկանալիորեն վիրավորվում են իրենց ազգային հերոսի 
դեմ ուղղված «անարգանքից»։ Եվ ահա ծայր է առնում փողոցային 
մի կռիվ, որը բարեբախտաբար ավելի լուրջ արյունահեղության 
չի հանգում՝ արաբ և հայ ղեկավար գործիչների ջանքերի շնորհիվ։ 

Պետք է ասել, որ Բեյրոլթի թյուրիմացությունը չազդեց հայ֊ 
արաբական բաբե կամա կան կապերի վրա, ընդհակառակն, էլ ավե-

35 Տ. H. Longrlgg. Syria and Lebanon under French .Mandate, London 
1958, p. 80. 

" P. du Viou. La Passion de Cllicie, 1919—1922, Paris, 1924, pp. 
67-68. 

27 Z. N, Zeine, The Slruggle for Arab lndependece, p. 51. 
28 Ազատագրված Դամասկոսում Հոկտեմբերի 5-ին առաչին անգամ 

հրապարակայնորեն դիմելով ժողովրդին, Ֆեյսալր սիրիացիներին ողչունում էր 

VՀանուն մեր տեր Սուլթան և Հավատացյսյ/ների իշխան՝ շերիֆ Հուսեյնիя (նույն 

տեղում, էշ 33)։ 
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լի ամրապնդեց դրանք այն իմաստով, որ պատճառ դարձավ արա-
բական ազգային շարժման պարագլուխների և 1918 Հոկտեմբերին 
ստեղծված «Բեյրոլթի Հայ ազգային միության» ղեկավարների մի-
ջև շփումների սերտացման29» 

Փաստորեն այդ մերձեցումից էր, որ առաջացավ Հայկական 
Կիլիկիայի շահերի տեսանկյունից այնքան կենսական «Հայկական 
լեգեոնը»։ Իրոք, Բեյրոլթի դեպքերից երկու օր Հետո, Լևանտի 
ֆրանսիական ղորաՀրամ անատար գեներալ Համըլեի թարգմանն 
ու խորհրդատուն՝ նավատորմի սպա Տ. Թեքեյանը և գերագույն 
կոմիսար Ժորժ Պիկոյի մոտ Հեղինակություն վայելող լեգեոնական 
սպա Վ. Փորթոլգալյանը պաշտոնական մի գրությամբ իրենց ան-
միջական վերադասներից պաՀանջում էին Արևելյան լեգեոնը եր-
կատել, Հայկական դնդերը որպես «Հայկական լեգեոն» Կիլիկիա 
ուղարկել, իսկ արաբականները որպես «Սիրիական լեգեոն« Սի-
րիայում թողներ։ Նրանք իրավամբ դիտել էին տալիս, որ Հայերի 
և արաբների «միակցումը մեկ դասավորումի, մեկ խմբավորումի 
մեջ եղած է անոր Համար, որ երկուքն ալ ուզած են թոթավւել նույն 
լուծը։ Այդ պատճառը գոյություն ունենալէ դադրած է»3>։ 

Հայ զինական ուժը ղեկավարող գործիչներից անկախ, Սիրիա֊ 
յում կայք Հաստատած Հայ տարագիրները ես իրավացիորեն պա-
Հանջոլմ էին Հայկական լեգեոնը անմիջապես տեղափոխել Կի[ի-
կիա։ Հատկանշական է, որ «ալ֊ Ահ րամJ) թերթի թղթ՛ակիցը չթաք-
նըված գոհունակությամբ և մանրամասներով ԿաՀիրե էր Հաղոր-
դում նոյեմբերի 24-ին Ղամասկոսոլմ բազմաՀազար հայերի կող-
մից կազմակերպված միտինգի մասին, որտեղ ժողովրդական ճա-
ռախոսների ելույթներում և ներկաների անունից ֆրանսիական 
դիտորդ կապիտան Մերսիեի միջոցով Փարիզ ուղարկված հեռա-
գրում պահանջվում էր հայ զինական ուժը շտապ տեղափոխել Կի-
լիկ իա32: 

Հայ զինական ուժը ղեկավարող մարդիկ, անշուշտ, առաջին 
հերթին հոգում էին հայկական Կիլիկիայի մասին։ Հայկական /i-
գեոնի տարանջատումը արաբականից, սակայն, միաժամանակ 
կենսական անհրաժեշտություն էր Հ ա յ ֊ արաբական թյոլրիմացու-

29 «ժողովուրդի ձայնը։, Պոլիս, 4 և 3.2.1919 թ.։ 
» P. du Vtou. La Passion de Clllcle, 1919 -1922, ր. 64. 
31 S. 4n]uifij<u£, նշվ. աշխ., է; 175—176։ 
>2 *Ալ-ԱՀրամւ Կահիրե, 27.11.1918 թ.։ 
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թյոլններր կանխարդելելու տեսակետից, այն իմաստով, որ այն 
նշանավորելոլ էր Հայերի տարանք ատումը ոգևորվող արաբական 
ազգային շարժման նկատմամբ ֆրանսիական մտադրությունների 
կենսագործումից։ 

Բանը նրանում էր, որ Հոկտեմբերի 6֊ին օսմանյան լծից Բեյ֊ 
րութի աղատազրմանր մասնակցած Հայկական 3-րդ գումարտակը 
և Հայկական զինական այլ խմբեր, ի խախտումն Սայքսի, Ժորժ 
Պիկոյի և Պողոս ՛Նուս/արի միջև 1916 Հոկտեմբերին կնքված լոն-
գոնյան Համաձայնագրի, վւոխանակ Կիլիկիա ուղարկվելու, շարու-
նակում էին պաՀվել Սիրիայոլմ և Լիբանանում, որպես Արևել-
յան լեգեոնի բաղաղրատարր33։ Հե տղՀետե շիկացող մթնոլորտում, 
անշուշտ, Հայկական զինական ուժը չարանենգ Հաշիվներով ան-
հրաժեշտ էր գաղութարարներին, իրողություն, որը Հաս՛տատում է 
Լևանտի ֆրանսիական սպայակույտի պետի տեղակալ Գոլգոյի՝ 
երկամյա ուշացումով արած այն արդարացումը, որ իբր «զտար-
յուն ֆրանսիականս օգնական գնդերի ժամանման ձգձգումն է 
միայն iֆրանսիական ղորաՀրամանատարոլթյանը ստիպել դիմելու 
«Հոգեբանական տեսակետից սխալս քայլի՝ Հայ զինական ուժի 
օգտագործմանը3*։ Ցույց տալու Համար, թե Հայ զինական ուժը Սի-
րիայոլմ ինչքան անՀրաժեշտ էր ֆրանսիական գաղութարարներին, 
նշենք Հետևյալ փաստը. Հալեպում Ֆեյսալի ելույթից 3 օր անց և 
ուրեմն Բեյրոլթի պատահարից 2 օր ու Հայ լեգեոնական ղեկավար-
ների պահանջից 4 օր առաջ, նոյեմբերի 14-ին, «Սիրիայոլմ և Հա-
յաստանում ֆրանսիայի գերագույն կոմիսարս ժորժ Պիկոն (որ 
նոյեմբերի 6-ին էր ժամանել Բեյրոլթ) շտապ հեռագրով Փարիզից 
պահանջում էր առնվազն 20 ՕՕՕ-անոց զորք հասցնել «Սիրիայոլմ 
Ֆրանս՛իայի դիրքերը փլուզման վտանգից փրկելու համար...»35։ 

Հայ աշխարհազորայինների՝ նորակոչ Հայկական Լեգեոնի 
կազմում 1918 թ. նոյեմբերի վերջերին Կիլիկիա տեղափոխությու-
նը, սակայն, եթե մի կողմից նպաստեց հայ֊ արա բա կան թյուրի-
մացությունների կանխարգելմանը, ապա մյուս կողմից էլ ավելի 
խուճապի մատնեց թուրք ջարդարարներին։ Վերջիններս Պոլսում, 

33 Խ. fB. Ա.6Լմյան, Հայկական /եգեոնր, «гՀամազգային տարեգիրքа, Բեյրութ, 
1953, էջ 73—74։ Սայքս-Պիկո֊Նուպար համաձայնագրի մասին տե՛ս M. Pallia-
res, Le Kemallsme devant les ЛШёв, Constantinople—Paris, 1922, pp. 321— 
323. 

34 .La Syrle et le Liban en 1921". Paris, 1921, Paris, 1921, p. 79. 
35 E. Brimond, Le H£djaz dans la Guerre Mondiale, Paris, 1931, p. 308. 
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«Մ/ուդաֆաա ւի միլլիեի» պաշտոնատանը փութեռանդությամբ 
հրավիրեցին «Ադանայի թուրթերի կոնգրեսըX, որի հիմնական 
առաջադրանքը իբր լինելու էր պաշտոնական-օրինական ձեռնար-
կումներով ffԱդանայի նահանգի Թոլրքիո անբաժան մաս կազմելը 
ապացուցանելX

36

։ Կոնգրեսը ընտրեց պետական նշանավոր գործիչ-
ներից բաղկացած վարիչ մի մարմին, որի գլխին կանգնած էր Ծե-
րակույտի նախկին նախագահ Ռիֆաատը3'։ Հասկանալի է, որ 
Թուրքիայի համար ճգնաժամային իրադրության իսկ թելադրան-
քով, կոնգրեսը ոգեշնչողները որոնելու էին ոչ այնքան պաշտոնա֊ 
կան-о րին ական, որքան ընդհատակյա-անօրինական գործողության 
մի ծրագիր, որը գործադրության էր դրվելու արաբական ևրկրնե-
րոլմ պահպանվող թուրքական գործակալությունների հակահայ-
կական միջոցառումների աշխուժացման օգնությամբ։ 

Իսկ այդ գործակալությունները, մանավանդ Սիրիայում, բա-
վականին հզոր թևարկուներ ունեին։ 

Հարկ է նշել, որ սիրիական ազգայնական ղեկավարների մի 
մասի հա յ-արա բա կան մերձեցման ու բարեկամության քաղաքա-
կանությունը հասկանալիորեն անցանկալի էր Ֆեյսալի շուրջը 
խմբված մի շարք թրքասեր ազդեցիկ գործիչների համար, որոնց 
ոգեշնչում էր սիրիական բանակի սպայակույտի պետ Յասին ալ֊ 
Հաշիմի փաշան։ Վերջինս, ինչպես վկայում էր Կահիրեի բրիտա-
նական ռեզիդենտ գնդապետ Մ ա յնե բցհագեն ը իր գաղտնի տեղե-
կագրերից մեկում, «Ջ ե մա լի բացահայտ հետևորդն էրս և Ք եմ ալի 
քաջալերանքով ջանում էր «Սիրիայում թուրքական տիրապետու-
թյունը վերահաստատելX իր իսկ մականի ներքո3*։ Ալ-Հաշիմիի 
անմիջական գործակիցներից հիշատակենք հատկապես թրքասեր-
ների խմբակի պարագլուխ Բադի Բեկդաշին, որ ffԱդանայի թուր-
քերի կոնգրեսիX նախագահ Ռիֆաատի փեսան էր և Փարիզի թուր-
քական նախկին դեսպանի աներձագը3'։ 

Հա յ-արաբական բարեկամական քաղաքականությունը առա-
վել ևս անցանկալի էր Սիրիայի և Լիբանանի վարչատների բարձ-
րագույն օղակներում դեռևս իրենց իշխանությունը պահպանող 

33 «ժողովուրդ», Պոլիս, 26.12.1919 թ.> 
37 Նույն տեղում։ 

»8 -Documents on British Foreign Pollcy, 1919—1930", I ser., vol. IV 
p. 523. 

3« z, N. Zeine. The Struggle for Arab Independence. p. 147. 
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թուրք պաշտոնատարների Համար, որոնց զարմանալիորեն Հան-
դուրժում էր զինադադարի նախօրյակին օսմանյան ուսադիրները 
րրիտանականով փոխարինած և «օկուպացված արևելյան երկրա-
մասիս'10 զլխավոր կառավարչի պաշտոնում Դամասկոսի ամենա-
ոզոր դեմքը դարձած Ալի Ռիզա Ռիկաբին4*։ 

թրքամոլ արար երևելիներն ու նրանց աջակցող թուրք պաշ-
տոնատարները, իրենց «դարաշրջանիս մահազանգը լսելու երկյոլ֊ 
ղից դրդված, մտորում էին թարք֊սիրիական դաշնակցություն 
{ֆեդերացիաJ ստեղծելու ուղիների շուրջ՛1։ Ինչ վերաբերում է 
նրանց ոգեշնչող ու ղեկավարող թուրք դահձապետներին, ապա 
վերջիններս հետապնդում էին ավելի «համեստս, բայց շատ գործ֊ 
նական չարանենգ մի ծրագիր—ֆրանսիացիների կողմից Սիրիայի 
հյուսիսում ստեղծված «ռազմական գոտոԱ) («Cotlf inS ITlilitaireS») 
թիկունքում՝ Հալեպում, Դեյր էղ֊9,որում, Սվեդիայում, Լաթաքիա֊ 
յոլմ և մյուս բնակավայրերում ամեն գնով խռովություններ Հրա-
Հրրել պարզապես43։ 

Առաջին Հայացքով անըմբռնելի թվացող այդ ծրագիրը, սա-
կայն, իրականում էապես հակահայկական երկու նպատակ էր 
հետապնդում՝ մի կողմից՝ ֆրանսիական զորքերին Հարկադրել 
դեպի հարավ (Հալեպի շրջան) արշավելու և դրանով իսկ Թուրքիա-
յի համար Հեշտացնել «վտանգվածս Կիլիկիա յի «փրկությունըս, 
ու մյուս կողմից՝ Կիլիկիա վերադառնալու պատրաստվող Հայ տա-
րագիրների Համար սիրիական բնակավայրերը ևս դժոխք դարձնել։ 

Զինադադարից հետո Դամասկոսում թեև հաստատվեց Յւեյսալի սիրիական 

կառավարությունը, սակայն Անդլիան, ոՍիրիանа (պատմա-աշխարհագրական այդ 

տերմինի մեջ միավորվում էին ժամանակակից Սիրիան, Լիբանանը, Պադեստինը 

և Անդրհորդանանը) e rթշնամու օկուպացված տերիտորիաս հռչակեյով ենթարկեց 

Մերձավոր Արևելքում անգլիական ուժերի գլխավոր հրամանատար Ա/լենբիին։ 

Վերջինս «Սիրիանս բաժանեց 3 գոտիների. հարավային՝ որ ընդգրկում էր Պաղես-

տինն ու Ան դրհ որ դան ան ի մեծ մասը և անգլիական ռազմական կառավարման 

ներքո դրվեց, արևմտյան՝ որ ընդգրկում էր Լիբանանն ու Լաթաքիա յի շրշանը և 

ֆրանսիական ռազմական կառավարման ներքո դրվեց, արևելյան՝ որ ընդգրկում 

էր Դամասկոսը, Հալեպը, Ջեբել Դրուդն ու Անդրհորդանանի մի մասը և որ դրվեց 

Ֆեյսալի կառավարման ներքո (տե՛ս Ն. Հ ո վ հ ա ն ն ի ս յ ա ն , Հոկտեմբերը և աղգային-

ա զա տա գրակ ան շարժման վերելքը արաբական Արևելքում, էշ 96)։ 

« E. Bremond, La Clllcle en 1919—1920, Paris, 1921, p. 8. 
* 2 Z. N. Zeine, The Struggle for Arab Independence, pp. 123 and 148. 
<3 .La Syrie et le Liban en 1921", pp. 73—102. էՌաՂմակա% գոտին, 

ընդգրկում Էր Իսկելե, Ջեղիրե բեն Օմար, Ալի Աբու Քեմալ, Հասան և Փայաս 

բնակավայրերը իրար միացնող ուղիղ գծերից ներս ընկած երկրամասը։ 
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Այդ ծրագրի հատկապես երկրորդ մասի շուտափույթ իրագոր-
ծումը, հասկանալիորեն առաջնային նպատակ պիտի դառնար հայ-
կական կոտորածների կազմակերպման ասպարեզում բազմափորձ 
և թվաշատ թուրքական գործակալների համար։ Վերջիններս արա-
բական բնակավայրերում տեղադրվել էին Պոլսի երկու նախկին 
ոստիկանապետերի՝ Ազմի ու Բեզրի բեյերի կողմից, որոնք արև֊ 
մըտահայ մտավորականության բնաջնջումը գլուխ բերելուց հետո, 
հատուկ առաջադրանքով, որպես կառավարիչ Բեյրոլթ ու Հալեպ 
էին ուղարկվել և ընդհուպ մինչև պատերազմի ավարտը այնտեղ 
շարունակել իրենց հայասպան գործունեությունը**։ 

Ս իրիայում աշխուժացված թուրքական գործակալություններն 
էին, որ իրենց կենտրոնի ցուցումով կազմակերպեցին, ղեկավա-
րեցին և հիմնականում նաև գործադրեցին Հալել զի 1919 թ. վ։ե-
տըր վարի 28-ի հակահայ արյունոտ բռնությունները, որոնք առ 
այսօր հավաստի պարզաբանման չեն արժանացել և երբեմն թյուր 
կերպով են մեկնաբանվում։ Արդարև, իր ժամանակին ֆրանսիա-
կան գաղութարարների կողմից հասկանալի նպատակներով տա-
րաձայնված պնդումն այն մասին, որ իբր բրիտանական հրամա-
նատարության թողտվությամբ արաբներն են կազմակերպել հա֊ 
լեւզահա յերի ջարդը*5, հետագա արձագանք գտնելով սփյուռքահայ 
մամուլում*6 և արևմտյան հեղինակների մոտ*7, թյուրիմացությամբ 
քաղաքացիոլթյան իրավունք է ձեռք բերել նաև մեղ մոտ՝ որս/ես 

4 4 'Լաէլաւ-յան. Դիմակավոր թուրքերը, < r Հ ա յ ր ե ն ի ք յ > , Բոստոն, 12 և 13.5. 

19*5 թ.։ 
45 Գևսլքերի գլխավոր գերակատարներից գնդապետ Բրեմոնր վւարիղյան 

tՀայագիտական Սանդեոէ-ին (.Revue des Eludes Armenlennes" 
) տրամադրած 

իր Հուշերում աոաջինն է ընդգծել, որ {Հակառակ անգլիական կայապորի 

ներկայության Հալեպում քրիստոնյաների Հարդեր տեղի ունեցանуJ տես՝ Е. Brümond, La Clllcle en 1919—1920, р. 17. 
48 Տե՛ս Կահիրեի «Արև* օրաթերթի 1924 թ. ապրիլի 14-ի և 1925 թ. նոյեմբերի 

19-ի համարները։ Ւերթի Փարիզի թղթակից Մարան, իր «նուբիական դեպքերը и 

ֆրանսիական կառավարությունը» հաղորդման մեք նշել է. «Ֆրանսիական հոդա֊ 

տարոլթյան դեմ սարքված շարժում մը, որուն թեւադրությունը միշտ Դամասկո-

սեն՝ մահմեդական Սուրիո այդ միշնաբերդեն կրլգար, նույնիսկ հայկական կո-

տորածի մը տեղի տվավ, որովհետև Ֆրանսիա Սոլրիա մտած էր հայ զինվորով և 

հայերը կնկատվեին ֆրանսիական տիրապետության դրոշակակիրներըя («Արևս, 

19.11.1925 թ.)։ 
47 Տե՛ս l_nb<p}l<J, նշվ. աշխ,, էշ 80։ 
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"անգ/իական իմպերիալիստների կողմից հրահրված հայ֊արաբա֊ 
կան արյունալի իրադարձություններ»**։ 

Հա է-ար արա կան փոխհարաբերությունների պատմության հետ 
իրենց աղերսից անկախաբար, Հալեպի դեպքերը առավել ուշադիր 
և խորազնին պարզաբանման արժանի են նաև այն պատճառով, 
որ անխւլելիորեն առնչվում են քեմալական շարժման ծննղաբա-
նութւան հետ և վկայում են այն մասին, թե Մոլդրոսի զինադադա-
րից անմիշաո/ես հետո ո՛՛ւմ դեմ և ի՞նչ տիպի զործունեոլթյան 
ձեոնարկեցին Մոլստաֆա Քեմալը և նրա հետևորդները։ 

* * * 

Սիրիայոլմ օսմանյան բանակների ջախջախման նախօրյակին՝ 
1918 թ. օգոստոս՛ի 11-ին, սիրիա-պաղեստինյան ռազմաճակատի 
հրամանատար նշանակված Մոլստաֆա Քեմալը՛9 հոկտեմբերի 
սկզրին վ։ո։թացել Էր Կիլիկիա՝ Տավրոսի բնական պատվարը որ-
պես ։։րսշտպանական վերջին անթափանցելի գիծ կազմակերպելու 
և զորքերի նահանջր այդ գծի վրա բևեռացնելու մտադրությամբ։ 
Զինադադարի հռչակում ը, սակայն, ըստ ինքյան հոդս ցնդեցրեց 
անգլո-ֆրանսիական զորքերի առաջխաղացքի դեմ բնական պատ-
վարին վերապահվող դերը և, ընդհակառակն, տեղահանված կի-
լիկիահա յերի վերադարձի հավանականության պայմաններում, 
անհրաժեշտ դարձրեց մտածել հայության հոսքի և դրանից թխող 
«առաջնային վտանգիս կանխարգելման մի այլ՝ «մարդկային 
պատվարի» ստեղծման մասին։ Այդ մտահոգությամբ Է, որ «ֆախ-
րի յավերս (սուլթանի անմիջական տեղակալ) հռչակվածՔեմալն 
ու նրա գործակից Նիհադ փաշան, կիսատ թողնելով ձեռնարկված 
ամրությունները, սկսեցին ռազմաճակատից վերադարձող զինվոր-
ներին որպես «խաղաղ բնակիչներ» տեղավորել Ադանայի շրջա-
նում, իսկ մնալ չհամաձայնվողների զենքերը հատուկ ցուցակնե-
րով բաժանել թուրք գյուղացիներին։ Միաժամանակ նրանք շտապ 
կարգով արևելյան ռազմաճակատից Կիլիկիա հրավիրեցին Հաշեմ 
բեյին և նրան վստահեցին երեք հազարանոց ժանդարմերիայի 

4 0 ձ. f^lnj lniqjuiG, Հայերի մասնակցությունը Սիրիայի և Լիբանանի ազգա-

յին ֊աղա տա դրա կան շարժումներին, Երևան, 1968, Էշ 26, ծան, 32։ 
49 Н. Эфендиева, Борьба турецкого народа против французских ок-

купантов на юге Анатолии. 1919—1921 гг., Баку, 1966, стр. 27. 
50 М. Кемаль, Путь новой Турции, т. III, М., 1934, стр. 383. 
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հրամանատարությունը։ Այս միջոցառումներից և նահանգապետ 
՝Նաղիմ բեյին ու Կոնի այի սպայակույտի կողմից հատկապես գոր-
ծուղված Թևֆիք բեյին հատուկ հրահանգներ տալուց հետո միայն 
Քեմալն ու Նիհագը դեկտեմբերի 13-ին հեռացան Ադանայից'1 ։ 

Ք եմ ա լի մեկնումից անմիջապես հետո նրա մտավախություն-
ներն սկսեցին իրականություն դառնալ։ Դաշնակից զորքերի և 
հատկապես Հայկական լեգեոնի առաջխաղացքից քաջալերված, 
հայերը գունդ առ գունդ վերադառնում էին իրենց պապենական 
տները։ Եվ Պոլսի ու Կոնիայի կենտրոնները գործի անցնելու ազ-
դանշան տվեցին, ոչ միայն Կիլիկիայոլմ, այլև Սիրիայի հյուսիսային 
շրջաններում անհրաժեշտ էր շուտափույթ կերպով հայկական կո-
տորածներ հրահրելով խափանել տարագիրների վերադարձը։ 

Ամբողջ դավադրությունը և Ադանա քաղաքում նրա գործա-
դրումը գլխավորելու էր Կովկասյան ռազմաճակատում դիվիզիայի 
նախկին հրամանատար և հայերի հետ հաշվեհարդարի մասնագետ 
Հաշեմը, որպես հարվածային ուժ օգտագործելով ֆրանսիացիների 
թողտվությամբ պահպանված թուրքական ժանդարմերիան, բանա-
կի մնացորդները և մոլեռանդ ամբոխը®, որին Թևֆիք բեյը սրտա-
դողի էր մատնում՝ իր ելույթները զարդարելով Նիհադ և Քեմալ 
փաշաներից ստացված «ահազանգերով» այն մասին, որ իբր հա-
յերը և հատկապես հայ լեգեոնականները գալիս են թուրքերին 
խողխողելով3։ 

Ադանայից արևելք և հարավ դավադրությունը գլխավորելու էր 
հայտնի ջարդարար Ալի Սաիբը54 (ապագա «հրամանատար նա-
մեկ»), որ Կոզանի և Զոլլկադրիեի շրջանում հենվելու էր ոչ միայն 
ժանդարմերիայի, Ա՛յլև «Ինթիբախя գաղտնի կազմակերպության 
ոճրագործների վրա, իսկ Թել Աբիադից մինչև Արաբ Բոլնար և 
Ջ ա բարլուսից մինչև Հալեպ նա իր արյունալի գործը գլուխ էր բե-
րելու արաբական բնակավայրերի թուրք ազգաբնակչության ձեռ-
քով, հնարավորության դեպքում օգտագործելով նաև անաղե ու 
շամ մ ար բեդուինների թրքասեր առաջնորդներին և Հա լեպի իթթի-
հատական արաբներին։ 

51 Գյոլ ЧЬт, նշվ. աշխ., էշ 64, Prbilnt, նշվ. աշխ., էշ 8։ 
62 Prbմռն, նշվ. աշխ., էշ 7։ 
И Գյու ЧЬпц նշվ. աշխ., էշ 65—66։ 

Տ* Տե՛ս նրա էէուշագրությունր*, Ali Säib, Les Atrocites en Cllicle et 
les Luttes pour la Dfellvrance ä Ourfa, Angora, 1340, (traduit par .Y1A-YER). 
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՚Ւ ավադրաթյան գաղափարական առաջնորդի դերով հանդես 
էր ղալիս իմամ Մահմեդր, որ Ադանայի մզկիթներում իր ելույթ-
ներր զարդարում էր էնվերի անվան հետ կապվող հորդորներով. 
"Խողխողեր բոլոր անհավատներին, թանի դեռ լրիվ անզեն են։ Մի 
ի/նայեր ո՛ւ կանանց և ո'չ էլ երեխաներին»1*։ 

Ֆրանսիական հետախուզությունը ստոլզապես իմացել էր, որ 
Պոլսի և Կոնիայի կենտրոնների համամտությամբ թուրքական 
խռովությոլևը շղթայազերծվելու էր 1919 փետրվարի 28-ին և որ 
հայերի ո։ միայն հայերի դեմ արյունոտ բռնությունները տարած-
վելու էին նաև Աղանայից դուրս, հյուսիսային Սիրիայի բնակա-
վայրերի և հատկապես Հալեպի վրա™։ 

Դեռ Քեմալի Աղանայոլմ գտնվելու օրերին՝ 1918 նոյեմբերի 
30-ին Ալեքսանդրետոլմ, իսկ նրա Պոլիս մեկնելու նախօրյակին՝ 
դեկտեմբերի 12-ին Բեյլանոլմ թուրքերի կողմից ձեռնարկված հա-
կահայ հուզումները առանց այդ էլ հուշում էին նախապատրաստ֊ 
վող դավադրության մասին։ Ավելին, ինչպես վկայում է Պոլսի 
VԺողովուրդ» թերթը, ֆրանսիական պատասխանատուները ստոլ-
գապես գիտեին, որ թուրքերը <Гպատրաստություններ տեսնելու 
վբա են՝ դեպքեր առաջ բերելու նպատակով»*՝1 ։ Սակայն բրիտա-
նացին երի հետ խուլ մրցակցության պայմաններում առաջին հեր-
թին իրենց երեկվա թշնամոլն սիրաշահելու հետամտող ֆրանսիա-
կան գերագույն կոմիսարիատը և Կիլիկիայոլմ նրա զինվորական 
կամակատարները նախընտրում էին ճնշել հակազդող հայերին՝՝ 
ցրելով Հայկական լեգեոնի 4-րդ գումարտակը և զինաթափելով ու 
Պորտ Սաիդ պատժական • գումարտակների շարքն ուղարկելով 
ալեքսանդրետյան 10-րդ և 13-բդ հայկական վաշտերըМ< 

Լևանտոլմ ֆրանսիական ներկայացուցիչների շրջանում, սա-
կայն, կային մարդիկ, որոնք ուրիշ հայացքով էին նայում իրա-
դրությանը և որոնց պարագլուխը Կիլիկիայոլմ վարչական վերա-
հսկողության պետի պաշտոնին նշանակված Բրեմոնն էր։ Վերջինս, 
դեռ Անտանտայի Հայֆայի զորակենտրոնոլմ գտնված օրերին Ալ֊ 
լենբիից հավաստիք էր ստացել, որ Հալեպի և ամբողջ հյուսիսային 
Սիրիայի, Այնթապի, Ուրֆայի և Մարաշի շրջանների անվտանգու-

65 Դյոլ 4bni, նշվ. աշխ.., էշ 74։ 

նույն տեղում։ 
57 (Гժողովուրդа, 22.12.1918 թ.։ 

5' Գյոլ Վեոլ, նշվ. աշխ., էշ 88—69։ 
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թյան պատասխանատու գեներալ Լեսլիի а Անապատի հեծւաչ բա-
նակի» ( « D e s e r t mounted corps»^ ստորաբաժանումները, n ան հու-
սալի» հայտարարված հայկական զինական ուժի փոխարեն գալու 
էին Կիլիկիա իրեն թևարկության։ Փետրվարի 1֊ին Ագանա ժամա-
նելով և թուրքական դավադրության հասունացմանը իրազեկ դաո-
նալով, Բրեմոնը Լեսլիից խնդրում է իր բանակով շտապել Կիլի-
կիա։ Բրիտանական հազարավոր զինվորներ փետրվարի 1Տ-ին 
սկսում են ժամանել Ադանա և պաշարման դրություն մտցնելով՝ 
կանխում խռովությունը, իսկ Լեսլին անձամբ ձերբակալում է դա-
վադրապետ ՀաշեմինՏ* ։ 

Այստեղ պետք է նշենք, որ Կիլիկիա յի վարչական վերահսկո-
ղության պետ Բրեմոնը, գեներալ Լեսլիի զորքերին вֆրանսիական 
գոտիս հրավիրելով, փաստորեն դեմ էր գնում Փարիզի իր մեծա-
վորների քաղաքականությանը, որը կայանում էր բրիտանական 
ներթափանցմանը կատաղի դիմադրություն ցույց տալու և Կիլի-
կիան սոսկ որպես խայծ օգտագործելով՝ Թուրքիայից տնտեսական 
նոր կոնցեսիաներ խլելու և Սիրիայի իրադարձություններին մի-
ջամտելուց հեռու պահելու մտահոգության մեջ60։ Եվ հակառակ 
հայկական աղբյուրների գրեթե միաձայն այն պնդմանը, որ Բրե-
մոնի ամբողջ վարքագիծը ЯГհայասիրական զսպանակներ» ուներ, 
ֆրանսիական վարչական պատասխանատուն վերջին հաշվով 
մնում էր անձնվեր կամակատարը ֆրանսիական կապիտալիստ-
ների այն խմբի, որի շահերը պահանջում էին ամեն գնով պահ-
պանել Կիլիկիան, և բրիտանական զորքերի առկայությամբ խոչ-
ընդոտել իրենց երկրի կապիտալիստական այն շրջանների մտա-
դրությունները, որոնց շահերը թելադրում էին Կիլիկիան ղիքևլ 
քեմա լականն երին և որոնց անձնվեր կամակատարր ժորժ Պիկոն 
էր*՝։ Հատկանշական է, որ այնպիսի լավատեղյակ մի ժամանակա-
կից, ինլպիսին լրագրող Պայյարեսն է, չի թաքցնում, որ Բրեմոնը 

® նա էֆենդիևան առանց իրադրությունը րարեխդ&որեն պատկերելու ու նույ-

նիսկ առանց վկայակոչված աղբյուրները հարազատորեն օգտագործելու պնդում է, 

որ Աահակ կաթողիկոսն է «Հայերի փրկիչ» գեներալ Լեսլիին Կիլիկիա հրավիրել 

և որ բրիտանական զորքերն էլ իրենց Կիլիկիա ներխուժումը արագացրել են այն 

պատճառով, որ «Հայկական լեգեոնը ոչ միայն պայքար չսկսեց թուրքերի դեմ, 

այլև հեռու չէր նրանց ազգային֊ազաաագրական պայքարին թիկունք տալուց» 

(տե՛ս Н. Эфендиева, Борьба турецкого народа против французских ок-
купантов на юге Анатолии, Баку, 1966, стр. 89).. 

w J. Р.лА1ет, L'Arminle, Paris, 1962, р. 64. 
" All Fuat Cebesoy, MUH Mficadele hatlralarl, Istanbul, 1953, s. 64. 
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Ֆրան սիս։ յի արտաքին գործերի մինիստրության և հետևաբար Պ ի-
կո—Դուրո երկյակի քաղաքականությանը դեմ գնալու պատճառով 
շնորհազրկվեց և ես։ կանչվեց ԿիլիկիայիցՈ։ 

Ի դեպ, պաշտոնական Ֆրանսիան բացորոշ չէր պարզում իր 
մտադրո։ թ յո լ Աները Կիլիկի այի նկատմամբ, նույնիսկ չէր վարա-
նում դաշնակցական կառավարության կողմից Ա. Ահարոնյանի 
գլխավորությամբ Փարիզ ուղարկված պատվիրակությանը հաս-
կացնելու, որ сԿիլիկիան Սիրիայի մի անբաժան մասն է և հայերը 
ոչ մի իրավունք չունենя63« 

Բանը նրանում էր, որ ազգային անկախության անխոլսափե-
լիոլթ յանր հավատացող սիրիական բարեմիտ ազգայնականները 
ul/ոել էին դեթ թղթի վրա ձևել նոր Սիրիայի քարտեզը։ Աչքի առա չ 
ունենալով դեռ դտրասկզբին «Արաբական հայրենիքի լիգայիյ> 
կողմից ճշտորոշված սահմաններր, որոնք 1915 թ. գարնանը նվի-
րագործվել էին սիրիական «ահդակա ններիս կողմից էմիր Ֆեյ-
ստ/ին ներկայացված «Դամասկոսի արձանագրությամբս, նրանք 
իրենց աոլագա սլեա ո։ թ յան Հյուսիսային սահման էին նախանշում 
Տավրոսը՝ փաստորեն հերքելով Կիլիկիայի վրա հայկական ամեն 
մի իրավունք**։ 

Ֆրանսիական արտաքին քաղաքականությանը տոն տվող մո-
նոպոլիստական կապիտալի այն հատվածը, որ հետ պատերազմ֊ 
յան Թուրքիայոլմ իր տնտեսական ու քաղաքական ներթափանցոլ-
մր հարթող հաղթաքարտ երի շարքն էր դասում Կիլիկիայի նվիրա-
բերում ր երիտթոլրքերի ժառանգորդներին, տվյալ պահին դեռ 
չխիզախելով բացել իր խաղաքարտերը՝ չանում էր քաջալերել սի-
րիական սւզգայնականների հավակնոտ այդ դիրքորոշումը6Г' և Կի-

02 Պսւյյաւ՚հս, նշվ. աշխ., էշ 186—187ւ 

ՀՍՍՀ ՊԿՊԱ, ֆ. 200, „. 1, գ. 193, թ. 1341 
м 1ГԱրևս, 4.9.1925 թ.։ Սիրիական գ։խավոր կոնգրեսը 1919 թ. հուլիսի 2-ին 

պաշտոնապես րնդունելու էր ալդ аԱրձանագրության» նախանշած սահմանները. 

տե՛ս „Paper-! Relatlng էօ Ihe Foreign Relation* of the United States", 1919՛ 
vol. XII, Washington, 1947, p. 780. 

45 Հետաքրքիր է, որ մինչ այդ էլ եվրոպական մի շարք հեղինակներ Կիքի֊ 

կիան «նվիրաբերեք о են Սիրիային։ Այսպես, է. Յանդի «Արարիան» հյուսիսում 

սկսում Լ Ադա/իա յի Anrjfiy, կիսում Տավրոսը, Մալաթիայի և Բիթլիսի վրա յով իր 

սահմանը տարածում է մինչև Վան և շարունակվում մինչև Ոլրմիայի /իճ (տե՛ս 
E. Jung, Les Puissances devant la Revolte Arabe, Paris, 1906). Լ. 
hu, թեև ավելի с ժլատ*, Սիրիայի Հ յու.սիսայիՆ սաՀմանը նշել է Տավրո пЪ ու 

Անաիտավրոէւը* արագացնելով Հատկապես Ադանայի վիլայեթր (տե՛ս իք» Ri-

chard: La Syrle et la Guerre, Paris, 1916). 

149 



լիկիան ներգրավել իր «հովանավորությանը» վստահված սիրիա-
կան պետության կազմում։ Չէ՞ որ ծրագրվող «միացյալ Հայաստա-
նըս, եթե ընկնելու էլ լիներ մանդատների սարդոստայնի մեջ, ասրս 
անկասկած րամին էր հանվելու ամերիկյան «հոգատարին» և ու-
րեմն Կիլիկիան ինքնաբերաբար դադարելու էր «թանկագին պա-
տանդս լինելուց՝՝*։ 

Սակայն կար մի այլ հանգամանք ևս։ Ֆրանսիական մոնոպո-
լիստական կապիտալը, վերջին հաշվով, առաջինն էր շահագրգըռ-
ված հայ֊ արաբա կան անհասկացողությունների առաջացմամբ ու 
խո բացմամբ և ուրեմն չէր կարող իրեն զլանալ սիրիական ազգայ-
նականների ախորժակները գրգռելով Կիլիկիան կռվախնձոր 
դարձնելու նենգամտությունը։ 

Եվ ահա, 1919 թ. հունվարի սկզբներին, ֆրանսիական մոնո-
պոլիստական կապիտալի Լևանտի տնտեսական երակներից սնվող 
խմբավորումներից մեկի՝ Մարսեյ/ի Առևտրի պալատի իսկ նախա-
ձեռնությամբ հրավիրվում էր «Սիրիայի ֆրանսիական կոնգրեսը»6՝, 
որտեղ «Սիրիա» պատմա-աշխարհագրական ու քաղաքական հաս-
կացողության մեջ տարրալուծվում էր նրա հետ ոչ մի կերպ <ա-
ռընչվող «Կիլիկիա» միավորը։ Կոնգրեսին հրավիրված սիրիական 
գործիչների համար հրապուրիչ ու շոյող այդ դիրքորոշումր, սա-
կայն, չէր կարող չխրտնեցնել հայերին ոչ միայն կոնգրեսից, այլև 
սիրիական ազգայնականությունից ընդհանրապես68< Բյուրեղացնե-
լով հայության վերաբերմունքը, պատմաբան 9՝. Բասմաջյանր՝ 
Մարսեյլի Առևտրի պալատի սպասարկությանց ընդհանուր տնօրեն 
Հ. Բրենիեին ուղարկված բողոքագրում ընդգծում էր, «Ցանկանա-
լով հայերի նման սիրիացիներին ևս տեսնել օսմանյան լծից ձեր-
բազատված և իրենց հայրենիքում անկախ պետականություն 
ստեղծած.., վախենում եմ, որ Կիլիկիա յի հարցը ապագային հա-
րևան երկու ժողովոլրդների միջև երկպառակության առիթ է դառ-
նալուս՛9։ 

Г'՝՝ Այս կապակցությամբ հիշատակենք թեկուզ սոսկ այն ւիաստր, որ պրեզի-

դենտ Վիլսոնր Հայ ազգային պատվիրակությանը բազմիցս խորհուրդ Լ տվել 

շփման լքեշ մտնեյ Արևելյան հարցերի ամերիկյան հանձնաժողովի հետ և .իմոԼի 

տալ,, որպեսզի ԱՄՆ֊ի կառավարությունը պաշտպանի Կիլիկիան1 Սիրիայի ՝,1,տ 

չմիախառնելով, ffմիացյալ Հայաստանիл կազմում ներգրավելու, տեսակետր (տե՛ս 

аՀայ ձայն», 20.4.1919 թ.)։ 
8 7 ffժողովուրդ», 21.12.1918 թ.։ 

" Տե՛ս „La Volx de ГАгтёШе., 2е annce No. 25—26, р. 51. 
6® նույն տեղումt 

ISO 

\ 



Կիլիկիա յի շուրջ տեղի ունեցող րաղմ ամասնակից ու բարղ 
այս խաղի պայմաններում էր, որ ծրագրվում էր թուրքական հա-
կահայ դավադրությունը, որը, ինչպես նշեցինք, Կիլիկիա յի վար-
չական վերահսկողության պետ Բրեմոնի նախաձեռնության շնոր-
հիվ ձախողւէոլմ էր կ ի լիկ յան բնակավայրերում։ 

Բրեմոնր, սակայն, Ադանայի շրջանում վերահսկելու համար 
իր ս/աշտոնր վտանգելու գնով բրիտանական զորքերի օգնությանը 
դիմելով, հասկանալի է, որ հնարավորություն չուներ որևէ կերպ 
ազդե/ոլ Հալեո/ում դեպքերի ընթացքի վրա։ Եվ 1919 թ. փետրվա-
րի 28-ին, անտեղյակ կիլիկյան բնակավայրերում գործի ձախո-
ղումից, Հալեպի թուրք դավադիրները գլխավորեցին տեղաբնակ 
իրենց հայրենակիցների և արաբ խավարամիտ որոշ տարրերի 
ի։ժ գժ ո։ թ յո։ն)։ երր անզեն և անպաշտպան հայ գաղթականների՝ 
հիմնականում անապատի արհավիրքներից վ։ րկված այրիների և 
որբերի դեմ։ 

Հալեպի կոտորածի հայ զոհերի թվի շուրջ ճշգրտված տվյա/-
ներ չկան: ժամանակի հայ մամուլը բավարարվեք է արձանագրելով 
բրիտանական իշխանությունների «պաշտոնականX) հաղորդումն 
այն մասին, որ սպանվել է մոտ 50, վիրավորվել՝ շուրջ 100, և 
անհա յտ կորել՝ 30 մարդ10։ Այդ թվերն է հետ ադայում կրկնել հե-
տաքննող հանձնաժողովի անդամներից Մ. Նաթանյանը?'։ Իրա-
դարձությունների ժամանակակից Դյու Վեո/ն սպանվածների թիվը 
բարձրացնում է 200-ի, հալեպահայ լրագրող ն. ճանճին՝ 300-ի, 
իսկ դր լա Սոլշերր՝ «հարյուրավորներիՅւ72։ «1000—1500 սպանված 
և վիրավոր», ս/նդոլմ է այդ օրերից մեղ հասած արխիվային մի 
վւաստաթուղթ73< Այդ փաստաթղթի, այլ խոսքով զոհերի թվի մի 
քանի հարյուր լինելու հավանականության օգտին է խոսում այն, 
որ կախաղան բարձրացված, բանտից փախչել փորձելիս զնդա-

7° >rժամանակս, Պոչիս, 24.3.1919 թ.։ ւԿի/իկիան, Ադանա, 12 ն 14.3.1919 թ.։ 

Հա/հպի "հփյւատրռ (14.11.1932J զոհերի թիվր 52 է ւյույը տաքիս։ 
7 1 [Г. ն ա ր ա ն յ ա ն , Սուրիո խաոնակություններր և հայերր, ՚ օԱրևօ, 31.10. 

1925 թ./ 

•5 ւՄարակոց*, 23.9.1933. Դյու Վեու , "եչվ. աչի.., էք 74, E. de la SOU-
chüre. Le Racisme en 1000 Images, Paris, 1967, p. 217 

7a ՀՍՍՀ ՊԿՊԱ, ֆ. 282, д. 1, գ. 19, թ. 1—<4։ Մատենագրություններում նրշ-

վում է Ա. Անտոնյանի օՀա/ե պի յարդերը, ականատեսի վկայությունл գրքույկը 

(Հայերեն և ֆրանսերեն, տպված 1919 թ.), որր դժբախտաբար մեգ չհամոզվեց 

գտնել ԵրԼանի գրապահոցներում։ 
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կաՀարված կամ տաժանակրության դատապարտված ջարդարար-
ները իրենք իսկ թվով մի քանի հարյուր հոգի էին, դեռ չխոսելով 
չբացահայտված հանցապարտների մասին։ 

Այստեղ, սակայն, ղոհերի թվից ավելի մեզ հետաքրքրոլմ են 
այլ հարցեր, որոնց շարքում երկրորդական տեղ չի գրավում արյու-
նալի դեպքերի մեջ բրիտանական մեղսապարտոլթյան աստիճանր։ 

Փաստերի բացակայության դեպքում անգամ չէր կարելի կաս-
կածել, որ ֆրանսիականից շատ ավելի լավ կազմակերպված բրի-
տանական հետախուզությունը ևս ստույգ իմացել էր Հալեպի Հա-
յերին սպառնացող վտանգի մասին։ Վերջին հաշվով Հալեպից մին-
չև Նեջդ, մինչև ան աղե բեդուինների վերջին վրանախմբի շրջանը 
գործում էր Լոնդոնի գործակալների մի խիտ ցանց, որի լարերն իր 
ձեռքում էր պահում «արևելագետս Լեոնարդ Վոլլեյը՜'։ Եվ ՝,ետո, 
չէ՞ որ հենց այդ ժամանակաշրջանին վերաբերող բրիտանական 
փաստաթղթերում ենք հանդիպում Սիրիայում թուրքական գործա-
կալությունների մասին առավելագույն քանակի հետախուզական 
տվյալների... 

Համենայն դեպս, բրիտանական իշխանոլթյոլններր չէին կա-
րող անգիտանալ, որ Հալեպի վարչատներում բույն դրած թուրքերի 
կողքին աշխատում էին նաև շատ արաբներ, «որոնք թուրք մտայ-
նությամբ սնած և թուրք դաստիարակությամբ զարգացած, մեծ 
մասով իթթիհատի կպատկանեին, նույնիսկ ոստիկանապետր և 
հասարակ ոստիկաններս, որ Հալեպի «էշրաֆեն (ավագանուց) ալ 
շատերը այգ կուսակցության կպատկանեինս և որ «նույնպես արա-
բական բանակեն ալ բարձրաստիճան սպաներ միևնույն կուսակ-
ցության անդամ էին, նախապես օսմանյան բանակին մեջ ծառա-
յած անձեր ըլլալովս1"։ Պ ոլսահայ մամուլի թղթակիցները իրա-
վամբ ընդգծում էին, որ «գարշելի իթթիհատը հոս ալ (Հալես/ում) 
խորունկ արմատ ձգած էր արաբ զանազան խավերոլն մեջ, և դյու-
րին էր հասկնաւ թե Ր՚ոլրքիո մեջ տակավին գաղտնապես գործող 
իթթիհատականները շատ դյուրավ կրնային հարաբերության մեջ 
մտնել իրենց Սուրիո կուսակիցներուն Հետ և զիրար շատ լավ 
կՀասկնայինւ>7,ւ 

Հալեպոլմ շատ շատերի, առավել ևս բրիտանական իշխանու-
թյունների Համար գաղտնիք չէր, որ ԱՀմեդ բեյ անվանյալ մի 

« Գյոլ Վէօւ, նշվ. աշխ., էշ 82—85։ 
75 «ժողովուրդի ձայնը«, 29.3.1919 թ.։ 

Նույն տեղիս1։ 



թուրք սպա" օրը ցերեկով ղեկավարում էր կի и առա զմական մի 
կենտրոն7*, որի վերահսկողության ներքո էին գտնվում 1918 թ, 
աշնանը իթթիհատական արաբների կողմից կազմակերպված «Նա-
զի ալ-արաբ» («Արաբական ակումբ») ընկերությունը'՜ և հատկա-
պես նոյեմբերի երկրորդ կեսից հրապարակ նետված նրա օրգան 
«Ալ-Արաբ» ազդեցիկ օրաթերթը։ 

Դժբախտաբար, հալեպահայոլթյան ղեկավարները, լրիվ ան-
գիտանա/ով այդ կազմակերպության և նրա պաշտոնաթերթի կա-
՛գերը թուրքական շրջանների հետ, նրանց համարում էին արաբա-
կան հասարակական կարծիքի իսկական խոսնակները և ջանում 
էին սերտ գործակցություն հաստատել նրանց հետ։ Բավարարվենք 
նշե/ով, որ «Արաբական ակումբը» որոշ իմաստով դառնում էր նաև 
հայ տարագիրների մշակութային գործունեության հիմնական 
կենտրոնը, եր աժշտա ֊թատերական և այլ միջոցառումների միակ 
հավաքատեղին, իսկ «Ալ-Արաբի» լույս ընծայումն ու «շահեկան 
և /ուրջ պարունակությունը» ջերմորեն ողջունվում էին հալեպահայ 
մամուլի կողմից*°։ Հալեպահայ գործիչները չէին զգաստանում 
նույնիսկ այն ժամանակ, երբ բրիտանական պառլամենտի նիստե-
րում հայ ժողաԼրդի հասցեին կատարված ջերմ ելույթները դառ-
նությամբ էին արձանագրվում «Ալ-Արաբի» էջերում, որտեզ նաև 
քիչ եռանգ չէր վատնվում արաբներին ներշնչելու համար այն 
միտքը, որ Մեծ Բրիտանիան ջանում է «հայկական անկախ կա-
ռավարություն» ստեղծել «արաբին և թուրքին միջև պատվար մը 
ըլլալու», այլ խոսքովս արաբական երկբները իսլամական աշխար-
հից կտրելու համար*՝ ։ 

77 Հիշյալ ԱՀմեգր եկել /ր փոխարինելու Կոնիս։յի շրշանի Հայերի կոտորածի 

կազմակերպիչ Սաադեգդինին, որը 1918 թ. սկպրներին գործուղվել Էր Հայես/ որ-

ս/ես «ոևգիդենտ» և trքաղաքին անկումին վոա, չկրնալով որևէ կողմ փախչիլ և 

վախնալով Հայերու, վրեմխն դրոլթենեն , անձնասպան եղած էր» (տե՛ս «Ժողովուրդս, 

11.11.1918 թ.)։ 
7 1 Դ յ ո ւ ՛Լնու. նշվ. աշխ., էշ 143։ 

R. de Gontaut-Blron et L. Le Reverend, D'Angora ä Lausanne (Les 
Rtapes d'nne Dechüance), Paris. 1924, p. 63. 

» ՛Հայ ձայն», 25.11.1918 թ.։ 

"•՛Հայ ձայն», 5.12.1918 թ.։ Արաբական երկրների դադութականացման բրի-

տանական ծրագրի «Հայրերից»՝ Մարկ Սայքսի պատվին Հալեպի արաբ և Հայ 

որոշ գործիչներ թեյասեղան էին կագմակերպում ff Արաբական ակումբում» և իրար 

Հա շոր դելով «արաբների և. հայերի մեծ բարեկամիа Հասցեին շեր մ ելույթներ էին 

ունենում «Այ-Արարի» և ffՀայ ձայնի» խմբագրապետն երր (տե՛ս «Հայ ձայն», 
1 և 3.12.1918 թ.)։ 
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Եվ ահա «Ալ-Արաբի» գլխավոր խմբագիր Ահմեդ Սամի ալ֊ 
Սարրաջը, որի «թրքացած և թուրք դրամի սպասարկուԱ լինելը շատ 
ուշ էր պարզվում հաչերի համար'2, 1919 թ. փետրվարի սկղբներին 
ուղևորվում է Ադանա, անկասկած թուրք դավադիրների հետ խոր-
հըրդակցելոլ, և վերադարձին ստորագրում է «Հայը և արաբըя խո-
րագրով չարամիտ մի հոդված, պնդելով, որ Սիրիայի ծայր հյուսի-
սում և Կիլիկիայոլմ իբր «հայ ասպատակներըи արյունոտ հաշվե-
հարդար են տեսնում արաբների հետ8*։ Այդ հողվածից կառչելով, 
«Արաբական ակումբիս ղեկավարները սկսեցին ժողովրդի հետա-
մնաց խավերի շրջանում հակահայ կրքեր բորբոքել և հալեպցինե-
րին կոչ էին անում փետրվարի 28֊ին հավաքվել «Ոլրբաթօրյա շու-
կայումս («Զումաա բազարս) և. բողոքի ելույթ կազմակերպել հա-
յերի «բռնություններիս դեմ**։ 

Քաշ իմանալով հանդերձ, թե ինչի կարող է հանգել կրքերի բոր-
բոքումը ուրբաթ օր յա շուկայում, որտեղ համախմբվելու էին Հա-
լեպի և շրջակա բնակավայրերի հայատյաց թուրքերը և որոշ մո-
լեռանդ արաբներ, բեդուիններ ու դեռ հետնախորշերի կասկածելի 
բոլոր տարրերը, բրիտանական զինվորական իշխանությունները 
(որոնք մինչ այդ բավարարվել էին «Ալ-Արաբս թերթի խնդրո 
առարկա համարի տպաքանակի մի մասը բռնագրավելովփաստո-
րեն ոչ մի վճռական քայլի չդիմեցին։ նրանք բավարարվեցին միայն 
«Արաբական ակումբիս ղեկավարներին նախազգուշացնելով, որ 
շուկայում որևէ քաղաքական ելույթ չեն թույլատրի։ Հասկանա/ի է, 
որ այդպիսի կրավորական նախազգուշացումը չէր կարող կանխել 
թուրքական գործակալությունների կողմից շաբաթներ առաջ ծրա-
գըրված ու կազմակերպված արյունահեղությունը։ 

8-' «Կիլիկիա», 14.3.1919 թ.։ 

Ս. Կեպենլյան, Հայ և արար հարաբերությունները, «Հայ ձայնս, 23.2. 

1919 թ.։ -. Արամյան, Արաբ և հայ եղբայրակցությունը, նույն տեղում, 27.2. 

1919 թ., , 

«Կիլիկիա», 14.3.1919 թ.։ ՚ «Արաբական ակումբիJb ղեկավարէ՛երր հետա-

գայում, արդեն բրիտանական ռաղմական դատարանի առայ կս:նղնաձ, րստ երե-

վույթին փորձել են սահմանազատվել «Ալ-Աբաթ» թերթից, ս/նդելով որ իրենց 

նպատակն Է եղեւ ՛ոչ թե հակահայկական, այլ հակաֆրանսիական ցույց կազմա-

կերպել1 բողոքելու համար Փարիզի գաղութարարական մտադրությունների դեմ, և 

որ «թուրք պրոպագանդիստներոլ գրգռություններըд> իրադարձություններին այլ ըն-

թացք են- տվեր Այդ եզրակացությունն Է Հուշում Մ. Նաթանյանի «Սուրիո խառնա-

կությունները և հայերը» հոդվածը (տե՛ս «Արև», 31.1-0.1925 թ.)։ 
տտ «ժամանակս, 24.3.1919 թ.։ 
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Արխիվային մի փաստաթուղթ վկայում է, որ որոշված է եղել 
քարդն ու կողոպուտը սկսել կեսօրին, երր հայերի մեծամասնու-
թյունը հավաքված կլիներ քաղաքի շուկայում և փողոցներում, սա-
կայն դավադրության մասնակից մի ոստիկանապետի անհամբերու-
թյուն ր ղրոհն ավելի վաղ սկսելու ազդանշան է դառնում։ Կարճ ժա-
մանակամիջոցում թուրք ջարդարարները, առաջնորդելով մոլորեց-
ված մի խումբ արաբների, տարածվում են քաղաքով մեկ՝ Ջոլմաա 
բազար, Ազարե, Բաբ ալ-Ջընեյնի, Քասթալ-Հարամի, Մանկուսա, 
Բաբ. աիՆասր և այլուր, հարձակվում հատկապես հայերի բնակա-
վայր որբանոցի, դպրոցների և նախկին զորանոցի վրա, տեղ-տեղ 
հավաքում հարյուրավոր գաղթականների, որպեսզի պայթուցիկ 
նյութերով միանգամից ոչնչացնեն բոլորին։ Սակայն,— ընդգծված 
է ւիաստաթղթո։մ,— անգլիական զորքի տեղ հասնելը, թեև ուշա-
ցումով, խ ա վ։ ան ո ւմ է ջարդարարների ծրագրի իսպառ կենսադոր-
ծումը՝", 

Դժվար չէ կռահել, որ Հալեպում մնացած բրիտանական կայա-
ղորր, եթե կանխօրոք զգուշացված լինելով կազմ ու պատրաստ 
վիճակում չգտնվեր և բավականաչափ փութաջանություն չցուցա-
բերեր, հատկապես ջարդարարությունն սկսելու համար ճշտորոշված 
ժամի խախտման պայմաններում, Հալեպում զոհված հայերի թի-
վը անհամեմատ մեծ կլիներ; 

Դժվար չէ կռահել մանավանդ, որ հիմնական ուշադրությունը 
գեներալ Լեսլիի բանակի միջամտությամբ Ադանայում դեպքերի 
կանխարգելմանը նվիրելով, իսկ Հալեպում բավարարվելով արյու-
նահեղությունը սահմ անափակելով, բրիտանական գաղութարար-
ները հավելյալ փաստարկ էին ձեռք բերում ֆրանսիական ազդեցու-
թյանը վերապահված «Ա գոտուց» իրենց հեռացման ձգձգումը ար-
դարացնելու և դեպի (Гկապույտ դոտու)> Կիլիկյան հատվածն իրենց 
ռազմական ներթ ավւան ցումը հիմնավորելու համար։ 

Միայն բրիտանական գաղութարարները չէին, որ աշխատեցին 
օգտվել Կիլիկիան և Հյուսիսային Սիրիան ընդգրկող թուրքական 
դավադրության ընձեռած Հնարավորություններից։ Ֆրանսիական 
դաղութարարներր, որոնք ջանացել էին Հալեպին սպառնացող 
վտանդր գաղտնի պահել Ալլենբիի զորակենտրոնից, հայերի դեմ 
գործված արյունահեղությունն օգտագործեցին, որպեսզի Սիրիայի 
նկատմամբ իրենց ծրագրերը արդարացնելու համար վարկաբեկեն 

88 ՀՍՍՀ ՊԿՊԱ, ֆ. 282, ց. 1, գ. 19, թ. 1—4։ 
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էմիր Ֆեյսալի իշխանությոլնր և հայերին կողմնորոշեն արաբների 
դեմ։ 

ГՀալեպի մեջ շերիֆ յան զորքերոլ և քրիստոնյաներոլ մ ի քև պա-
տահած են արյունոտ ընդհարումներ»— ահա նախասկզբնական 
այն տարաձայնությունը37, որ ֆրանսիական գաղութարարները աշ-
խատեցին հայ մամուլի օգնությամբ համոզմունք դարձնել հայերի 
մոտ։ Ավելին, նրանք հնարավոր ամեն ինչ արեցին, որպեսզի հա -
յությոլնը ոչ միայն չիմանա Հալեպի արյունահեղության առնչակ-
ցությունը կիլիկյան ձախողված դավադրության հետ, այլև համոզ-
վի, որ Կիւիկիա]ի անհանգիստ մթնոլորտը պարզապես պատճենա-
հանվում է սիրիական-արաբական մթնոլորտի վրա։ «Հալեպի դեպ-
քը կարծես արձագանք կոլտա Պահչեի մեջ»... «Հալեպի դեպքին 
հետևանքով Քիլիսի, Այնթապի և Մարաշի մեշ ալ սպառնական 
զրույցներ շրշեցան»,— գրում էր ֆրանսիական շրջաններից իր 
ներշնչանքն ստացող «Կիլիկիա» թերթը**։ 

Ֆրանսիական գաղութարարների ընթացքը, սակայն, ավելի 
պարզորոշ արտացոլվեց Հալեպի դեպքերը հետաքննող «միջազ-
գային» հանձնաժողովի աշխատանքների ընթացքում**։ 

Արյունահեղությունից անմիջապես հետո բրիտանական իշխա-
նությունները ձերբակալեցին մոտ 200 հոգու, որոնք կազմակերպել 
էին ջարդերը կամ հանդես եկել որպես ջարդարար։ Ձերբակալված-
ների մեջ կային և' թուրքեր, և՚ արաբներ, ինչպես հասարակ չա-
րագործներ, այնպես էլ պաշտոնական անձնավորոլթյոլններ։ Քննիչ 
հանձնաժողովի անգլիացի և արաբ անդամները աշխատում էին 
ցույց տալ, որ ձերբակալվածների թվում արաբ պաշտոնատարների 
առկայության փաստը ոչնչով չի կարող վկայել Դամասկոսի կենտ-
րոնական արաբական իշխանության և Հալեպի նրա ներկայացու-
ցիչների մեղսակցության մասին։ Ընդհակառակն, հանձնաժողովի 
ֆրանսիացի անղամը և նրան հետևելով հալեպահայոլթյան ներկա-
յացուցիչներ Մ. Նաթանյանն ու Պ. Փափաղյանը ճգնում էին փաս-
տարկել Դամասկոսի արաբական կառավարության մեղսակցու-
թյունը՝ առնվազն Հալեպի «ոստիկանության, ժանդարմերիի և ղին-

" *Կիւիկիա», 9.3.1919 թ.։ 

« նույն տեղում, 1Տ և 21.3.1919 թ.։ 

Հանձնաժողովը րաղկացաձ էր 2 արար, 2 հայ, 2 անգ/իացի և 1 ֆրան-

սիացի անդամներից (տե՛ս *Կիլիկիաа, 14.3.1919 թ.)։ 
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լք որ ական ութ յան մասնակցության» ճանապարհով^։ Սակայն բրի-
տանական զինվորական ատյանր, որ մահապատժի դատապարտեց 
մի խումբ թուրք և արաբ ոճրագործների, իսկ մոտ հարյուր հոգու 
երկարաժամկետ տաժանակրության, իր եզրակացության մեջ չըն-
դունեց ֆրանսիացի և հայ հետա քննիչների փաստարկները՛՝г 

Եվ սակաւն բուն իսկ արյունահեղությունից ավելի՝ ֆրանսիա-
կան «հովանավորողներիս դրդմամբ սիրիական իշխանությունների 
մեղսակցության շոլրշր հայկական շրջանակներում բարձրացված 
աղմուկր, միառժամանակ բացասական ազդեցություն գործեց 
հա յ-արաբ ակ ան փոխհարաբերությունների վրա։ Արդարև, Սիրիա-
յի արաբական կաոավարութ յան գլխավոր ներկայացուցիչների՝ 
Հալեպի շրջանի զինվորական ընդհանուր կառավարչի և քաղաքի 
զորահրամանատարի պատասխանատվության հարցում հայերի 
համառ պնդոլմներր և որպես «Հալեպի հայկական միությանս ան-
խելամիտ պահանջների հետևանք, նրանց պաշտոնանկությունը սի-
րիական ազգայնականների շրջանում որոշակի դառնություն առաջ 
բերեցին։ Հենց այդ դառնությունից Էլ կաոչեց թրքասեր գործիչների 
խմբակը և օգտվելով Էմիր Ֆեյսալի երկրից բացակա լինելու հան-
գամանքից (1918 թ.- նոյեմբերի 21-ին նա մեկնել Էր Եվրոպա, որ-
տեղ մնաց մինչև 1919 թ. ապրիլի 30), փորձեց Էլ ավելի խորաց-
նել հայերի և արաբների միջև առաջացած ճեղքվածքը։ Բավական 
Է ասել, որ Հալեպի շրջանի զինվորական կառավարիչ Շոլքրի աչ֊ 
Այոլբիի պաշտոնանկության օրն իսկ տեղի սիրիական իշխանոլ֊ 

"" էքկի/իկիայյյ 26.3.1919 թ.։ Հալեպում ազգային առաջնորդարանի ենթակա֊ 

յության ներքո գործում Էր «Հայ ազգային միությունըյ>ւ Սահակ կաթողիկոսի կոդ֊ 

մից նշանակված այդ մարմինը պետք Է զբաղվեր ազդային֊քաղաքական Հարցե-

րով և Հատկապես կապ պաՀպաներ տեղական կառավարության Հետ (տե՛ս «Հայ 

ձայն», 11.1.1919 թ.)։ ^նիկ Հալեպահայ մի շարք ազդեցիկ գործիչների անդա-

մակցության իսկ շնորՀիվ «Հայ ադգային միությունըа շերմ տրամադրություններ 

ուներ արաբների Հետ ւիոխՀարաբերությունների Հարցում։ Պարագան նույնր չէր 

«Հալեպի Հայկական միության», որ Փարիզի Ազգային պատվիրակության անմի-

ջական ենթակայության ներքո լինելով, ավելի զգայուն էր արևմտյան, Հատկապես 

ֆրանսիական կողմնորոշման Հարցում։ Իսկ քննիչ Հանձնաժողովի Հայ անդամները՝ 

Պ. Փափազյանն ու Մ. նաթանյանը ոչ թե տեղի «Ազգային միության», այլ «Հայ. 

կական միությանа ներկայացուցիչներն էին, նրա գործադիր ժողովի նախագաՀն 

ու քարտուղարը (տե՛ս «Հայ ձայն», 24.12.1918 թ.)։ 

91 ՛Կիլիկիա», 14 և 23.5.1919 թ., 7 և 17.6.1919 թ., Ձերբակալվածների մի 

մեծ խումբ, մայիսի սկզբներին բանտում խռովություն բարձրացնելով փորձել էր 

փախչել, սակայն գնղակաՀարվել էր բանտապաՀների կողմից։ 
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թ յունները բոլոր հայերին անխտիր վերջնագիր էին տալիս՝ պա-
հանջելով երեք օրվա ընթացքում թողնել Սիրիան և տեղափոխվեք 
Կիլիկիա.:'2՛ 

Տարօրինակ մի զուգադիպությամբ, հենց այն օրը, երբ Հա-
լեպոլմ հայերի դեմ բռնություններ էին գործվում, «Սիրիայի ազ-
գային լիգան» հեռագրով Անգլիայի և Ֆրանսիա յի կառավարու-
թյուններից պահանջում էր «մարդկության դեմ գործված ոճիրնե-
րուն համար» էնվեր և Բ՚ալեաթ փաշաներին ձերբակալել՝ որսլեսզի 
«խիստ պատիժ մը տնօրինվի անոնց», քանի որ նրանք են «պա-
տասխանատուն հայկական և սուրի ական վա յրագոլթ (անց»ց''յ 

Պետք է ասել, որ Հալեպի դեպքերին զուգադիպող այդ հեոա-
գրրի ոգին բնորոշում է հա յ-սիրիական փոխհարաբերու-
թյունները ինչպես արյունահեղության նախօրյակին, այնպես էլ 
վաղորդայնին։ 

1919 թ. հունվարի կեսերին Փարիզում էմիր Ֆեյսալը ընդունե-
լով Պոզոս նոլպար փաշային, նրա հետ քննարկեց Սիրիայի, Լի-
բանանի, Պ աղե ստինի և Իրաքի հայ գաղթականության վիճակը 
բարվոքելու կոչված միջոցառումներն ու հայ-արաբական համա-
գործակցության զարգացման հետ կապված հարցերը։ Փարիզի Հայ 
ազգային պատվիրակությունը այդ առթիվ Ֆեյսալի տրամադրու-
թյան տակ դրեց Մանլեստրի և Մարսելի հայ գաղթօջախների նվի-
րատվություններով գոյացած ավելի քան 150 կգ ոսկին, որպեսզի 
սիրիական իշխանությունները այն օգտագործեն Դամասկոսի, Հա-
լեպի և Բեյրութի հայ գաղթականներին սնունդ և բուժօգնություն 
հայթայթելու համար։ Ֆեյսալը հեռագրով կարգադրեց «օկուպաց-
ված արևելյան երկրամասի» ընդհանուր կառավարիչ Ալի Ռիղա 
ալ֊Ռիկարիին, որպեսզի «ամեն դյուրություն ընծայե և անհրաժեշտ 
միջոցները ձեռք առնե՝ բարելավելու հայ տարադիրներոլ կացու-
թյունը»9<։ 

92 «Կիլիկիա», 26.3.1919 թ.։ Անտեղի չի լինի նշել, որ Հալեպի շրշանի ընդ-

հանուր կառավարիչ Շուքրի ալ-Այուբիի «մեղքը», ըստ հայկական մամուլի, կա-

յանում է նրանում, որ «Շուքրի փաշան չէ կրցած առաշքը առնել, քանի որ ինքը 

հոտը առած էր»։ Քաղաքի արաբ զորահրամանատար Ալի Զևդետն էլ, միշտ ըստ 

հայկական մ ամուլի, պարզապես «ավելի մեղադրելի է»... Լտե՛ս «Կիլիկիա», 

14.3.1919 թ.)։ 
93 «ժողովուրդի ձայնը», Տ.3.1919 թ.։ 
9< նույն տեղում, 22.1.1919 թ.։ 

158 



Փարիզից ուղարկված հեռազիրր, սակայն, պարզապես ավե-
լորդ մի Հիշեցում էր Սիրիա յում իշխանության լծակները իրենց 
ձեռքում պահող գործիչների համար, որոնք ջանում էին չշեղվել 
հայ-արարական մերձեցումը խորացնելու քաղաքականությունից։ 

Անկասկած անսալով Ֆեյսալի հատուկ կարդադրությոլններին, 
Հաշիմ յան տոհմի մի քանի իշխանազուններ և պետ ական ֊զինվո-
րական մի շարք զործիչներ աոտվել ուշադրություն էին դարձնում 
Հյուսիսային Սիրիային, որտեղ կենտրոնացված էր հայ գաղթա-
կանության ստվարագույն մասը։ Նրանք լավ էին հասկանում, որ 
հավանական ամեն մի թյուրիմացության հիմնական աղբյուրը 
թուրքական գործակալությունների մեքենայությունները կարող էին 
լինել և ուրեմն նրանց համար առաջնային հոգս էր դառնալու հյու-
սիսի թուրք ազգաբնակչության շրջանում ամեն մի խառնակության 
կանխարգելումը։ 

Սիրիական ազգային կառավարության առաջին քայլերից մեկն 
էր եղել ընդհանուր ներում հայտարարել և այն տարածել սիրիա-
բնակ թուրքերի վրա, «մոռնալով անոնց չարիքները»։ Կարճ ժա-
մանակ անց, սակայն, տեսնելով որ թուրքերը իրենց (Гխոստում-
նազանցությունները շարունակելու վրա են», Հալեպի շրջանի զին-
վորական ընդհանուր կառավարիչ Շոլքրի ալ-Այոլրին ստորագրեց 
1918 թ. նոյեմբերի 24 թվակիր հրահանգը, որը բոլոր թուրքերին 
կարգադրում էր մեկ շաբաթվա ընթացքում ցուցակագրվել իրենց 
բնակավայրերի ոստիկանատներում և կազմ ու պատրաստ լինել 
նոր հրահանգի դեպքում անմիջապես երկրից հեռանալու համար95 < 

Այդ հրահանգը լրջորեն օգնեց, որ Հյուսիսային Սիրիայի թուրք 

ազգաբնակչությունը միառժամանակ ձեռնպահ մնա Պոլսի ու Կո-

նիայի պատվիրակների քարոզչությանը արձագանքելուց և անօրի-

նական քայլերի դիմելուց։ Իր հերթին կ առավարոլթյոլնը, խուսա-

փելով թուրքերի արտաքսման հրամանը գործադրելոլց, բավարար-

վեց պետական վարչամեքենան բացահայտ իթթիհատական 

ճանաչված տարրերից մաքրագործելով։ Ավելին, հրապարակվեց 

հիմնականում թուրքերին վերաբերող լրացուցիչ մի հրահանգ, որը 

ճշտորոշում էր, «ընդհանուր ներումը, ինչ ազդէ ալ ըլլա ենթական, 

հայի և արաբի արյուն թափող և անոնց չարիք հասցնողներուն 

հետ առնչություն չպիտի ունենամ՛։ Գործադրելով լրացուցիչ հրա-

95 «Հայ ձայն», 29.11.1918 թ.։ 

«Հայ ձայն», 12.2.1919 թ.։ 
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հանգը և ընդառաջելով հայկական առաջնորդարանի դիմումներին 
կամ առանձին հայերի ահազանգ երին, սիրիական կառավարության 
Հալեպի- ներկայացուցիչները ձերբակալեցին հայկական կոտորած-
ների մի շարք պատասխանատուների (Կեսարիայի ռազմական 
ատ չանի նախագահի տեղակալ Քոլչոլք Շահաբ, Հալեպի պետական 
որբանոցի վարիչ Նաղըմ և այլք) և պաշտոնազրկեցին հայերի 
նկատմամբ անարդարություններ գործած բազմաթիվ աստիճանա-
վորների (այդ թվում Հալեպի «Ռեժիի» տնօրեն հայատյաց Ադի/ին)։ 
Հետաքրքրական կլինի նշել, որ հալեպահայ մամուլը ձերբակալու-
թյունների և պաշտոնազրկումների շարքը իր ընթերցողներին հա-
ղորդում էր аարաբական արդարություն» խորագիրը կրող մշտա-
կան մի սյունակում՛7: 

Արաբական կառավարության ներկայացուցիչները չէին ան-
գիտանում նաև, որ թուրքական մեքենայություններից անկախա-
բար, երկրի հյուս՛իսում անգլո-ֆրանսիական զորքերի ներկայու-
թյունն ու հայ տարագիրների սերտ կապը նրանց հետ՝ կարող էին 
արաբներին թյուրիմացության մատնող, հետևաբար շրջանի ան-
հանգիստ մթնոլորտը էլ ավելի սրող ազդակներ հանդիսանալ։ Նը-
ր անք ստույգ գիտեին, որ անապատաբնակ ցեղախմբերի (հատ-
կապես անազեների) թալանիչ արշավների հետևանքովս շրջա-
նում (բացառությամբ գլխավոր քաղաք Հալեւզի) փաստական ան-
իշխանություն է տիրում և իրավիճակից առաջին հերթին ու հիմ-
նականում տուժում են հայ գաղթականները9,ւ 

Ուրեմն զարմանալի չէ բնավ, որ Ֆեյսալ իբն Հուսեյնի ազգա-
կաններից էմիր Ալի Նասերը, լիազորվելով որպես Հյուսիսային 
Սիրիայի արաբական զորքերի ընդհանուր հրամանատար, իր սպա-
յակույտի պետ Ալի Ջևդետի ընկերակցությամբ 1918 թ. դեկտեմ-
բերին շտապեց իր նոր պաշտոնատեղին։ Հազիվ տեղ հասած, Հա-
լեպում նա ցուցադրաբար հովանավորեց հայ կարոտյալներին ի 
նպաստ նյութական միջոցների հանգանակման գործը", Մ եմ բիջում 
տեղական իշխանություններին կարգադրեց անմիջապես ամբողջ 
ձմռան համար հացահատիկով ապահովել հայ գաղթականներին|0°, 

" Sb'u <rՀայ ձայնի» 23.12.1918 թ., 23 և 26.1.1919 թ. և այլ համարներ, 

98 Անաղեների դեպի Ռակկա արշավի և հայերի կրած վնասների մասին տե՛ս՝ 

сՀայ ձայն», 16.12.1918 թ.։ 
99 er Հայ ձայն», 8 և 10.12.1918 թ.։ 

1°° I Հ ա յ ձայն», 16.12.1918 թ.։ 
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՚է՜եյր Էզ-Աորոլմ Հրապարակային մի ելույթով դրվատեց Հայ֊արա֊ 
րական է/ինակցությոլնր և Հոլսադրեց տարագիրներին, որ «նոր 
Հա յա и տան ր իրենց Հայր ու մայր» Է լինելու, սակայն մինչև Հայ-
րենիք վերագարձի օրր сարար կառավարությունը նվիրական պար-
տականություն մը անի զիրենք խնամելու՝ որպես ողջակեզ ընկեր-
ներու բեկորները»՝0՝ ։ Ավելին, Հաշվի առնելով որ իր սպայակույ-
տի պետ Ալի Ջևդետը դեռ պատերազմի սկզբին Հայ-արա բա կան 
Համագործակցությունը ամրապնդելու նպատակով ԿաՀիրեոլմ 
ստեղծված «Հայ և արաբ եղբայրակցություն» ընկերության Հիմ-
նադիրներից մեկն Էր եղել Մուշեղ եպս. Սերորյանի և Առաքել Iալ-
ս/արի Հետ՝"2, Էմիր Նասերը նրան թողեց Հալեպոլմ՝ որպես քա-
ղաքի արաբական կայազորի Հրամանատար103» 

երկրի Հյուսիսում տիրող իրավիճակի լրջությամբ և Ֆեյսալի 
կարգադրոլթյոլնների խստությամբ պետք Է բացատրել այն Հանգա-
մանքը, որ «օկուպացված արևելյան երկրամասի» ընդՀանոլր կա-
ռավարիչ Ալի Ռիղա ալ-Ռիկաբին 1918 թ. վերջերին և 1919 թ. 
и I/զ բներին Հարկադրվում Էր տասը օրը մեկ տեսչական այցի գնալ 
Հս/լեպ և այլ Հարցերի շարքին քննարկել նաև Հայ գաղթականների 
դրությունը։ 1918 թ. դեկտեմբերի 20—21-ին Ալի Ռիզան Հանդի-
պումներ ունեցավ Հայ գաղթօջախի առաջնորդների Հետ և Հավաս-
տեց նրանց, որ արաբ ժողովուրդը, ինչպես պատերազմ ի տարի-
ներին, այնպես Էլ այժմ իր բազմակողմանի աջակցությունը պի-
տի չւլլանա «տառապանքի օրերու բախտակից» Հայ ժողովրդին1041 
1919 թ. Հունվարի սկզբներին նա նորից Հանդիպեց ՀալեպաՀայ 
գործիչների Հետ և ընդգծեց. «Մենք, արաբներս, Հայերը կընդու-
նինք իբրև թուրք անիրավությոլններեն ընկճված ու ծայրաՀեղո-
րեն ՀարստաՀարված ազգ մը և մեզի պարտականություն կնկա-
տենք ամեն աջակցություն, ամեն գուրգուրանք և ամեն քաջալե-
րություն ցուցնել անոնց»105։ Ալի Ռիզան այդ առիթով Հայերին, 
որպես «լուսավորյալ ազգի ներկայացուցիչների», թելադրեց եռանդ 
չխնայել և իրենց արաբ Հյուրընկալների մշակութային վերելքին 
սատարել, քանի որ այդպիսի Համագործակցությունն Է, որ անկաս֊ 

1 0 1 Սահսւկ Մեսէ-ոպ, Տեր Զորի հայերը, «Հայ ձայն», 31.12.1918 թ., 

' 0 Տ «Հայ ձայն», 15.2.1919 թ.։ 

*Հայ ձայն», 12.1.1919 թ.։ 

«Հայ ձայն», 23 և 24.12.1918 թ.։ 

">5 «Հայ ձայն», 10.1.1919 թ.։ 

11-726 
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կա ծ ավելի ամուր Հիմքերի վրա կդնի Հայ-արաբա կան բարեկա-
մությոլնը10*։ 

Բուն իսկ Հա լեպ քաղաքում, սակայն, հայ-արաբական փոխ-
հարաբերությունների բարելավման գործին արդեն իսկ աչալուրջ 
հետևում էր շրջանի զինվորական ընդհանուր կառավարիչ Շուքրի 
ալ-Այուբին, որ տարբեր առիթներով չէր վարանել հայերին հաս-
ցեագրելու «մեծ և ազնիվ, վեհանձն ու տոկուն ժողովուրդդ գնա-
հատականը՝07։ Նա պաշտոնի նշանակվելուց անմիջապես հետո 
կարգադրեց հետապնդումներ ձեռնարկել քաղաքում թաքնվող 
թուրք հայասպաննեբի դեմ և հայերին վերադարձնել Ջեմալի ներ-
կայացուցիչների կողմից բռնագրավված և արաբական իշխանու-
թյունների ձեռքն անցած գումարները։ 

Հալեպահայ տարեգրության հիշարժան էջերից մեկը անկաս-
կած վերաբերում է 1919 թ. հունվարի 20-ին, երբ 50 000 հայ տա-
րագիրներ սգացին եղեռնի զոհ իրենց հարազատների կորուստը։ 
Հազարավոր հայերի օղակի մեջ առնված հայկական եկեղեցում 
սգահանդեսին իր մասնակցությունը բերեց քաղաքի ամբողջ ավա-
գանին, Շուքրի ալ-Այոլբիի, իշխան Նասերի, զորահրամանատար 
Ջևդետի և ոստիկանապետ Ջիագեի գլխավորությամբ, իսկ սալ֊ 
Թա կա դդում 2 մեծազդեցիկ օրաթերթի խմբագրապետ Շուքրի 
Ռզգալլա Կնեյդերը հանուն Սիրիայի բոլոր արաբների բեմից ծաղ-
կեց թուրքական խժդժությունները10տ» 

Հայ-արաբական փոխհարաբերությունների այս աստիճանի 
բարվոք պայմաններում էր, որ թուրքական գործակալությունների 
կողմից կազմակերպվեցին և իրականացվեցին Հալեպի 1919 թ. 
փետրվարի 28-ի հակահայ բռնությունները։ Այդ բռնությունները, 
որոնք արևմտյան մայրաքաղաքներում հասկանալիորեն օգտա-
գործվեցին արաբ ժողովոլրդների՝ «անկախության համար թերա-
հասл լինելու մասին աղմկողների կողմից, բնականաբար չէին կա-
րող արթնամտության չմղել սիրիական ազգային շարժման ղեկա-
վարներին և առաջին հերթին Ֆեյսպլ իբն Հոլսեյնին։ 

Այդ և ընդհանրապես հայ-արաբական փոխհարաբերություն-
ների հետաքրքիր մի էջը դրվագելու տեսակետից ուշագրավ է 
1919 թ. մայիսի 9-ին (ըստ այլ աղբյուրների՝ մայիսի 14֊ին) Դա-

նույն տեղում։ 
107 Հ չ ա 1 ձայն», 19.tl.1918 թ. և 30.12.1918թ.։ 

108 էՀայ ձայն», 24.1.1919 թ.։ 
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մասկոսի բա զա բա պետ արան ի դահլիճում Սիրիայի, Լիբանանի, 
Պաղևստինի և Ան դրհ որ դան ան ի պատվիրակների հավաքույթը, որի 
րնթացբում սիրիական անկախության ֆԼյսալյան ծրագիրը որոշ 
իմաստով հանրաքվեի էր դրվելու։ 

Ս.րաբ և աղդա յին-փո քրամ ասնական պատվիրակների առա շ 
իր ելույթի սկզբում Ֆեյսալը առաջին հերթին կանգ առավ <rերկ-
րռւմ երբեմնակի տեգի ունեցող խառնակությունների վրաս, ընդգը-
ծելոլ համար, որ եվրոպական մայրաքաղաքներում, անգիտանալով 
որ «Սիրիայի բոլոր խառնակությունների սկզբնապատճառը թուր-
քերն են, մեղքը բարդում են արաբների վղինՅ>՝ոг Այնուհետև պար-
զաբանելուց հետո իր քաղաքական-կառավարական ծրագիրը, 
Ֆեյսալը խոսքը սիրիացի արաբներին հասցեագրելով այսպես եզ-
րավ/ակեց իր ելույթը, erԱզգի որդիներ... պարտավոր ենք ցույց 
տաք դաշնակիցներին, որ մենք իր անկախությանը ձգտող կորովա-
լիր մի ազգ ենք։ Ցույց տվեք նրանց, որ մենք պաշտպանում ենք 
մեր մերձավորներին և գաղթականներին, օգնում ենք ծերերին և 
երիտասարդներին, որ մենք հարգում ենք նրանց՝ ովքեր գալիս են 
մեր պապենական հարազատ այս հողում մեզ համար աշխատելու։ 
ես հատկաս/ես դա եմ խնդրում ձեզանից, քանի որ այդ է այն 
միակ հիմնաքարը, որի վրա կարող ենք կառուցել մեր ապագա 
ձեռնարկումը... Ես ասում եմ ձեզ, որ դուք անկախություն ձեռք 
չեք բերի այնքան ժամանակ, քանի դեռ անդորրությունը չի պահ-
պանվի և ճշգրտորեն չի կատարվի այն, ինչ ասացի ես ձեզս™։ 

Տարբեր բնակավայրերից ժամանած իսլամ արաբ պատվի-
րակների հետ Դամասկոսի այդ հավաքույթում ելույթ ունեցան և 
երկրի անկախության ոգորումներին իրենց միասնությունը հավաս֊ 
տեցին նաև ազգային փոքրամասնությունների՝ դրուզների, չերքեզ-
ների, հրեաների, հույների, ասորիների և մյուսների ներկայացու-
ցիչները։ Ելույթ ունեցավ նաև Սիրիայի հայ գաղթականության 
ներկայացուցիչը՝ Դամասկոսի հայ եպիսկոպոսը։ 

Կարևորությունից զուրկ չի լինի նշել, որ հավաքույթի մասին 
Լոնդոն ուղարկված իր գաղտնի զեկուցագրում Դամասկոսի բրի-
տանական դիտորդներից կապիտան Հանթերը, Ֆեյսալի ճառի ընդ֊ 
միջարկմամբ կատարված բոլոր ելույթների հիմնական միտքը մի 
քանի տողով և չակերտների մեջ տալուց հետո, վերջին ելույթ 

1 0 ' „Documents օո British Foreign Policy, 1919—1939" First ser., vol. 
IV, pp. 267-268. 

>>° Նույն տեղում, էյ 271։ 
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ունեցողի՝ հայ եպիսկոպոսի ձառի շարադրանքը ներկայացրել է 
այսպես. <rԱպա... ելույթ ունեցավ հայ գաղթականների եպիսկո-
պոսը՝ շնորհակալություն հայտնեց արաբներին պատերազմի 
չորս տարիների ընթացքում հայ տարագիրներին ցույց տրված բա-
րի վերաբերմունքի համար, և ասաց, որ իրենց պատմության մեչ 
արաբների անունը ոսկյա տառերով գրված պիտի մնա և ուրեմն 
շնորհակալություն եմ հայտնում և շնորհավորում եմ Ձեզ»՝11։ 

Հայ եպիսկոպոսի վերշին խոսքերը բրիտանական դիտորդը 
իր զեկուցագրում ընդգծել է ակներև քմծիծաղով։ Այգ բառերը, 
սակայն, որոշակի իմաստ կստանան այն դեպքում, երբ հայոց 
պատվիրակի վերշին ելույթ ունենալը վերագրենք ոչ թե Սիրիա-
յոլմ ազգային փոքրամասնությունների շարքում հայերին տրվող 
վերշին տեղին, այլ, ընդհակառակն, տվյալ հավաքույթում սիրիա-
կան ազգային շարժման ղեկավարներին զբաղեցնող կենտրոնա-
կան հարցերից մեկում նրանց գրաված առաջնային տեղին, այն 
իմաստով, որ թուրքերի կողմից կազմակերպվող և իրագործվող 
Հ1սիրիական խառնակությունների» հիմնական զոհերի՝ հայ գաղ-
թականների ներկայացոլցչի իսկ բերանով հերքվում էին գաղու-
թարարների հա կա արա բա կան հերյուրանքները, և որ այդ հերյու-
րանքների հիմնական պատրվակի՝ аանկախության համար թերա-
հաս սիրիացիներից կոտորվող» հայ ազգաբնակչության պատվի-
րակի իսկ շնորհավորական խոսքերով ամփոփվում էր Սիրիայի 
անկախության օգտին համընդհանուր դիրքորոշումը։ 

Հալեպի եղերական դեպքերի լույսի ներքո հա յ ֊ արաբա կան 
փոխհարաբերությոմւների հարցը հանգամանալից քննարկման են-
թարկվեց հատկապես Հալեպում, 1919 թ. հունիսի 2-ին, երբ օգ֊ 
տրվելով դեպի Հյուսիսային Սիրիա իր երկրորդ շրջապտույտից, 
Ֆեյսալ իբն Հուսեյնը անհրաժեշտ համարեց Հալեպի նոր նահան-
գապետ Ջաաֆար ալ-Ասկարիի ընկերակցությամբ այցելել հայերի 
առաջնորդարանը և հանդիպում ունյւնալ <гՀայ ազգային միության» 
ղեկավարների հետ։ Զրույցի հիմնական թեման թուրքական գոր-
ծակալությունների հետագա գրգռությունների կանխարգելման 
միջոցառումներն էին, քանի որ նրանց ջանքերով էր, որ а անմեղ 
հայերու արյունը ժայթքեց արաբական մաքուր դրոշի վրա»՝՝1։ 

Ш Նույն տեղում։ 

119 կիլիկիա։, 27.6.1919 թ.։ 
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Որպես Ֆեյսալի և հալեպահա յության ղեկավարների խորհըր֊ 
դակցության արդյունք, տեղի արար և Հայ գործիչները համոզվե-
ցին փոխադարձ մերձեցումն ու կապը օրըստօրե սերտացնելու, 
բոլոր տեսակի դավերի ու մեքենայությունների դեմ միասնական 
ճակատ հարդարելոլ անհրաժեշտության հարցում։ Արդարև, հյու-
սիսային Սիրիայի «զինվորական կուսակալեն և մյոլֆթիեն սկսյալ 
կառավարության վերին պաշտոնյաները հանրության աչքին երե-
վալու ձևով մը սկսան հայոց առաջնորդարանը այցելել և պարբե-
րաբար զիրար հյոլրասիրեբ,— վկայում է մի ժամանակագիրք3» 
Այդ շփումներից է, որ ծնվեցին երկու ժողովուրդն երի նոր կապերի 
պատմության առաջին ուշագրավ երևույթը հանդիսացող «Հայ և 
արաբ ժողովոլրդների բարեկամության կոմիտեներըւ), որոնց հիմ-
նական առաջադրանքը եղավ խափանել թյուրիմացություններ 
հրահրելու փորձերը՝ «ի դերև հանել թրքական արյունոտ մեքե-
նայություններըJ) և «գործուն պրոպագանդայով մը հայ-արաբ դա-
րավոր բարեկամությունը ամրապնդել»11*։ 

Առաջին համաշխարհային պատերազմ ի սկզբին Սիրիա յոլմ 
հայ-արաբական փոխհարաբերությունների պատկերը ամբողջաց-
նելու համար անհրաժեշտ է խոսել նաև այն դերի մասին, որ Ֆեյ-
սալ իրն Հուսեյնը ունեցավ բազմահազար հայ կանանց և երեխա-
ների փրկության գործում։ 

Հայտնի է, որ տեղահանության տարիներին, արաբ որոշ քա-
ղաքաբնակներ և հատկապես սիրիական անապատի քոչվոր բեդ-
վիններր՝ անազեները և շամմարները, ձեռնպահ մնալով հայերին 
կոտորելուց, թուրքական յաթաղանից փրկել, ապա և и/1 դե գրել ու 
արաբացրել էին տասնյակ հազարավոր հայ մանուկների"5> 1918 թ. 
հունվարի 15-ին Բասրայից Փարիզ ուղարկված պաշտոնական մի 
տեղեկագիր հաստատում է, որ «բոլոր քրիստոնյաները, որոնք 
ապաստան են խնդրում...բենի իլամ և շամմար ցեղերից, սի-
րահոժար ընդունվում են և պաշտպանություն գտնում թուրքերի 

1"' «Արեւ, 4.4.1924 թ.։ 
114 Նույն տեղում։ Նաև՝ ւԵփրատa, 10.5.1930 թ.։ 
115 Ե. Օտյանը 1918 թ. նոյեմբերին աքսորից վերադառնալով, Պոլսում հա-

վաստում էր (տե՛ս <rժողովուրդа, 21.11.1918), որ արար վրանաբնակների տի-

րույթներն րնկնելու բախտն ունեցած մտավորականները (անձամբ ինքը, Լ. Մ ող֊ 

յանը, Սահակ Մեսրոպը, Արամ Անտոնյանր, Գր. Անգութը, և ուրիշներ) ոչ մի 

բոձության չեն ենթարկվել և պարզապես առ ի զգուշություն իսլամացել են։ Արա֊ 

բացած Օտյանը դարձել էր... Ազիզ Նուրի։ 
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դեմ, որոնք լեն իսկ համարձակվում նրանց պահանջելու»"*։ Քաղ. 
ղեացի մի եպիսկոպոս, որ իբր շեյխ ծպտվելով սիրիական անա-
պատի վրանաբնակների մոտ ստուգայց է կատարել, իր տեղեկա-
գրերից մեկում գրում է. (ГՏեղեկատուն շամմար ցեղախմբի մոտ 
բնակվելիս նկատեց ներկայությունը մեծ թվով հաւ կանանց և 
երեխաների... նա նույնպես իմացավ, որ շամմար ցեղի մարդկանց 
մոտ ծառայության են վերցվել մոտ 2000 հայեր։ Երեխաները 
թլպատված են և կրում են մահմեդական անուններ, իսկ կանայք 
վաճառվում են շրջանի գլխավոր ցեղապետելէին»՝"։ 

Եթե նկատի ունենանք, որ կապիտալիզմի զարգացումից խիստ 
տուժած (հիշենք թեկուզ ավտոմոբիլային տրանսպորտից քարա-
վանային առևտրին հասցված հարվածը) արաբ ցեղախմբերը լուրջ 
հարված կրեցին նաև առաջին աշխարհամարտի տարիներին (հատ-
կապես քոչի դժվարության և բռնագրավումների հետևանքով ոչ-
խարների և ուղտերի գլխաքանակի աղետալի անկում ր), դժվար 
չի լինի պատկերացնել, թե երկնառաք ինչպիսի գանձ Լին Հանգի֊ 
սանում, որդեգրվող հայերի աշխատասեր և շնորհալի ձեռքերը։ 

Եվ ահա զինադադարից անմիջապես Հետո Հայերի և հայասեր 
օտարների կողմից եռանդագին աշխատանք Էր ձեռնարկվում՝ ա-
նապատի վրանաբնակներից վերցնելու նրանց հայ «կանանցя ու 
<ГորդեգիրներինЯ11', ինչ որ չէր կարող չբորբոքել միջնադարյան 
խավարում տվայտող անազեների և շամմարների մոտ հակահայ 
կրքեր։ Անապատաբնակներին առավել զայրացնում էր այն վ։աս-
տը, որ հայերի պահանջով՝՝9 գործին միջամտում էին անգ/իական 
և ֆրանսիական զինված ուժերը և բռնությամբ խլում էին նույնիսկ 
«նիքյահ»-ով (պաշտոնական՛ կրոնական ամուսնությամբ) արաբ-
ների հետ պսակված և երեխաներ ունեցած կանանց։ Հենց այս 
իրողությամբ պետք է բացատրել այն հանգամանքը, որ թուրքա-
կան գործակալությունների ՀակաՀայ գրգռությունները որոշակի 
արձագանք գտան բեդվինների մոտ, որոնք թուրք «մուջահիդներիս 

" « .ԼՅ Voix d e I'Armente". l e r t ann£e No. 7, 1. 4. 1918, pp. 237 - 238. 
" 7 նույն տեղում, Ա. տարի, .V 10, 15.5.1918, է ։ 356—357։ 
1 1 8 Ա, U j n i r i f b j u l G , Պատմություն Հալեպի հայոց, Հ. Ա., «Սուրիս,.-), Հայեպ. 

1940, էէ 501—507։ 
119 Տե՛ս Ь . Ատյան. Անհետաձգելի խնդիր մը, «ժողովուրդ», 8.12.1918 թ.< 

Նաև՝ «Հայ ձայն», 6.12.1918 թ.։ .La Voix de ГАппбШе", 2 е annie No. 25— 
26, I et 15. I. 1919, pp. 49-50. 
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Հետ թափանցեցին Հալեպ և մասնակցեցին փետրվարի 28-ի խըժ-
դրժոլթյոլններին։ 

Հաւանի չէ, թե Հարցի լուծումը ինչպիսի ընթացք կստանար, 
եթե գործին չմիջամտեին Հի շաղի գաՀակալ Հոլս ելն իրն Ալին և 
Հատկապես Ֆեյսալ իրն Հուսեյնը։ Առաջինը, ընդառաջելով Պողոս 
՛Կուպար փաշայի դիմումին, դեռ 1918 թ. հունվար և փետրվար 
ամիսներին արքայական հրովարտակներով Մաանի և Ակար այի 
կառավարչություններին կարգադրել էր հայերին հանձնել «մեծ ու 
վաքր, ամուսնացած և ամուրի աղջիկներն ու մանչերըյ>"°։ Ֆեյսալը, 
որ դեռ 1919 թ. տարեսկզբի!։ «խիստ հրահանգներս էր տվել, որ-
պեսզի իրենց հարազատներին վերադարձվեն բոլոր հայուհիները՝ 
«նույնիսկ եթե ամուսնացած ըլլան))՝1՝, Փարիզում Պողոս Նոլպարի 
հետ իր տեսակցությունից հետո հեռագրով կարգադրում էր ալ֊ 
(Իիկաբիին պարզել, թե «ո՞ր արաբներուն և աշիրեթներոլն քով 
Հայ կիներ կամ աղջիկներ և կամ որբեր կգտնվին», որպեսզի «շու-
տով այդ Հայերը առնվելով արաբներու քովեն՝ Հանձն վին հայերու 
կազմած ազգային ներկայացուցչական մարմնինJ>12S» Եվրոպական 
ոլզերթից վերադարձին նա Դամասկոսի զինվորական կառավարչին 
հրամայում էր խստագոլյն ազ դ արարոլթյամբ և պատիժների 
սպառնալիքով արաբներից պահանջել, որ իրենց բնակավայրի ոս-
տիկանատներին հաղորդեն իրենց մոտ պահվող հայերի մասին, 
«նկատելով որ որոշված է մոտ օրեն իրենց հայրենիքը վերադարձ-
նել հա յերր»՝13։ Հունիսի 2-ին, Հալեպի հայ գաղթականության 
առաջնորդների խնդրանքին ընդառաջելով, Ֆեյսալը զինվորական 
կառավարիչ Ջաաֆար ալ-Ասկարիին կարգադրում էր ոչ միայն 
խստազոլյն պատիժների ենթարկել հայ կանանց և երեխաներին 
չվերադարձնողներին, այլև հայերի ցուցումով բռնի ուժով վերցնել 
բոլոր իսլամացվածներին, նույնիսկ «նիքյահովտ ամուսնացածնե-
րին։ Վերջիններս 15 օրից մինչև մեկ ամիս պետք է պահվեին 
«չեզոք» կազմակերպությունների (օրինակ՝ կարմիր խաչի ընկերու-
թյան) մոտ և այնուհետև հայտնեին, թե ցանկանո՞ւմ են արդյոք 
վերադառնալ հայության գիրկը՝2*։ 

1 2 0 ffԿիլիկիա», 27.6.1919 թ.։ 
Ա՛ «Հալ ձայն», 2.2.1919 թ.։ 
'Я ,ժողովուրդի ձայնը», 22.1.1919 р.։ 

«Կիլիկիա», 23.Տ.1919 թ., 
1И նույն տեղում, 27.6.1919 թ. և 8.7.1919 р., 
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1919 թ. հունիսի վերջերին Հալեպից հայտնում էին, որ տեղի 
հայ կյանքում «աչքառու պարագա» էր արդեն «շրջակա արաբնե-
րու և քրդերու քովեն հավաքված հայ աղջիկներու և մանչերու վե-
րադարձըJ)125» Եվ ինչ որ ավելի ուշագրավ է, Ֆեյսալի թույլտվու-
թյամբ, հայ համայնքի անդորրությունն ու անվտանգությունը 
պահպանելու նպատակով, սկսում էին Հալեպոլմ համախմբվեք 
հայկական լեգեոնի կամավորները, որոնք ֆրանսիական գաղութա-
րարների կողմից Կիլիկիայում «անհուսալի» և հետևաբար «ան-
ցանկալի» էին հայտարարված...12® 

Այսպիսով, առաջին համաշխարհային պատերազմից անմի-
ջապես հետո, երբ արաբական երկրներում սկսվեց հայ նոր և ըստ-
վար գաղթօջախների հիմնավորումը, հայ-արարական փոխհարա-
բերությունները Ա իրիայում զարգացման հունի մեջ մտան ոչ 
առանց լուրջ խոչընդոտների։ Այդ խոչընդոտները, ինչպես дпЧЭ 
տվեցինք, հիմնականում անգլո—ֆրանսիական գաղութարարների 
և թուրքական գործակալների նենգամիտ մեքենայությունների 
արդյունքն էին պարզապես։ Արաբ ու հայ գործիչների և ժողովըր֊ 
դական զանգվածների արթնամտությունը, սակայն, կարողացավ 
ձախողեցնել ինչպես Սիրիայի, այնպես էլ հայ ժողովրդի տարագիր 
բեկորների համար չարաբաստիկ այդ մեքենայությունները և հայ-
արարական բարեկամությունը դնել ավելի ամուր հիմքերի վրա։ 

Е. О. НАДЖАРЯН 

АРМЯНО-АРАБСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СИРИИ 
(октябрь 1918—июнь 1919 гг.) 

Р е з ю м е 

В статье рассматриваются армяно-арабские взаимоотно-
шения в Сирии в конце первой мировой войны до созыва 
Главного сирийского конгресса. • Начало образования новой 
армянской колонии в Сирии примечательно тем, что установ-
лению дружественных отношений между арабами и армянами 
серьезно мешали не только английские и французские коло-
низаторы, но и, в частности, турецкая агентура. Последняя 
имела задачу спровоцировать армянскую резню в Сирии, 
получая при этом инструкции от Кемаля и его сообщников. 

Նույն տեղում, 28.6.1919 թ.1 
126 Նույն տեղում։ 
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Из описанных событий наибольший интерес представля-
ют насилие и преследование армян, спровоцированные на 
севере Сирии 28 февраля 1919 г. Почти всеми исследователями 
эти события представлены как эксцессы, совершенные рука-
ми арабов при подстрекательстве колонизаторов. На основа-
нии архивных материалов, а также материалов прессы того 
времени и воспоминаний современников, автор показывает, 
что эти эксцессы представляют собой одно из звеньев в об-
щей цепи антиармяиского заговора, организованного кемали-
стами в Киликии. 

В статье подчеркивается, что благодаря усилиям араб-
ских и армянских прогрессивных деятелей антиармянские 
события в Алеппо не повлияли на дружественные связи ара-
бов и армян, которые в дальнейшем укрепились на основе 
общей антиимпериалистической борьбы. 

^L-J^l—ei . * L j j 

bjj——> լ յ » <֊_Jj—«J՝ 3 Օ ՚ ^ ^ Օ Տ — ? * — C J I Ü ^ L _ J U \ 
1Ч1Ч ^ J j j i 1Ч1А 

( Ա Օ - 1 • ) 

.,IÄJ\ ^ ^ . w >l£j»I\ Ц-JJÄJ՝ i o L f i 

Ja Д i» ՝"- 0 ՝ 
•» < « • . II k ü L K S l e Հ^ձձէւ j ü ւկj) ju՝ £S\iXä)՝ 

«Д——XJ> OU._jl_st»JU ՛jL-oU- «u յ Ui\ , « ^ ^ ^ O j j L « յ 

3 = 0 LJIJLJU՝ հհ* 
^JXJI viUi' .1414 ел Цду" ^ J U - i 

' o'Kji Ы ^-e g i j o « i—Jjjüi^vXil» CXeJ Ц_>\ ' 
• ս կ յ յ ) յ ^ J J Ü 

IJ—Xji Ö J — ^ x . ÜLU- JL»J>\ ' 
հՏ y i ^ ^ J U X n Lfcjj» 

j j S J ( J u ^ K y i 5 յ յ^յ ՝ J U * \ JUWJ՝ 

լ£->'£—ՅԼ)՝*-*—' Ц Х я - ^ շ (Jo < iL-5jjU\ _ k i U j 
.i—jjA« * öili' ÄJU-o 



Ш. Ч. АШИРЯН 

ПОЗИЦИЯ ИРАКСКОИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ В КУРДСКОМ ВОПРОСЕ 

Ирак относится к числу тех государств, где националь-
ный вопрос все еще носит острый характер. Этот вопрос в на-
ши дни волнует все прогрессивные и демократические орга-
низации страны. Среди них Иракская коммунистическая; 
партия (ИКП) является единственной политической силой, 
которая в решении национального вопроса занимает самую 
твердую и последовательную позицию. В советской востоко-
ведческой науке до сих пор нет специальных исследований, 
посвященных этой проблеме, за исключением отдельных ра-
бот1 и статей по проблемам национально-политического н 
экономического развития Ирака, где в общих чертах гово-
рится о национальном вопросе в политике компартии. Наша 
цель—показать на фоне развития событий в стране позицию 
Иракской коммунистической партии в одном из жизненно 
важных для Ирака вопросов—курдском вопросе. 

Курдская национальная проблема является одной из 
сложных и актуальных проблем современного Ирака. Извест-
но, что после первой мировой войны часть Курдистана с бла-
гословения Англии вошла в состав Ирака, мандат которого 

1 А. Ф. Федченко, Ирак в борьбе за независимость. 1917—1969, М.. 
1970 г.; Новейшая история арабских стран, М., 1968 г.; Современный 
Ирак, М., 1966; Ն. Հովհաննիսյան, Ազգային ֊ազատագրական պայքարն Իրարում, 

Երևան, 1964 թ., է>. Մ&ոյի, Քրդական ազգային-ազատագրական շարժումները 

Իր աքում երկրորդ Համաշխարհային պատերազմից Հետո, Երևան, 1965 

П. Демченко, Иракский Курдистан с огне, М., 1963. 
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был передан Великобритании. Из-за этой колонизаторской 
политики права курдов были ущемлены и курдский народ з 
Ираке до сих пор не пользуется своими законными нацио-
нальными правами, что является естественной причиной не-
довольства курдоз. 

Иракская коммунистическая партия с первых же дней 
своего существования, твердо придерживаясь марксистско-
ленинских принципов решения национального вопроса, заняла 
правильную позицию в отношении курдов—основной после 
арабов национальности Ирака. Исходя из интересов обшей 
борьбы арабов и курдов она выдвигала общедемократиче-
скую программу решения курдского вопроса2. 

Общедемократическая программа решения курдского на-
ционального вопроса представляет собой интерес с точки зре-
ния сегодняшнего положения в Ираке, ибо «проблема курд-
ской нации органически связана с вопросом демократии ирак-
ского парода. Эта органическая связь между двумя вопроса-
ми внутри такого государства, как Ирак, сложна до такой 
степени, что невозможно разрешить один изолированно от 
другого. Горе курдского народа—это часть горя всего ирак-
ского народа»3. 

Первая партийная конференция ИКП, состоявшаяся в 
феврале 1944 г., специально обсудила вопрос о правах курд-
ского народа, а также других национальных групп, живущих 
в Ираке. В «Национальной хартии» отмечалось, что партия 
борется за действительное равноправие курдского народа, а 
также соблюдение прав национальных групп, как туркменов, 
ярмян, иезидов и т. д.4. Вместе с тем конференция отметила 

2 См. «Национальнаո хартии Иракской коммунистической партии, 
принятая первой партийной конференцией», Багдад, 1944 (пер. с араб-
ского); «Наша политическая линия R вопросе национального освобожде-
ния в свете XX съезда КПСС» (Доклад ЦК ИКП na II партийной кон-
ференции в сентябре 1956 г. Решение конференции по курдскому вопросу), 
Багдад, 1956 (пер. с арабского). 

* 
3 jj\jJ>J՝ ^ji d J L ^ j v J Ä J LLÖ J » . UJUoU^rf 

ivir և ֊ ճ \ , ' » . . О 
4 «Национальная хартия Иракской коммунистической партии, при-

нятая первой партийной конференцией в 1944 г.» (пер. с арабского). 
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историческую роль курдов в совместной борьбе народов Ира-
ка за создание свободного и демократического государства5. 

В деятельности Иракской коммунистической партии в 
40-х годах большое место занимал вопрос о создании курд-
ской политической организации. Необходимость в такой по-
литической организации стала еще более очевидной в период 
восстания курдов в 1943—1945 гг.6 С этой целью Иракская 
коммунистическая партия призвала курдских демократов 
объединить все прогрессивные силы иракского Курдистана в 

.. единую массовую демократическую организацию, которая 
боролась бы за интересы трудящихся, способствовала реше-
нию курдского национального вопроса на принципах добро-
вольного союза с арабской нацией. 

«Наша коммунистическая партия,—говорится в одном из 
документов ИКП,—гарантирует курдскому народу и рабочим 
необходимую демократическую организацию, которая позво-
лит им выразить свое мнение по вопросу о добровольном 
союзе или самоопределении, как только будет завершено ос-
вобождение Ирака от империализма или когда возникнут 
благоприятные условия для курдского народа и интересов 
трудящихся»7. 

Касаясь этих вопросов,՛ орган ИКП на курдском языке 
газета «Азади» отмечала: «...Наша партия от имени т. Фа-
хида8 призывает курдский народ и требует от сознательных 
членов нашей нации, от каждого патриота-курда, который 

/ любит свой народ и свою родину, организовать, готовить на-
род к борьбе, а для этого необходимо создать политическую 
организацию и демократические группы курдского народа с 
тем, чтобы добиться права курдов на самоопределение в рам-
ках арабского единства. Это единство должно базироваться 
на принципах равноправия обоих народов...»9. С этой целью 
в 1944 г. в иракском Курдистане организуется секция Ирак-

5 См. там же. 
6 Об ЭТОМ восстании СМ. С. 1«. Մհոյի, Քրդական աղդային-ադատադրական 

շարժումները Իրարում երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, էշ 54—75: 
7 «Ал-Каида» (S^sLi") , Багдад, ноябрь 1945 г. 
8 Юсуф Сальман—генеральный секретарь ИКП. 
9 «Аз'ади» Багдад, 1944, №1. 
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ской коммунистической партии. Секция приняла свою про-
грамму— «Хартия курдского народам, которая предусматри-
вала укрепление братских уз между курдами и арабами на 
основе освобождения обоих народов. Она призывала народ к 
борьбе за независимость Ирака. Специальные разделы про-
граммы предусматривали предоставление курдскому народу 
политических свобод, экономическое развитие иракского Кур-
дистана, решение аграрной проблемы, упорядочение социаль-
ной жизни курдов, обеспечение прав курдской молодежи, 
развитие курдской культуры, охрану прав национальных 
меньшинств10. 

Газета «Лзади»—орган курдской секции ИКП11, стала 
революционным рупором курдских патриотов, зовущим к объ-
единенной революционной борьбе. Вместе с «Аль-Каида» 
(«Основа»)—центральным органом ИКП она боролась про-
тив империалистической и буржуазной идеологии, узкоиацио-
налистических идей12. 

Обе газеты вели большую работу в области укрепления 
арабско-курдской дружбы. Они разъясняли, что единственным 
путем к национальному и социальному освобождению явля-
ется их совместная борьба против империалистического 
господства и монархического режима. 

Секция ИКП, в своей политической деятельности руко-
водствуясь программными документами, решениями и ука-
заниями ЦК ИКП13, в иракском Курдистане играла большую 
роль в подъеме политической сознательности курдского на-
рода. Она была подлинным авангардом курдских рабочих, 

10 См. А. Ф. Федченко, Ирак в борьбе за независимость. 1917—1969. 
стр. 96. 

11 Первый номер газеты «Азади» вышел в 1944 г. До революции 
1958 г. газета выходила нелегально. С мая 1959 г. стала издаваться ле-
гально, вначале в Киркуке, а затем, с августа 1959 г., в Багдаде. Закрыта 
вместе с «Иттихад аш-Шааб» (центральный орган ИКП) в конце 1960 г. 

" См. .Iraql Review', Baghdad, I. V 1960. 
13 См. Հ յ * <>_Ĵ acJU 
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крестьян и ремесленников. Под ее знамена встали многие 
выдающиеся представители курдской интеллигенции. При-
мечательно, что 31% делегатов третьей конференции ИКП, 
состоявшейся в декабре 1967 г., были представители курдско-
го народа14. 

Разъясняя широким слоям арабского и курдского народа 
позицию компартии по национальному вопросу и отмечая 
необходимость совместной борьбы против общего врага—им-
периализма и местной реакции, газета «Аль-Канда» в ноябре 
1945 г. писала: «Право каждой нации и национальности на 
самоопределение является неотъемлемой целью и принципом 
каждой коммунистической партии мира, в том числе и Ирак-
ской коммунистической партии... Что касается национальной 
проблемы в Ираке, то в нашей стране мы имеем две основные 
национальности—арабов и курдов. Обе они прямо или кос-
венно управляются английским империализмом. У арабских 
и курдских народных масс имеется лишь один враг: империа-
лизм и его агентура среди арабов и курдов. Задача иракских 
патриотов—это решительная и настойчивая борьба против 
вышеуказанного врага...»15. 

Вторая конференция ИКП (1956 г.) глубже и шире об-
судила пути решения курдского вопроса. В принятом доку-
менте, озаглавленном «Арабское социалистическое движение 
и курдский национальный вопрос», ИКП выдвинула лозунг 
автономии иракского Курдистана в рамках иракского госу-
дарства16. В нем говорится, что «курдский народ в Ираке яв-
ляется неотъемлемой частью курдского народа во всем Кур-
дистане, в настоящее время разделенном между государст-
вами Турции, Ирана и Ирака. Автономия, основанная на доб-
ровольном союзе, представляет собой временное решение, 
соответствующее обстоятельствам, в интересах обоих наро-
дов (арабов и курдов.—Ш. А.)..., и прежде всего—в интересах 
курдского народа. Это решение будет в то же время важным 

14 См. «Тарик аш-Шааб» («.^-«..Uin^jJ»), Багдад, январь 1968. 
16 «Аль-Каида», ноябрь 1945 г. 
18 См. «Наша политическая линия в вопросе национального освобож-

дения в свете XX съезда КПСС» (Доклад ЦК на II партийной конфе-
ренции в сентябре 1956 г. Решение конференции по национальному воп-
росу). Багдад. 1956 (пер. с арабского). 
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фактором в освобождении курдского народа, осуществлении 
его национального единства, включая также образование 
государства для всего Курдистана»17. 

Поскольку борьба курдов за национально-демократиче-
ские права развивается в рамках антиимпериалистического 
движения, а народы стран Ближнего Востока также включе-
ны в борьбу против империализма, движение курдов являет-
ся составной частью освободительного движения народов это-
го района. Антиимпериалистическая борьба народов Турции, 
Ирана и Ирака, которые также стремятся к свободе, в свою 
очередь способствует развитию освободительного движения 
курдского народа, создает условия для его победы. «Отсюда 
необходимость создания союза этйх двух движений в об-
щей борьбе, а также необходимость взаимного признания 
права на самоопределение...»18. 

Таким образом, Иракская коммунистическая партия 
считала, что в Ираке курдский народ может завоевать свои 
национальные права только при помощи демократических 
сил страны, путем создания единого союза и братского сот-
рудничества обоих народов—арабов и курдов. С этой целыо 
она вела большую работу по воспитанию арабов и курдов в 
духе братства. Единство иракского народа партия считает 
краеугольным камнем, прочной основой совместной борьбы 
против империализма, феодализма и реакции. 

«В современных условиях существует лишь один путь,— 
говорится в решении II конференции ИКП,—путь совместной 
борьбы курдов с арабскими массами Ирака против империа-
лизма и его союзников, путь борьбы с поднимающимися за 
национальное освобождение народными массами Ирака за 
арабское единство, за обеспечение автономии Иракского Кур-
дистана. Братский боевой добровольный союз между курд-
ским и арабским народами открывает путь полного освобож-
дения и национального единства всей курдской нации»19. 

17 Там же. 
«Наша политика и пути решения курдского национального воп-

роса...», стр. 6. 
19 «Доклады ЦК ИКП на II партийной конференции», 

1<Ոք v_jl Լ^ԱյՍ՝ ^ J j a J i i u a j j l 
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ИКП считает, что национальное равенство курдов требу-
ет конституционного признания их прав самостоятельно ре-
шать свои дела. При этом коммунисты исходят нз того факта, 
что трудящихся арабов и курдов объединяет не только общее 
историческое прошлое, но и общие интересы совместной борь-
бы за национальное освобождение, демократию и социальный 
прогресс. ЭТИ программные положения были подтверждены 
во всех документах и решениях ИКП по национальному воп-
росу20. Эту позицию поддержали все курдские патриотиче-
ские силы, и в первую очередь Демократическая партия Кур-
дистана, возглавляемая Мустафой Барзани, которая много 
сделала для ликвидации сепаратистских тенденций среди не-
которой части курдских националистов. 

История национально-демократического движения в стра-
не доказывает, что путь совместной борьбы является единст-
венным для победы над империализмом. Революция 14 июля 
1958 г. была результатом совместной борьбы арабов, курдов 
и всех национальных меньшинств против империализма и 
монархии, плодом совместных усилий всех патриотических 
сил страны, объединившихся в едином национальном фронте. 

Таким образом, на первом этапе борьбы, который длил-
ся до антиимпериалистической, буржуазной революции 
1958 г., вместе с другими национальными и демократически-
ми силами страны, ИКП возглавляла борьбу арабов и кур-
дов против империалистического господства и местной реак-
ции за достижение национальной независимости. 

После июльской революции основной линией в политике 
ИКП являлось сохранение и укрепление республиканского 
строя, на основе арабско-курдского единства. В телеграмме 
секретаря ЦК ИКП Саляма Адиля премьер-министру Ирак-
ской республики Касему от 14 июля 1958 г. и в резолюции 
руководства ИКП от 19 июля 1958 г. указывалось, что ком-
партия предоставляет в распоряжение правительства все свои 
силы и энергию для защиты республики от угрозы империа-

» См. .Iraql Review, No. 5, 25. VI 1959; No. 7, 9. VII 1959; No. 9,30-
VII 1959; No. 10, 6. VII 1959; No: 12, 30. VIII 1959; „Иттихад аш-Шааб" 
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листической агрессии и внутренних контрреволюционных за-
говоров- . Опираясь на поддержку всех демократических сил, 
коммунисты приняли самое активное участие в разоблачении 
и ликвидации происков внутренней и внешней реакции, на-
правленных на ликвидацию республиканского режима. Рас-
сматривая империализм в качестве главного врага, компартия 
в свои.՝: взаимоотношениях с различными слоями националь-
ной буржуазии придерживалась политики «сотрудничества и 
борьбы*. Она поддерживала все прогрессивные мероприятия, 
осуществляемые в стране, и выступала инициатором сплоче-
ния всех национальных, антиимпериалистических, антифео-
дальных сил в едином национальном фронте. 

Вместе с тем ИКП решительно разоблачала реакцион-
ные стороны политики правящих кругов и колебания буржуа-
зии, защищала жизненные интересы народных масс и воз-
главляла борьбу за демократическое развитие Ирака22. 

Революция создала реальные возможности для демокра-
тического решения курдского национального вопроса и зало-
жила фундамент арабско-курдской дружбы в рамках едино-
го государства. Одно из важнейших завоеваний революции— 
юридическое признание прав курдского народа. После рево-
люции, как известно, власть захватила иракская националь-
ная буржуазия. По мере того, как буржуазия укрепила свои 
позиции, правительство Касема все более и более отходило 
от принципов июльской революции. Тактика «'балансирова-
ния» между левыми и правыми и «равновесия сил», которую 
проводил Касем, неизбежно должна была столкнуться с воп-
росом единства национальных сил. Эта тактика, проводив-
шаяся также в курдском вопросе, в конце концов привела к 
развязыванию агрессивной войны против курдского народа. 

Уже через месяц после революции заместитель премьер-
министра Ареф заявил в Мосуле: «...B Ираке существует 
только один народ, одна нация, одна партия...»23. Этим Ареф 

И См. „Iraql Review«, No. 8, 23. VII 1959, р. 27. 
и См. г.. м 6 
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пытался дать шовинистическое направление пропагандистской 
деятельности иракской буржуазии. С конца 1960 г. многие 
иракские газеты уже прямо стали требовать «растворения 
курдского народа в арабской нации»24. Сам Касем стоял на 
этой точке зрения и в своих выступлениях пытался утверж-
дать, что «курды по своему происхождению арабы». 

Анализируя создавшуюся политическую обстановку н 
учитывая соотношение классовых и национальных сил в стра-
не, компартия Ирака в этот период вела большую разъясни-
тельную работу, обращая внимание иракского народа и пра-
вительства на опасность, которая возникла в результате раз-
вязанной войны в Курдистане, и разоблачала попытки им-
периалистов и их агентов использовать это обстоятельство в 
своих реакционных целях. 

Обнажая антидемократическую, шовинистическую поли-
тику правительства в отношении прогрессивных сил страны 
вообще и курдского народа, в частности, ИКП показала де-
мократический характер курдского национального движения, 
подготовила народные массы, все патриотические силы к 
•борьбе против диктаторского режима с тем, чтобы путем ис-
пользования мирных средств повернуть правительство вле-
во—на демократический путь развития. Партия считала не-
обходимым использовать все возможные средства для прекра-
щения войны против курдского народа и признания нацио-
нальных прав курдов. 

Вместе с тем ИКП боролась против националистических 
элементов среди курдов, которые также стремились ограни-
чить национально-освободительное движение курдского на-
рода в чисто национальных рамках, изолировать его от обще-
демократического движения Ирака и скрыть его внутренние 
классовые конфликты. 

ИКП с самого начала возникновения курдского кризиса 
резко разоблачала националистические и шовинистические 
призывы к ассимиляции и «расплавлению» курдов и других 
национальных меньшинств в арабскую нацию25 и во всех 

м «Ac-Caypa» ), Багдад, 17. III 1967. 
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документах отмечала, что шовинизм иракской буржуазии 
проявляется не только в пропагандистских выступлениях, но 
и, что особенно важно, в конкретной политике правительства 
и отношении курдского народа26. 

«Политика дискриминации и национального угнетения,— 
говорилось в заявлении компартии,—дает себя знать во мно-
гих областях и принимает различные формы: курдов лишают 
права на культурное самоуправление, курдских чиновников 
смешают и переводят в отдаленные от Курдистана места, 
курдские наименования школ и магазинов заменяются араб-
скими... Демократические силы Курдистана лишены свободы 
литературной или политической публикации»27. Компартия в 
мае, августе, сентябре 1961 г. обратилась к национальным 
силам с заявлениями и предупредила их о серьезности назре-
вающего кризиса в Курдистане. В этих документах была да-
на резкая критика террористических и шовинистических мер 
правительства Касема. Компартия подчеркивала, что шаги, 
предпринятые правительством, являлись серьезным ударом 
но единству арабов и курдов28. Она указала, что стремление 
Касема к личной диктатуре, его политика террора против 
прогрессивных сил страны, в том числе и против курдского 
народа, деятельность правых буржуазных националистов на-
носят непоправимый ущерб делу иракской революции, рас-
шатывают национальные ряды, создают благоприятную об-
становку для усиления контрреволюционной деятельности 
внутренней реакции и империалистической агентуры, направ-
ленной против независимости Ирака и самого правительства 
национальной буржуазии29. 

В сложившейся обстановке—в условиях террора и войны 
политика ИКП была направлена на то, чтобы под нажимом 
демократических сил страны оказать давление на правитель-
ство Касема с целью прекращения военных действий в ирак-

16 См. ' j U - i ^ ( > <-!>*• ( j * ^ ՝ сУ^-Гг^Ч^г* 1 ՝ оЧг? 
1411 / л/rr ' A x i i 

17 „Iraqi Letters", Baglidad, No. 6, 1962, p. 23. 
28 См. «Проблемы мира и социализма», 1962, № 3, стр. 87. 
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ском Курдистане и решения курдского национального воп-
роса мирным, демократическим путем30. Для этого ИКП 
использовала все имевшиеся у нее средства. Через нелегаль-
ные печатные органы она разъясняла широким массам истин-
ное положение в иракском Курдистане, разоблачала лживую 
пропаганду реакционных иракских кругов в отношении борь-
бы курдского народа31. По призыву компартии по всей стране 
развернулся сбор подписей под петициями правительству, 
проходили массовые митинги и демонстрации, основным ло-
зунгом которых было: «Мирное и демократическое разре-
шение курдской проблемы, включая автономию для курдско-
го народа в рамках Иракской республики». Около десяти ты-
сяч трудящихся участвовало в одной из таких демонстраций, 
организованной 29 апреля 1962 г. в Багдаде32. Более 63 тысяч 
багдадцев послали петиции протеста правительству в конце 
июня 1962 г. Развернув кампанию за прекращение военных 
действий в иракском Курдистане и решение курдского воп-
роса мирным путем, ИКП одновременно разъясняла трудя-
щимся и демократическим силам страны, что решение курд-
ского вопроса—это решение проблемы демократии в Ираке. 
При настоящих условиях единственным жизнеспособным ре-
шением может быть только превращение арабско-курдского 
единства в действительно демократическое единство, путем 
установления самоуправления в иракском Курдистане в рам-
ках единства Иракской республики33. Без удовлетворения на-
циональных требований курдской национальности,—говори-
лось в решении ноябрьского пленума ЦК ИКП 1961 г.,— 
единство Ирака будет формальным34. Таким образом, ком-
партия считала, что союз демократических сил арабов с си-
лами освободительного движения курдов является залогом 
завоевания демократических свобод в Ираке. 

30 См. П. Демченко, Иракский Курдистан в огне, М., 1963, стр. 35—36. 
3 1 См. СЛдукЗ J y . ( j-S^ jah i_Ĵ seJÜ կյՏՀ^յ\ ÄJLs«JJ\ ^ L o " 
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32 См. там же. 

3 1 »Iraql Letters", No. 6, 1962, p. 27. 
34 См. «Проблемы мира и социализма», 1962, № 3, стр. 56—57. 
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Поскольку правительство Касема всячески скрывало 
правду о событиях в Курдистане, ЦК ИКП, за подписью пер-
вого секретаря Хусейна ар-Рады (Салям Адиль), обратился 
в мае 1962 г. через посредство братских коммунистических 
партий к мировому общественному мнению со специальным 
воззванием, в котором просил оказать давление на иракское 
правительство и побудить его прекратить братоубийственную 
войну в иракском Курдистане35. 

Благодаря этим действиям ИКП международной общест-
венности стало известно, что попытка Касема представить 
справедливые требования курдов как «сепаратистское дви-
жение», направленное якобы на отделение Курдистана от 
Ирака, не соответствует действительности36. 

Таким образом, поворот политики правительства Касема 
вправо, преследование коммунистов и других демократов, 
агрессивная война против курдского народа усилили недо-
вольство народа личной диктатурой Касема, ухудшили и без 
того далеко не блестящее экономическое положение страны. 
Все это ослабило способность правительства Касема к сопро-
тивлению реакционным империалистическим заговорам. Ре-
жим Касема переживал острый политический кризис, который 
привел к тому, что 8 февраля 1963 г. правыми баасистскими 
экстремистами был совершен военный переворот. 

Став правящей силой, правые баасисты начали бешен-
ный террор против прогрессивных сил. Первый удар был 
нанесен Иракской коммунистической партии. Многие комму-
нисты были расстреляны, замучены и казнены после поспеш-
ных и тайных судилищ, тысячи людей брошены в тюрьмы и 
концлагеря. От рук новых правителей пали верные сыны 
иракского народа—'первый секретарь ЦК ИКП Хусейн Ахмед 
ар-Рады (Салям Адиль), члены политбюро Джамаль Хайда-
рн, Джорж Тело, Мухаммед Салих Абалли, Мухаммед Ху-
сейн Абу аль-Ис и многие другие руководящие работники 
партии. 

Мировая общественность была возмущена кровавыми 

J 5 См .Iraqi Letters", No. 4—5, April-May, 1962, pp. 1—6. 
м См. «Проблемы мира и социализма», 1963, №11 (63), стр. 38. 
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репрессиями в Ираке. ЦК КПСС, центральные комитеты мно-
гих братских коммунистических партий в специальных заяв-
лениях заклеймили позором кровавую расправу над выдаю-
щимися деятелями ИКП и выразили свою солидарность с 
коммунистами, демократами и всеми патриотами Ирака. 

Буквально в первые часы баасистского переворота ИКП 
призвала народ оказать решительное сопротивление реакцио-
нерам, защитить Иракскую республику. Однако среди демо-
кратических сил страны не было единства37. 

Реакционеры, для достижения своих целей, заявляли, что 
их переворот был совершен во имя целей революции 14 июля 
1958 г., от которых отошел Касем. Они поспешили заве-
рить руководство курдского национального движения о «ре-
шимости гарантировать курдам их права» н решить курдский 
вопрос путем мирных переговоров38. Политика правых бааси-
стов в курдском вопросе была тактическим маневром с целью 
выиграть время для укрепления своих позиций, а затем на-
нести курдам еще более сильный удар, чем при Касеме. С 
другой стороны, она была направлена на то, чтобы не допу-
стить объединения национальных сил арабского и курдского 
народов, путем обмана затянуть решение курдской проблемы, 
расколоть движение изнутри. 

В первые месяцы правления новогорежима иракский Кур-
дистан стал местом сосредоточения многих иракских комму-
нистов, бежавших сюда от преследования властен. Здесь же 
находилась штаб-квартира ИКП, откуда осуществлялось ру-
ководство партийными организациями всей страны39. 

Несмотря на серьезный урон и большие потери, Иракская 
коммунистическая партия не была разбита. Она по-прожиему 
продолжала свою героическую борьбу за свободу и социаль-
ный прогресс всего иракского народа. Уже через несколько 
месяцев после февральского переворота был восстановлен 
боевой штаб партии—Центральный комитет. Как и прежде, 
ее лозунг «Свободная родина, счастливый парод» являлся 

37 См. «Тарик аш-Шааб», июль 19611. 
38 См. «Аль-Урва аль-Васакей», 10. III 1963. 
39 См. А. Ф. Федченко, указ. соч., стр. 265—266. 
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знаменем, под которым сплачивались сознательные и про-
грессивные люди Ирака. 

Логика террора имеет свои законы. Нанеся удар по ком-
мунистам и другим национальным и патриотическим силам 
в арабских районах, правители Ирака неизбежно должны бы-
ли распространить репрессии и против курдского народа, 
поскольку курдское национальное движение явилось частью 
общей борьб!.; за установление национально-демократическо-
го строя в Ираке40. После четырех месяцев переговоров ба-
асисты бросили против курдского народа 2/3 иракской армии, 
усиленной впоследствии частями «национальной гвардии» и 
сирийскими войсками. Таким образом, правые баасисты, 
которые на словах обвиняли Касема в развязывании 
преступной войны против курдов и много говорили об 
арабско-курдском братстве, сами стали на путь военного по-
давлении курдского движения. 

Иракский народ осуждал действия нового режима 
в иракском Курдистане. С первых же дней войны прогрессив-
ные силы страны, во главе с коммунистической партией, под-
нялись на защиту курдского народа, принимали непосредст-
венное участие в борьбе против режима экстремистов и при-
зывали солдат и офицеров прекратить братоубийственную 
войну. 

В заявлении ЦК ИКП, опубликованном 11 июня 1963 г., 
говорилось: «Эта грязная война направлена не только про-
тив курдского, но и против всего иракского народа»41. Далее, 
анализируя характер войны в иракском Курдистане, ЦК ИКП 
в этом же заявлении подчеркивал, что в настоящее время 
борьба идет между «свободой и насилием, добром и злом, меж-
ду народом и империализмом, между революционерами 14 
июля Ii мятежниками 14 рамадана»42. Компартия призвала 
все демократические и патриотические силы сплотиться в еди-
ный национальный демократический фронт, организовать 
массовую революционную борьбу, для отражения наступ-
ления реакции. 

« См. «Правда», 20. VI 1963. 
«' «Тарнк аш-Шааб», 2. VII 1963. 
43 Там же. i n r / A / i v o \ j ä > « .^»(^ли ^ ^ ձ յ ՝ . <_>;эгл ^ U j , 
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По всей стране компартия распространяла листовки, при-
зывавшие народ поддержать борьбу курдов и свергнуть крова-
вый режим. В воззвании от 27 августа 1963 г. к солдатам и 
офицерам иракской армии говорилось: «Вы знаете об убийст-
вах и жестокостях, которые происходят в Ираке. Вы должны 
помнить о крови героев, пролитой в лагере «Рашпд՝». Крени-
те ваши ряды внутри вооруженных сил... Присоединяйтесь к 
народным вооруженным отрядам в Курдистане»43. Благодаря 
повседневной, кропотливой работе компартии в ряды курд-
ской освободительной армии влилось много коммунистов ս 
военнослужащих иракской армии, которые самоотверженно 
боролись за общее дело иракского народа. 

ИКП взяла курс активного участия в вооруженной борь-
бе курдов после того, как новые правители Ирака возобнови-
ли военные действия в иракском Курдистане, когда в эту пре-
ступную войну вмешались империалистические державы и 
государства блока СЕНТО, предоставив финансовую и иную 
помощь иракскому правительству44. «Ввиду этих изменений,— 
говорилось в постановлении пленума ЦК ИКП по курдскому 
вопросу,—наша партия заняла позицию поддержки воору-
женной борьбы в иракском Курдистане и участия в ней, за-
щищая права курдского народа» и усиливая борьбу за свобо-
ду и демократию46. 

Массовое участие коммунистов в движении курдов было 
большим событием в истории освободительной борьбы курд-
ского народа. Компартия перешла к организации своих во-
оруженных отрядов, составленных в основном из коммунис-
тов—арабов и курдов. Эти отряды присоединились к отрядам 
курдских войск и приступили к военному сопротивлению пра-
вительственным войскам. 

Компартия не только принимала непосредственное учас-
тие в борьбе курдов, но и по всей стране проводила большую 
пропагандистскую и организаторскую работу для поддержки 

44 См. П. Демченко, указ соч., стр. 53. 
45 . i'.lf Հ-յ\ ^äUյլ)\ լ յ ^ » >iv» l—JjjJJ Ol * 
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самого движения. Особенно была усилена работа партии в 
частях правительственных войск. В одном из обращений, ко-
торое компартия распространила среди иракских солдат и 
офицеров, говорилось: "Соотечественники, славные сыны на-
шей родины, офицеры, солдаты и студенты! Сегодня перед 
нами стоит большая историческая задача освободить наш 
любимый Ирак от кровавой бойни, возродить свободу, демо-
кратию и стабильность нашей родины, прекратить агрессив-
ную войну против нашего брата и союзника в национальной 
борьбе курдского народа, поднявшегося на защиту своих за-
конных, национальных прав во имя автономии в рамках ирак-
ского единства. Родила призывает вас сегодня осуществить 
историческую миссию—помочь курдским революционерам. 
Она призывает вас создать процветающий, демократический, 
свободный Ирак... Объединяйтесь в прочный национальный 
фронт, вступайте в партизанские отряды иракского Курдиста-
на...»46. 

Благодаря деятельности ИКП тысячи солдат и офицеров— 
курдов и арабов из иракской армии перешли в курдскую 
освободительную армию. О подвигах коммунистов-партизан 
говорится во многих документах и бюллетенях. Приведем 
лишь одно письмо, под названием «Да здравствуют комму-
нисты-партизаны Курдистана», полученное с фронта Реван-
дуза. Оно было помещено в обращении компартии к иракской 
армии. В письме рассказывается об операции коммунистиче-
ских отрядов по защите горы Сар Хасан Бек, являющейся 
стратегическим пунктом для отрядов «Джаш»4 7 . «После при-
нятого плана на заре 21 сентября 1963 г.,—говорится в док-
ладе командира отрядов коммунистов,—мы начали атаку. 
Когда начали рваться гранаты и был открыт огонь, наши 
войска перешли в наступление. Спустя 10 минут мы разгро-
мили врага и заняли его передовые позиции, затем мы нача-

46 «Временным информационный бюллетень ИКП», октябрь—ноябрь 
1963 г. 

47 Курды джашем называли тех курдов, которые выступали на сто-
роне правительства, против их движения. «Джаш» в переводе с курдско-
го означает «молодые ослы». 
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ли атаку и на другие укрепленные пункты»48. Командир этих 
отрядов в своих телеграммах, направленных в политбюро ЦК 
ИКП и вождю курдского движения Мустафе Барзанн, писал: 
«Коммунисты и партизаны смогли удержать свои позиции и 
укрепиться на них, несмотря на артиллерийский обстрел и 
бомбежку шести самолетов»49. 

ИКП вместе с другими компартиями арабских стран 
разъясняла широким слоям народов Арабского Востока, что 
война в отношении курдского народа в Ираке лишь поро-
чит арабское национально-освободительное движение, извра-
щает его и придает не свойственный ему расистский характер. 
Вот почему прогрессивные и национальные круги, главным 
образом, коммунистические партии арабских стран, повели 
совместную борьбу против нового режима и потребовали пре-
кращения войны в Курдистане и демократического решения 
курдского национального вопроса в рамках свободного демо-
кратического Ирака50. Для достижения этой цели ИКП счи-
тала первоочередной задачей демократического движения в 
Ираке ликвидацию реакционного режима и создание истинно 
демократического антиимпериалистического правительства51. 

Антинародная политика нового режима поставила 
его перед серьезными трудностями, вызвав острый полити-
ческий кризис. В своем последнем письме в ЦК, сразу же 
после февральского реакционного переворота, первый секре-
тарь ЦК ИКП Салям Адиль прозорливо писал: «Нынешний 
реакционный заговор изолировал себя гораздо больше, чем 
была изолирована под конец диктатура Касема. Подобной 
диктатуре неизбежно очень скоро наступит конец». Действи-
тельно, спустя девять месяцев, 18 ноября 1963 г., 
произошел новый государственный переворот. Власть над 
страной захватили так называемые «третьи силы», возглав-
ляемые президентом Ирака Арефом. В феврале 1964 г. было 
достигнуто соглашение о прекращении огня в Курдистане. 

44 «Новости Курдистана. Временный информационный бюллетень. 
ИКП» за 10. XI 1963 г. 

49 Там же. 
50 См. .Information Bulletin. Documents on tlie Communis! and Wor-

kers Parties*, Prague, 1967, p. 21—22. 
51 См. «Тарик аш-Шааб», середина сентября 1963 г. 



В августь 1964 г. состоялся пленум ЦК Иракской ком-
мунистической партии, где, наряду с другими вопросами, бы-
ла обсуждена также курдская проблема. Пленум по этому 
вопросу принял постановление, в котором подчеркивалось, 
что 18 ноября, после свержения реакционного режима и фев-
ральского соглашения, вновь создалась возможность мирно-
го решения курдского вопроса52. Пленум констатировал, что 
прекращение огня в Курдистане является важным завоевани-
ем курдского и арабского народов. Принятие правительством 
принципа мирного решения курдского вопроса и предвари-
тельное признание им национальных прав курдского народа 
в рамках Иракской республики отвечали интересам укрепле-
ния национального единства, мира и безопасности в этом 
районе. 

Пленум подчеркнул, что реалистическая политика, про-
водимая руководством Демократической партии Курдистана, 
возглавляемой Барзани, отвечает коренным интересам обще-
национальной борьбы в Ираке и тем самым содействует осу-
ществлению некоторых насущных национальных требований53. 
В этих условиях ИКП вела свою работу по двум направле-
ниям. Во-первых, она боролась за демократическое развитие 
Ирака, и во-вторых, компартия вновь ставила перед патрио-
тическими и прогрессивными силами вопрос об усилении 
борьбы против возобновления войны в Курдистане, за обес-
печение мирного решения курдского вопроса на демократи-
ческие основах54. 

При правлении Арефа курдский вопрос опять не был ре-
шен, и иракское правительство вновь возобновило каратель-
ные операции в иракском Курдистане. Резко осуждая поли-
тику правительства, ИКП в своем заявлении отмечала, что 
стремление прежних и нынешних правителей Ирака извра-
тить цели курдского освободительного движения и предста-

я См. '(jäNjJU՝ ^уч-^Լյ՝ < ֊> jaJ J ՝կՀ֊~И jÜ.aJJ\ Ö W i ' 
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w См. «Тарик аш-Шааб», начало сентября 1964 г. 
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вить требование автономии как сепаратистское устремление 
свидетельствует о шовинистическом образе мышления, кото-
рое не признает право на самоопределение за угнетенными 
народами. 

Принимая во внимание высшие национальные интересы 
иракского народа, всех народов арабских стран, законные 
интересы курдского народа в Ираке, компартия предложила 
правительству Арефа следующий проект в качестве основы 
для мирного и справедливого урегулирования курдской проб-
лемы: 

1. Прекращение военных действий, вывод всех военных 
подразделений из Курдистана и роспуск всех нерегулярных 
войск. 

2. Выпуск на свободу всех заключенных и задержанных 
в связи с курдской революцией и возвращение на службу 
всех уволенных и смещенных военных и гражданских лиц. 

3. Эвакуация арабских племен из земель, насильно от-
нятых у курдов. 

4. Предоставление курдскому народу свободы печати, 
создания политических и общественных организаций. 

5. Признание курдского языка официальным языком в 
пределах Курдистана и гарантия культурных прав курдскому 
народу. 

6. Создание комитета, представляющего все патриотиче-
ские силы курдского народа, для осуществления контроля за 
выплатой компенсации лицам, пострадавшим от военных 
действий, восстановления всего того, что было разрушено во 
время войны, а также принятия мер по развитию экономики 
Курдистана. 

7. Выборы глав административных единиц и муниципаль-
ных советов и назначение чиновников в курдские районы из 
числа курдов. 

8. Представительство курдов в организациях и учрежде-
ниях центральной власти как исполнительной, так и законо-
дательной, в соответствии с принципом их пропорционально-
го количества. 

9. Признание национальных прав курдского парода, в 
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том числе права на автономию в рамках Иракской респуб-
лики и подтверждение этого в конституции55. 

Иракское правительство игнорировало эти требования и 
весной 1966 г. предприняло одно из крупных наступлений про-
тив курдов. После того, как освободительная армия иракско-
го Курдистана нанесла чувствительные удары по позициям 
правительственных войск и их наступление потерпело провал, 
правительство Арефа 29 июня 1966 г. заключило соглашение 
с руководством курдского движения о мирном решении воп-
роса. ЦК Иракской коммунистической партии, определяя 
свою позицию по отношению к соглашению, отмечал, что «за-
явление от 29 июня—это не окончательное решение курдской 
•проблемы. Оно обеспечивало курдскому народу лишь ряд 
культурных прав при условии отказа от основных националь-
ных прав. Закон об административной децентрализации не 
может лечь в основу политического решения курдской проб-
лемы56. Объясняя цель этого соглашения, ИКП заявила, что 
этим правительство намерено расколоть курдское националь-
ное движение изнутри, после того, как потерпели провал его 
попытки военным путем подавить революционное демократи-
ческое движение в иракском Курдистане57. Анализируя поли-
тическое положение в стране и перспективы развития курд-
ской проблемы после соглашения от 29 июня 1966 г., ИКП 
пришла к выводу, что «курдская проблема в Ираке никогда 
не будет решена при существующей антинародной, диктатор-
ской, шовинистической клике, так как она враждебна и ара-
бам, и курдам, и всем национальным меньшинствам Ирака»58. 
В этих условиях компартия первоочередной задачей всех де-
мократических сил иракского Курдистана считала укрепле-
ние органов демократического управления в освобожденных 
районах Курдистана, созданных в ходе длительной борьбы, 
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повышение боеспособности отрядов курдской армии, мобили-
зацию сил членов ДКП, руководящих кадров Пеш-марга 
(бойцы курдской армии), всех патриотов для укрепления 
курдской армии, оборону освобожденных районов, углубление 
сотрудничества между силами Пеш-марга и народными мас-
сами, поддержание тесной связи с прогрессивными силами 
страны с тем, чтобы обеспечить прочную политическую, эко-
номическую и социальную базу движения. 

На своей конференции, которая состоялась в мае 1966 г., 
курдская секция ИКП приняла решение о более широком 
участии коммунистов иракского Курдистана в курдском дви-
жении «с целью улучшения работы среди курдских демокра-
тов и устранения недостатков, имеющих место в революции». 
«В создавшихся условиях,—говорится в решении ЦК ИКП,— 
курдским революционерам крайне необходимо проявлять 
бдительность и осторожность, сохранить и укрепить единство 
и сотрудничество революционных сил в Курдистане, в первую 
очередь укрепить отряды курдской освободительной армии». 

В своем письме, направленном в политбюро ЦК ДКП в 
ноябре 1967 г., ЦК курдской секции ИКП предложил ряд 
конкретных мер, направленных на проведение более глубо-
ких социально-экономических и демократических преобразо-
ваний в освобожденных районах. 

Третья конференция Иракской коммунистической партии 
в декабре 1967 г. определила политику партии по курдской 
проблеме в новых политических условиях и предложила ряд 
конкретных мер для устранения имеющихся недостатков. 
«Иракская коммунистическая партия,—говорится в резолю-
ции третьей конференции партии по курдскому вопросу,— 
последовательно борется за проведение курса, избранного 
самим курдским народом, курса общей борьбы арабов и кур-
дов против империализма и реакции, за обеспечение свободы 
и демократии для иракского народа и автономии для ирак-
ского Курдистана в рамках Иракской республики и, в конеч-
ном счете, за освобождение всех иракских трудящихся от 
классовой эксплуатации во всех ее формах, курса совместной 
борьбы за построение социализма»69. 

59 «Решение III конференции ИКП по курдскому вопросу». 
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Конференция вновь обращала внимание курдских демо-
кратов на необходимость конфискации земель тех феодалов 
и помещиков, которые сотрудничают с врагами курдского 
движения, и более последовательного осуществления их рас-
пределения среди крестьян60. Создание политического союза 
я иракском Курдистане, основой которого является союз меж-
ду компартией и ДКП, станет самым мощным фактором мо-
билизации сил курдского народа для укрепления этого двл-
жения81. 

После 17 июля 1968 г. к власти пришло левое крыло 
иракской партии Баас. Сложились условия для прекращения 
военных действий в иракском Курдистане и мирного урегу-
лирования курдской проблемы. Новые иракские руководите-
ли понимали, что без справедливого решения курдского воп-
роса иракский народ не может достигнуть национального 
единства. 11 марта 1970 г. было достигнуто соглашение меж-
ду иракским правительством и руководством курдского на-
ционально-демократического движения в Ираке. В достиже-
нии этого соглашения и установлении арабско-курдского сот-
рудничества Иракская коммунистическая партия играла важ-
ную роль. Иракские коммунисты продолжают эту принци-
пиальную линию и в настоящее время. 

Շ. 8. Ս.ՇԻՐՅԱՆ 

ԻՐԱՔԻ ԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԴԻՐՔԸ 
ՔՐԴԱԿԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ 

Ա մ փ ո փ ո ւ մ 

Քրդական հարցը ժամանակակից Իրաքի քաղաքական կյանքի 
հիմնական հարցերից է։ Նրա ճիշտ լուծումով է շատ բանով պայ֊ 
մ տնավորված Իրաքի հետագա զարգացումը դեմոկրատիայի և սո-
ցիալական առաջադիմության ուղիով։ 

Ներկա հոդվածում կուսակցական ծրագրային փաստաթղթերի 
հիման վրա ցույց է տրվում Իրաքի կոմկուսի գրաված դիրքը քրր-
։լական հարցում, նրա հետևողական պայքարը քուրդ ժողովրդի 

60 См. там же. 
См. там же. 
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ա զգա ւին֊ գե մ ո կր ա տ ա կան իրավունքների ճանաչման և արաբա-
քրդական բարեկամության ամրապնդման Համար: 

^ ՛ > > . ՛ 

՝կ>Տ. i^-öJü՝ ^^ ^Այս՛. . .ս.)՛. 

( . j P - i - i - ) 
öt Տ Ä ^ ^ J U J V I Ы—«ä iü \ » Л ՝ — а Л <կ>յՏձ\ ձ ^ յ Լ ս j-^օւյ 

—^ ц * ( 3 — ^ J V " ՝ — ^ Ja^Jj—1« ՝i-Jk 
ä, ; J — x J Ь 'JLo. 1 լ ,Loy ^s l , . fjJÜXn , Ä « ' , ул» 

V j — i — ä S j — « (JLü*;՝ JSJ—JO. S- J -r t i՝ ս ՛ ՝ ЫХ£ло\ 
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Ա. ն. Տ1յՐ-Ղհ'ԼՈՆԴ311Ն 

ՖԱՐԻԿԻԻ «ՆՓՐԿԵՐՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ» (d-P ԴԱՐ) 
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՊՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Պատմական Հայաստանի Աղձնիք նահանգը, որը 7-րդ դարից 
արդեն մասամբ բնակեցված էր արաբներով, տվել է մի արաբ 
պատմիչ ալ-Ֆարիկի, որի, հիմնականում անտիպ, աշխատու-
թյունը՝ «նփբկերտի (Մայյաֆարիկին կամ Մուֆարղին) Պատմու-
թյանըս, մեծ նշանակություն ունի Հայաստանի պատմության ու-
սումնասիրման համար։ 

Նվւրկերտի պատմությունը հայտնի է երկու գրչագրերով, որոնք 
գտնվում են Լոնդոնի Բրիտանական թանգարանում և երկուսն էլ 
թերի են, չունենալով սկղբի և վերջի թերթերը։ Դրանցից մեկը մեծ 
ձեոագիր (Ог. 5803), որը պարունակում է 200 թերթ, իսկ մյոլ֊ 
սը՝ (Ог. 6310) փոքր է և ունի 138 թերթ, սակայն երկուսն էլ գրեթե 
նույն բնագիրն են ներկայացնում։ 

Այս ձեոագիր աշխատության վրա ուշադրություն է դարձրել 
անդւիացի արևելագետ Հ, Ֆ. Ամեդրոգը, որն այն նկարագրելուց 
հետո, նրա մի փոքրիկ հատվածը տպել է արաբ պատմիչ Իբն ալ-
Կալ անիսիի «Դամասկոսի պատմությանл վերջում որպես հավել-
ված'։ Փոքր հատվածներ օգտագործել են Մ. Կանարը2, Վ. Մի-
նորսկին3 և Գ. Ծերեթելին*։ Բացի դրանից Բ. Ա. Լ. Աոլադը հրա-
տարակեց Մրվանյանների պատմությանը վերաբերող մի մեծ 
հատված"ւ 

1 Hlslory of Damascus by Ibn al-Qalanlsl, ed. by H. F. Amedroz, Le-
yden, 1908, p. 360—365. 

3 Receull des textes r.elatlfs a Sayf al-Daulah, Alger, 1934. 
3 Caucaslca in the History of Mayyafariqln, BSOAS, 1949 p. 27—35. 
4 .Арабская хрестоматия", Тбилиси, 1949, стр. 68—75. 
3 Tarlkh al-Fariqi, Cairo, 1959. 
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Ահմսւդ Իբն Յոլսոլֆ Իբն Ալի Իրն ալ-Ազրակ ալ-Ֆարիկին ծըն-
վել է Հայաստանի Նփրկերտ (պատմական ՏիգրանակԼրտ) քա-
ղաքում և շրջել է բազմաթիվ արևելյան երկրներ։ Եղել է Բաղդա֊ 
դում, Մոսոլլոլմ, Դամասկոսոլմ, Հալեպում, Մարդինոլմ, Ամի֊ 
դում, Խլաթոլմ, Pերկրիում, Անիում, Վրաստանոլմ ու Դերբենդում։ 
նփր կերտում պաշտոններ է վարել, իսկ Վրաստանոլմ ծառայու-
թյան է մտել Դեմետրե թագավորի մոտ։ Ֆարիկին օգտագործել է 
բազմաթիվ արաբական սկզբնաղբյուրներ, որոնց մեջ բացի հայտ-
նի մատենագիրներից՝ Բալազոլրի, Իբն Խորդադրեհ և այլն պետք 
է հիշել նաև Շիմշաթիի (Հայաստանի Արշամաշատ քաղաքից) 
аՄոսուլի պատմությունը», որը դժբախտաբար դեռ հայտնաբեր-
ված չէ։ Ֆարիկիի համար մեծ նշանակություն են ունեցել իր անձ-
նական պրպտոլմներն ու դիտողությունները, քանի որ շատ բան 
անձամբ է ստուգել։ 

Ֆարիկիի 12-րդ դարի կեսերին վերաբերող տեղեկությունները 
Հայաստանի մասին հույժ հետաքրքրական են։ Դա այն ժամանա-
կաշրջանն էր, երբ Հայաստանում կատաղի պայքար էր գնում 
տարբեր ուժերի միջև։ Հայկական իշխանություններից (Սասոլնի 
Թոռնիկյանները, Վասպոլրականի Խեդենե կ յան-Արծ րոլնին երը, 
Սյունյաց թագավորությունը, Արցախի իշխանությունը և այլն) ոչ 
մեկը ի վիճակի չէր երկիրն ազատագրել տեղում հաստատված 
օտար ուժերից, որոնք անպատիժ ասպատակում էին հայկական 
նահանգները։ Խլաթի Շահ-Արմենները, Աղձնիքի Արտուխյանները, 
Կարսի ու Կաբինի ամիրաները, Անիի ու Դվինի Շադդադյանները 
իրար ձեռքից խլխլում էին հայկական քաղաքները։ Այս թոհուբո-
հին եռանդուն կերպով մասնակցում էին Ատրպտտականի Ելտկուզ-
յանները և մահմեդական այլ տիրակալներ։ Պայքարին մասնակ-
ցում էին նաև վրաց Բագրատոլնիները, որոնք օգնում էին Հյուսի-
սային Հայաստանի հայ իշխաններին ազատագրելու երկիրը։ 

Հյուսիսային Հայաստանը ամիրայությունների ձեռքից ետ 
խլելու սկիզբը գրվեց Դավիթ Բ շինարարի օրոք (1089—1125), 
որը 1118 թ. իր թագավորությանը միացրեց Տաշիր-Ձորադետը։ 
1121 թ. օգոստոս ամսին նա հաղթեց մահմեդականների միացյալ 
զորքին Մանգլիսի մոտ Դիդգոր կոչված լեոներում։ Դրանից հե-
տո 1122 թ. նա երկար պաշարումով կարողացավ գրավել Տփղիսը։ 
Դեմետրե Ա (1125—1155/6) Բագրատունին շարունակեց պայքարը 
ամիրայությունների դեմ և 1139 թ. օգտվելով Գանձակի երկրա-
շարժից, հարձակվեց քաղաքի վրա ու մեծ թվով գերիներ վերցրեց 
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մահմեդականներից։ Գնորդի Գ Ո15516—1184) թագավորը հայերի 
աս/սաամրության շնորհիվ 1161 թ. գրավեց Անին և քաղաքի կա-
ոավարիչ նշանակվեցին Սագուն Արծրունին և ապա Սարդիս իշ-
խան Дш//արյանը, իսկ 1162 թ. գրավեց Դվինը։ Սակայն 1163-ին 
մահմեդականների (Ատրպատականի Ելտկոլղ Աթաբեկի և այլոց) 
միացյալ գորբր նախ գրավեց Դվյինը, ապա Անին պաշարելաց հե-
տո րնդհարվեց Գեորգիի հետ ու պարտության մատնեց նրան։ Այս 
հաղթանակից հետո Ատրպատականի զորքերը Հայաստանում աս-
տիճանաբար նվաճեցին Սյունյաց թագավորությունը և Արցախի 
իշխանությունը։ Ելտկոլզի մահվանից հետո Գեորգին նորից հար-
ձակման անցավ և 1174 թ. վերստին գրավեց Անին։ Հյուսիսային 
Հայաստանի ազատագրումը իրագործեց հայկական զորքերի հրա-
մանատար Չ,աքարե Ս.մ ի ր и պ ա и ա լա ր ր ։ 

Ահա սրանք են ժամանակագրական շրջանակները Ֆարիկիի 
պատմոէթյան այն հատվածի, որի թարգմանությունը տալիս ենք 
ստորև։ Իհարկե Նւիրկերտի պատմության մեջ կան նաև այլ տվյալ-
ներ Հայաստանի պատմության մասին, մանավանդ, որ դրանում 
շարադրված I; 9—12-րդ դդ. խալիֆայության և մանավանդ Աղձ-
նիքի պատմությունը։ Ֆարիկիի Հայաստանին վերաբերող տեղե-
կությունների ամբողջական պատկերը հնարավոր կլինի ունենալ 
միայն այն ժամանակ, երբ լրիվ հրատարակվի նրա անտիպ աշ-
խատությունը։ 

Ստորև տալիս ենք երեք հատվածի թարգմանություն, նախ Գ. 
Ծերեթելոլ հրատարակած էջերից (Ա) և ապա Վ. Մինորս՚կոլ թարգ-
մանությունից (Բ)։ Վերջապես Ամեդրոզի լույս ընծայած հատվա-
ծը (Գ)։ որն ավելի արժեքավոր է և հետաքրքրական։ Փակագծերի 
մեջ առնված հատվածը այլ հեղինակի է պատկանում։ 

Ա. «Հինգ հարյուր տասնհինգ (1121 —1122) տարում Բ՚աֆլիսի 
(Տփղիսի) ժողովուրդը՚ հրավիրեց նաջմ ալ-Դին Իլզազոլն2, որ-
պեսզի Բ՚աֆլիսը նրան հանձնի, իսկ նախապես քառասուն տարի 
նրա ժողովրդի ձեռքում էր գտնվում։ Երկու հարյուր տարի իշխում 
էր դրա ժողովրդից մի ընտանիք, որը կոչվում էր Բան ու Ջաֆար 

1 ժողովուրդ ասելով բոլոր դեպքերում նկատի ունի քաղաքի միայն մահ-

մեդական աղդարնակչությունը։ 
2 Արտուխ յանների մի ճյուղը իշխում էր Մ ա ր դին ում 1106/1107 թվից սկսած 

և դրանցից էր նաշ մ ալ-Դին Ալփի Իրն Տիմոլրտաշը (1152/53—1179/80), տե՛ս 

E. de Zambaur, Manuel de genöalogle et de Chronologie, 1955. p. 228 —229. 
3 Զաֆարյաններ, Տփղիսի ամիրաներ։ 
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իսկ հետո քայքայվեց: Ապա նրա ժողովուրդը վերցրեց իշխանու-
թյունը և ամեն ամիս մեկն էր իշխում։ 

Վրաց (Քուրչ) և Աբխազաց թագավոր Դաոլդը (Դավիթ) շատ 
նեղեց քաղաքը, իսկ [ժողովուրդը] լուր ուղարկեց սուլթան Թուզ֊ 
բիլին*, որը Ջ անդիում (Գանձակ) ու Առանոլմ էր։ Սա օգնություն 
ուղարկեց, սակայն Վրաց թագավորի ճնշումը շարունակվում էր և 
համաձայնվեցին, որ ամեն տարի նրան կտան տասը հազար դինար 
ու կունենան միայն տասը հեծյալից բաղկացած մի էոկատ: Ա/ս֊ 
պես մնաց որոշ ժամանակ։ 

Ապա հրավիրեցին Նաշ մ ալ-Դինին և նրա հետ եկավ Սայֆ 
ալ-Դաոլլա Դոլբայս Ւբն Սադակա ալ-Մ ա ղ ի ագին՝, որը Նաջմ ալ֊ 
Դինի փեսան էր՝ ամուսնացած նրա աղջկա՝ Քոլհար (Գոհար) խա-
թունի հետ և այդ տարի էր նրա մոտ եկել։ Նա զորքերի հես։ գնաց, 
իսկ նրա հետ էր ալ-Կադի Ալամ ալ-Դին Իբն ալ-Ջաբարր, որի 
որդին՝ ալ-Կադի Արոլ-լ-Ֆատհը այժմ Մարդինի դատավորն է և 
վեզիր Աբու Տամմամ Ւբն Աբդոմյը։ Նրանք հասան Արզան ալ-
Ռում, որտեղ Կադին ու վեզիրը ետ մնացին։ Նա զորքով գնաց Կարս 
և Տարիալիսի I ß՝ռեղբ) ճանապարհով առաջ անցավ։ Շատ զորք 
հավաքեց և եկավ սուլթան &ուղբիլը Ջան ղիի (Գանձակ) կողմից. 
իսկ Ֆախր ալ-Դին Ջուղան Արսլան աւ-Ահդաբը՝ Դաոլինի (Դվին) 
կողմից։ Առաջ գնաց զորքը մինչև որ նրա ու 0՝աֆլիսի լեռ ան միջև 
կես օրվա ճանապարհ մնաց։ Դաոլդ թագավորը դուրս եկավ արև-
մրտյան կողմից և նրա որդին՝ Դիմիթրին (Դեմետրե) լեռան կա-
տարից հարձակվեց, իսկ նրանք (մահմեդականներր) լեռան ստո-
րոտում էին։ Այդտեղ մեծ ճակատամարտ եղավ և մահմեդական-
ները անհաշիվ սպանվեցին ու պարտվեցին։ Մահմեդականներն 
ու արաբները անհաշիվ գերի ընկան և նրանցից մեծ ավար վերց-

4 Թոլղրի/ը Իրաքի սելջուկյաններից էր և իշխել է 1132—1133 թթ.ւ Այս 

դեպքերի ժամանակ Իրաքոլմ իշխում էր նրա եղբայր Մոլհամմադր (1118—1131)։ 
Б Սայֆ ալ֊Դաոլլա Սադակա Իբն Դուբայսը, որը Սադակա Բ֊ն է (1135 — 

1137), Իրաքի մազիադիներից էր։ Այս դեպքերի ժամանակ նրանց ամիրան էր 

Սադակա յի հայրը՝ նուր ալ-Դաուլա Դուբայսը (1108—1135) ւ СтЭНЛН Л э Н - П у Л Ь , 

мусульманские династии, (В. Бартольд), СПб., 1819, стр. 97. 
в Ֆախր ալ-Դին Բ՛ուղան Արսլան ալ-Ահդարը Արդնում և Բաղեշում իշխող 

սելջուկյան ընտանիքից էր, որը խնամիական կապերի մեջ էր Արտուխ յանների 

հետ։ նրանցից հայտնի էին Բ՛ուղան Արսլան Իբն ալ֊Ահդաբը, Հուսամ ալ-Դաու֊ 

չան, Շամս ալ-Դին Յակուտ Արսլանը և վերջապես Ֆախր ալ-Դին Դաուլաթ Շահ 

Իբն Բ՛ուղանը (իշխել է 1148/49 թ.)։ 
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րին այնպես, որ մինչև այժմ էլ նրանց (վրացիներիյ մոտ գերիներ 
են մնում։ 

Ես տեսել եմ ռազմի գաշտը, երբ Թաֆլիս եմ մտել հինգ հար-
յուր բաոասուն ութ (1153) տարում և Աբխազաց թագավոր Դի֊ 
միթրի ի {Դեմետրեյ ծառայության մեք մտել։ Մենք միասին ճա-
նապարհորդել ենք նրա տիրույթներում յոթանասուն օրից մի քիչ 
ավելի։ Ապա գնաց Լթագավորը] Ալլան ի (Ալանաց) և Դարբանդի 
կոզմեբր։ Օրերից մի օր հասանք մի լայն մարգագետին, լեռ ան 
դիւ1աց, իսկ լեոան ստորոտում կար մի բարձր ամրոց։ Թագավո-
րր այնտեղ իջևանեց։ Ասաց ինձ Աբխաղաց թագավորը՝ ով այսինչ, 
այս ամրոցում մի օտարական կա, որը գերի է Ւլղաղիի մարդ-
կանցից։ Վաղը բարձրացիր նրա մոտ, նայիր և հարցրու, թե որ-
տեղի՛՛ց է նա։ Ես մտքումս մի որոշում առա։ [Սակայնի երբ գի-
շեր եղավ, թագավորին լուր հասավ, թե ինչ որ նահանգ ապստամ-
բել է նրա դեմ։ Անմիջապես երթի փողը հնչեց և թագավորը ճա-
նապարհ ընկավ։ 

Ա/լահը չկամեցավ, որ մենք հանդիպեինք իրար։ 

Երր մահմեդականները պարտվեցին, Նաշ մ ալ-Դինը Դռլբայսի 
հետ քսան ձիավորով դուրս եկավ, գնաց իր երկիրը և ամբողջ 
կազմով վերադարձավ Մայյաֆարիկին (Նփրկերտ)։ [Մահմեդա-
կան] զորքերի պարտությունից հետո Աբխաղաց թագավորը վերա-
դարձավ ու պաշարեց Ի՚աֆլիսը, ապա սրով գրավեց այն և մտավ 
հինդ հարյուր տասնհինգ տարվա վերջում (1122)։ Կողոպտեց, մեծ 
մասը վաոեց, ապա երաշխիք տվեց, բնակչությանը լավ վերա-
բերվեց և պայմանագիր կնքեց ըստ նրանց ընտրած պայմաններիt 
Պայման դրեց, որ մահմեդականների ապրած կողմը խոզ չտանեն 
կամ չմորթեն նրանց մեջ, դիրհեմ (արծաթ գրամ) կտրեց նրանց 
համար, որի վրա խալիֆա յի ու սուլթանի անունները կային, իրա-
վունք տվեց բացահայտ կերպով ազան (աղոթքի կոչ) ու աղոթք 
անելու, որոշեց, որ ոչ մի վրացի, հրեա կամ հայ չմտնի Իսմայիլի 
բաղնիքը, ուրբաթ օրը մզկիթի մինբարից (բեմից) հիշեն խալի-
ֆային ու սուլթանին և ոչ թե իրեն։ Նա պայման դրեց, որ վրացու 
ծառայությունը արժի տարեկան հինգ դինար (ոսկի դրամ), հրեա-
յին ը՝ չորս դինար, իսկ մահմեդականինը՝ երեք դինար, իսկ ով որ 
որևէ մահմեդականի նեղեր, ապա նրա արյունը պետք է թափվեր։ 
Մահմեդականներին ծայր աստիճան բարյացակամ վերաբերվեց, 
իսկ կրոնավորներին, գիտուններին ու ԱՈլֆիներին այնպիսի հար-
գանք ու պատիվ ցույց տվեց, որպիսին նրանք չունեին մահմեդա-
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կանների մոտ: Ես տեսել եմ, թե ինչպես ալս պայմանները մահ-
մեդականները վայելում են մինչև այն օրը, երբ մտա նրանց մոտ 
հինգ հարյուր քառասուն ութ (1153) տարում: 

Այգ տարում ես տեսա Դիմիթրի թագավորին, որը եկավ Վաֆ-
լիս (Տփղիս) և մի քանի օր մնաց: Ուրբաթ օրը նա գնաց մեծ 
մզկիթ և նստեց մինբարի (բեմի) ու քարոզիչի դիմացի նստա-
րանը: Նա ունկնդրեց ամբողչ քարոզը ու սպասեց մինչև որ մար-
դիկ աղոթեցին ու դուրս եկավ: Այդ օրը մեծ մզկիթին նվիրաբերեց 
երկու հարյուր կարմիր դինար: Ես տեսա, թե նա ինչքան բարյա-
ցակամ էր կրոնավորների, գիտունների, սոլֆիների, քարոզիչների 
և ազնվականների նկատմամբ, որոնք իրեն էին դիմում: Բարիք էր 
անում նրանց, պատվում էր, պաշտպանում էր ու առատաձեռն 
նվերներ տալիս: 

Ասել են, որ հինգհարյոլր տասնվեցին (1122—1123) Ջանգի 
(ԳանձակJ քաղաքում երկրաշարժ եղավ և նրա մի մասր չոքեց, 
իսկ պարիսպները կործանվեցին: Եկավ Դաոլդ թագավորր, կո-
ղոպտեց ժողովրդին, գերեց, շատերին գերեվարեց և կառքերի վրա 
դրած ոչխարների նման տարավ: Ինչ որ կար կողոպտեց ու բերեց 
Վաֆլիս: Ժողովուրդը դրանց մեծ մասին գնեց ու ազատ արձակեց»։ 

Բ.7 «Անիի տեր Ֆախր ալ-Դին Շադդագը մարդ ուղարկեց Ար-
1լան Ալ-Ռոլմի տիր ոչ Իզզ ալ-Դին Սալդոլկի աղչկա ձեռքր խնգրե-
լու։ Որոշ ժամանակ անց հայրը նրան ամուսնացրեց Ար ղանի տի-
րոչ հետ։ Ապա Շադդադը լուր ուղարկեց Սալդուկին ասելովս իմ 
իշխանությունը Անիոլմ թուլացել է, ուս՛տի եկ ու գնիր այն ինձա-
նից, ես չեմ կարող դիմադրել վրացիներին և չեմ կարող ետ պա-
հել նրանց: Ես քո ծառայության մեջ կմտնեմ և քեզ հպատակ կլի-
նեմ։ Սակայն, երբ Սալդուկը հասավ, Օադդադը Լնրա դեմ ոխ ունե-
նալով] լուր ուղարկեց Աբխաղաց ու Վրաց թագավոր Դիմիթրիին, 
որն այդ ժամանակ BaZWay լեռան մոտ էր Անիից մեկ օր կամ մի 
քիչ ավելի հեռավորության վրա՝ տեղեկացնելով Սալդուկի գա-
լըստյան մասին։ Եկավ Դիմիթրին Վրաց զորքով և առավոտյան 
Անիոլմ էր։ Հարձակվեց ԼՍալդոլկի մարդկանց] վրա և մեծ թվով 
սպանեց նրանց։ Իզզ ալ-Դին Սալդուկը գերի բռնվեց շատ մարդ-
կանց հետ միասին և անհամար մահմեդականներ զերի ընկան։ Սա 
մի անմոռանալի Լտխոլր] օր էր մահմեդականների համար։ Ապա 

7 Այս հատվածը Մինորսկին ուղղակի թարգմանել է արաբերեն ձեոագրից՝ 

Studios, 86—88։ Աոաջին մասը վերաբերում է 543 (1154) թվականին։ 
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Գի ար Ii-արիայի ու Սիրիայի Բ աբավորները դեսս/աններ ուղարկե-
ցին Աբխազաց թագավորին միջնորդության Համար, և Իզղ ալ-Դինի 
Համար վւրկադին որոշվեց Հարյուր Հաղ ար դինար (ոսկեդրամ )։ 
հա արձա1լվեց ո։ վերադարձավ իր երկիրը։ Եվ մի Հսկայական գոլ֊ 
մար ուղարկվեց նրա երկրից ւիրկելու այն գերիներին, որոնք Սալ-
ղո։կի Հես։ րոնվել էին»։ 

SSO (115ÜJ տարվա Համար Ֆարի կին պատմում է• 
"ՔաՀանաները ապստամբեցին Ան ի ում և այն գրավեցին 

'հաիւր ալ-Գին Շագդադ 1'բն ՄաՀմուդ Իբն ՄինոլջիՀրի ձեռքից ու 
րադարր Հանձնվեց նբա եղբորը՝ Ֆադ/անին։ Ամիր Շադդադը թողեց 
երկիրր ո։ գնաց Սիրիա՝ Ասադ ալ-Դին ՇիրքոլՀի մոտ, որի Հայրը՝ 
Շ ագին, այս տան Հո/ատակներից էր։ Սա մի Հին տուն է այս կող-
մերում և Հայտնի է որպես Իբն Արի-լ-Ասավյիր Իբն Մ ինոլջիՀրի 
տունը։ Ամբողջ Աոանր Ջ անդիից (Գանձակից) մինչև Դրղ (Դվին) 
և Հարակից մասերով նրանց էր պատկանում։ Նասր ալ-Դաոլ/ա 
Իրն Մրաանր նրանց ընտանիքից [աղջկա] Հետ էր ամուսնացել 
ինչպես Հիշել ենք։ Ամիր Շադդադը որոշ ժամանակ մնաց Նոլր 
ալ-Դին ի ծառայության մեջ, ապա եկավ Մ արդին և գնաց տեսնելու 
ալ֊ Մ ալիք Նաջմ ալ-Դին (Արտ ախ յանին ), որը նրան քաղցր վերա-
բերվեց և տվեց ընծաներ ու կալվածներ, որոնց մեջ էր Հիսն ալ֊ 
Հաղիդր (Երկաթաբերդ) Միֆարկինի երկրռւմ Սանասինայի (Սա-
սանի) սաՀմանների վրա։ Որոշ ժամանակ մնալուց Հետո Շադ-
դադը վերադարձսւվ իր մորեղբոր տունը Սարմարի քաղաքում և 
այնտեղ որոշ ժամանակ մնաց։ Ես նրան Հանդիպել եմ Միֆարկի-
նում, իսկ նախապես ես նրան Հանդիպել էի իր իշխանության ժա-
մանակ Անի քաղաքում, երբ ես թագավորի ծառայության մեջ էի 
բ՚աֆլիսամ։ 548 (1153/1154) տարում նա ինձ բազմաթիվ նվերներ 
էր ավելս։ 

Գ, «556 (1160/1161) տարում Անա (Անի) քաղաքում քաՀանա-
ներն ապստամբեցին նրա տիրոջ ամիր Ֆադլոլն Իբն ՄինոլջիՀրի 
դեմ, որը պարտվեց ու գնաց Քարան" կոչված ամրոցը Սոլրմա-
րիի մոտ։ Ք աՀ ան աներն Անա՛ւ։ Հանձնեցին Աբխազաց թագավոր 
Քարքոցյին" (Գևորգի)։ Նրա զորքը եկավ տիրեց, մեծ Հարստու֊ 

8 Հայտնի չէ, թև բնագրում Բաբրան Է, թե Քարան, որովհետե արաբերենում 

կկոչվեքյ» բայից Հետո հիշված անունից աոաշ аրիл մասնիկն Է ավելանում, որբ 

սակայն երբե,1ն կարող Լ մոռացության տրվելւ Սակայն երկու ձևով Էլ մեղ հայտ-

նի տեղանուն լկա Սուրմալուի մոտւ 

У Բնագրում ղբվաձ Է Քրքուր, որբ տվյալ դեպքում կասկած չկա, որ Գեորդի 

պիտի լինի ե հավանաբար ղրչական աղավաղման արդյունք Էլ 
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թյուն կողոպտեց և գերեվարեց Շագգադի10 և Ֆադլունի ամբողջ 
տունը։ Ջումադա Ա ամսում (մայիս, 1161J Աբխազաց թագավորը 
այնտեղ կառավարիչ նշանակեց իր հաշիբ (սենեկապետ) Սագու֊ 
նին11 և վերադարձավ Թւսֆլիս: 

Իսկ նույն տարվա ռաշաբ ամսում քՀուլիս, 1161) հավաքվեցին 
բոլոր ղդրքերը ամեն կողմերից՝ շահ Արմանը12, Ւգզ ալ-Դին Սալ-
դուկը™, Արզնի տեր Ֆախր ալ-Դին Դաուլատ շահը և Կարսի ու 
Սուրմարիի էոերը և դիմեցին դեպի Արաս (Արաքս) գետը։ Դուրս 

!0 Նվւրկերտի պատմության հիշված դեպքերը վերաբերում են այն ժամա-

նակաշրջանին, երր Հայոց մայրարաղա թ Անիում տիրություն էին անում Շադ-

դադյաններըւ Նրանցից առաջինը՝ Մանու չեն (մոտավորապես 1072—1118), որդին 

կր Բագրատունի իշխանուհու և ինքն էլ իր հերթին ամուսնացեք էր Բագրատունու 

հետt նրա որդին և հաջորդը՝ Արոլ-լ-Ասվար P (մոտավորապես 1118—1124) վատ 

վերաբերվեց Անիի հայերին։ Անեցիք դիմեցին Դավիթ թագավորին (1089—1125), 

որը մտավ Անի և Մայր տաճարի վրա Աբու֊լ-Ասվարի դրած մահիկի փոխարեն-

վերականգնեց նախկին խաչը։ Շուտով Անին գրավեց Արու-լ-Ասվարի որդին4 

Ֆադլուն Գ (մոտավորապես 1125—1130)։ Նրան հաջորդեցին եղբայրները՝ Խուշ-

շերը և ապա Մահմոլդը։ Մահմուդի երեթ որդիները իրար ետևից իշխեցին։ Ֆախյ 

ալ-Դին Շադդադր երկար չմնաց Անիում, թանգի ապստամբ հայերը նրա փոխա-

րեն իշխան դարձրին եղբորըճ Ֆագլունին (1155—1169/61)։ Ապա 1161 թ. հայերն 

ապստամբեցինք և քաղաքը գրավեց Գեորգի թագավորը։ Դրանից հետո Անիում 

տիրում էր Մահմուդի երրորդ որդին՝ Շահանշահը։ 1199 թ. Ջաքարե ամիրսպա-

սալարը Անին վերջնականապես ազատագրեց օտար տարրերի ձեոբիցг 

V. Mlnorsky, Studies In Caucasian Hlstory, London, 1952, p. 79—106. 
" Սագուն Արծրունին Մահկանաբերդի ու Կայենի տեր Արծրունիների տո՞-

մից էր, որդին նշանավոր Ամիր Քուրդ իշխանի, որի թույրը1 Սահակդուխտր, Զա-

քարն ամիրսպասալարի մայրն էրг 

Ինչպես երևում է այս արաբերեն բնագրից, Սագուն անունը, որը դեռ լի 

մեկնված, արաբական Սաադ անվան ձևափոխումն է ՛Հունս վերջավորությամբ 

ինչպես, օրինակ, Ֆադլ-Ֆադլուն, այնպես էլ Սաադ-Սասւդուն (Սա-

գուն )։ 

12 Խլաթում XII դարում իշխում էին Շահ Արմեն (Հայոց թագավոր) տիտ-

ղոսը կրող սելջուկյան ամիրաները։ Դըանցից առաջինն էր Սուքմանը, որը 1100 թ. 

գրավեց Խլաթը և այնտեղ հաստատվեց։ Այս բնագրում հիշվող Շա1 Արմանը 

Սուքման Բ-ն է (1133/34—1183/84), որը հայկական աղբյուրներում Շահ Միըան 

է կոչվում։ 

13 Սելջուկյան արշավանքներից հետո կործանված Կարնո քաղաքը վերստին 

ծաղկեց ի հաշիվ Արծնի, որը կործանվեց սե/ջոլկնեըի կողմից և նրա բնակչու-

թյունն անցավ Կարնո քաղաք ու վերաշինեց այն։ Կարնո քաղաքը (Բ՚եոգուպոլիս) 

մահմեդականների կողմից վերանվանվեց Ար զան ալ-Ռում կամ Արղրում։ Քա-

ղաթում հաստատվեցին Սալդուխյան կոչված ամիրաները (1102—1236), որոնցից 

առաջինը Ալին էր, իսկ սրա որդին՝ Իզզ ալ-Դին Սալդուխը (1153/54— 1164/65) ւ 
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եկավ նաև ամիր ՛հաշմ ալ-Դին Ալփի Ւբն Տիմոլրտաշը նրանց միա-
նալու։ Ալդ աարվա շաաբան ամսում (օգոստո и, 1161) իշան Ան ի ի 
մոտ և սլաշարեցին ալն։ Նրանց դեմ դուրս եկավ Աբիւազաց թա-
գավոր Քարքոլրը (ԳեորգիJ և ջարդեց նրանց Անայի (ԱնիիJ դար-
բասի մոտ։ Երբ ղորթն ու թագավորը հասան, Աալդոլկ ամիրան 
նահանջեց և անջատվեց մահմեդականներից, բան ղի ինչպես հի-
շել ենբ, երբ Աբխազաց թ ա գավո ր Դիմիթրին նրան գերել ու ազատ 
էր արձակել, երդվեցրել էր, որ բանի կենդանի էր, նրա կամ նրա 
որդիների դեմ սուր չբարձրացնի և նրանց դեմ զորք լուղարկի։ 
Վերցրեց Սալդոլկն իր ձին, և երբ հեռացավ ամիր Սալդուկը՝ մահ-
մեդական ղորբր ։գար։ովեց ու կոտորվեց և մեծ թվով մարդիկ 
սպանվեցին։ Պարտվեց շահ Արմ ան ը Ան այի դարբասի մոտ, իսկ 
Արզնի տերը իր ձիով փախավ։ Մահմեդականները անհամար գե-
րիներ տվեցին։ Կողոպտվեց շահ Արմանի ուղտերի երամակը14 և 
նրա բարեկամների մեծ մասն սպանվեց, փրկվողներից էր Մա-
սուդը։ Ինը հազար ձիավոր ու հետիոտն մահմեդականներ Սոլք-
մանի տան մեծամեծներից և ուրիշներ գերի բռնվեցին։ Գերի ըն-
կավ նաև Բադր ալ-Դինը Խլաթի տիրուհի՝ Խաթունի եղբայրը մոր 
կողմից և նրա հետ անհամար ժողովուրդ։ 

Պարտության լուրը հասավ ամիր Նաջմ ալ-Դինին, որը հասել 
էր Մանաղկելսոի գավառը և վերադարձավ Մայյաֆարիկին (Նըփըր֊ 
կերտ) առանց միանալու շահ Արմանին կամ ճակատամարտին 
մասնակցելու։ Մոսուլի վեզիր Ջամալ ալ-Դինը սուրհանդակ ու-
ղարկեց Աբխազաց թազավորին բարեխոսելու Իսբաքիւրդի15 տիրոջ 
ամիր Հալդրի ալ-Կըրկթոլղիի համար, որը շահ Արմանի մերձավոր-
ներից էր և ճակատամարտում գերի էր ընկել։ [Թագավորը] ազատ 
արձակեց նրան) \Վեզիրը՜\ ուղարկեց նաև հազար դինար, որով 
գնեց այնպիսի մահմեդականների, որոնք ոչ ոք չունեին՝ ոչ ըն-
տանիք՝ ոչ էլ դրամ։ Այսպիսով, գնեց հիջաղցիների մի խումբ, 
որոնք այդ ճակատամարտում գերվել էին։ 

» Բնագրում գրված է ( р ш Г р ) ' այսինքն՝ ուղտերի երամակ, բայց Վ. 

Մինորսկին այստեղ կարգում է թուրքերեն ԼՀ (չաղաք) բառը, որը նշանակում 

է առաջապահ զորք, տե՛ս Minorsky, Studies, р. 91 ( * » Ь ո թ . l). 
15 Հայտնի չէ, թե այս Իսբաքիրգը (Ասպակե՞րտ) որտեղ էւ Նրա վերջավո-

րությունը անկասկած հայկական էէկերտյ։ արմատն է։ Վ. Մինորսկին այն նույ-

նացնում է Բոհ դան գետի հյուսիսում գտնվող Իսպայիրդի հետ, տե՛ս MlnOTSky, 

S t u d i e S , р . 91 (*անոթ. 3) . 
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557 ւոարվա շաարան ամսում (հոլլիս-օզոսառս, 1162) վրա-

ցիք արշավեցին Դվին քաղաքը, մտան և ամեն ինչ կողոպտեցին: 

Մեծ թվով կոտորեցին և մահմեդականներից անհամար գերեվա-

րեցին։ Քանդեցին այն աշտարակը, որը սարքել էր Կուրտի Իբն 

ալ֊Ահդաբը վրացիների գանգերից՝'1, նրանց կովում հաղթելուց 

հետո։ Նրանք կործանեցին մզկիթները և տների մեծ մասը ու վե֊ 

րադարձան Թաֆլի и (Տփզիս)* Միառժամանակ մնալուց հետո 

դուրս եկան ու շարժվեցին դեպի Տանզի (Գանձակ) քաղաքը, կո-

ղոպտեցին, ժողու/յրդին գերեվարեցին, ապա վերադարձան Վաֆ-

լիս բեոնակառքերի ւիրա դնելով գերիներին և անսահման կողո-

պուտ տարան» 

558 տարվա շաաբան ամսի 9-ին (13 հուլիս, 1163) չորեքշաբ-

թի օրը շահ Արմանը, սուլթան Արսլան շահ Իբն Թոլղրիլ" բեկը, 

Շամս ալ-Դին Իլդիգոլզը1' և Արզնի տեր Ֆաիւր ալ-Դինը մեծ ջարզ 

տվեցին Աբխազաց ու Վրաց թագավորին և մտան Քարքարի1!1 ամ-

րոցը, որտեղ ճակատամարտ տեղի ունեցավ և Լ'էրացիք] խիստ 

պարտություն կրեցինt Նրանցից այնքան կողոպուտ վերցվեց, որ 

ոչ կարելի է նկարագրել, ոչ էլ հաշվեր Ավարի տրվեց թագավորի 

ախոռը, որի մսուրները արծաթից էին, վերցվեց թագավորի գի-

նարբուքի սենյակը իր մեջ եղածներով, որոնց մեջ կային արծաթե 

կարասներ։ Կարասներից մեկը տարվեց սուլթանի մոտ։ Կարասը 

և նրան ընկերակցողին մի կառք [հաղիվ^\ էր տանում։ Սոլլթանր 

[պալատ] ուղարկեց այն և ավարից երկու հազար դինար ուղար-

կեց ծախսերի համար։ Իսկ ոսկե ու արծաթե գինու թասերր բոլորն 

ուղարկեց Համադանի մզկիթը, որպեսզի մարդիկ դրանցով ջուր 

խմեն։ Մի ուրիշ կարաս վերցրին թուրքմենները և կտոր-կտոր 

Բազեշի ե Արզնի տեր Կուրթ Իբն ալ֊Ահդաբը Շադդադյանների ձեռքից 
\իլնց Դվինը 1130 թ. և իշխեց մինչև 1162 թ., 1131 թ. հաղթելով Դվինի վրա 
հարձակվող Աբուլեթի որդի Իվանե Օրրելիին, բարբարոսաբար կտրել տվեց սպան-
ված զինվորների գլուխները և գանգերլւ դարսել տվեց Դվինի մինարեի կտուրի 
վրա (Մեծին Վարդանալ Բարձրբերդցւոյ «Պատմութիւն տիեզերական а, Մոսկվա, 
1Տ61, էշ 161), 

1* Արսլան Շահ Իբն Բ՝ուղբիլը Իրաքի սելշոլկյաններից է և իշխե\ է 1160/ 
61 —1177/78 թթ.։ 

^ Ելտկուզյանների Ատ ր պատ ականի ամիրայության (1136—1225) հիմնա֊ 
դիր ե/տկուզը (1136—1172) Իրաքի սուլթան Մասուդի ստրուկն էր, հետո ամուս-
նանալով նրա այրու հետ, դարձավ Ատրպատականի տերը։ 

19 Հավանական է, որ այս Քարքարին լինի Դյառզյառը Լոռում (այժմ Ստե-
փանավանի շրշան ում) ։ StMClieS, 93, ծա՛նոթ. 1, 
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արեցին։ Մեծ կողոպուտ վերցրին ու շատ ժողովուրդ կոտորեցին։ 
Ար/սազաց թագավորը փախավ մի ընդարձակ սոճոլ անտառ, ուր 
երեր օրվա Հեռավորության վրա արևի լույսը մարդ հաղիվ է տես-
նում։ ԼԱպադա] ճակատամարտի վայրը այդ անտառում ես տեսել 
եմ, երբ 549 (1154) տարում Աբխաղաց թագավորի ծառայության 
մեք էի գտնվում։ 

Շահ Արմանը վերցրեց երեք բեռ, որոնցից առաջինի մեջ կա-
յին ոսկե ու արծաթե ամաններ, երկրորդի մեջ թագավորի մատուռն 
էր, որտեղ կային տարբեր տեսակի գոհարներով ընդելուզված ոսկե 
ու արծաթե խաշեր, ինչպես նաև ոսկով նկարազարդված ավետա-
րաններ, գոհարներով ընդելուզված, որոնց արժեքր ոչ ոք չգիտեր 
և նմանը ոչ մի տեղ լկար։ Երրորդ բեռան մեջ կար թագավորի 
գանձարանը, ոսկով, արծաթով ու գոհ ա րեղեններով, որոնք շա-
տության պատճառով հնարավոր չէր գնահատել։ Նույնիսկ ասվում 
է, որ Խլա թի Դիվանի գրագիրները, երբ գրանցել են շահ Արմանի 
բաժինը, գտել են, որ դա երեսուն անգամ ավելի էր, քան այն, որը 
Անիի դարպասների մոտ նրանից խլել էին պարտության ժամա-
նակ։ Այս բանը լսեցի Խլաթի շատ մարդկանցից, որոնք ճակատա-
մարտին մասնակցել էին, իսկ ես այդ ժամանակ Բադլիսոլմ (Рш-
ղե շ) էի։ Երբ ավետաբերը Խլաթ հասավ, ես Խլաթոլմ էի, որտեղ 
վւախստականների մի խումբ կար։ Սա մի մեծ օր էր, այնպես որ 
երկու օրում երեք հարյուր գլուխ տավար մորթվեց և միսը բաժան-
վեց աղքատներին ու խեղճերին։ Մի քանի օր հետո շահ Արմանը 
Խլաթ հասավ և այնտեղ ցուցադրեցին նմանը չտեսնված հարըս-
ւոոլթյուն ու զարդեղեն։ Բադլիսի տերը նույնպես տեղ հասավ 
և նրա գալստյան առթիվ քաղաքը զարդարվեց ռամ ադան ամսի 
մեկին (3 օգոստոս, 1163), երբ ես Բագլիսում էի»։ 

լ erՊատմության սերուցքը»*0 (Զուբդատ ալ-Տաոլարիխ) գրքի 
հեղինակը այդ ճակատամարտի մասին պատմում է, որ (Г...Աթաբեկ 
Ւլդի գուզը, երբ• հասավ Ատրւզատական, վրացիք գրեցին նրան և 
ասացին, որ Քանջան (Գանձակ) ու Բայլականը տարեկան հարկ են 
վճարում մեր թագավորի գանձարանին, որը երկու տարուց ի վեր 

30 Այ- Հատվածը (Akhbar ad-daulat al-SaljQqlya ed-iM. Iqbal. pp. 157— 
172), "P վւակագծեքի մեշ ենք նչել, քաղված է սելի^կյան ժամանակա-
շրջանի այլ Հեղինակից, Ամեգրողը Ֆարիկիի բնագրի Հետ է Հրատարակել 
այնг Նկատի ունենալով, ոք Հատվածը Հետաքրքրական է, թարգմանել ենք 
ՖաՐԻԿՒԻ խոսքերի Հետ, Միայն սլետք կնչել, որ այստեղ Հիշված 5вв (1170/71) 
թվականը ճիչս, չէ. Պետք է լինի՝ 558։ 
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չի վճարվել։ ԼքԱստի] պահանջում ենք քեղանից, որ դու վճարես 
այն։ Նա նրանց պատասխանեց՝ ես Իրաքից եկել եմ այս երկիրը 
հենց զորքեր հավաքելու, Թաֆլիսի դեմ գնալու և այն պաշարելոլ 
նպատակով ու չեմ հեռանա մինչև որ գրավեմ այն։ Ինչ ո։ժ որ 
ունեք՝ ի հայտ քերեցեք, ահա զալիս եմ ձեր երկիրը այնպիսի զոր-
քով, որից ձեզ կարող է վւրկել սրերի բախումը և նիզակների հար-
վածները։ 

Սուլթան Արսլան շահ Իբն Թոլղրիլը Համադանոլմ էր, իսկ 
Իրաքի զորքերի վիճակը ավելի բարեկարգ էր, քան սուլթան Մ ա֊ 
սուդի օրոք։ Աթաբեկ Իէդիդուղը լուր ուղարկեց նրան և տեղեկաց-
րեց վրաց նամակի մասին և որ ինքը այսպես-այսպես է պատաս-
խանել, բացատրելով նրան նամակն ու պատասխանը և նրան մա-
տուցելով այն։ Վեր կացավ սուլթան Արսլան շահ Իբն fi՝nւղրիլը 
Իրաքից այնպիսի զորքով, որը Լմարդկանց~\ աչքերն էր շլացնում, 
իսկ սրտերը ահ էր գցում։ Այնպիսի մարդիկ էին, որոնցից մեկր 
հազար և յուրաքանչյուրը բազմապատիկ արժեր։ Պատերազմներն 
էին նրանց դաստիարակել մատակ ձիերի վրա և զանազան փոր-
ձանքներն էին նրանց կոփել։ Իրաքում չկար մի զորք, որի մեջ 
հավաքված լինեին զինվորների այնպիսի խմբեր, ինչպիսիք հա-
վաքել էր այս զորքը։ Շարժվեց \_զորքը՜\։ Գ^աց մինչև որ հասավ 
Աթաբեկ Իլդիգոլղին Նախջաոլանում և ապա Նախջաոլանից գնաց 
մինչև որ հասավ Քանջա (Գանձակ) և այնտեղ մնաց մի քանի օր։ 
Երբ վրաց թագավորը լսեց նրա գալստյան մասին և որ նա որո-
շել է հանդիպել ու կռվել նրա հետ, սուրհանդակ ուղարկեց և աղեր-
սեց [ասելով], որ ես հրաժարվել եմ իմ պահանջից և այլևս քեզ 
վնասող արարք չեմ գործի և կզիջեմ ինչ որ կամենաս ու կկատա-
րեմ քո բոլոր ցանկությունները։ 

Բազմամարդ զորքով ու բավարար պատրաստությամբ սուլ-
թանի ճամբարն էր եկել նաև շահ Արման Սոլկման Իբն Իբրահիմը՝ 
նրա ծառայության մեջ մտնելու և նրա գորգը համբուրելու։ Հենց 
որ հասավ, խոնարհաբար դիմեց սուլթանին, մեծարանքով ու պատ-
վո վ, հեզությամբ ու հարգանքով, իսկ սուլթանը նրան դիմում էր 
[ասելով՝] եղբայրս511 

Երբ Վրաց սուրհանդակը հասավ Աթաբեկ Իլդիգուղին, այս 
բանն առաջարկվեց սուլթան Արսլան շահ Իբն Թոլղրիլին, որը հա֊ 
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վաքեց բոլոր ամիրաներին, ինչպես նաև շահ Արմանին։ Նրանց 
հես։ ներկա եղավ նաև Աթաբեկ Իլդիգուղը և նրանք խորհրդակցե-
ցին Վրաց թագավորի սուրհանդակին տրվելիք պատասխանի մա֊ 
սին։ Բոլորը դիմեցին Աթաբեկ Իլգիգուզին [ասելով] քո կարծիքն 
է վճռականը, դու ավելի լավ գիտես քո երկիրը, ինչ ես մտածում։ 
Նրանց թվաց, թե նա հակված է համաձայնության։ Վեր կացան 
ամիրաները և խոնարհաբար ասացին սուլթանին՝ մենք դրամ ենք 
վատնել մեր զինվորների և մարդկանց վրա և այնպիսի զորք ենք 
հավաքել, որին օդը նեղ է գալիս և նրա ուժից ու գրոհից թեքվում 
է գիշերը, և մինչդեռ այստեղ գալուց հետո, ահա վերադառնում 
ենք առանց հանդիպելու իսլամի թշնամոլն, առանց մեր ուժը ցույց 
տալու և վրեժը լուծելու, հաբվածելոլ նրան, որպեսզի նվաստանա 
ու խեղճանա և առանց ճզմելու նրան, որպեսզի հրաժարվի իր 
ագահության մոլությունից և փշրելու նրան, որպեսզի ահն ու սար-
սափը նրա սիրտը մտնի։ 

Այս կարծիքին համաձայնվեց շահ Արմանը և ասաց՝ իսլամի 
թշնամոլ կարողությունը սաստիկ է և նրա ճնշումը ծանր է մահ-
մեդականների վրա։ Դեռ երեկ նա արշավեց Դվինի վրա, կողոպ-
տեց և գերեվարեց նրա ժողովրդին։ նա տեսնում է, թե ինչպես 
հավաքվել ենք նրա հետ հանդիպելու և պատրաստվել ենք ետ մզե-
լու նրա չարիքներն ու չարագործությունները։ Երբ տեսնի, որ այս-
քան միջոցներ ծախսելուց ու զորք հավաքելուց հետո ցրվում ենք 
առանց հատուցում և հակահարված տալու նրան և վերադառնում 
ենք առանց բախվելու նրա հետ ու դիմադարձ լինելու, այդ ժա-
մանակ կավելանա նրա ցանկությունը [հարձակվելով և հենց որ 
սուլթանը, (ԱէլաՀը հավերժացնի նրա թագավորությունըվերա-
դառնա Իր աք, ապա նա (թշն ամինJ իր մարդկանցով կմտնի իս-
լամի երկիրը, կտրորի այն իր զորքով և ոչ ոք չի լինի նրան դի-
մադրող, դատարկ կլինի [երկիրը] նրանցից, ովքեր կհանդիպեն 
նրան ու կդիմադրեն, և նա իր թույնը կթափի մահմեդական ժո-
ղովրդի վրա և իր չարիքը կսփռի մասնավորի ու ընդհանուրի վրա։ 

Երբ Աթաբեկ Իլդիգուղը լսեց այս խոսքերը և տեսավ, որ բո-
լորն էլ որոշել են հանդիպել Լթշնամոլն՜\ դիմեց ամեն մի ամիրա-
յի և փաթաթվեց ու համբուրեց նրա դեմքը, ասելով[' այժմ իմացա, 
որ դուք նպատակադրված եք սրբազան պայքարի և որոշել եք կըռ-
վել Ալլահի թշնամիների դեմ։ Պատրաստվեցեք անհ ավատներին 
դիմավորելու և ձեր անձերը զոհելու սրբազան պայքարում հա-
նուն ամենահաղթ միակ [Ալլահի]« նրանք ետ ուղարկեցին Վրաց 
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թագավորի սուրհանդակին մեղմ խոս բերով, և իրենց հավարույք1ր 
ցրվեց։ Իսկ սուլթանի մոտ հավաքվել էին անթիվ անհամար 
թուրքմեններ և դիմեցին Վրաց երկիրը։ 

Երբ Վրաց թագավորը լսեց, որ իր երկիրն են դիմում, պատ-
րաստվեց հանդիպման, հավաքեց իր բոլոր ուժերը և դուրս եկավ 
հսկայական զորքով ու բեռներով, այնպես, որ անհավատների ոչ 
մի զորք չէր ունեցել այն, ինչ որ նրա ղորբն ուներ՝ սարք ու հան-
դերձանք, ռազմի ու քանդման գործիքներ, վարժեցրած ձիեր ու 
գերազանց ջորիներ։ 

Իրար մոտեցան երկու խմբերը։ Աթաբեկ Իլդիգոլղը զոր բերը 
երեք մասի էր բաժանել, մի խումբը պատրաստվեց հանզիպելոլ 
թագավորին ու նրա զորքին, մյուս խմբին, որի մեջ կար Իրաքի 
զորքը, նա հրամայեց սպասել մինչև որ ձին ձիուն խառնվի և 
մարդը մարդուն և սկսեն իրար հարվածել ու խոցոտել, որից հե-
տո նրանք պետք է հայտնվեին մահմեդականներին սիրտ տալու 
և հեթանոսներին վախ ազդելու համար։ Երրորդ խմբի մեջ կանգ-
նեցրեց իր ծառաների ու մերձավորների հետ այնպիսի մարդկանց, 
որոնք պատերազմի փորձ ունեին և հաճախ էին մասնակցել ու 
ճանաչել նրա բոլոր փորձությունները՝ լինեն թաքուն, թե հայտնի։ 

Հասավ թագավորը, և դասավորեց իր զորքը՝ աջ, ձախ, սիրտ 
և երկու թև, իսկ մահմեդական զորքը նրանց դիմաց էր կանգնած։ 
Վրացիք հարձակումներ գործեցին մահմեդականների վրա և ուժեղ 
բախվեցին նրանց։ Կռիվը բորբոքվեց նրանց միջև, կտրում էին 
փայլատակող սրևրով և անխնա թռցնում էին գլուխները։ Երբ 
սաստկացավ կռիվն ու աղաղակը, գառնության բաժակը լցվեց 
և վրացիք կուտակվեցին մահմեդականների վրա, մահմեդական-
ների երկրորդ խումբը նրանց դեմ դուրս եկավ ու վախեցրեցt 
Դրանք Իրաքի ամիրաներն էին, որոնց ձիերի գրոհից կարծես գի-
շերվա խավարն էր տիրում և հեղեղ էր թափվում։ Փառաբանելով 
[Ալլահին], գոտեպնդված հաստատակամությամբ ու արագորեն 
միացան իրենց մահմեդական եղբայրներին և առաջ շարժվեցին 
Ալլահի թշն ամիների դեմ, փշրելով նրանց զորքերը, հաղթելով 
նրանց հերոսներին և ետ մղելով նրանց իրենց դիրքերից։ Այնու-
ամենայնիվ սրանք հաստատ էին իրենց թագավորի հետ մինչև որ 
կեսօր դարձավ։ Եվ ահա ժամանեց անձամբ Աթաբեկ Իլդիգոլզը 
իր թուրք մարդկանցով ու կորյուններով, որոնք անհամար թափ-
վում էին սևաթույր գիշերվա նման։ 

Երբ թագավորը տես՛ավ զորքերի ու զինամթերքի առատոլ-
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/Տյունը և թե ինչպես խուռներամ իրար էին հաջորդում՝ թուլացավ 
և [նրանք] դիմացից ու թիկունքից շրջապատեցին սրերով, Ալլա-
հի հավատաց յալ մահմեդականները կուտակվեցին անհավատների 
հեթանոս ամբոխի վրա, նրան ստիպելով աղաղակներ արձակել, 
պար դալ ու փախչելէ Օրը հազիվ Էր կիսվել և նրա հետ մահմե-
դականները կիսեցին Ալլահի պարտված թշնամիներին և նրանց 
հերոսներից ու քաշերից մոտավորապես տասը հազար հոգու սրա-
խողխող արեցին ու սփռեցին բաց դաշտում, որպես կեր երկրի 
գազաններին և երկնքի թռչուններին։ Անհավա տների մեծամեծնե-
րի ու հասարակ մարդկանց մի խումբ շրջապատվեց ու ստորացած, 
անարգանքով ու գերված քարշ տրվեց սուլթանի և Աթաբեկ Իլդի֊ 
դուզի առջև, ինչպես տարվում են ոճրագործները խարույկի մոտէ 
Նրանց դեմքերին անհավատության վաշին կար, ամոթով պարուր-
ված, որոնց ձեռբերը բռնի մեջքին Էին կապել, կամ երեսնիվայր 
քարշ Էին տա/իս, իսկ ոմանց Էլ խոյերով[22 երակին Էին խփել։ 

Վրաց թագավորը հազիվ փրկեց իր հոգին և ավարի փոխարեն 
վսսխոլստի համակերպվեց ու հաղթանակի փոխարեն՝ պարտու-
թյան։ Մահմեդականները այնպիսի կողոպուտի տիրացան, որի 
նմանը ոչ մի մահմեդական ԼռազմիկJ կամ մահմեդական զորք 
ձեռք չէր բերել։ Նրանց ձեռքերը լցվեցին կողոպուտով՝ ազատ 
արածող ձիեր, մեծ հարստություն, լավորակ գեղեցիկ վրաններ և 
պատանի տղաներ, որոնք նման էին թաքուն մարգարիտի։ Թագա֊ 
վորի մոտ գտնված իրերի մեջ էին խոշոր կաթսաները, որոնց մի-
ջից խմում էին նրանց ձիերը, ամբողջովին արծաթե, ինչպես նաև 
ամաններ, որոնց մեջ թագավորին ճաշ էին մատուցում, սեղան-
ներ, ամաններ, ափսեներ, կաթս՛աներ, թասեր՝ բոլորը ոսկուց։ 
Նրա գանձարանում գտան գոհարներ, զուտ ոսկի, մարգարիտ ու 
բուստ (մարջան), ինչպես այն հիշել է բարձրյալ Ալլահը Ղուրա-
նում և խոստացել դրախտի բնակիչներին։ 

Այս պատերազմը 566 (1170—1171) տարում էր։ թորքերը մի 
քանի օրից հետո Վրաց երկիրը մտան և ասպատակ սփռեցին, կո-
ղոպտեցին, սպանեցին, ավերեցին և այն թողեցին ամայի վիճա-
կում, կարծես երեկ բարգավաճ չէր եղել։ Նրանք հեռացան, երր 
արդեն այնքան ավար ունեին, որ նրանց վիճակը բարելավվեց, և 
նրանց երազներն իրականացանг 

22 Խոյը պատերազմական հատուկ գործիք է, որով պարիսպներին էին հար. 

վածում միշնադարում (արար, դաբր)։ 

14—726 
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Սուլթանն ու Աթաբեկ Իլդիգուղը վերադարձան Քանջա (Գան֊ 
ձակ), իսկ շահ Արմանը հեռացավ իր իշխանության նստավայրը։ 
Աթաբեկ Իլդիգուղը Գանձակում մի կառավարիչ նշանակեց, որ-
պեսզի պահպանի այն և պաշտպանի թշնամոլց, որը գուցե աս-
պատակեր նրա շրջակայքն ու երկիրը։ Ապա գնաց և հասավ Նախ֊ 
շաոլան ու այնտեղ որոշ ժամանակ սուլթանի ծառայության մեշ 
մնալուց հետո նրանք գնացին Համադան և ողջ-առողջ հասան 
իրենց ավարով առանց որևէ վնաս կրելու և իրենց բոլոր ցանկալի 
երագներն իրականացած։ 

Իսկ թե ինչ էր պատահել Անի քաղաքում, ահա թե ինչ է ասում 
ալ-Ֆարիկին իր «ՊատմությանJ) մեջ։ 

«559 թ. ջոլմադա Ա ամսին (ապրիլ, 1164) վրացիք մտան Անի 
քաղաքը, ապա հեռացան։ Եկավ Շամս ալ-Դին Իլդիգուղը տիրեց 
և այնտեղ մնաց մի քանի օր։ [Անի՜\ վերադարձան այնտեղից հե-
ռացածներից ոմանք և սկսեցին վերակառուցել այն։ Իսկ Շամս 
ալ-Դին Իլդիգուղը գնաց Ջանղի (Գանձակ) քաղաքը և որոշեց հան-
դիպել վրացիներին։ 

Այդ տարում Սուրմարիի տեր ամիր Իբրահիմը վրացիների 
հետ ուժեղ բախում ունեցավ և մեծ թվով կոտորեց ու մեծամեծ-
ներին գերեց։ 

Տարվա վերջում Շամս ալ-Դին Իլդիգուղը Անին հանձնեց ամիր 
Շահանշահին, Շադդադ և Ֆադլոլն ամիրաների եղբորը, որոնք 
Մինոլջիհրի (Մանոլչեի) որդիներն էին և նրա (Անիի) տերերը։ 

(Ասել է նաև 563 թ. դեպքերի մեջ) այդ տարվա ռաջաբ ամսի 
սկզբին (1168 ապրիլի կեսերին) լուր հասավ, թե Արղան ալ-Ռոլմի 
տեր Իղղ ալ-Դին Սալգոլկը մահացել է և նրան հաջորդել է որդին՝ 
ալ֊Մալիք Մուհամմադը։ (Ասել է նաև), որ 570 թ. ռաբի Ա ամսին 
(հոկտեմբեր, 1174) վրացիք դիմեցին Անի, օրերով պաշարեցին և 
գրավեցին Շադդադի եղբոր ամիր Շ ահ անշահ ի ձեռքից։ Կողոպ-
տեցին, ավարի տվեցին ամեն ինչ, որ այնտեղ կար և իրենց կող-
մից այնտեղ նշանակեցին մի կառավարչի, և [քաղաքը] վրաց տի-
րույթների մեջ մտավ։ 

(Ասել է նաև) նույն տարում լուր ստացվեց, որ Աթաբեկ Իլ-
դիգուղը գնաց վրացիների դեմ և մեծ ճակատամարտ տեղի ունե-
ցավ» Մահմեդականները պարտվեցին, շատերը կոտորվեցին, իսկ 
ուրիշներ գերի ընկան և մահմեդականներից մեծ կողոպուտ վերց-
վեց։ Աթաբեկը որոշ ժամանակ մնաց, ապա մեծաթիվ զորք հա-
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վաթեց և գնաց նրանց դեմ։ նրանք Հանդիպեցին Դվինին դաշտում, 
սակայն ոչ իրար խառնվեցին և ոչ էլ կռիվ տեղի ունեցավ։ Վրա-
ցիք վերադարձան առանց որևէ բան ձեռք բերելու, իսկ Աթաբեկ 
Իլդիդոլզը մտավ Նախշաոլան քաղաքը, զորք Հավաքեց և լուր ու-
ղարկեց Խ/աթի տիրոշը և մի խումբ այլ ամիրաների, որպեսզի 
Հավաքվեն իր մոտ՝ վրացիների Հետ բախվելու և ԱլլաՀի օգնու-
թյամբ նրանց չարագործությունները վերացնելու Համար։ 

(Ասել է նաև) մոլՀարրամ ամսին 571 թվականին (օգոստոս, 
1175) Աթաբեկ Ւլդիգուզը, սուլթան Արսլան շաՀը և Խլաթի տեր 
շաՀ Արմանը, Դիարբաքրի զորքերը և Իլդիգոլզի որդին՝ ՓաՀլևանը, 
որի Հետ կային Ատրպատականի և Համ ադան ի անթիվ զորքեր, 
դիմեցին Վրաց երկիրը։ Հասան Լուռի ու Դումանիսի դաշտի մեր-
ձակայքը, ապա դուրս եկան Ակ ՇաՀիր, որը ընկած է Ախալքա-
լաքի և Տար յա լիս ի (Թռեղք) դաշտի միշև։ նրանք կողոպտեցին 
այդ նաՀանգը, ավերեցին շեները, գերեվարեցին ում որ գտան, 
ոչնչացրին ցանքատարածությունները, այնպես, որ ոչ մի շենու-
թյուն չմնաց այդ կողմերում։ Թագավորը նստեց անտառում 
իր նստավայրում։ Նրան Հասնելու ոչ մի ճանապարՀ չկար և ոչ 
էլ նա կարող էր դուրս գալ նրանց դեմ։ Մի քանի օր մնալուց Հե-
տո՝ բոլորը վերադարձան.... սուլթանը՝ Դվին, իսկ շաՀ Արմանը 
և իր զորքը՝ Դիարբաքր ու Խլաթ։ նրանք Հասան ռաբի Ա ամսի 
առաջին տասնամյակում (սեպտեմբեր, 1175) և մտնելով Խլաթ՝ 
քաղաքը զարդարեցինг Սա մի Հիշատակելի օր էր։ Խլաթի ժողո-
վուրդը այնքան փող ծախսեց ու զարղարանքներ ցույց տվեց, որի 
նմանը չէր տեսնվել այլ երկրռւմ, և զարդարանքները երեք օր մնա-
ցին Խլաթոլմ»։ 

А. Н. ТЕР-ГЕВОНДЯН 

«ИСТОРИЯ МАЙЙАФАРИКИНА» ФАРИКИ 
(XII В.) О СОБЫТИЯХ В СЕВЕРНОЙ АРМЕНИИ 

Р е з ю м е 

«История Маййафарикина»—сочинение автора XII в. 
Ибн аль-Азрака аль-Фари«и, родившегося в Маййафарикине 

Բնագրում գրված է (աուին), որը պետք է վերականգնել 

(Դաուին), այսինքն՝ Դվին։ 
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(в армянской области Алдзник) до сих пор не издана. Она 
находится в двух рукописях Британского музея и только 
небольшие отрывки изданы и изучены сперва X. Ф. Амедро-
зом, а затем М. Канаром, В. Минорским, Г. Церетели и, 
наконец, Б. А. Л. Авадом. 

Фарики лично побывал в разных областях Армении и 
Грузии. Он очевидец и современник многих событий, описы-
ваемых в его сочинении. Особый интерес представляют его 
сведения о событиях в Северной Армении во второй поло-
вине XII в. и войнах между разными феодальными силами 
за овладение армянскими областями и особенно столицей 
Ани. 

В статье дан перевод трех отрывков, изданных X. Ф. 
Амедрозом, В. Ф. Минорским и Г. В. Церетели. 
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I ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 
ԱՐԱԲԱ-ԹՈԻՐՔԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ* 

К 1 

ԹՈԻՐՔԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍՏՐԿԱՑՎԱԾ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ՛ 
ԲՈԼՈՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՆ 

(1905 Թ.) 

rl/իրելի հայրենակիցնե՛ր... 

Մեզնից յուրաքանչյուրը ամեն պահ կարող է հաստատեի 
թե արար թազա քացու հպարտ և փառավոր կոչումը որքան արա-
տավոր և արգահատելի է դարձել բոլոր օտարերկրացիների և հատ-
կաս/ես թուրքերի մոտ։ Ամեն ոք տեսնում է, թե ինչ աստիճանի 
թշվաոոլթյան և տգիտության ենք հասել ասիական կենտրոններից• 
եկած այս բարբարոսների բռնակալության ներքո։ Մեր երկիրը,, 
որ աշխարհում ամենահարուստն է և ամենագեղեցիկը, ամայի է 
և անմշակ: Երբ մենք դեռ ազատ էինք, հարյուր տարուց էլ պակաս՛ 
ժամանակամիջոցում նվաճեցինք արևելքն ու արևմուտքը, ամե-
նուրեք տարածեցինք գիտություն, գրականություն ու արվեստ և՛ 
երկար դարերի ընթացքում ուղղություն էինք տալիս աշխարհի քա-
ղաքակրթությանը: Բայց այն ժամանակներից, երր էրտողրոլլի-
հետնորդները բռնագրավեցին իսլամական խալիֆա յոլթյոլնը^ 
ավելի լավ շահագործելոլ համար նրանք մեղ այն աստիճան 
բթացրին, որ դարձանք աշխարհի ամենաթշվառ ժողովուրդը։ Մեզ 
պառակտելու համար թուրքերը խառնակչություններ են հրահրում՛ 
Բեյրոլթի քրիս՛տոնյա և մուսուլման ավազակների միջև. նրանք 

* Կազմեցին, թարգմանեցին և ծանոթագրեցին Հ. Ս. Սարգսյանր և Ա. Հ. ß՝n— 

փալյանր։ 
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անկարգությունները վերագրում են կրոնին, որը ժխտում է դրանք, 
որպեսզի հեռու պահեն մեզ ամեն մի մերձեցումից և հավատաց-
նեն Եվրոպային, թե մեր դժբախտ հայրենիքում անհնար են բա-
րենորոգումներն ու լավ վարչությունը։ 

Տերությունների աչքում այդ միայն մենք ենք, որ կազմում 
ենք թուրքերի ուժը, մենք սուլթանի կայսրության ամենամեծաթիվ 
և ամենաքաջ էթնիկական զանգվածն ենք, այդ մեր միջոցով է, որ 
Աբդոլլ Համիդը ալբանացիներին պահում է իր իշխանության տակ, 
և այդ ալբանացիների միջոցով է, որ նա ջախջախում է մակեդո-
նացիներին. նմանապես այդ մեր միջոցով է, որ նա ճնշում է քլւր-
դերին, և այդ քրդերի միջոցով է, որ նա կոտորում է հայերին։ Այդ 
սիրիացի մեր զինվորներն էին, որ կանգնեցրին ռուսներին Կար-
սոլմ և Պլևնայոլմ այն ժամանակ, երբ թուրք գեներալները ծախ-
վեցին ցարի գործակալներին. 40000 սիրիացիներ Իբրահիմ փաշա-
յի ղեկավարությամբ ջախջախեցին 120000 թուրքերի Մծբինոլմ 
այն ժամանակ, երբ թուրք ծովակալը դավաճանում էր Ալեբսան֊ 
դրիայում իր փադիշահին և եգիպտացիներին էր հանձնում ամ-
բողջ նավատորմը, որի հրամանատարն էր ինքը։ 

Հնազանդությունը մեզ մղեց, ի շահ թուրքերի, մինչև իսկ 
Հաուրանի մեր դրոլղ և Եմենի մեր արաբ եղբայրներին կոտորելու, 
փոխանակ միանայինք նրանց, փշրելու համար ստրկության մեր 
շղթաները։ 

Այդքան ծառայություններից և նվիրվածությունից հետո, այս 
ավազակները մեզ ինչպիսի փոխհատուցում տվեցին։ նրանք մեզ 
արհամարհանքով անվանում են ռփիս արաբ» (կեղտոտ արաբներ), 
մեղ հետևողականորեն հեռու են պահում բոլոր բարձր պաշտոն-
ներից և անխնա շահագործում։ 

Արաբական նահանգները թուրք և չերքեզ կառավարողների 
համար երկրային դրախտ են. մեզ մոտ գալու համար նրանք ճա-
նապարհածախսը պարտք են անում և շուտով վերադառնում են 
միլիոններով, որ մեզնից խլել են առանց խիղճ ու խղճմտանքի։ 
Երբեք որևէ թուրք կառավարող չի կարողացել անպատիժ կերպով 
թուրքերից, քրգերից և ալբանացիներից ինչ-որ գումար խլել։ 

Այդ դեռևս մենք ենք մատակարարում կայսրության բյուջեի 
երկու երրորդը և փադիշահի գերատեսչության բյուջեի չորս հինգ-
երորդը։ Համեմատեցեք, թե տասանորդները ի՛նչ չափով են 
վերցնում արաբական երկրներում և այլ նահանգներում՝ Ալբանիա-
յոլմ, Քրդստանոլմ և այլուր, և դուք կտեսնեք, թե թուրքերը մեզ 
ինչքան են արհամարհում և ուրիշներին հարգում։ 
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Այդ նմանապես մեր հայրենիքում է, որ Արդոլլ Համիդը հօ-
գուտ իր անձի բռնագրավել է ամենաշատ հողատարածություննե-
րըI Հորդանան ի ողշ հովիտը, Եփրատի հովտի երեք քառորդը, 
Տյոլրոսի ողշ դաշտավայրը, Դամասկոսի դաշտավայրի մի մասը 
և այլն, և այլն, մի խոսքով, նրան է պատկանել այն, ինչի համար նա 
ասել է՝ դրանք իմն են։ Նա նախկին տերերին ոչինչ չի փոխհա-
տուցել։ 

Ի՞նչն է մեր բաժինը այս ընդարձակ կայսրության մեշ, որին 
մենք զորավիգ ենք կանգնել։ Թշվառությունը, տգիտությունը և 
ճնշումը։ 

Այդ ինչպե՞ս է, որ թուրքերի իշխանության գլուխ անցնելուց 
ի վեր ոչ մի արաբ արժանի չի համարվել լինել Շեյխ ոլլ-Իսլամ, 
մեծ վեզիր, մինիստր, մարշալ, գեներալ, գնդապետ կամ նահան-
գի կառավարիչ։ 

Ինչո՞ւ ենք մենք հետևողական կերպով հեռացված քիշ թե շատ 
կարևորություն ունեցող պաշտոններից։ 

Թող ձեզ չշլացնի այն բարեհաճությունը, որից այս պահին 
օգտվում են Աբոլլ Հուդան, Իղեթ ալ-Աբիդը և Սե/իմ Մալհամենէ 
Արանք միայն սովորական և գռեհիկ լրտեսներ են, որոնք իրենց 
հերթին լրտեսվում են թաթարների և չերքեզների կողմից, որոն-
ցով իրեն շրջապատել Է Աբդոլլ Համիդը։ Այս դժբախտների տենչած 
բախտը մի սարսափելի տանջանք Է։ Բռնակալը վախենում Է, որ 
այս արաբները կվերադառնան իրենց երկրները և կդառնան ազ-
գային շարժման նախաձեռնողներ։ 

Քաջալերված մեր ստրկամտությունից, թուրքերը այսօր հա-
վակնում են ստրկացնել արաբ ազգի անկախ մնացած բոլոր ցե-
ղերին։ Հենց Հաոլրանը, Եմենը, Իրաքը և Նեջդը ենթարկելու մտա-
դրությամբ Է, որ նրանք ուզում են կառուցել Բաղդադի և Հի ջազի 
երկաթուղին։ Եվ այն, ինչ ավելի ստորացուցիչ Է, դա այն Է, որ 
այդ բանում նրանց օգնելով մեր փողով և գործունեությամբ, մենք 
ինքներս ենք պահում մեր սեփական ստրկության շղթաները։ Երբ 
այս երկաթուղիների կառուցումը վերջացած կլինի, թուրքերը մեզ 
կծառայեցնեն ճնշելու համար Իր աքն ու Եմենը և այս երկու եր֊ 
կըրներին Էլ կծառայեցնեն մեզ իրենց լծի տակ պահելու համարէ 

Համոզված լինելով, որ շուտով իրենց Եվրոպայից կվռնդեն, 
և որ Հայաստանը իրենց ձեռքից դուրս կգա, նրանք մեր հաշվին 
ուզում են ստեղծել մի ուրիշ կայսրություն, որը նրանց ագահ ձեռ-
քերում չի ուշանա դառնալ օտարերկրացիների զոհը։ 
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Այդ մեր սիրելի հայրենիքը բոլոր չարիքներից փրկելու և նրա 
ազատությունն ու վաղուցվա փառքը նրան վերադարձնելու համար 
է, որ մենք հիմնել ենք «Արաբական հայրենիքի լիզան», որը ըն-
դամենը մի քանի ամսում մեծ առաջադիմության է հասել։ Մ են ր 
արդեն կոմիտեներ ունենք Պաղեստինի, Սիրիայի և Միջագետբի 
բոլոր մեծ քաղաքներում, ինչպես նաև Եգիպտոս՛ում և Եվրոպա-
յոլմւ Բոլոր լուսավորյալ մեծ տերությունները միաձայն հավանու-
թյուն են տալիս մեր շարժմանը և մենք կարող ենք վստահ լինել 
նրանց համակրանքին։ 

Ահա մեր ծրագիրը. 
Մենք ուզում ենք ամբողջովին աղատվել Թուրքիայից և հիմ-

նել արաբական կայսրություն, որը կընդգրկի իր մեջ բոլոր ասիա-
կան-արաբական երկրները, տարածվելով իր բնական սահման-
ներում՝ Տիգրիսի և Եփրատի հովտից մինչև Սուեզի պարանոցը և 
Միջերկրականից մինչև Օմանի ծովը։ 

Կառավարման ձևը կլինի լիբերալ սահմանադրական և առա-
ջադիմական միապետություն։ Մեր առաջնորդը կլինի արաբ և մու-
սուլման։ 

Մենք Հի ջազի վիլայեթից, Մեդինայից և նրա շրջակայքից 
մինչև Ակաբայի ծոցը կկազմենք մեր կայսրությունից անկախ մի 
ուրիշ կայսրություն, որի առաջնորդը լինելով արաբ, միաժամա-
նակ կլինի Իսլամի համընդհանուր խալիֆը։ 

Մենք կհարգենք Լիբանանի ինքնավարությունը, Պաղեստինի 
քրիստոնեական տաճարների և Եմենի, նեջդի ու Իրաքի անկախ 
իշխանությունների S t a t l l S C J U O - b « Մենք արաբ պաշտոնյաներին 
կթողնենք իրենց պաշտոններում, նրանց համար կսահմանենք բա-
վարար աշխատավարձ և կապահովենք մի պատվավոր թոշակով։ 
Զինվորական ծառայությունը կլինի երկու տարով։ Վակֆների եկա-
մուտները կծախսվեն վակֆների համար։ 

Սուլթան Հա միգի անձնական սեփականությունը կբաժանվի 
նրանց միջև, ովքեր կնպաստեն արաբական հայրենիքի փրկու-
թյանը։ Անմշակ հողերը կկցվեն մերձակա գյուղերին։ 

Մենք ընդհանուր ներում կշնորհենք բոլոր քաղաքական բան-
՛տարկյալներին առանց խտրության, ինչպիսին էլ լինի նրանց պա֊ 
*ոիժր։ 

Այս հոյակապ նախագիծը իրագործելու համար պետք չէ ոչ մի 
կաթիլ արյուն։ Անկախ դառնալու համար բավական է, որ մենք 
այն ցանկանանք։ Ինչքա՞ն թուրք կա արաբական երկրներոլմ։ 

նրանք ամենաշատը 500—600 են, իսկ մենք՝ 12 000 000։ 
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Մենք ամեն ինչ մտածել ենք, ամեն ինչ պատրաստ է ազա-
՛տագրական շարժման համար» Մեր սիրելի հայրենակիցներին, ան-
կախ կրոնական համոզմունքներից, մենք խնդրում ենք միայն 
պահպանել հանգստություն և չդիմել ոչ մի գործողության, որը կա-
րող Է պատճառ դառնալ բողոքի կամ օտար տերությունների ներ-
խուժման, և վստահորեն ապավինել արաբ կառավարիչներին, 
որոնք կփոխարինեն թուրք վալիներին և մ ութ ասարիֆներին։ Մենք 
նույնը կպատվիրենք մեր քաշ և խեղճ զինվորներին, թող նրանք 
հարդեն իրենց արաբ սպաներին, որոնք նշանակված օրը կվախա-
րինեն չերքեզական գնդապետներին և գեներալներին։ 

Մենբ նմանապես մեր բոլոր հայրենակիցներին խորհուրդ ենք 
տալիս այլևս իրենց հողատարածոլթյոլններր չվաճառել օտար-
երկրացիներին չնչին գներով, քանի որ երբ ազատ զառնանք, հո-
ղային սեվւականո։ թյոլնների արժեքը կբարձրանա 400ռ/ց-ով։ 

Ինչ վերաբերում Է մեր մեշ ապրող թուրքերին, ապա մենք 
նրանց հետ կվարվենք եղբայրաբար, եթե նրանք միանան մեզ, և՝ 
թշնամաբար, եթե նրանք գործեն Յըլդըզի հրոսակախմբի օգտին»։ 

(ГԱրաբական Հայրենիքի Լիգա» 
Գլխավոր Կոմիտե 

Eugene Jung, 
Les Pulssances devant le revolte arabe. La crlse mondlale de demaln, 
Paris, 1906, p. 24—29. 

X՛ 2 

«ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԸ ԱՐԱԲՆԵՐԻՆ» 

Ե վ ր ո պ ա յ ի և Հ յ ո ւ ս ի ս ա յ ի ն Ա մ ե ր ի կ ա յ ի ք ա ղ ա ք ա կ ի ր թ , լ ո ւ ս ա վ ո ր յ ա լ 
ե. մ ա ր դ ա ս ե ր ա զ դ ե ր ի ն 

(1905 թ.) 

аԹուրքիան գտնվում Է խաղաղ ճանապարհով տեղի ունենալիք 
մեծ փոփոխության նախօրեին։ Արաբները, որոնց թուրքերը բրռ-
նանում Էին նրանց երկպառակելով կրոն ադա վան ական աննշան 
հարցերում, գիտակցել են իրենց ազգային, պատմական և ազգա-
գրական միատարրությունը և ցանկանում են անջատվել օսմանի 
փտած ծառից՝ միավորվելու մի անկախ պետության մեշ։ 

Արաբական այս նոր պետությունը պիտի տարածվի իր բնա-
կան սահմաններում՝ Տիգրիսի և Եփրատի հովտից մինչև Սոլեզի 
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ջրանցք և Միջերկրականից մինչև Օմանի ծով։ Այն պիտի կառա-
վարվի արաբ մի սուլթանի սահմանադրական և լիբերալ միապե-
տության կողմից։ 

Հիջազի այժմյան վիլայեթը, Մեդին այի երկրամասի հետ պի-
տի կազմի անկախ պետություն, որի վեհապետը միաժամանակ 
պիտի չինի բոլոր մահմեդականների կրոնական խալիֆը (կրոնա-
պետը )։ 

Այսպիսով, ի շահ բոլորի, լուծված պիտի լինի մի մեծ դժվա-
րություն. քաղաքացիական իշխանության բաժանումը կրոնակա-
նից։ 

Մենք պիտի հարգենք մեր երկրռւմ ներկայումս ծառայող բո-
լոր օտարերկրացիների շահերը և այն բոլոր կոնցեսիաները, որոնք 
այսօր թուրքերի կողմից տրվել է նրանց։ Մենք նույնպես հարգելոլ 
ենք Լիբանանի ինքնավարությունը, Պաղեստինի սրբատեղերի, Եմե-
նի և Պարսից ծոցի անկախ իշխանությունների գոյավիճակը։ 

Ոչ մի պարկեշտ և ուղղամիտ մարդ չի կարող հակառակվել 
այս բարերար շարժմանը, որը հսկայական շուկա է բացելու, մի-
ջազգային առևտրի ն և եվրոպական կապիտալներին շահարկ-
ման մեծ և ձեռնտու հնարավորություններ է ապահովելու։ 

Թուրքիայից մեր աջատման փաստի շնորհիվ, ճնշված բոլոր 
ազգերը՝ քբդերը, հայերը, ալբանացիները և այլն և այլն իրենց 
ազատությունը պիտի ձեռք բերեն, քանի որ արաբների միջոցով է, 
որ սանձահարում են ալբանացիներին և ալբանացիների ձեռքով է, 
որ ճզմում են բուլղարներին։ Դ՛արձյալ արաբների ձեռքով է, որ 
նրանք ճնշում են քրդերին և քրդերի ձեռքով է, որ ջարդում են հա-
յերին։ Հետևաբար, հենց որ մենք լքենք սուլթանին, ամեն մի ազգ• 
պիտի իր անկախությունը հռչակի և աշխարհը պիտի փրկվի երկ-
պառակության այն աղբյուրից, որը արևելյան հարց է կոչվում։ 

Մենք խնդրում ենք պետություններից մեզ համար ոչ մի զո-
հողություն չկատարել, ոչ էլ ի նպաստ մեզ զինվորական որևէ քայ-
լի դիմել։ Մենք Եվրոպայի և Հյուսիսային Ամերիկայի լուսավոր-
յալ և մարդասեր պետություններից խնդրում ենք միայն իրենց չե-
զոքությամբ նպաստել մեր շարժմանը, քաջալերել մեզ իրենց հա-
մակրանքով, իսկ մենք գիտենք մեր սուրբ և փառապանծ գործը իր-
ավարտին հասցնել։ 

Մենք 12 միլիոն արաբներ ենք, ճնշված թուրք և չերքեզ մի-
քանի հարյուր պաշտոնատարների կողմից, որոնք պատրաստ են-
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իրենց փադիշահին դավաճանելու՝ հենց որ զգան թե մենք ավելի 
յզորավոր ենրյս։ 

<r Արաբական Հայրենիքի Լի դատ 
Գլխավոր Կոմիտե 

Eugene Jung, Les Pulssances devant le revolte arabe. La crlse mondiale de 
demaln. 
.Paris, 1906, p. 22—24-

Л5 3 

ԵՐՈԻՍԱՂԵՄԻ ԿԱՌԱ4ԱՐԱԻ ՆԱԽԿԻՆ ՕԳՆԱԿԱՆ, «ԱՐԱՐ 
ԺՈՂՈՎՐԴԻ ԶԱՐԹՈՆՔԸ ԱՍԻԱԿԱՆ ԹՈԻՐՔԻԱՅՈԻՄ» ԳՐՔԻ 

ՀԵՂԻՆԱԿ ՆԵՋԻՐ Ա&ՈԻՐԻԻ ՆԱՄԱԿԸ « Լ ՛ A R M E N I E » ԹԵՐԹԻ 
ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ ՄԻՆԱՍ ՅԵՐԱԶԻՆ՜ 

Փարիզ, 1905, ապրիլի 15 

«Սիրելի հրատարակիչ 
Ձեզ և Ջեր գնահատելի թերթի հետ կապ հաստատելու հաճելի 

՛պարտականությունը ստանալով, ես ապավինում եմ սեր համա-
.կըրանքին, հույս ունենալով, որ օգնելու եք ինձ՝ տեղագրելով Ձեր 
թերթում այս մի քանի տողը, որով ցանկանում եմ հրապարակորեն 
արտահայտել իւք շնորհակալությունը Զեզ և Զեր աշխատակիցնե-
րին այն խանդավառության համար, որով դիմավորեցիք արաբնե-
րի հայրենիքի զարթոնքը և այն վեհանձն կամպանիայի համար, 
•որ բարեհաճել եք ձեռնարկել ի նպաստ մեր ազգային շարժման։ 

Նույն շնորհակալությունը հղում եմ ձեր բոլոր հայրենակից-
ներին, որոնք, հիմք ունեմ կարծելու, նույն զգացմունքն ու հա-

մակրանքն ունեն մեր հանդեպ։ 
Քաջաբար առաջարկելով ամբոդջ ուժով օժանդակելու արաբ-

ներին թուրքական պետության դեմ, մյուս կուսակցություններից 
•առաջ հայերը մի անգամ ևս ցույց տվեցին, որ գիտակցում են մեր 
ընդհանուր շահերը) Նրանք նույնպես ցույց տվեցին իրենց արժա-
նիքը մյուս ազգությունների համեմատ, որոնք օսմանյան կայսրու-
թյուն կոչված այդ անհետևողական կառավարության ճնշման տակ 
են գտնվում դեռ։ 

Այս արժանիքը դեռևս բավականին ճանաչված չէ։ Իմ կար-
ծիքով այդ արժանիքը կայանում է նրանում, որ հայերը չեն վա-
խեցել տասը տարի առաջ արթնացնելու իրենց ազգային զգաց-
մունքը ասիական ժողովուրդների մեջ թուրքա-չերքեզական բռնա-
կալության դեմ, այնպես, ինչպես հույները 19-րդ դարի սկզբում 
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համարձակություն ունեցան ազդանշան տալ բա լկան յան ժողո-
վոլրդներին ազատագրվելու քմահաճ փադիշահների դաման բռնա-
կալությունից։ Եվ թուրքերը երբեք չեն կարող չարդերի մեշ խեղ-
դել հայերի օրինական ձգտումները, ինչպես Եվրոպայի, Ասիայի և 
Աֆրիկայի միացյալ ուժերը չկարողացան խեղդել հունական ապըս-
տամբությոլնը, որի բարիքները տարածվեցին ամբողշ Բալկան-
ների վրա։ Հայ հերոսների արյունով թրշված հողից բարձրացել 
են երկու մեծ հսկաներ՝ քրդերի հայրենիքը և արաբների հայրենի-
քը, որոնք հիմա բարձրացնում են իրենց ծանր մահակները, իջեց-
նելու համար բռնակալի գլխին։ 

Հետևաբար, պետք է ճանաչենք և հասկանանք իրար և պետք 
է միանանք հարձակվելու համար ընդհանուր թշնամոլ դեմ, որը 
այնքան շատ օգտվեց մինչև հիմա մեր անհամաձայնությունից մեզ 
առան ձին-առան ձին ջախջախելու համար։ Նա Ալբանիայի, Մակե-
դոնիտ յի, Հայաստանի, Հաոլրանի, Նեջղի, Եմենի և Հիջազի հե-
ղափոխական տարբեր ուժեր մեկը մյուսի դեմ կանգնեցրեց։ Այս-
պիսով, ոչ մի ազգ Թուրքիայոլմ չի ցանկանում այլևս ս՛տրուկ լի-
նել, քանի որ բոլորն էլ ապստամբվել են մեկը մյուսի հետևիցt 
Իրար չհասկանալն է նրանց պահում ատելի լծի տակ։ Բայց այսօր 
արաբական բոլոր նահանգները միացած են նույն հայրենասիրա-
կան զգացմունքով, մեկ ղեկավարության տակ։ Հայերը արդեն 
միացել են մեզ հետ։ Ուրիշ խմբավորումները նույնպես միանում 
են մեզ և ազատագրության օրը այնքան հեռու չէ, որքան կարող են 
կարծելս։ 

Նեջիբ Աղուրի 
„L'Armenle", Parts, 15 avrll 1905. 

JVS 4 

ԱՊԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ 
ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ ( 1 9 1 3 ) 

«Բեյրութի, Հալեպի և սիրիական Տրիպոլիի վիլայեթների խոր-
հոլրդներից յուրաքանչյուրը բնորոշել է արաբների կողմից պա-
հանջվող վարչակարգը։ Խոսքը վերաբերում է ծայր աստիճանի 
հասցված ապակենտրոնացմանը, ընդհուպ մինչև ինքնավարու-
թյունը։ Պահանջվող գլխավոր կետերն են. 

1. Արաբերեն լեզվի ճանաչում որպես նահանգի պաշտոն՛ա-
կան լեզու բոլոր գրասենյակներում և դատարաններում, թոլրքե֊ 
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բենը թողնելով որպես պաշտոնական լեղոլ 4տսյմբուլի հետ գրա-
գրության համար։ 

Բեյրութի նահանգային խորհրդի կողմից ընդունված ծրագրի 
նախագծում պահանջվում է նույնպես, որ արաբերեն լեզուն ըն-
ւգունւ/ի նաև եըեսփոխանական ժողովում I։ ծերակույտում։ 

2. Որպես հաջորդ քայլ Սիրիայոլմ պետք է նշանակվեն միայն 
արաբերեն լեզու իմացող պաշտոնյաներ։ 

3. Քաղաքացիական և դատական պաշտոնյաներին, ինչպես 
նաև ժանդարմերիայի սպաներին նշանակելիս պետք է հաշվի առ-
նել տեղական իշխանությունների կարծիքը։ 

4. Երոլսաղեմի, Դամասկոսի, Բեյրութի, Հալեպի և այլ նա-
հանգներում արձակված վճիռները քննելու համար պետք է ստեղ-
՛ծել վճռաբեկ գերագույն ատյան։ Ներկայումս վճռաբեկման բոլոր 
հարցերը քննում են Կոստանդնուպոլսոլմ։ 

5.. Խաղաղ ժամանակ զինվորական ծառայությունը պետք է 
լինի ռեգիոնալ։ 

6л Նահանգային եկամուտները պետք է բաժանվեն երկու կար֊ 

•գի՛ 

ա) մաքսատների և փոստ-հեռագրական եկամուտներն ու 
զինվորական տուրքերը պետք է դրվեն կենտրոնական կառավա-
րության տրամադրության ներքո։ 

բ) մնացած բոլոր հասույթները պետք է դրվեն տեղական 
կառավարության տրամադրության ներքո՝ հոգալու նահանգի կա-
րիքները։ 

7. Պետք է ստեղծվեն վիլայեթների խորհուրդներ։ 
Նրանք պետք է ունենան վարչական և որոշ չափով նաև օրենս-

դրական լայն իրավունքներ։ 
Բացի կենտրոնական կառավարությանը թողնվող ընդհանուր 

քաղաքականության և ազգային պաշտպանության հարցերից, բո֊ 
չոր հարցերը կդրվեն նրանց իրավասության տակ։ 

8փ ժանդարմերիան, ոստիկանությունը, արդարադատությունը 
1ւ ֆինանսները վերակազմելու համար պետք է նշանակվեն օտար-
երկրացի խորհրդականներ։ Նրանք պետք է նշանակվեն 15 տարով 
և ընտրվեն տեղական սովորությունները և արաբերեն կամ թուր-
քերեն լեզուն իմացող եվրոպացի մասնագետներիցЛ։ 

(Բեյրութի, Հալեպի և սիրիական Տրիպոլիի 
վիլայեթների խորհուրդներ)։ 

Ludovic de Contensson. Les Reformes en Turqule 
d'AsIe. La Question Armenienne et 1a Question 
Syrienne, Paris, 1913, pp. 63—65. 
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Л- Ց 

ՓԱՐԻԶԻ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԿՈՆԳՐԵՍԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ* 
( 1 9 1 3 թ . , հունիսի 1 8 — 2 3 ) 

1. Չափազանց անհրաժեշտ են էական ռեֆորմները օսման-
յան կայսրության համար և նրանք պետք է իրագործվեն արագ 
կերպով։ 

2. Միանգամայն թույլատրելի է, որ արաբները օգտվեն 
իրենց երաշխավորված քաղաքական իրավունքներից և գործնա-
կան մասնակցություն ունենան կայսրության կառավարմանը։ 

3. Արաբական յուրաքանչյուր նահանգում պետք է ստեղծել 
ապակենտրոնացված վարչություն, որը զբաղվելու է նահանգի 
զարգացման հարցերով։ 

4. Բեյրութի նահանգը 1913 թ. հոլնվ արի 31-ին ներկայացրել 
էր միաձայն ընդունված իր պահանշները՝ հատուկ ծրագրով, որը 
հիմնվում էր երկու գլխավոր սկզբունքների վրա — գլխավոր խոր-
հըրդի իշխանության ընդարձակում և օսմանյան պետության կող-
մից օտարերկրյա երկու խորհրդականների նշանակումը որպես այդ 
պետության պաշտոնյաների։ 

Կոնգրեսը պահանջում է կենսագործել այս երկու պահանշ-
ները։ 

5. Արաբերեն լեզուն պետք է հարգվի օսմանյան պառլամեն-
տում և պառլամենտը պետք է հաստատի արաբերենը որպես պաշ-
տոնական լեզու արաբական նահանգներում։ 

6. Զինվորական ծառայությունը կատարվելու է տեղում, արա-
բական նահանգներում, միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպ-
քում այդ ծառայությունը պետք է կատարվի նահանգներից դուրս՝ 
այլ վայրերում։ 

7. Կոնգրեսը ցանկանում է, որ օսմանյան բարձրագույն կա-
ռավարությունը Լիբանանի մ ոլթա սա րիֆութ յանն ապահովի ֆի-
նանսական միջոցներով։ 

8. Կոնգրեսը հավանոլթյոմ։ է տալիս և իր համակրանքն է 
արտահայտում Թուրքիայի հայերի պահանջներին, որոնք հիմնված 

՚ Կոնգրեսը հրավիրվել էր Փարիզոսէ 1913 թ. հունիսի 18—23-ը, «Երիտա-

սարդ արաբներիյ> նախաձեռնությամբ։ նրան մասնակցել են «Ալ-լամ արքազիա», 

«Բեյրութի ռեֆորմների լիգայի» և Ամերիկայում գործող «Արաբական հայրենակ-

ցական միությանյ> 24 պատգամավորներ և 200 հյու՛րեր։ 
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են ապակենտրոնացման սկզբունքների վրա և նրանց պատվիրակի 
^Ւ?."Օո,Լ ողջույն է հղում նրանց։ Կոնգրեսը ողջունում է նաև Իրա-
քին, 

9. Այս որոշումները հաղորդվելու են օսմանյան կառավարու-
թյանը։ 

10. Այս որոշումները հաղորդվելու են նաև եվրոպական կա-
ռավարություններին։ 

Կոնգրեսը շնորհակալություն է հայտնում ֆրանսիական կա-
ռավարությանը սրտաբաց հյուրասիրոլթյան համար։ 

Հավելում որոշումներին 
1. Եթե չկենսագործվեն այս որոշումները, որոնց հավանու-

թյուն է տվել կոնգրեսը, ապա արաբական ռեֆորմների կոմիտե-
ների անդամները առանց այդ կոմիտեների հատուկ համաձայնու-
թյան, կհրաժարվեն օսմանյան կայսրության մեշ որևէ պաշտոն 
գրավելուց։ 

2. Այս որոշումները քաղաքական ծրագրեր պետք է հանդիսա-
նան օսմանյան արաբների համար և պառլամենտական ընտրու-
թյուններում նրանք կարող են աջակցել ամեն մի թեկնածուի 
միայն այն դեպքում, եթե նա պարտավորվի պաշտպանել և կեն-
սագործել այս ծրագրերը։ 

3. Կոնգրեսը շնորհակալություն է հայտնում վտարանդիներին՝ 
նրանց հայրենասիրության և հայրենիքին օգնելու համար> 

' H f A _ I V A « Д ч у ֊ " ( J ^ r * * ՝ Ч * * ^ ՝ C ^ О 1 — ® ֊ ՝ 

Г-Г — ^ м п г 
Իհսան Հինդի, Սիրիայի արար ժողովրդի պայքարը, 1908—1948յ Դամասկոս, 

1962, էշ 201—202։ 

X 6 
ԿԱՀԻՐԵ 

ՇՐՋԱԲԵՐԱԿԱՆ № 4 0 3 
2 7 ՌԱՄԱԴԱՆԻ, 1 3 3 2 Թ. 
( 2 0 օ գ ո ս տ ո ս ի , 1 9 1 4 թ . ) 

Իմաստուն և մեծապատ իվ Սեյիդ էֆենդի Շոլքրիին1 

պատիվ և խոնարհանք 

Այս օրերին, երբ համաշխարհային պատերազմի հրդեհը այր-
վում է վառ բոցով, հայրենիքն իր որդիներից մեծ զոհեր է ս՛պա֊ 

1 Արաբական ազատագրական շարժման ակտիվ գործիքներից մեկն էր։ 
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и ում ։ Համաշխարհային հրդեհը կարող է կայծ գցել Արևելբում և 
բորբոքել նրան, այդ ժամանակ մեղավորները կխառնվեն անմեղ-
ներին՝ թուրքերը արաբներին։ Հարկավոր է հիշել, որ եթե հակա-
ռակ բոլոր սպասումների, կառավարությունը2 մանի այդ մեծ պայ-
քարի մեջ, նա կհյուծի իր վերջին ուժերը և կկործանվի։ Եթե պա-
տերազմը ավարտվի Անտանտի հաղթանակով, ապա կառավարու-
թյան կործանումը այս դեպքում կլինի ավելի հավանական, իսկ 
դա Ռուսաստանի համար կհեշտացնի Արևելյան հարցի լուծումը։ 
Արաբների հողերր կենթարկվեն այն նույն վտանգին, ինչ որ թուր-
քական հողերը։ Եվ քանի որ թուրքերը բոլոր դեպքերում ամեն 
ջանք կներդնեն կայսրությունը պահելու համար, վտանգը արաբ-
ների համար կդառնա ավելի ահավոր։ Հենց այդպես էլ կպատահի։ 

Մեզ արաբներիս համար, այժմ ամենակարևորը մեր անկա-
խությունը պահպանելն է։ Մեր կազմակերպությունը հիանալի 
կազմակերպված է և նրա անդամները անձնվիրաբար նվիրված են 
իրենց գործին։ Մեր կազմակերպությունը իր սրբազան պարտքն է 
համարում ձեռք առնել վճռական միջոցներ հայրենիքի բարօրու-
թյունը և իր որդիների կյանքը պաշտպանելոլ համար։ Դրա համար 
էլ մենք խնդրում ենք անհապաղ պատասխանել հետևյալ հարցե-
րին. 

1. Ինչպիսի" միջոցների ես տնօրինում դու տվյալ պահին այն 
բանի համար, որպեսզի ազդանշանի դեպքում սկսեք ապստամբու-
թյունը։ 

2. Կարո՞ղ ես դու մեզ նյութական աջակցություն ցույց տալ 
կամ մեզ համար դրամ հավաքել։ Ինչպիսի՞ գումարի վրա մենք 
կարող ենք հույս ունենալ։ 

3. Արդյոք դու հնարավորություն ունե՞ս ապահով ապաստա-
րան տրամադրել մեր գաղտնի գործակալներին, որոնք մեր աջակ-
ցությամբ ղեկավարելու են ապստամբությունը։ 

4. Կարո՞ղ էիր արդյոք դու մեզ ուղարկել քո ներկա յա ցուց չին՝ 
վստահելի մարդու, որ ժամանի նախօրոք նշանակված տեղը, որ-
պեսզի մեզնից ստանա անհրաժեշտ հրահանգներ։ 

5. Եթե քեզ մոտ չգտնվի այդպիսի վստահելի մի մարդ, այդ 
դեպքում անհրաժեշտ կհամարե՞ս, որ մենք ուղարկենք քեզ որևէ 
մեկին մեր հրահանգներով։ Խնդրում եմ այս բոլոր հարցերին մեղ 
պատասխանել մանրամասնորեն։ 

2 Ի նկատի ունի թուրքական կառավարությանը։ 
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Հապաղման յուրաքանչյուր րոպե կարող է արաբի կյանք ար-
ժենալ։ 

Հասել է ժամանակը զոհաբերելու հանուն պարտքի և հայրե-
նիքի, Ա.՝ 

Հ. Գ. — Մենք կստորագրենք միշտ այս ձևով, բայց խնդրում 
եմ, քո պատասխաններում եղիր զգույշ և մի հիշատակիր իմ անու-
նը։ Ծրարը պետք է դրված լինի մի ուրիշ ծրարի մեջ՝ հասցեա-
գրված հետևյալ ձևով, 

Կահիրե 
Շարի ադ-Դիվավին, շեյխ Հաքքի Խալֆին։ 
Հանգուցյալ շերիֆ փաշայի պալատի դի-
մաց»։ 

«Записки Джемаль-паши, 1913—1919 гг.», 
Тифлис, 1923 г. стр. 166—167. 

JV5 7 

ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ԴԻՄՈՒՄԸ 
ՖԵ 5 Ս ԱԼԻՆ ԴԱՄԱՍԿՈՍՈԻՄ ( 1 9 1 5 Թ . ) * 

«1. Անհրաժեշտ է ապստամբություն բարձրացնել ընդդեմ 
թուրքերի, քշել նրանց արաբական երկրներից և ազատվել նրանց 
տիրապետությունից։ 

2. Ապստամբությունը կսկսվի Սիրիայում, որը կլինի նրա հե-
նակետը, այնուհետև կապստամբվփ Հի ջազը, Հոլսեյնը կգլխավորի 
ա սլ и տ ամրությունը։ 

3. Ապստամբության ընթացքում ստեղծված արաբական կա-
ռավարությունը դաշնագիր կկնքի Անգլիայի հետ։ 

4. Ապստամբության նպատակը ոչ թե մի տիրապետությունը 
մյուսով փոխարինելն է, այլ արաբական երկրների աղատագրոլ-

3 Արդ ալ-Ղանի ալ֊Արիսի, էԱլ֊լամարքազիա» կազմակերպության ղեկա. 

վարներից։ 

՚ Ֆեյսալը Մեքքայի Շերիֆ Հուսեյնի որդին էր և արաբական ապստամբ 

զորքերի հրամանատարը, հետագայում Սիրիայի թագավորը։ Ֆեյսալը 1915 թ. 

գարնանը Դամասկոսում հանդիպում է ունենում Սիրիական ազգային շարժման 

ղեկավարների հետ, որոնք առաշարկոլմ են վերոհիշյա/ պահանշները հայտնել 

Շերիֆ Հոաեյնին։ 

ք 
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մը, արաբական կառավարության ստեղծումն է, որը կվերականգնի 
նախնիների փառքը»։ 

АМИН САИД. Восстания арабов в XX веке, 
Москва, 1964, стр. 61. 

Л* 8 

ՄԵՔՔԱՅԻ ՇԵՐԻՖ ՀՈԻՍեՑՆԻ ՄԱՆԻՖԵՍՏԸ՛ 

...էմիրները2 շարունակեցին աջակցել օսմանյան պետությանը 
մինչև այն պահը, երբ պետության մեջ երևան եկավ «Միություն և 
ԱռաջադիմությունD կազմակերպությունը։ Նա շարունակեց իր վրա 
վերցնել կառավարումը և բոլոր գործերը, որի արդյունքը եղավ 
այն, որ պետությունը տերիտորիալ մեծ կորուստներ ունեցավ, որը 
լրիվ, վերջնականորեն գցեց նրա վարկը։ Ինչպես հայտնի է, ողջ 
աշխարհն ընկղմվեց պատերազմի սարսափների մեշ, որը նրան 
հանգեցրեց բոլորին ակնհայտ ներկա վտանգավոր վիճակին։ Այս 
բոլորը կատարվեց որոշակի, լավ հայտնի նպատակներով, որոնց 
մասին տարածվելը մեր զգացմունքները արգելում են։ 

Նրանք3 մուսուլմանների սրտերին վշտալի ցավ պատճառեցին 
իսլամական կայսրության համար, նրա նահանգների մուսուլման 
և ոչ մուսուլման բնակիչների ոչնչացման համար։ Նրանցից ոմանք 
կախաղան բարձրացվեցին կամ սպանվեցին այլ կերպ, մյուսներն 
էլ քշվեցին աքսոր։ Ի հավելումն սրանց՝ մարդկային և նյութական 
կորուստները, որ նրանք կրեցին պատերազմի ընթացքում, հատ-
կապես սուրբ երկրռւմ։ Դա համառոտ կերպով երևաց այն փաստի 
մեջ, որ այդ շրջանում ընդհանուր լարվածությունը հակադրեց ան-
գամ միջին խավերին վաճառել իրենց տների դռները, պահարան-
ները և առաստաղի փայտերը։ Վաճառում էին ողջ ունեցվածքը, 
որպեսզի իրենց կյանքը ապահովեն։ Այս բոլորը ցույց է տալիս, 
որ «Միություն և ԱռաջադիմությունJ) կազմակերպության ծրա-
գրերը չիրագործվեցին։ 

...Սակայն վերջապես քողը բարձրացվեց և ակնհայտ դար-
ձավ, որ կայսրությունը էնվեր փաշայի, Ջեմալ փաշայի և Թալաաթ 
բեյի ձեռքերոլմն է, որոնք կառավարում էին այնպես, ինչպես 

1 Տպագրվում է կրճատումներով։ 
2 Խոսքը արար իշխանազունների մասին է։ 
3 Երիտթուրքերը։ 
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իրենց դար էր գալիս և վարվում էին այնպես, ինչպես իրենց քաղ-
ցրր կամքն էր ուզում։ 

...Միանգամից կախաղան բարձրացվեցին 21 զարգացած ու 
Հարգված մուսուլմաններ և արաբներ, ի հավելումն նրանց, ովքեր 
սպանվել էին մինչ այգ— էմիր Օմար ալ-Ջաղաիրի, էմիր Արիֆ 
աշ-Շիհաբի, Շեֆիկ բեյ ալ-Մոլայյադ, Շուքրի բեյ ալ-Ասլի, Արդ 
ալ-Վահաբ, Թաոլֆիկ բեյ ալ-Բասեթ, Աբդ ալ-Համիդ ալ-Ըահրա֊ 
վի, Աբդ ալ-Գանի ալ-Ոլրեյսի և նրանց ընկերները, որոնք շատ 
հայտնի մարդիկ էին։ 

Անխիղճ մարդիկ չէին կարող հեշտությամբ իրենց թոլյլատրել 
կործանելու այսքան կյանք մեկ հարվածով, եթե անդամ նրանք 
անապատի գազաններ լինեին։ Մենբ կարող ենք լսել նրանց ալI-
գարացոլմը և ներում շնորհել նրանց այդ արժանավոր մարդկանց 
սպանության համար, բայց ինչպե՞ս կարող ենք ներել նրանց, ով-
քեր տանջալի և սրտակեղեք պայմաններում արտաքսել են իրենց 
զոհերի անմեղ ընտանիքներին, երեխաներին, թույլ կանանց ու 
տարեց մարդկանց և նրանց պատճառել տառապանքի այլ ձևեր, 
ի հավելումն այն սարսափելի ցավերի, որ նրանք արդեն կրել էին։ 
Տերն ասում է. «Ոչ մի տառապյալ հոգի չպետք է կրի ուրիշի տա-
ռապանքըл։ Նույնիսկ եթե մենք կարողանանք անտեսել այս բո-
լորը, ապա մի՞թե հնարավոր է, որ մենք կարողանանք ներել 
նրանց, ովքեր թալանել են այն մարդկանց ունեցվածքը և դրամը, 
որոնբ կորցրել էին իրենց հարազատներին։ 

...Մենք ունենք բավական ապացույց այն մասին, թե' ինչպես 
են նրանք վերաբերվում կրոնին և արաբ ժողովրդին, թեկուզ այն 
փաստի մեջ, որ նրանք ռմբակոծեցին Հնամյա Տունը՝ Աստվածա-
յին Միասնության տաճարը, որի մասին աստծո խոսքի մեշ ասված 
է. «Մաքրիր իմ տունը նրանց համար, ովքեր քայլում են նրա մո-
տով]), մուսուլմանների Կիբլան և Միասնությանը հավատացող-
ների Քաաբան։ Արձակեցին երկու արկ նրանց վրա իրենց խոշոր 
թնդանոթներից, երբ երկիրը ոտքի կանգնեց պահանջելու իր ան-
կախությունը։ Մեկը ընկավ մեկ ու կես յարդ Սև Քարից վերև և 
մյուսը՝ երեք յարդ։ Հրկիզվեց Քաարայի ծածկոցը։ Հազարավոր 
մուսուլմաններ խուժեցին տագնապի և հուսահատության աղաղակ-
ներով հանգցնելու բոցերը։ Կրակին հասնելու համար նրանք հար-
կադրված էին բացել շենքի դուռը և մագլցել տանիքը։ Թշնամին 
երրորդ արկը արձակեց Մակամ Ւբրահիմի վրա, ի հավելումն այն 
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արկերի և գնդակների, որոնք արձակվեցին շենքի մնացած մասի 
վրա։ Ամեն օր երեք կամ լորս հոգի սպանվում էր շենքում, և վեր-
ջապես անհնարին դարձավ մուսուլմանների համար Քաաբային 
մոտենալը։ Մենք թողնում ենք ողշ մուսուլմանական աշխարհին՝ 
Ար ևելքից-Արևմոլտք, դատելու Սրբազան Տունը արհամարհելու և 
սրբապղծելու համար։ Բայց մենք վճռել ենք լթողնել, որ մեր կրո-
նական և ազգային իրավունքները խաղալիք դառնան «Միություն 
և Առաջադիմությունս կուսակցության ձեռքին։ 

Աստված... առիթ շնորհեց երկրին ապստամբվելու, օգնեց 
նրան իր իշխանությամբ և հզորությամբ ձեռք բերել իր անկախու-
թյունը և նրա ջանքերը պսակվեցին կատարյալ հաղթանակով, թեև 
հետագայում նա կործանվեց թուրքական զինվորական և քաղաքա-
ցիական պաշտոնյաների վատ կառավարման հետևանքով։ նա 
կանգնած է մեկուսի և տարբերվում է այն բոլոր երկրներից, որոնք 
գեռ տնքում են «Միության և Առաջադիմությանս կառավարության 
լծի ներքո։ նա անկախ է բառիս բուն իմաստով, ազատված է 
օտարների իշխանությունից և մաքրված ամեն տեսակի օտար ազ-
դեցությունից։ նրա սկզբունքներն են՝ պաշտպանել իսլամի հավա-
տը, բարձրացնել մուսուլմանական ժողովրդին, հիմնել նրա վարքը 
Սուրբ Օրենքի հիման վրա, ստեղծել արդարադատության օրենս-
գիրք այգ նույն հիմքի վրա և ներդաշնակ՝ կրոնի սկզբունքներին, 
կիրառել նրա դրույթները համաձայն արդի առաջադիմությանը և 
կատարել իսկական հեղափոխություն, չխնայելով ոչ մի ջանք տա-
րածելու կրթությունը բոլոր դասակարգերի մեջ համաձայն նրանց 
վիճակին և կարիքներին։ Այս է այն քաղաքականությունը, որի 
կիրառմանը մենք ձեռնամուխ ենք եղել, որպեսզի կատարենք մեր 
կրոնական պարտքը, վստահ լինելով, որ մեր բոլոր մուսուլման 
եղբայրները Արևելքում և Արևմուտքում կհետապնդեն նույն նպա-
տակները իրենց պարտքը մեր նկատմամբ կատարելիս և այսպի-
սով կուժեղացնեն իսլամական եղբայրության կապերը։ 

Մ եքքայի շերիֆ և էմիր ալ֊Հոլսեյն իբն Ալի 
25 շաաբան, 1334 

(27 հունիսի, 1916) 

„Arafat". London, 1917, vol. v. N 54, р. 270. 
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X 9 

Լ՛ՄԻՐ ՖԵՅՍԱԼԻ ՈԻՂԵՐՏԸ ՍԻՐԻԱՅԻ ՄԵԾԱՄԵԾՆԵՐԻՆ1 

(9 մայիսի, 1919) 

«Թուրքերի դեմ պատերազմի անմիջական պատճառն էր՝ 
փրկել արաբներին պատերազմի հետևանքներից, այն պատերազ-
մի, որից չէր ակնկալվում, թե թուրքերը և նրանց դաշնակիցները 
կարող են հաջողություն ունենալ»։ 

(Այնուհետև Ֆեյսալը խոսում է Փարիզի խաղաղության կոն-
ֆերանսում իր ներկայացրած առաշարկների մասինի 

«Կոնֆերանսում ես խոսեցի երկու կետերի շուրջը. 
1. Արաբական երկրների անբաժանելիության և այն մասին, 

որ արաբ ազդը պահանջում է իր բացարձակ անկախությունը։ 
2. Ի նկատի ունենալով տարբերությունները, որոնք գոյություն 

ունեն երկրի զանազան մասերի սովորությունների, կրթության մա-
կարդակի ու քաղաքակրթվածոլթյան միջև և նրանց միջև հաղոր-
դակցության կապերի դժվարությունները, ես խնդրեցի, որ Հիշազը, 
Սիրիան և Իր աքը ունենան յուրաքանչյուրն իր անկախ կառավա-
րությունը, բայց միացած լինեն արաբական երկրների մի մեծ 
միության մեջ։ 

Դեռ ավելին, նեջդը և Արաբիայի ավելի փոքր շրջանները 
պետք է միացվեն Հիջազին։ Այն փոքր դիմադրոլթյոմյը, որը ես 
սկզբում հանդիպեցի, մասամբ թյուր հասկացողությունից էր և մա-
սամբ էլ արաբների ցանկություններին անտեղյակ լինելուց։ 

Եվյրոպացիները կարծում էին, թե հուզումները, որ ընդհան-
րապես տեղի էին ունենում երկրռւմ, արաբների պատճառով էին 
և իրենց մտավախությունը արտահայտեցին՝ թե մեր այդ հուզում-
ները նորից կս՛կսվեն։ 

Рш ig երբ նրանց բացատրվեց, որ Սիրիայոլմ բոլոր դժբախ-
տությունների պատճառը թուրքերն էին, նրանք սկզբունքորեն հա-
մաձայնվեցին այն ամենին, ինչ որ դուք պահանջում էիք»։ 

(Դիմելով ներկաներին, Ֆեյսալը հարցնում է, թե արդյոք 
նրանք հավանությո՞ւն են տալիս նրա դիրքորոշմանը և քաղաքա-

1 Սույն ուղերձով Ֆեյսալը դիմեց Դամասկոսի քաղաքապետարան ում Հա֊ 

վաքված Սիրիայի, այդ թվում նաև Պաղեստինի, Հորդանանի և Լիբանանի ազ-

գային առաջնորդներին։ Ուղերձը հրապարակում ենք կրճատումներով։ 
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կանությանը։ Ներկաները միաձայն դրական պատասխան են տա֊ 
լիս/, 

Պատվիրակներին լսելուց հետո Ֆեյսալը շարունակեց իր ճա-
ռը՝ կանդ առնելով երկրի կառավարման ձևերի վրա. «Ես կարծում 
եմ, որ ավելի շատ ուշադրություն է դարձվելու փոքրամասնու-
թյունների իրավունքներին, որպեսզի սրանով վերացվի ատելու-
թյունը և կրոնական թշնամանքը, որ ստեղծել էին թուրքերը, և 
դրա փոխարեն ցանել սիրո և եղբայրության սերմեր տարբեր կրո-
նի պատկանող մարդկանց միշև»։ 

.Documents on British Foreign Pollcy. 1919—1939", 
Ist serles, London, 1952, vol. IV, pp. 267—272. 

JVS 10 

ՀԻՋԱԶԻ ԹԱԳԱՎՈՐ ՀՈԻՍԵՅՆ ԻՐՆ ԱԼԻԻ ՀԵՌԱԳԻՐԸ 
ՖԵՅՍԱԼԻն, 29 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 

1919 թ. 

«Անկասկած, Հալեպից հյուսիս-արևմուտք, որոշ մարդիկ բա-
նակցություններ են վարում Քեմալ փաշայի հետ։ 

Դուք պետք է գիտակցեք, թե ինչ կարող է լինել դրա հետևան-
քը, 

Դուք հաղորդեք ում որ վերաբերվում է՝ չմոռանան իմ խոր-
հուրդը կամ սխալ չկատարեն, ինչպես դա արեցին նրանք անտե-
սելով իմ ազդարարությունը Զմյուռնիայի հարցում և...* բազմակի 
իմ զգոլշացոլմները Ջ աֆարին»։ 

.Documents on British Foreign Pollcy. 1919—1939", 
Ist serles, London, 1952, vol. IV, p. 553. 

2 Ի պատասխան Ֆեյսալի հարցադրման, ելույթ է ունենում նաև այդ հավա թին 

ներկա գտնվող Սիրիայում տեղավորված հայ գաղթականների հոգևոր առաջնոր-

դը. նա շնորհակալություն է հայտնում արաբներին Լորս տարվա ընթացքում հայ 

գաղթականների նկատմամբ նրանց վերաբերմունքի համար և ասում, որ պատ-

մության մեշ արաբների անունը կգրվի ոսկե տառերով։ 

* Տեքստը այստեղ անընթեռնելի է։ 
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НЕКОТОРЫЕ АРАБСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ОБ 
АРАБО-ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

Составители: 
А. С. Саркисян, А. Г. Топалян 

Р е з ю м е 

В сборнике помещены некоторые документы, касающие-
ся арабо-турецких отношений в первом двадцатилетии наше-
го века. В некоторых из них выдвигались требования о про-
ведении реформы в Османской империи, предоставлении ши-
роких прав арабам и уважении их национального достоинства. 
Об этом говорится в документах Главного комитета «Лиги 
арабских стран», в решениях арабского конгресса в Париже 
и т. д. Часть документов относится к периоду первой мировой 
войны и арабскому восстанию. В них вскрываются причины 
восстания, показываются требования арабов и их правящей 
верхушки, в частности Хашимидов, и т. д. 

_ iԼօյ CJISU*J\ i jpbyv 

о Ц ^ 1 1 — 1 ՚ • л у շյԼ-^—ճյ—. շյ^յ^յէ—л ՀՀ* 

Oli'^J—aj\ ՝ձ t j . ո j^i gjt i о , * j \ j o g J l * J 

•չ—՜ձո (_յ—SXüi \S֊*> շ)* ^ji ÜLAĴ XH _ 

« ' i — օ Ա յ ՚ յ լ Ո X>vk)u*U\ Հ յ -^ձ O l _ Ä . i L o V \ ,'»'_jbXj i—JjjU\ ^ J Լևօ ^ I I » 
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b. Լ. ՆԱԶԱՐՅԱՆ 

Հ Ա Յ - Ա Ր Ա Բ Ա Կ Ա Ն 
Մ Շ Ա Կ Ո Ի Թ Ա Յ Ի Ն Կ Ա Պ Ե Ր Ը 

(Սիրիա և Լիբանան) 
1945—1970 PP. 

ւ ւ Ո - Ա Ջ Ա Բ Ա Ն 

Կյանքի բոլոր բնագավառներում հայ <Խզուէր դի արձանագրած 
աննախրնթաց առաջխաղացքի և ազգահավաքման գործում ձեռք 
բերված վերընթացի պայմաններում, երբ լուրջ ու ծանրակշիռ գոր-
ծեր են ձեռնարկվում մեր անցած ուղին համապարփակ և գիտա-
կանորեն բարձր ընդգրկմամբ պատկերելու համար, օրըստօրե ան-
հետաձգելի է դառնում նորագույն պատմության կարևոր էջերից 
մեկի՝ պատմական դժբախտ ճակատագրի բերում ով ի սփյուռս աշ-
խարհի ցրված գաղթօջախների կյանքի պարզաբանման անհրա-
ժեշտությունը։ 

Այդ անհրաժեշտության բավարարումն, անկասկած, կապված 
է յուրահատուկ դժվարությունների հետ, քանի որ հայրենի հողից 
հեռու հայության քանակով թե որակով պատկառելի բեկորների 
կյանքը, հատկապես այդ կյանքի համար խիստ բնորոշ քաղաքա-
կան ու մշակութային եռուն գործունեությունը, անընդհատ այս 
կամ այն կերպ առնչվել ու առնչվում է տարբեր ժողովոլրդների 
ազգային շարժումների և ազգային տարբեր կուլտուրաների հետ։ 
Հասկանալի է, ուրեմն, թե ինչքան կարևոր է կանխօրոք հետա-
զոտված ունենալ հայկական հոծ գաղթօջախներ հյուրընկալող ժ.ո-
ղովոլրդների և հայերի քաղաքական ու մշակութային կապերի 
պատմությունը՝ համապարփակ շարադրելու համար մեր նոր 
սփյուռքի պատմությունը, որն իր հերթին առաջնային նախահոլմ-
քերից է լինելու հայ ժողովրդի համընդհանուր պատմության։ 
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I V 

Այդ տեսակետից դժվար է գերագնահատել վաղնջական ծա-

նոթությամբ իրար զոդված երկու ժողովոլրդների՝ հայերի և արաբ-

ների մշակութային նոր կապերի հետազոտման նշանակությունըг 

Արաբական երկրներոլմ, հատկապես Սիրիայոլմ և Լի բանա֊ | 

նոլմ բնակություն հաստատված բազմաբյուր հայերի մշակութային 

գործունեությունը, միախառնվելով արաբների կոզտոլրական 

շարժման հետ, ոչ միայն մեր ազգային մշակույթը նորանոր 

երանգներով դրասանգելու հնարավորություն է ձեռք բերում, այլև 

լոլրշ նպաստ է մատուցում Սիրիայի և Լիբանանի մշակութային 

վերելքին։ Եվ ուրեմն հայ-արաբական կապերի հետազոտումը ան-

հըրաժեշտ ատաղձը կհայթայթի նաև սիրիական ու լիբանանյան 

նորագույն պատմության հոգևոր նվաճումների էշի ուսումնասիր-

մանը։ 

Առանձին ընդգծել է պետք այն հանգամանքը, որ մշակութա-

յին առնչությունների զարգացման և երկու ժողովոլրդների կուլ-

տուրական փոխազդեցության օրինաչափությունների բացահայ-

տումը կծառայի Սիրիայում և Լիբանանում արաբների ու հայերի 

փոխըմբռնման ուժեղացմանը, նախադրյալներ կստեղծի արաբ և 

հայ աշխատավորների հակաիմպերիալիստական համատեղ պայ-

քարի զորացման։ 

Համաշխարհային հետադիմությունը միշտ էլ փորձել է, և հատ-

կապես մեր օրերում, վիժեցնել տարբեր ժողովոլրդների միքն 

փոխըմբռնման ու համագործակցության ամրապնդումը, տարբեր 

ազգի ու կրոնի աշխատավորների միշև եղբայրական շվւոլմների և 

համատեղ գործողությունների աշխուժացումը։ 

Արևմ տա եվրոպական բուրժուա կան մի շարք հեղինակներ՝ 

Պ. Ռոնդոն, է. Մակկալումը, Շաբլր-Ռոլն, Ջ• Անտոնիոլսը, Հ. Քո-

նը, Ս. Լոնգրիգը, Ու. Լաքյորը և ուրիշներ, մերձավորարևելյան 

հարցերը քննարկելիս, պատշաճը հատուցելով հանդերձ հայ նո-

րաբնակների կարևոր մասնակցությանը Սիրիայի և Լիբանանի 

զարգացման գործին, որպես կանոն հայերին և արաբներին փոխ-

կապակցության մեշ են տես՛ել միայն ու միայն համայնքային <rտա-

րաձայնությունների և բախումներիJ) պահերին՝ ։ Այդ տեսակետը 

1 Տե՛ս էաաէլապե.՝ P. Rondot, Les Chr6tlens d'Orlent, Paris, п. d-
рр. 188 , 232; S. Н. Longrlgg, Syria and Lebanon under French Mandate, 
London, 1958, pp. 80, 86, 159—164; E. Maccalum, The Nationalist Crusade 
•ո Syria, N. Y., 1928, p. 130; G. Antonius. The Arab Awakenlng, N. Y., 
1939, p. 378., 
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որոշակի արտացոլում է գտել նաև մի շարք արար բոլրժոլական 

հեղինակների՝ Ա, Հաուրանիի, Ի. Հինգիի, Մ. Ալ֊Սաֆարշալանիի 

և այլոց երկերում2։ 

Արաբ և հայ բուրժոլական որոշ հեղինակներ էլ, ի վիճակի 

չլինելով ուրանալ հայ-արարական մշակութային կապերի սեր-

տացման փաստը, այն չարամտորեն գնահատել են որպես արա-

բահայ գաղթօջախների ձուլման արհավիրքը արագացնող ազդակ։ 

Այդ տեսակետն է զարգացրել, ի շարս այլոց, Ժորժ Հադդադը, ընդ-

գծելով, որ մինչև առաջին աշխարհամարտը արաբական երկրներ 

ապաստանած հայերը «իրենց ազգային դիմագիծը կորցնելու և 

ձուլվելու վրա են» միայն ու միայն «երկրի լեզուն սովորած լինե-

լու հետևանքով»3։ Լիբանանահայ լրագրող ն. Փաթանյանի կար-

ծիքով, արաբական «լեզվին, մշակույթին ու ֆոլկլորին... լավա-

պես ծանոթանալու պարագային, առաջին հերթին մեր ժողովրդին 

մտավորական դասակարգն է, որ կուծանա, կայլասերի»*։ 

Այս բոլորը վկայում է ոչ միայն հարցի բարդության, այլև այն 

բազմակողմանիորեն ուսումնասիրելու և հայ֊արաբական մշակու-

թային կապերի պատմությունը շարադրելու անհրաժեշտության 

մասին, մի բան, որը մինչև այժմ չի արվել ինչպես մեզանում, այն-

պես էլ արտասահմանում։ 

Ընդունելով հանդերձ, որ ցարդ մշակութային նոր կապերին 

թեկուզ և թռուցիկ անդրադարձող ոչ մի աշխատություն լույս չի 

տեսել և որ առ այսօր հիմնականում արաբական ազգային-ազա-

տագրական շարժումների կամ արաբահայ գաղթօջախների հար-

ցերն են եղել մեր հետազոտողների տեսադաշտում, պետք է նշել 

հետևյալը, հրապարակված աշխատությունները թեև գրեթե լիովին 

շրջանցել են մշակութային կապերը, սակայն զգալի չափով հող են 

նախապատրաստել դրանց հետազոտման համար, քանի որ ար-

ծարծել են կուլտուրական առնչությունները հրահանգավորող մի 

շարք նախադրյալներ։ 

1 A. Hourani, Syria and Lebanon, New York, 1946, p. 188. \ 
: 1ГЛ «mr Jj..-- ' IlfA _ 1Ч-Л ' y J ^ A 

ir. ' im ' ,3-Ä-i öj^iv '(j j^i-Ä. yL«ov ^ j J j l y ä M 
3 G. Haddad, Flfty years of modern Syria and Lebanon, Beirut, 1950, 

p. 15. 
* ն . Փաթանյա£, Մշակույթ և քաղաքականություն՝ գաղութահայությունը իր 

տագնապին մեշ, »Սփյուռքя, Բեյրութ, 18.7.19Տ9։ 
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Լ. Խոլրշուդյանը, օրինակ, սփյուռքահայ քաղաքական կուսակ-

ցությունների մերօրյա վարքն ու դեմքը րացահայտող իր աշխա-

տությանI5 էշերում բյուրեղացրել է հայկական ինչպես դեմոկրա-

տական, այնպես էլ հետադեմ շրշանների վերաբերմունքը ընդ-

հանրապես աղգային-ազատադրական և• մասնավորապես արաբ 

ժողովուրդների հակաիմպերիալիստական շարժումների նկատ-

մամբ։ Իր հերթին Հ. Սիմոնյ անը, սփյուռքահայության սոցիալ-

քաղաքական պայքարի ուղիները գծելիս6, անհրաժեշտ ուշադրու-

թյուն է դարձրել արաբ ժողովուրդների ազատագրական և հակա-

իմպերիալիստական ոգորումներին արաբահա յ գաղթօջախների 

մասնակցության փաստերի վրա։ Այդ փաստերը միշտ էլ հետա-

քըրքրել են արաբ ժողովուրդների ազգային-աղատագրական շար-

ժումները մասնագիտորեն հետազոտող ն.' Հովհաննիսյանին՝, որն, 

ի տարբերություն սովետական մյուս արաբագետների, կարևոր 

տեղ է հատկացրել այդ շարժումներին ազգային փոքրամասնու-

թյունների, և առաջին հերթին, հայ ժողուէրդի տարագիր բեկորների 

եռանդաշատ մասնակցությանը։ Մշակութային կապերի մեղ հե֊ 

տաքրքրող նախադրյալին առնչվում է նաև Հ. Թոփոլզյանի մենա-

գրությունը1, որը Սիրիայի և Լիբանանի ազգային-ազատագրական 

և դեմոկրատական շարժումներին հայերի մասնակցության մի շարք 

փաստերի շարադրումն ունի որպես հիմնական առաջադրանք։ 

Հիշատակել է պետք նույնպես Ս. Գասպարյանթ ընդհանրապես 

հայ գաղթօջախներին և Լ. Տեր-Մկրտչյանի՝0 մասնավորապես արա-

բահա յ համայնքներին նվիրված տեղեկագրական աշխատություն-

ները։ Պատշաճ տեղ հատկացնելով լիբանանահայ և սիրիահայ 

համայնքների ազգային-մշակոլթային կյանքի, արաբական աղ֊ 

գային-ազատագրական շարժումներին նրանց մասնակցության և 

5 Լ. հւուրշսւդյան.. Սփյուռքահայ կուսակցությունները ժամանակակից էտա-

պում, Երևան, 1964։ 

8 Հ . ւ ւ ի մ ո ն յ ա ն , Սփյուռքահայությունը սոցիալ-քաղաքական պայքարի ուղի-

ներում, Երևան, 1968։ 

1 Ն. Հ ո վ հ ա ն ն ի ս յ ա ն , Ազգային-ազատագրական պայքարը Լիբանանում՛ 

(1939— tose), Երևան, 1067, նույնի՝ Образование независимой Сирийской 
республики (1939—1946 гг.), М., 1968. 

8 Լ. Թ ո փ ո լ զ յ ա ն , Հայերի մասնակցությունը > Սիրիայի և Լիբանանի ազգային-

ա զա տա գրակ ան և դեմոկրատական շարժումներին, Երևան, 1968t 
9 Ս. Գ ա ս պ ս ւ ր յ ա ն , Սփյուռքահայ գաղթօջախներն այսօրt Երևան/ 1962։ 
10 JI. X. Тер-Мкртчян, Армяне в странах Арабского Востока на сов-

ременном этапе, М., 1965. 
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մայր հայրենիբի հետ մշակութային կապերի պատկերմանը, այդ 

Հեղինակները ակնարկել են նաև հայերի և արաբների կուլտուրա-

կան շփումների մի շարք փաստեր։ 

Որոշակի հոդ է նախապատրաստվել նաև գրական կապերի 

հետազոտման համար։ Այս բնագավառում հիշարժան երախտիք 

ունի աոաջին հերթին Ա. Արշարոլնին, որին և պարտական ենք 

հայ-արաբական գրական նոր առնչությունները պարբերացման 

ենթարկելու աոաջին փորձը՝՝։ Զգալի գործ է կատարել նաև Կ. Դալ-

լաք յան ը՝21 Լիբանանահայ դեմոկրատական մամուլի պատմությու-

նը շարադրելիս նա, ըստ արժանվույն գնահատելով կոմունիստա-

կան հրապարակախոսության աշխատանքը արաբական ազատա-

գրական պայքարի ջատագովման ուղղությամբ, կանգ է առել նաև 

«Մեր նշանաբանն է Հառաշ»-ի և հատկապես նրա գրական հավել-

վածի էջերում արաբական գրականությունը հայերին ծանոթաց-

նելու փորձերի վրա։ Իր հերթին Մ. Բաբլոյանը, լիբանանահայ 

գրական մամուլին նվիրված իր հետազոտություններում13, լոկ 

հպանցիկ կերպով է արտացոլել «Անի» և «Նոր ուղի» պարբերա-

կանների արաբական գրականության նվիրված էջերը, քանի որ այդ 

հանդեսներում սոսկ թռուցիկ կերպով են շոշափվել արաբական 

դպրության հարցերը։ 

Դժվար չէ կռահել, որ բուն իսկ հայ-արաբական մշակութային 

նոր կապերի պատմության հողը, որի վրա ոտք ենք դնելու հա-

ջորդ էջերում, հիմնականում լերկ ու անմշակ է մնացել ցարդ՝*։ 

Սիրիայի և Լիբանանի բնական, պատմա֊քաղաքական և տըն-

տեսական պայմանների հան գիտություններն ու կապերը պատճառ 

11 А. Аршаруни, К вопросу об армяно-арабских литературных связях. 
«Известия АН Арм. ССР», Общ. науки, 1960, № 5—6. 

1 2 Կ. Դ ւ ս լ լ ա ք յ ա ն , Լիբանանահայ դեմոկրատական մամուլի պատմությունից, 

Եբեան, 1964։ 
1 3 Մ. Ր ա ր | ո յ ա ն , Սփյուռքահայ մամուլի պատմությունից, «Անի», Երևան, 

J96Si նույնի՝ ոնոր ուղիв պարբերագիրքը, (լ Պ ա տմ ա բանաս իրական հանդես 

Երևան, 1966, М 1։ 

14 Պետք է հիշատակել, որ Արաբական Արևելքի երկրների հետ բարեկամու-

թյան և մշակութային կապի սովետական ընկերության հայկական բաժանմունքի 

արխիվում պահպանվում են զգալի քանակությամբ նյութեր, որոնք կարևոր և շատ 

արժեքավոր աղբյուր են հայ-արաբական մշակութային փոխառնչոլթյռւնները 

հետազոտելու համար, հատկապես Սովետական Հայաստանի մշակութային կապերը 

Սիրիայի և Լիբանանի հետ ուսումնասիրելու համար։ 
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են դարձել, որ սիրիահայ և լիրան ան ահա յ գաղթօջախները, ընդ֊ 

հուպ մինչև հիսունական տասնամյակի վերջերը, ընկալվել են որ-

պես միասնական գաղթօջախ: Այդ ընկալմանը նպաստել են նաև 

այլ՝ ներհայկական գործոններ, սիրիահայերի և լիբանանահայերի 

ստվար մեծամասնության կիլիկեցի լինելն ու հոգևոր-համայնքա-

յին հողի վրա Անթիլիասի (Մեծի տանն Կիլիկիո) կաթողիկոսու-

թյան ենթարկվելը, միևնույն ազգային կուսակցությունների, մշա-

կութային, մարզական, րարեսիրիական և այլ կազմակերպություն-

ների հավասարաչափ գործունեությունը թե' մեկ և թե' մյուս գաղթ-

օջախում. և այլն։ 

Այդ բոլորն, անշուշտ, հաշվի ենք առել Սիրիան և Լիբանանը 

միասնաբար ընդգրկելիս։ Երկու երկրները համաժամանակյա ընդ-

գրկելու համար, սակայն, մենք ունեցել ենք սիրիահայ և լիբա-

նանահա յ գաղթօջախների միասնությունը հրամանագրող ավելի 

անմիջական մի հանգամանք, այն, որ երկու երկրներոլմ հա յ-արա-

բական մշակութային նոր կապերը միևնույն նախադրյալների հրա-

հանգով են ապրել սաղմնավորման դժվարին վերիվայրումների 

երկու տասնամյակ, համաշխարհային երկրորդ պատերազմի տա-

րիներին հիմնականում միևնույն հասարակական կլիմայի ներգոր-

ծությամբ են հարթել իրենց զարգացման հունը և հետպատերազմ-

յան տարիներին, ընդհուպ մինչև մեր օրերը, վերելք են ապրել որ-

պես մշակ ունենալով միևնույն փաղանգը հայ մտավորականների, 

որոնց շրջանում սիբիահայի ու լիբանանահա յի տարբերակում գո-

յություն չունի և որոնք (ինչպես իրենց դաստիարակությամբ, այն-

պես Էլ գործունեությամբ) առնչվում են սիրիա-լիբանանյան միև-

նույն դեմոկրատական միջավայրի հետ։ 

Անհրաժեշտ ենք համարում ընդգծել, որ հայ-արարական մշա-

կութային նոր կապերը և հատկապես մերօրյա գրական առնչու-

թյունները պատկերելիս մեզ համար ուղենիշ ենք դարձրել Վ. Ի. 

Լենինի հայտնի տեսությունը ազգային երկու կուլտուրաների առ-

կայության և գրականության պարտիականության մասին։ Մեզ 

մեծապես օգնել են Վ. Ի. Լենինի մտքերն այն մասին, որ կատա-

րելապես սնանկ են բուրժուազիայի գաղափարախոսների պնդում-

ները <Гմիասնական հոսանքիս գոյության և տվյալ ժողովրդի ազ-

գային կուլտուրայի ներ и ում դասակարգային ձգտումների բախ-

ման բացակայության վերաբերյալ, որով և հավասարության նշան 

Է դրվում տվյալ ժողովրդի կուլտուրայի առաջադեմ և հետադեմ 

բաղադրատարրերի միջև։ Լենինյան դրույթներն օգնել են մեզ ճիշտ 
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կողմնորոշվելոլ հա յ ֊ արաբա կան մշակութային նոր կապերի հետ 
աղերսվող մի շարք բարդ ու հակասական երևույթների մեշ, սահ-
ման աղատ ելու հայկական և արաբական մշակույթի առաշադեմ և 
հետադեմ հոսանքները ու ցույց տալու նրանցից յուրաքանչյուրի 
վերաբերմունքը հայ-արարական մշակութային կապերի զարգաց-
ման նկատմամբ։ 

* * * 

Դեռ վաղ անցյալում արաբա-հայկական փոխադարձաբար 
հարգալիր շփումների մասին խոսող մատենագրական շատ փաս-
տեր և խիստ ուշագրավ ավանդություններ են ի հայտ եկել հայ-
կական շրշանակներոլմ։ Շապուհ Բագրատունուն վերագրվող աշ-
խատության էշերում, օրինակ, տրված է արաբների ասպնջակա-
նությունը խորհրդանշող Հաթեմի պատմության հայկական հրա-
շալի կրկնօրինակը՝ Գրիգոր֊Դերենի նովելը, որը հայ և արաբ ժո-
ղովո լրդների հնադարյան բարեկամության մասին վկայություն 
բերող հմայիչ հիշատակարան է։ Մեր ժողովուրդը պահպանել է և 
մի գողտրիկ լեգենդ. «Հոռոմ» նվաճողների դեմ մարտի դուրս եկած 
Հովհան Օձնեցոլն Բաղդադի խալիֆայի ռազմական օգնության մա-
սին։ Հայերի և արաբների հնամյա դաշինքի ու մերձավորության 
մասին հորինված միջնադարյան ավանդությունների այգ վերապ-
րուկը հավաստում է, որ «յուրաքանչյուր արաբ, պատահելով որևէ 
քնած հայի, պարտավոր էր կանգնել և իր հանդերձի փեշով արե-
գակի ճառագայթների դեմ ստվեր արձակեր հայի վրա, մինչև նա 
կզարթներ»՝5։ 

Մեր մատենագրության էջերում արաբների, իսկ արար պատ-
միչների ու աշխարհագիրների երկերում հայերի մասին հանդի-
պող մեծածավալ նյութը լավագույն փաստն է երկու ժողովուրդ֊ 
ների պատմամշակոլթային հնադարյան շփումների աշխուժության։ 
Փոքր չի եղել թիվը ծագմամբ հայ պետական ու մշակութային գոր-
ծիչների, որոնք հնոլմ իրենց մասնակցությունն են բերել արաբա-
կան կուլտուրայի ծաղկմանը։ Փոխադարձաբար, և հոգ չէ թե ժլա-
տորեն, պատմությունը հուշում է արաբ անանուն մտավորական-
ների մասին, որոնք Դվինում ու Անի ում, Հռոմկլայոլմ և այլուր 
իրենց լուման են ներդրել հայկական դպրության վերելքի գործում։ 

16 Քսւչբեաւ&ի, ճանապարհորդական նկատողությունք, e rՓորձ» , Ւիֆլիս, 

1888, M 4, էշ 85։ 
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Մշակութային փոխադարձ ծանոթության և անընդմեշ շփում-
ների մասին են վկայում նաև րա ղմ ատ ասն յակ թարգմա-
նությունները, որ հայերը կատարել են արաբական գիտական ու 
գեղարվեստական գրականությունից, ինչպես նաև արաբների ու-
շադիր հակումը դեպի հայ մտքի արգասիքները։ 

Հայ-արաբական մշակութային բազմադարյան շփոլմներր 
պատմական տարրեր ժամանակաշրջաններում, նայած քաղաքա-
կան հանգամանքներին, մերթ ուժեղացել և մերթ թուլացել են։ 
Մեր խնդրի մեշ չի մտնում այստեղ կանգ առնել այդ ելևէշների 
վրա։ Ցանկանում ենք միայն նշել, որ հայ և արաբ ժողովուրդների 
պատմության հեռավոր խորքերում ձևավորված մշակութային 
առնչությունները սկսեցին նոր շունչ ստանալ մեր դարի քսանական 
թվականներից, երբ հայրենիքից բրտորեն տեղահանված հայերի 
ստվար բեկորներով կազմակերպվեցին արաբահայ գաղթօջախնե-
րը, և իրենց զարգացման բարձրակետին հասան երկրորդ համաշ-
խարհային պատերազմից հետո միայն։ 

Ձեռնամուխ լինելով Սիրիայոլմ և Լիբանանում հայ-արաբա-
կան մշակութային նոր կապերին նվիրված սույն աշխատության 
շարադրմանը, մեր առջև խնդիր ենք դրել թռուցիկ մի ակնարկով 
բացահայտել կապերի զարգացման քաղաքական ու տնտեսական 
նախադրյալները, հանգամանորեն լուսաբանել գրական առնչու-
թյունները, ծանրանալով հատկապես սիրիահայ և լիբանանահայ 
գրականության էջերում արաբ ժողովրդի ազգա յին֊ ազատագրա-
կան պայքարի արտացոլման փաստերի վրա և, վերջապես, ցույց 
տալ հայերի և արաբների կապը մշակույթի ու գիտության տարբեր 
բնագավառներում ։ 

Հաշվի առնելով, որ վերշին տասնամյակում Ասիայի և Աֆրի-
կայի երկրների հետ Սովետական Միության նոր թափ ստացած 
մշակութային կապերին ուշագրավ մասնակցություն է բերում Սո-
վետական Հայաստանը, սերտ հարաբերություններ պահպանելով 
արաբական երկրների, առաջին հերթին հայաշատ Սիրիայի և Լի-
բանանի հետ, առանձին մի գլխում ուրվագծել ենք նաև այդ եր֊ 
կըրների հետ Սովետական Հայաստանի մշակութային կապերի 
անցած ուղին» 
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ԱՌԱՋԻՆ ԳԼՈԻհ 

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ 

1 

Քսանական թվականների սկզբին շուրջ 200 հազար հայ նո-
րաբնակների տեղաբաշխումը Սիրիայոլմ և Լիբանանում, հայ-ա-
բաբական մշակութային նոր կապերի սաղմնավորման համար 
կենսական նախադրյալ հանդիսացավ, մանավանդ որ հայ ժողո-
վըրդի և մասնավորապես նրա առաջավոր մշակույթի համար միշտ 
էլ խորթ է եղել ազգային մեկուսացումը։ 

Հայ-արաբական մշակութային կապերը, սակայն, միանգա-
մից չթևակոխեցին զարգացման ուղին։ Սկզբնական շրջանում 
արաբների և հայ տարագիրների շփման կետերը համեմատաբար 
սակավաթիվ ու աղքատ էին, ուստի և մշակութային առնչություն-
ների ոլորտը այնպես բազմաբնույթ ու բազմաբովանդակ չէր, ինչ-
պես երկրորդ համաշխարհային պատերազմին հաջորդած տարի-
ներին։ Եվ դա իր պատճառներն ուներ։ 

Գաղթօջախների կազմավորման օրերին, հայության շրջանում 
բնազդական դառնալու չափ սրված լոկ մի տագնապ էր գերիշխում՝ 
аիբր առժամանակյա բնակիչ աշխատիլ իր և իրեններուն օրապա-
հիկը հայթայթեր1, այլ խոսքով[՝ լոկ սեփական գոյությունը պահ-
պանել։ «Գ աղութներու մեջ մենք ունինք միայն մեր գոյության 
պահպանության և նյութական հառաջդիմոլթյան խնդիրըյ> ճշտո-
րոշում էր բեյրոլթահայ մի լրագրող՛։ 

Անհատական ներամփոփոլթյան մղող այդ տագնապին զու-
գորդվում էր նաև հավաքական «ինքնամփոփումի և մեկուսացման 

1 էԱրևւ, ԿաՀիրե, 23.5.1925։ 

շ Լ. Գնդունի, Սոլրիահայ կյանքեն, «ԱՐևյ>, 22.10.1926։ 
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տարերային ձգտումը»3, որը հոգեբանական տեսակետից հասկա-
նալի բնազդական մի ճիգ էր օտար (ու շատերի համար համակրո-
նության խաբուսիկ ճանապարհով թուրքականի հետ նույնացվող)* 
միջավայրում հայությունից առավելագույնը պահպանելու համար։ 

Մ յոլս կողմից, պատերազմից տնտեսապես գրեթե իսպառ 
հյուծված և իր ազատասիրական ակնկալությունների մեջ խաբված 
արաբ ժողովրդի պայքարը գաղութային կարգերի դեմ և պարբե-
րաբար բարձրացող տրտունջը եկվորների հասցեին, Ս իրիայում և 
Լիբանանում առաջ էին բերել տագնապալի մի մթնոլորտ, որը տա-
րագիր հայերին մղում էր շրջանցելու արաբների հետ երկարատև 
համակեցության ամեն մի հեռանկար և հայրենիքից ժամանակա-
վորապես հեռու բնակության համար երազելոլ ավելի խաղաղ երկ-
նակամարներ, նախընտրաբար քրիստոնյա ազգաբնակչությամբ և 
թուրքական ճիրանից հնարավորին չափ հեռու միջավայր, հիմնա-
կանում Լատինական Ամերիկա, մասամբ Ֆրանսիա, ԱՄՆ և ա յ ֊ 
լուր5, 

Այս հարցում սակավ ներգործուն չէին նաև մի շարք այլ հան-
գամանքներ։ Կիլիկյան դեռևս թարմ փորձից խրատված, հայ տա-
րագիրները Սիրիայոլմ և Լիբանանում իրենց տիրապետությունը 
հաստատած ֆրանսիական մանդատային իշխանություններին6 չէին 
վստահում, ուղղակի երկնչելով, որ եթե ոչ ամբողջ Սիրիան, ապա 
առնվազն երկրի հյուսիսային շրջանները ի վերջո կզիջվեն քեմա֊ 

3 «Մեր նշանաբանն է Հաոաշа, Բեյրութ, 17.10.1965։ 

* Մինչև XX դարասկիզբը եվրոպական հեղինակների մոտ «թուրք» անվան 

ներքո համախառնվում էին օսմանյան կայսրության բոլոր իսլամները, անկախ 

իրենց ազգային պատկանելությունից, իսկ «արաբ» անվանումը վերապահվում էր 

անապատի քոչվոր ցեղախմբերին։ Դժվար է մեղադրել, ուրեմն, մերազնյա գոր-

ծիչներին, երբ թյուր ըմբռնմամբ չէն տարբերակել թուրքերին և իսլամ արաբներին 

ու վերջիններիս Էլ համարել են «թուրքեր» (տե՛ս, օրինակ՝ Մ. Տամատյանի ար-

խիվի նյութերը, «Զարթոնք», Բեյրութ, 16.1.1953)։ Ըստ «Հուսաբերի» (7.5.1925) 

թղթակցի, Հալեպի առաջնորդ Արտ ավազդ Այո լրմեյանի պատվի ն կազմակերպված 

մի հանդիսության ներկա են եղել «ֆրանսացի, թուրք և այլ պաշտոնական բարձ-

րաստիճան անձնավորություններ», որոնցից էթուրքերը» հասկանալիորեն... արաբ-

ներ են։ 

® Արտագաղթի նախապատրաստությունների մասին տե՛ս «Սոլրիական մա-

մուլ», Հալեպ, 15.4, 27.5 և 23.8.1923, «Հուսաբեր», Կահիրե, 15.9.1925։ 

• 1920 թ. ապրիլին Սան֊Ռեմոյում տեղի ունեցած կոնֆերանսում Սիրիա չի 

և Լիբանանի կառավարման մանդատը Ազդերի լիգայի կողմից տրվեց Ֆրանսիա-

յին։ 
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լականներին և յաթաղանի գործունեության նոր ասպարեզ կրաց֊ 
վիէ «Ո՞վ կրնա Հաստատել, որ Ֆրանսա միշտ պետք Է մնա Սոլ-
րիո մեշ, Թ՛ուրքիա Հոն այլևս պիտի չմտնե և տեղացի ժողովուրդն 
ալ, իր զսպված ատելություններով լեզու տված ատեն, մեղավորը 
անմեղեն պետբ Է տարրերե» ,— խուճապահարում Էր «Հուսաբերը»7։ 

Այս բոլորը աոաշ Էր բերում արաբական միշավայրից Հեռա-
նա/ու ձգտում։ 

Այդ ձգտումից անկախ, Հայ նորաբնակները, թեկուզ դեռ տե֊ 
ղում նստած, իրականում անջրպետված Էին արաբական միջա-
վայրից, Հիմնական զանգվածով Համակենտրոնացված լինելով 
իրենց ուրույն քաղաքամասերում՛, սկզբնական շրջանում ապրելով 
սոցիալ-տնտեսական ինքնուրույն ու ներփակ կյանքով^։ 

Մյոլս կողմից Հայ նորաբնակների, վերջին Հաշվով Սիրիայի 
և Լիբանանի Համար խիստ բարերար նախաձեռնող ոգին ու եռան-
դաշատ ճիգը, որոնք ավելի ուշ և ավելի բարենպաստ պայմաննե-
րում արաբ ազգային գործիչների միաՀամոլռ դրվատանքին Էին 
արժանանալու, առաջին երկու տասնամյակներում չէին կարող 
բնիկների կողմից բարեՀաճ աչքով դիտվել։ Եվ դա ոչ միայն այն 
պատճառով, որ ֆրանսիական իշխանությունները տեսանելի չա-
փերով Հովանավորում էին Հայ գործարար շրջաններին, վերջին-
ներիս որպես մենաշնորՀ մատուցելով Պաղեստինի, ԱնդրՀորդա֊ 
նանի ու մինչև իսկ Հիշազի Հետ առևտուրի մի շարք ճյուղեր,0» Կար 
և նույնքան Հիշարժան մի այլ Հանգամանք։ Գաղութային վարչա-
պետական, ինչպես և ֆրանսիական կապիտալին ուղղակի ենթա-
կա մի շարք մեծ Հիմնարկներ (ծխախոտագործական, երկաթուղա-
յին և այլն) Հաճույքով նախապատվություն էին տալիս Հայերի 
ավելի բարձրորակ, այլ պարագաների բերմամբ ավելի էժան աշ-

7 «Հուսաբեր», 27.11.1923։ 
8 Բ. Birot et J. Dresh, La Medüeranee et le Moyen Orient, է. II, Pa-

ris 1956, p. 328. 
9 Հալեպի ավելի քան 2000 փայտաշեն և քարաշեն տներից բաղկացած և 

15000 բնակչություն ունեցող տՌամի քեմփըշ), օրինակ, իր <rշուկաներով, եկե-

ղեցիներով, դպրոցներով, վարչական մարմիններով ու պաշտոնյաներով և այլ 

երևույթներով հայկական մեծ գյուղաքաղաքի մը պատրանքը կուտա այցելուինА 

(տե՛ս», «Արև», 24.8.1925)։ Պարագան նույնն էր Դամասկոսի և Բեյրութի հայ 

գա գթա կա յանն երում ։ 
1 0 Ն . Ց ա գ ո ւ պ յ ա ն , Հանուն երջանկության, ԿաՀիրե, i960, էշ 88—90 և 96— 

101։ 
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խատուժի!»"» Պետք է ավելացնել և այն, որ հայ առևտրականներն 
ու արհեստավորները, սպասարկման ոլորտի և ազատ ասպարեզ-
ների աշխատողները զգալիորեն սահմանափակում էին տեղացի-
ների հաճախորդների շրշանակը։ Եվ իրավացի էր անշուշտ քսա-
նական թվականներին Տրիպոլիոլմ ապրող և աշխատող Ե. Օտյանը, 
երբ դրում էր. аԲուն տեղացի տարրը հաշտ աչքով չի դիտեր մեր 
այստեղ արմատանալը։ Ամեն հայ, որ գործ մը կսկսի, ըլլա ար-
հեստավոր, ըլլա խանութպան, անախորժ ու վնասակար մրցակից 
մը կնկատվի տեղացիներուն կողմե։ Իրողությունն այն է, որ հա-
յերը իրավցնե վնասակար մրցակիցներ են»՝1։ 

Եթե մատնանշելու լինենք նաև արաբների և հայերի, ինչպես 
հասարակ մարդկանց, այնպես էլ հատկապես ղեկավար գործիչնե-
րի շփումներն ու իրարհասկացողությունը դժվարացնող լեզվական 
պատվարը, ապա դժվար չի լինի պատկերացնել այն ապակողմ-
նորոշումը, որին մատնվել էին ինչպես արաբները, այնպես էլ հա֊ 
յերը։ 

Արաբների ապակողմնորոշման վրա կանգ առնելով և շրջա-
՛փակվելով լիբանանյան սահմաններում, ասենք, օրինակ, որ իս-
լամ արաբների համար հայերի ներկայոլթյոլնր պարզապես տհաճ 
էր, որովհետև նորաբնակները ավելացնում էին քրիստոնյաների 
թիվը և դրանով իսկ ամրապնդում մ արոնիաների հենարանը՝3։ 
Բանը նրանում էր, որ ֆրանսիական իշխանությունների առաջին 
միջոցառումներից մեկն էր եղել պատմական Լեռնալիբանանին վե-
րամիավորել ծովափնյա Լիբանանը (Բեյրութ, Տրիպոլի, Սայդա և 
Սուր քաղաքներով) ու Անդրլիբանանը (Բեկաայի դաշտավայրով) 
1լ ստեղծել Մեծ Լիբանանի պետությունը, գոհունակություն պատ֊ 
ճառելով մարոնիտներին։ Վերջիններիս, սակայն, մտահոգում էր 
նորաստեղծ պետության մեջ իսլամ ազգաբնակչության տոկոսա-
յին ակնառու հավելումը։ Եվ «ճիշտ ատոր համար ալ,—վկայում 
է Մ. նաթանյանը, — Կիլիկիո պարպումով այդ կողմերը խուժող 
հայերու Լիբանանի մեջ հա սա ատվի լբ քաջալերվեցավ մարոնի 
շրջանակներեն և անոնց պատրիարքէն, որպեսզի, այգու, նոր 

И էՍռւրիաՀայ մամուլ», 17.6.1923, SN, Plan d'Etablissement des Re-
fugies Armeniens, Genfeve, 1927, pp. 73—74; .Syria", Revue d'Art el d'Ar-
chfeologie, tome IX, fasc. 3, Paris, 1928, p. 173. 

1 2 b . Օւոյան, ՍոլրիաՀայ կյանք, էԱրևJt, 3.10.1924։ 
13 L. M. T. Meo, Lebanon. Improbable Nation, Bloomlngton, 1965, p. 58. 
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կարգադրությամբ ավելացած իսլամներոլ Համեմատությամբ 
քրիստոնյա տարրը ևս ավելնաл14* Արաբագետ Գ. Մըսրլյանի Հետ 
տեսակցության ժամանակ ԿաՀիրեի «ալ-ԱՀրամ» թերթի գլխա-
վոր խմբագիր մարոնիտ Դաոլդ Բարակատը իր Հերթին չէր թաք֊ 
ցընոլմ, որ «քրիստոնյա սոլրիացիներոլ Համար այլապես օգտա-
կար է Հայ գաղթականությունը, որուն ներկայությունը քրիստոնյա՛ 
տարրին թվական գերակա յունոլթյոլնը կապաՀովե Լիբանանի 
մեջ»՝*։ 

Այս ապակողմնորոշման պայմաններում արաբներին Հայերից 
էլ ավելի խրտնեցնելու և կողմերի միշև անշրպետը խորացնելու 
գործում իրենց լուման էին ներդնում Հատկապես նորաբնակների 
ֆրանսիացի «բարեկամները»։ Հ. Մատեյանը, վերլուծելով այն ազ-
դակները, որոնք գաղթօշախների կազմավորման օրերին «Ծանր 
մթնոլորտս էին աոաշացբել Հայ-արաբական փոխՀարաբերոլթյուն֊ 
ներում, գրել է. «Դժբախտաբար իրողություն է նաև այն, որ 
1922 թ., պաշտոնապես իմպերիալիստական Ֆրանսայի Հովանա-
վորության տակ կատարված Հայերու զանգվածային գաղթը դեպի 
Սոլրիա և Լիբանան, արաբներու մոտ ստեղծած էր Հասկանալի 
կասկածանքI Մ յուս կողմն, ֆրանսացիները ամեն միջոցի կդի-
մեին արաբներուն տալու Համար այն տպավորությունը, որ նորեկ 
Հայերը իրենց «պաշտպանյալներն» էին և թե անոնք միևնույն-
ատեն կրնային օգտագործվիլ արաբներու ազգային-ազատագրա-
կան շարժման դեմ»>Տ։ 

Արաբական բավականին լայն շրջանակներ, չըմբռնելով տար-
բեր Համայնքներին միմյանց դեմ լարելու ֆրանսիական իմպերիա-
լիզմի քաղաքականության էությունը, Սիրիային ու Լիբանանին 
սպառնացող Հիմնական վտանգը սխալ կերպով Համարում էին..* 
«Հայկական վտանգը»՝71 

14 1Г. Նւսրաքւյան, Մեծն Լիբանանի կազմության հակոտնյա պատճառներըy 

*Արև», 1.9.1925։ 

' ä ffլուսաբերս, 30.4.1926։ 
Հ . Մաաեյաքյ, Հայ քաղաքական մտքի կազմավորումն ու հասունություն։.՝ 

և կոմունիստներոլ դերը արաբական Արևելքի մեշ, ffՄեր նշանաբանն է «Հաոաշօ,. 

4.1.1959։ 
17 «La Syrie», 14.1.1930, Արաբների ապակողմնորոշման խորության մասին• 

բավականաչափ վկայություն կարող է լինեյ այն, որ թերթի այդ համարում լրա-

գրող Լոնժի նը որպես Հսխրա գորձոլթյուն» է ներկայացնում 1924 թ. իր թափա-

ռումները հայկական գաղթակայանի փողոցներում... 
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Սիրիայի և Լիբանանի բնիկների ապակողմնորոշման պայ՛ 
մաններում ակնհայտ դեր էին խաղում նաև թուրքական գործա-
կալները, որոնք իրենց ծառայագրված տեղական մամուլի միջո-
ցով երկու երկրների քաղաքական ու տնտեսական դժվարություն-
ների աղբյուրը հայերի ներկայության փաստի շուրջ էին բևեռաց-
նում1*, և նույնիսկ արաբական ազգային դիմագիծը վտանգված 
էին հայտարարում։ «Եթե աչք փակենք, ապա շատ շուտով Սիրիա 
և Լիբանան անունները պիտի վերանան և փոխարինվեն Հայաս-
տանով»,— դրում էր Դամասկոսի թերթերից մեկը՛9։ 

Հայ-արարական փոխհարաբերությունները քսանական թվա-
կանների կեսերից քիչ վերիվայրումների չենթարկվեցին նաև դաշ-
նակ վտարանդիների մեղքով։ 

Հայաստանում սովետական իշխանության ամրապնդման և 
ուժեղացման պայմաններում, արևմտահայ գաղթականության վի-
ճակի բարվոքման և հայրենադարձության կազմակերպման ուղ-
ղությամբ նրա ձեռնարկած քայլերը լայն արձագանք գտան սփյուռ-
քով մեկ, հասնելով նաև արաբահայ գաղթօջախներին և առաջ բե-
րելով աստիճանական հոգեփոխություն։ «Հիմա նոր փափաք մը, 
նոր զարթնում մը կա հայ ժողովուրդին մեջ՝ գաղթելու և հաստատ-
վելու ընտանյոք մայրենի երկիր, Հայաստան»,— գրում էին Դա֊ 
մասկոսից10։ 

Մյոլս կողմից, գաղթօջախների ընդհանուր վարքագծի վրա 
ազդող մտավորականության և գործարար մարդկանց շրջանում, 
հակառակ գաղութարարների ակնկալության, հետզհետե խորանում 
էր երկփեղկումը ֆրանսիական և արաբական կողմերի միջև11։ Բա-
նը նրանում էր, որ որոշ գործիչների մոտ նախանշվող քիչ թե շատ 
դեմոկրատական հակումները, հայ գաղթականության աստիճա-
նական հոգեփոխության պայմաններում, սպառնում էին ծավալ-
վող «հա յաստանասիրոլթյան» կրակով գոլորշիացնել մտավորա-
կանության լայն խավերի զգացական հիմքերից բխող ֆրան и իա֊ 

" Տե՛ս հատկապես՝ «Արև», 6.2.1924, 19.7.1926, 10.8.1926 և այլ համար-

ներ։ 

" i i r o / r « / r r « ' . Ч - у ^ ՝ Հ յ * * " 
30 VԱրև», 2.1.1924։ 1924 թ. օգոստոսին արաբկիրցի 25 արհեստավորների 

Բաղդադի և Բ՚եհրանի վրայով Երևան մեկնումը Սիրիայից հայրենադարձության 

աոաջին ակտն էր (տե՛ս «Արև», 14.8.1924) ։ 
31 Հայ գաղթօջախների երկփեղկման շուրջ նյութեր տե՛ս «Նուբիական մա-

մուլ», 13.2.1925, «Արև», 24.6.1924 և 9.9.1924• 
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սիրությոլնը, որը կիլիկյան աղետից պա տ ր ան ա թափվելով անչափ 
թուլացել էր։ Այնուհետև նույնքան երերուն էին և ձևավորվող հայ 
գործարար շրջանները՝ ինչպես մինչև պատերազմը տեղում գոր-
ծող, այնպես էլ տեղահանության օրերին իրենց հարստությունից 
բեկորներով Սիրիա և Լիբանան եկած հայ տնայնագործական 
«արդյունաբերողներն» ու առևտրականները, որոնք չէին կարող աչ-
քաթող անել տեղական պայմանները, չերկնչել շնչահեղձության 
այն նոպայից, որը կարող էր ի վերշո առաջանալ տեղական պայ-
մանների ու տրամադրությունների հետ հանգուցակապերի բացա-
կայությունից։ 

Եվ այսպես, այն ժամանակ, երբ մթնոլորտը աստիճանաբար 
շիկանում էր իր տիրապետությունը ամրապնդել ջանացող գաղու-
թային իշխանության և իր ազգային անկախության հետամտող 
արաբ ժողովրդի փոխհարաբերություններում, հետզհետե ակներև 
էր դառնում հայոլթյանյ։ առաջնորդող շրջանների երկփեղկումը 
ֆրանսիական և արաբական կողմ երի միջև։ Հայ համայնքի ղեկա-
վար շրջաններում ավելի ու ավելի էին աշխատում առնվազն հա-
վասարակշռել իրենց «երախտապարտությունը» մի կողմից «Սու-
րիս հյուրընկալ ափերուն վրա՝ արաբ ցեղին ասպնջականության» 
և մյուս կողմից «մանտաթեռ ֆրանսիական կառավարության ազ-
նըվության, հոգածության և գուրգուրանքին» միջև22 / 

Գաղութարարներին, սակայն, ձեռք չէր տալիս այդպիսի «հա-
վասարակշռությունը», մանավանդ որ այն Ապառնում էր խախտ-
վել ոչ իրենց օգտին և ներգործությամբ հայ աշխատավորական 
խավերի, որոնց շրջանում արմատավորվել սկսած կոմունիստա-
կան և առաջադեմ մյուս խմբակները կարող էին հետզհետե ազ-
դեցության գոտի շահել։ Անհրաժեշտ էր, ուրեմն, հայության շըր-
ջանոլմ որոնել մի ուժ, որը նվիրվածությամբ ծառայեր իմպերիա-
լիզմին։ Այդ ուժը դաշնակցությունը եղավ, որը, դիմելով մատնու-
թյունների ու նույնիսկ ոճիրների, Սիրիայոլմ և Լիբանանում ֆրան-
սիական գերագույն կոմիսարի անմիշական հովանավորությամբ 
և նրա զորական ուժի բացահայտ օժանդակությամբ, 1926 թ. ի 
վերջո ձեռք բերեց ազգային իշխանությունների մենատիրությու-
նը23» Սիրիայի և Լիբանանի ժողովուրդների ազգային-ազատագրա-

2 2 Մ . UGblf jUlG, Մ . Ս ի ս ե ո յ ա ն , Ь . Ոսկեւփշյսւն, Սուրիահայ տարեցույց, 

Ա տարի, 1924, Առաք արանը։ 
23 Տե՛ս ուր իա կան մամուլյ,, 27 և 31.1.1924, 20.3.1924 և 1Տ.4.1924, 

* Ա ր և յ > , 2 . 3 . 1 9 2 Տ , 2 7 . 2 . 1 9 2 6 և 1 . 3 . 1 9 2 6 ։ 
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կան շարժման բոլոր հանգրվաններում բացորոշապես դիրքորոշվե-
լով գաղութարարների կողքին, դաշնակ վտարանդիները ծանր հար-
ված հասցրին հա յ֊ար աբական փոխհարաբերությունների բարվոք 
զարգացմանը։ 

Հայկական «Սպարտակ» կազմակերպության (1923 թ.) և լի֊ 
բանան յան (ГԺողովրդական կուսակցության» (1924 թ.) շարքերում 
գործող դեմոկրատների միավորումով 1924 թ. հոկտեմբերին 
ստեղծված Սիրիայի կոմունիստական կուսակցությունը ծննդյան 
իսկ օրից • մի կողմից շանաց հայ գաղթօջախն երին որպես հավա-
քականություն սահմանազատել դաշնակների արկածախնդրու-
թյուններից ու դիրքորոշել արաբական ազգային դատի պաշտպա-
նության ճակատում, մյուս կողմից եռանդ չխնայեց արաբ ժողո֊ 
վըրդի 1այն խավերին հասցնելու հայ աշխատավորների եղբայրա-
կան զգացմունքների հավաստիքը։ 

Տվյալ ժամանակաշրջանում հայ դեմոկրատների համագոր-
ծակցությունը արաբ դեմոկրատների հետ.՝ օբյեկտիվորեն հայ֊ 
արաբական փոխհարաբերությունների ճանապարհին սոսկ նախա-
քայլ լինելով հանդերձ, որակապես նախանշեց հայ նորաբնակների• 
ճիշտ կողմնոբոշման սկիզբը։ Հայ դեմոկրատների առաջնային 
երախտիքը պետք է համարել այն, որ նրանք դժվարին ջանադրու-
թյամբ աշխատեցին նորաբնակների գիտակցության մեջ արմատա-
վորել այն առողջ սերմը, որ հայ գաղթօջախների ապահով ու բար-
գավաճ վաղվա հեռանկարը արաբ և հայ աշխատավորների բարե-
կամության ու համագործակցության հետ է առնչվում միայն։ 

Այդ առողջ սերմը, սակայն, չէր կարող առատ հունձք խոս-
տանալ այնքան ժամանակ, քանի դեռ հայ դեմոկրատները չէին-
ստացել մի կողմից հայկական ազգային հակադաշնակ կուսակ-
ցությունների նվազագույն աջակցությունը, իսկ մյուս կողմից տա-
կավին չունեին ուժեղ հենարան, հանձին արաբական առաջադեմ 
աշխատավորական կազմակերպությունների՝ արաբ ժողովրդական 
մեծ զանգվածին հասցնելու համար հայ գաղթօջախների հարա-
զատ խոհերն ու զգացմունքները։ 

Իրավիճակը աստիճանական հեղաշրջման ենթարկվել սկսեց-
երեսնական թվականների երկրորդ կեսին միայն։ 

Այդ ուղղությամբ առաջին քայլն արվեց 1936-ի հունիսին, երբ 
Հալեպոլմ և Դամասկոսոլմ հայ կոմունիստները, հնչակյաններն 
ու ռամկավարները ստեղծեցին аՍիրիահայ ժողովրդական ճակա-
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տը»Mi Նույն տարվա Հուլիսի 19-ին Հրապարակված ծրագրային 
Հայտարարության մեջ, ընդգծելուց Հետո, որ գաղութային վարչա-
կարգի պայմաններում «տնտեսապես Հյուծման ենթակա, քաղա-
քական ու մշակութային մարզերու մեշ բրտորեն ճնշված Սոլրիո 
մեշ» և «դաշնակցության արկածախնդրական քաղաքականության» 
Հետևանքով խռովաՀոլյզ ազգային կյանքի պայմաններում՝ Հայու-
թյունը չի կարող «ունենալ լուսավոր ապագայի ոչ մեկ հեռան ր ֊ 
կար», ճակատը նշում էր. «Ժողովրդական ճակատը միակ կարե-
լիությունն է արաբ ժողովրդի Հետ նոր ապրելակերպ մը ստեղծե-
լու և սոլրիաՀայ ժողովրդի բարօրությունը ապաՀովելոլ Համար»15։ 
Շեշտելով, որ «Սոլրիո կատարյալ ազատագրումն ու առաջադի-
մական ձգտումները միմիայն Հրճվանք կներշնչեն Հայ ժողովրդի 
գիտակից զանգվածներոլն», ճակատը իր Հիմնական առաջադրանք-
ներից մեկն էր Համարում «գործնականապես փաստել մեր տեղա-
ցի եղբայրներուն, թե Հայ ժողովուրդը այս երկրի անկախության 
դեմ ոչ մեկ ձգտում ունի պաշտպանելիք, թե պատրաստ է Հայ 
մշակույթի կողքին զարգացնելու արաբ լեզվի ու մշակույթի ուսու-
ցումը մեր կրթական Հաստատությոլններեն ներս-, թե Հայ բան-
վորն ու աշխատավորը միմիայն երկրի ընդՀանուր շահերուն 
նվիրված, իրենց արաբ եղբայրներուն Հետ ձեռք-ձեռքի, Հավա-
քաբար երկրի Հառաջադիմ ութ յան ու աշխատավորության շաՀերոլ 
պաշտպանության Համար գործակցելու պատրաստ են»տ։ 

2 

Հայ-արաբական փոխհարաբերությունները, բառիս բուն 
իմաստով, շրշադարձ ապրեցին համ աշխարհ ա յին երկրորդ պա-
տերազմի տարիներին, հիմնականում 1941 թ. հունիսից սկսած, 
երբ Սիրիայի ու Լիբանանի կոմունիստական կուսակցություն ր, 
ընդհատակից դուրս գալով և թվականորեն ու կազմակերպորեն 
նկատելի ուժ դարձած՝ ազատ գործունեության լայն ասպարեզ 
իջավ, և երբ արաբ ու հայ քաղաքական առաջադեմ գործիչների, 
դեմոկրատ մտավորականների և հասարակ աշխատավորների 

24 ՀՍՍՀ ԳԱ արևելագիտության ինստիտուտի արխիվ (այսոլհետև՝ ԳԱ ԱԻ 

արխիվ), ֆ. 5,, գ. 1, վ. 51 Այս առումով ճշգրտման կարիք ունի Լ. Խուրշուգյանի 

•այն պնդումը (տե՛ս նշվ, աշխ., էշ 33), որ erսփյուռքահայ առաջադիմական ու-

յ՛երի միասնական ճակատը սկսել է կազմավորվել 1943 թվականից»։ 
25 ԳԱ Աի արխիվ, ֆ. 5, գ. 1, վ. 5։ 
28 Նույն տեղում։ 
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շփումներն ու համագործակցությունը սկսեցին հաճախակի և էլ 
ավելի նպատակասլաց դառնալ «հակաֆաշիստ լիգաների», <гՍովե-
տական Միության բարեկամների ընկերությունների» և «Հայաս-
տանի պաշտպանության լիգաների» շրջանակներում։ 

Սիրիայի և Լիբանանի կոմունիստական կուսակցությունը ան-
հերքելիորեն հանդիսացավ այն շարժիլ ուժը, որ լիովին արժեքա-
վորեց և գործարկման դրեց հայ և արար ժողովոլրդների բարեկա-
մական, այդ թվում հատկապես մշակութային կապերի զարգաց-
ման հիմնական նախադրյալները՝ բազմադարյան պատմա-մշա-
կոլթային շփումների առկայության փաստը, հայ հոծ գաղթօջախ-
ների ներկայությունը արաբական երկրներոլմ, արաբ և հայ աշ-
խատավորների համատեղ կյանքն ու աշխատանքը, համանման 
ճակատագիրն ու խնդիրները։ Եվ իրավացի էր անշուշտ Խ. Բեկ֊ 
դաշը, երբ Սիրիայի ու Լիբանանի կոմունիստական կուսակցու-
թյունը անվանում էր аհայ և արաբ, իսլամ և քրիստոնյա ժողո-
վուրդներու եղբայրության և միության» դպրոց17։ 

Սիրիայի և Լիբանանի դեմոկրատական կազմակերպություն-
ների կողմից անդադրում կիրառված հայ-արաբական կապերի 
սերտացման և խորացման քաղաքականության կենսագործումը 
առաջին հերթին անխզելիորեն առնչվում է կոմունիստ ղեկավար-
ներ Խալեդ Բեկդաշի, Ֆարժալլա Հելոլի և Նիկոլա Շաուիի, քաղա-
քական ու մշակութային գործիչներ Անտուան Բ՛ա պետի և ժորժ 
Հաննայի՝ «Հայ և արաբ բարեկամության այդ ուսուցիչների» ան-
վան հետ։ Լիբանանահայ մամուլը դիպուկ է բնութագրել նրանց, 
գրելով, որ հայերին նրանք սովորեցրին «սիրել արաբ ժողովուրդը, 
լիբանանցի ըլլա ան թե սոլրիացի կամ իբաքցի, սիրել արաբ ժո-
ղովրդի դատը, ճանչնալ անոր հոգեկան խռովքներն ու բաղձանք-
ները, սակայն նախ իրենք սիրեցին հայ ժողովուրդը, ծանոթացան 
անոր պատմության զանազան դրվագներոլն, ծանոթացան անոր 
մեծոլթյոլններոլն ու նաև տկարություններոլն, բայց սիրեցին հա-
յը որպես մարտնչող ժողովուրդ, և հայը սիրելովս արաբը սիրել 
սորվեցուցին մեզի»™։ 

Դեռ երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին, քաղաքական 
պայքարների թոհուբոհի մեջ անգամ կոմկուսի ղեկավար գործիչ-

27 «ժողովուրդի ձայն», Բեյրութ, 3.3.19431 
2 8 Ս. Ս ի ա ւ կ , Հայ և արաբ բարեկամության ուսուցիչը, «Մեր նշանաբանն է 

Հա ли։շ», 1.7.1962։ 
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նԼրր աչքաթող չեն արել արաբ և հայ դեմոկրատ մտավորական-
ներին միմւանց մերձեցնելու անհրաժեշտությունը։ Լիբանանահայ 
մամուլը արձանագրել է, օրինակ, որ 1943 թ. մարտին սիրիահայ 
առաջադեմ մշակութային գործիչները Խ. Բեկդաշի նախաձեռնու-
թյամբ են սկսել անմիշականորեն շփվել արաբ գործիչների, լրա-
գրողների, դասախոսների և մյոլսների հետ26։ 

Պատերազմի տարիներին Հակաֆաշիստ լիգայի և հետպատե-
րազմյան առաշին տարիներին Խաղաղության պաշտպանության 
սիրիական և հատկապես լիբանանյան կազմակերպություններն են, 
որ դեմոկրատ ղեկավարների կողմից վերածվեցին հայ-արաբա-
կան մտավոր շփումների ժամադրավայրի։ 

1939 թ. հիմնադրված «Ֆաշիզմի դեմ պայքարի լիգան» ա-
ռանձնապես աշխուժացավ Սովետական Միության վրա հիտլերա-
կան նենգ նախահարձակումից հետո։ 1941 թ• դեկտեմբերին նա 
սկսեց հրատարակել «Աթ-Թարիկ» ամսագիրը, որի խմբագրապե-
տությունն ստանձնեց անվանի գրող Օմար Ֆախոլրին։ «Լիգայի» 
շ ուր շ խմբված արար և հայ գործիչներն էին, որ 0. Ֆախոլրիի գըլ-
խավոբոլթյամբ 1941 թ. հիմնադրեցին «Սովետա կան Միոլթյ աս 
բարեկամների ընկերությունը» և «Հայաստանի պաշտպանության 
լիգան» (այլ անվամբ «Սովետական Հայաստանի բարեկամների 
ընկերությունը» J , որոնք վերածվեցին հայ-արաբական բարեկա-
մության դպրոցների։ 

Այդ ընկերությունների շրշանակներոլմ առանձնապես բեղուն 
գործունեություն ունեցան Ա. Թապետր և ժ. Հաննան, որոնց ծա-
ռայությունները հայ-արաբական կապերի զարգացման բնագա-
վառում անգնահատելի են։ 

Խոսելով երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին և նրանից հե-
տո հայ-արաբական հարաբերություններում տեղի ունեցած բեկ-
ման ու նրա պատճառների մասին, անհրաժեշտ է առանձնահա-
տուկ կերպով ընդգծել Սովետական Միության, այդ թվում և Սո-
վետական Հայաստանի գոյության փաստը և նրանց հեղինակու-
թյան բարձրացումը տվյալ ժամանակաշրջանում։ 

Արդարև, արաբ մտավորականության առաջավոր թևի հայ ժո-
ղովրդի պատմության ու մշակույթի հետ հաղորդվելու և ուրեմն 
հայ գաղթօջախների հետ կուլտուրական աոնչոլթյոլններր զար-
գացնելու խորացող ձգտումը շատ բանով է աղերսվում Ա ովետա֊ 

» «ժողովուրդի ձայն», 13.3.1943։ 
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կան Հայաստանի կենսունակ գոյության փաստի հետ։ Արաբ ժո-
ղովրդի և առաջին հերթին նրա առաջավոր մտավորականության 
շրջանում հայ գաղթօջախների բարոյական կշռի աննախընթաց 
լափով բարձրացման գործում արձանագրենք թեկուզ ֆաշիստա-
կան Գերմանիայի ջախջախման հերոսապատումի էջերում հայ 
ժողովրդի զավակների սխրանքների առկայությունը։ 1ГՍովետական 
Միությունը խարսխաքար» գրքի անվանի հեղինակ Օմար Ֆախոլ֊ 
րին, օրինակ, Հայաստանի խորհրդայնացման տարեդարձի տոնա-
կատարություններին արաբների մասնակցությունը բնականոն է 
գտել հենց այն պատճառով, որ «երբ խոսվի բռնության ու բար-
բարոսության դեմ մղված ազատագրական պատերազմի մասին, 
սովետ ժողովուրդներու առաջին շարքին վրա պիտի հիշվի նաև 
անունը հայ ժողովրդի, որ իր լայն բաժինը բերավ այս պայքա-
րին»30։ Եվ արդյո՞ք մեկնաբանության կարիք ունի իր ժողովրդի 
ազատամարտի ճանապարհին զոհված քաղաքական ականավոր 
գործիչ Ֆարժալլա Հելոլի հայտարարությունը. «Սովետ Հայաստա-
նի նկատմամբ մեր Արտերուն մեջ կա նույն սերը, ինչ որ կա Սու-
րիս և Լիբանանի հանդեպ, որովհետև այդ ազատ ու անկախ Հա-
յաստանի մեշ կտեսնենք բոլոր փոքր ժողովուրդներուն ազատու-
թյան և անկախության խորհուրդը։ Բոլոր գիտակից արաբները 
Հայաստանի մեջ կտեսնեն իրենց ժպտուն ապագան»3՝։ 

Այսպիսով, ստեղծված օբյեկտիվ նոր պայմանների և արաբա-
կան ու հայկական դեմոկրատական կազմակերպությունների և ա֊ 
ռաջավոր մտավորականության աշխատանքի շնորհիվ, արաբների 
և հայերի ապակողմնորոշումը միմյանց նկատմամբ աստիճանա-
բար սկսեց չքանալ և տեղի տվեց փոխադարձ վստահության ու 
համագործակցության։ Արաբ ժողովուրդը հանձին հայ գաղթօջախ-
ների ապահովեց հուսալի մի դաշնակից, որը, հակառակ բոլոր մե-
քենայություններին, այնուհետև իր հիմնական զանգվածով ակ-
տիվ մասնակցություն ունեցավ սիրիա-լիբանանյան ազգային պայ-
քարի կարևոր բոլոր հանգրվաններում (անկախության հռչակման, 
օտար զորքերի դուրս! բերման • և այլն) ցանկալի հաղթանակը ձեռք 
բերելու գործում։ Ինչ վերաբերում է հայ ժողովրդի տարագիր զա-
վակներին, ապա նոր մթնոլորտում նրանք սկսեցին լիաթոք շըն-
չել առաջին հերթին թոթափելով Եղեռնի քստմնելի օրերից հետո 

30 «гԺողովուրդի ձայն», 29.11.1944։ 
31 նույն տեղում, 7.7.19421 
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ավելի քան երկու տասնամյակ իրենց հոգում նստած кզգուշավո-
րությունը, շրջահայեցությունն» ու դոյա պահ պան մ ան սևեռուն 
մտահոգությունը և հնարավորություն ձեռք բերելով «ինքնամփո-
փումի ու մեկուսացման տարերային ձգտումից!) ձերբազատվելու՛2։ 

Մնում էր, որ հայ նորահաս սերոմւգը, լավապես տիրապետե֊ 
լով արաբերեն լեզվին ու խորացնելով արաբական պատմության 
ու կուլտուրայի իմացության իր աստիճանաչափը, հավաքաբար 
ընգառաշ գնար սիրիա-լիբանան յան ազգային մշակույթ ի առաջ-
ընթաց շարժմանը։ 

3 

Հայ նորաբնակները առաշին իսկ օրից հոգ տարան իրենց ազ-
գային կրթարանների ստեղծման գործին։ Շուտով դպրոցներ բաց-
վեցին Սիրիայի և Լիբանանի այն բոլոր բնակավայրերում, որտեղ 
հայերի քիչ թե շատ uuովար խմբեր էին հաստատվել։ Քսանական 
թվականների и կղբին տարբեր հարանվանությունների պատկանող 
կամ հայրենակցական տարրեր միությունների կողմից ղեկավար-
վող 50 ուսումնական հաստատություններ, այդ թվում և մի քանի 
երկրորդական դպրոցներ էին արդեն գործում Հալեպում, Բեյրոլ-
թոլմ, Դամասկոսում, Տրիպոլիոլմ, Հոմսոլմ, Զահլեոլմ և այլուր։ 

Հայ ազգային դպրոցի հիմնական առաջադրանքն, անշուշտ, 
մայրենի լեզվի ուսուցումն էր, մանավանդ որ աշակերտները հիմ-
նականում թուրքախոս կիլիկիահայերի երեխաներն էին33։ Մայրե-
նի լեզվից հետո նախապատվությունը տրվում էր ֆրանսերենին։ 
Այսպես, Հալեպի ազգային ուսումնական խորհուրդը 1925 թ. հայ 
դպրոցների համար պատրաստում էր կրթական ծրագրի մի նա-
խագիծ, որ նախատեսում էր բարձր դասարաններում հիմնակա-
նում «ֆրանսերեն լեզվին ուժ տալս3*։ Ազգային դպրոցների վար-
չական գործառնությունների համար ևս օգտագործվող լեզուները 
հայերենն ու ֆրանսերենն էին35։ 

Նորաբնակության սկզբնական շրջանում մի շարք օբյեկտիվ 
պատճառներ չէին կարող չարգելակել հայերի շրջանում արաբե֊ 

м «Մեր նշանաբանն է հառաչ», 17.10.1965։ 
33 «Արև», 14.7.1925։ гՏղաքը, ընդհանրապես կիլիկեցի, թրքախոս ծնողք-

ներու կպա ականին և հայերեն խոսիլը կսորվին վարժարանին մեք», —1924 թ. Տ ր ի ֊ 

պոլիից դրում էր Ե. Օտյանը (տե՛ս «Արև», 18.7.1924)։ 
34 «Արև», 16.9.1925։ 
33 «Աուրիական մամուլ», 18.8.1923։ 
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րեն լեզվի մասսաւականսւցման գործը։ Այդ պատճառներից կա-
րելի Է հիշատակել նորաբնակների ու մանավանդ երեց սերնդի՝ 
բացառապես նվազագույն ապահովություն ձեռք բերելու ձգտումը, 
որի բավարարման համար «շուկայականя արաբերենի տարրական 
իմացությունից ավելին անհրաժեշտ չէր և հաճախ նույնիսկ թուր-
քերենն էլ գործը գլուխ էր բերում, հայկական նորաբաց դպրոց-
ների անկազմակերպ վիճակը, մանավանդ արաբագետ հայ և առա-
վել ևս հայագետ արար մանկավարժական կադրերի բացակայոլ-
թյոլնըм, կիլիկիահայ մտավորականության իր հետ ֆրանսիագի-
տության բերած լինելը և ֆրանսիական մանդատի պայմաններում 
նրան կապված մնալը• և այլն37։ 

Քիչ ներգործություն չի ունեցել և այն հանգամանքը, որ աս՛-
տիճանաբար ձևավորվող ազգային մարմինները, իրենց համար 
առաշնային նպատակ դարձնելով Եղեռնից փրկված բեկորների հո-
գում ազգային զգացմունքների շեշտավորումը, նոր ու բարյացա-
կամ արաբական միջավայրում ազգապահպանման գործը հեշտաց-
նելու և պատմական բնօրրան վերադարձի երազանքը աշխուժաց-
նելու մտահոգությամբ, ամեն կերպ աշխատել են հայկական դըպ-
րոցները դարձնել էապես «ազգային.» և ամբողշ ուշադրությունը 
կենտրոնացնել սոսկ հայերեն լեզվի ուսուցման վրա, ելնելով մա-
նավանդ այն իրողությունից, որ Սիրիայոլմ և Լիբանանում հաս-
տատված հայերը ճնշիչ մեծամասնությամբ թուրքախոս կիլիկեցիներ 
էին, 

Ազգային մարմինների բարեմիտ այդ ձգտումը, սակայն, ա֊ 
րաբերեն լեզվի նկատմամբ ֆրանսիական գաղութարարների քա-
ղաքականության պայմաններում, ծայրահեղ կենսագործում էր 
գտել հայ հետադեմ մտավորականության կողմից։ 

Առաշին հերթին պահպանելու համար անջրպետը արաբների 
և ազգային փոքրամասնությունների միջև38 (վերջիններիս շրջանում 
արաբերենի իմացությունը սահմանափակելով) և վերջին հաշվով 
արաբական ազգային մշակույթի զարգացումը խափանելու մտոք 
(տեղական լեզվի սեղմումների ճանապարհով), գաղութային իշխա-
նությունները իրենց տիրապետության առաջին իսկ օրից պետական֊ 
պաշտոնական լեզու հռչակված ֆրանսերենը պարտավորիչ դարձ֊ 

39 «Արարատя, 10.7.1949։ 
37 «Եփրատ», 7.4.1933, «Սուրիաя, 9.3.1953։ 
34 «Հառաչ», Բեյրութ, 17.10.1965։ 
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րեցին նախնական, միջնակարգ և բարձրագույն կրթության ս՛իստե-
մում Գերագույն կոմիսարի կրթական խորհրդատու Շըվալեյը շի 
թաքցրել, որ հենց 1918 թ• հոկտեմբերի հատուկ հրամանագրով 
կարգադրել է բոլոր դպրոցներում թուրքերենի փոխարեն 30 դասա-
ժամ երից 8 —14 ժամը, համաձայն տեղական հնարավորություննե-
րին, տրամադրել ֆրանսերեն լեզվին, քանի որ 1919 թ. ավարտա-
կան քննությունների ժամանակ հիմնական լեզուն ֆրանսերենն էր 
լինելու, իսկ արաբերենը դաոնալու էր անգլերենին, իտալերենին, 
հունարենին և հայերենին համս/հավասարեցված «օժանդակ լե-
զուս՛'. Գաղութարարները իրենց միջոցառումը փորձել են արդարաց-
նել այն պատճառաբանությամբ, որ իբր ժողովուրդը խոսում է դըպ-
րոլթյոլն չունեցող «արա բա-и իր ի ական բարբառով» և ուրեմն չի 
հասկանում գրական արաբերենը....40» 

ք՛սանական թվականների կեսերից սկսած հայկական շրջանակ-
ներում հետզհետե հասունանում է արաբերեն լեզուն ազգային դըպ-
րոցներոլմ ուսուցանելու գաղափարը։ Լիբանանում, որտեղ մինչ այղ 
հայկական կրթարաններում ավանդվում էին միայն հայերեն և 
ֆրանսերեն լեզուները*՝, ուսումնական խորհուրդները առաջինը որո-
շեցին արաբերեն լեզվի ուսուցումը պարտավորիչ դարձնել։ Արա-
բական մամուլում գոհունակությամբ էր արձանագրվում, որ «Բեյ-
րութի հայկական բոլոր դպրոցները միասնաբար որոշել են իրենց 
ծրագրերում ընդգրկել արաբերենի ուսուցումը, որպեսզի հայ երե-
խաները տիրապետէն հայրենիքի լեզվին»*1։ Սակայն Սիրիայոլմ 
դրությունը շարունակում էր նույնը մնալ։ Եվ «Սոլրիական մամուլը» 
«Սորվինք տեղական լեզուն» խորագրված առաջնորդողում քննա-
դատում էր այն, որ Սիրիայի հայ վարժարաններում «արաբերենին 
չէ տրված այն տեղը, որին իրավունք ուներ և որը կպահանջե մեր 
շահն իսկ»"։ 

Փաստորեն մինչև Սիրիայի և Լիբանանի անկախության հռչա-
կումը հայկական դպրոցներում արաբերենի ուսուցումը ընդհանուր 
առմամբ եղել է սահմանափակ և «ձևական բնույթ» է կրել**։ 

3' M. Chevalley, L'Enseignement en Syrie pendant la p6riode d'orga-
nlsation (1919—1921), .La Syrle et le Llban en 1921', Parts, 1921, p. 106. 

40 Ж. Велерс, Крестьяне Сирии и Ливана, М., 1952, стр. 198. 
4ւ *Ս ուր իա կան մամուլ», 8.3.1925։ 
4 1 1чго / г / rv *. tjJLXj\" 
43 rUարիական մամուլ», 8.3.1925։ 
44 էնաիրի», Բեյրութ, 13.10.1963։ 
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1943 թ. հոկտեմբերին, Լիբանանի վարչապետ Ռիադ Սոլհր 
խորհրդարանին ներկայացնելով իր ազգային կառավարության ծրա-
գիրր, խիստ քննադատության ենթարկեց գաղութարարների պար-
տագրած Սահմանադրության այն հոդվածը, որ ֆրանսերենն ու 
արաբերենը հայտարարում էր համահավասար պետական լեզու և որ 
փաստորեն կիրառվում էր հօգուտ ֆրանսերենի։ Վարչապետը հայ-
տարարեց, որ իր կառավարությունը վճռել է արաբերենը դարձնել 
երկրի պետական պաշտոնական միակ լեզուն, առանց սպասելու, որ 
Սահմանադրությունը համապատասխան վերանայման ենթարկվի։ 
Երեսփոխանների ջախջախիչ մեծամասնության հավանությանն ար-
ժանացած այդ հայտարարության հաջորդ օրն իսկ պետական բոլոր 
սպասարկություններին հրահանգվեց «գրավոր հաղորդագրություն-
ներն ու գործառնությունները կատարել արաբերեն լեզվով, որ երկ-
րի պաշտոնական լեզուն է»*5։ 

Արաբերեն լեզվի՝ սկզբում Լիբանանում և այնուհետև Սիրիա֊ 
յոլմ, պետական պաշտոնական լեզու հռչակվելը ոչ միայն կարևոր 
անկյունադարձ էր երկու երկրների մշակութային կյանքում, այլև 
լայն հորիզոն էր բաց անում հայկական դպրոցներում արաբերեն 
լեզվի ուսուցման և արաբագետ հայ երիտասարդ մտավորականու-
թյուն պատրաստելու հնարավորությունների առաջ։ 

Արաբերեն լեզուն պաշտոնականացնելու առաջին իսկ օրից 
հայկական դպրոցը չէր կարող չդիտվել որպես արաբական լեզուն, 
պատմությունն ու մշակույթը հայերին ծանոթացնելու և այդ ճանա-
պարհով էլ հայ-արաբական աղ գա յին-լեզվական դժվարանցանելի 
պատվարը հաղթահարելու միշոց։ Հատկապես հայկական դեմոկ-
րատական շրշանները արաբերեն լեզվի տիրապետման մեջ էին 
տեսնում «հայության բարձրացման- և բարգավաճման ուղինи, հայ 
մտավորականության «փայլուն հեռանկարներուն» երաշխիքը՛*, 
իսկ արաբ քաղաքական գործիչները գիտակցում էին այդ ասպա-
րեզում հայ գաղթօջախներին լայն աջակցություն ցույց տալու ան-
հրաժեշտությունը։ Ֆ. Հելոլն իր ճառերից մեկում հայ վարժարան-
ներին պետական աջակցությունը հայտարարում էր առաջնային 
գործ17։ Լիբանանի հանրապետության նախագահ Բեշարա Էլ-Խոլ-
րին ելույթ ունենալով Անթիլիասի կաթողիկոսարանում շեշտում էր, 

« Iժողովուրդի ձայնյ>, 10 և 14.10.19*3։ 

« նույն տեղում, 10.10.19*3։ 

* 7 Նույն տեղում, 29.8.19*3։ 
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որ Vհայերը պետք է ավելի սերտորեն կապվին Լիբանանի հետ», 
և աւդ կապակցությամբ խոստանում էր «արաբերեն լեզվի ուսուց-
ման մնայուն ուսուցիչներ տալ» հայկական դպրոցներին՝*։ Իր հեր-
թին վարչապետ Ռիադ Սոլհը լիբանանահայ առաջադեմ լրագրող-
ներին րնդոլնելով, հայ դպրոցներին ավելի մեծ ուշադրություն 
բնծայելու և ավելի մեծ թվով դասատուներ տրամադրելու երաշ-
խիբ էր տալիս**։ 

նորանկախ Լիբանանի ազգային աոաջին կառավարությունը 
անհաս/աղ միջոցներ է ձեռնարկել հայ համայնքին տրված խոս֊ 
տումներր իրականություն դարձնելու համար, կրթական ֊մշակու-
թային նպատակներով օգտագործելու կոչված կարևոր մի գումար 
տրամադրելով՛" և առաջնային ծրագրերի շարքում նախատեսելով 
«արաբական լեզվի ուսուցումը ընդհանրացնել հայ վարժարաննե-
րու մեջ՝ պետության կողմե վճարված ուսուցիչներու թվի ավելաց-
ման մ իջո ցով»շՀ ։ 

Համանման ճիգ է գործ դրվել և սիրիական կառավարության 
կողմից, որ բացի արաբերեն լեզվի դասատուներից, նաև նյութա-
կան զգալի նպաստ է հատկացրել հայկական դպրոցներին52ւ 

Հակառակ այդ բոլորին, արաբերենին տիրապետելն ընթացել 
է դանդաղ և երկար ժամանակ հայերի շրջանում արաբերենի իմա-
ցությունը դուրս չի եկել տարրականի սահմաններից։ 

Սիրիայոլմ հիսունական տասնամյակի երկրորդ կեսից, իսկ 
Լիբանանում վաթսունական թվականների սկզբից հայ մտավորա-
կանության լայն շրջաններին սկսել է մտահոգել այն իրողությունը, 
որ հայկական դպրոցներում արաբերենի ուսուցման աննախանձելի 
վիճակի հետևանքով բարձրագույն ուսման հետամտող բազմա-
հարյուր հայ երիտասարդներ արտագաղթում են Արևմտյան Եվրո-
պա և Միացյալ նահանգներ, որտեղ նրանք «կորչում են» ոչ միայն 
աբաբահայոլթյան, այլև ընդհանրապես հայության համար։ 

«Մեր նշանաբանն է հառաջ» շաբաթաթերթը մի անգամ չէ, որ 
անդրադարձել է տագնապալի այդ իրադրության, ընդգծելով, որ 

<8 նույն տեղում, 23.10.1943, 

Նույն տեղում, 4.11.1943։ 

"> Նույն տեղում, 12.12.1943։ 

Նույն տեղում, 23.12.1944։ նախարարության ընդհանուր քննիչ Մ. Իսկեն֊ 

դեր յանի հավաստում ով, լիրան ան յան կառավարությունը հայկական <r ոչ մեկ 

դպրոցի խնդրագիրը չէ մերժածл և միայն 1945—1948 թթ. 28 նոր ուսուցիչ է 

գործուղել հայկական վարժարանները (տե՛՛ս «Զարթոնք», 18.1.1948)։ 
52 я:Սուրիայ>, Հալեպ, 24.3.1944։ 
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հայ երիտասարդության համար «այլասերման և ուծացումի վտան-
գը կուգա Արևմոլտքեն» և որ այն կանխելու համար «հայ վար-
ժարաններու պարտականությունն է մեր ուսանողներուն սորվեցնել 
արաբերեն լեզուն և սեր հառաջացնել արաբական մշակույթին 
հանդեպ»13, քանի որ արաբերենին տիրապետելով միայն հայ երի-
տասարդը հնարավորություն ձեռք կբերի Արևմուտքից հրաժար-
վելու և տեղական համալսարաններ հաճախելու54» 

Արաբերենի ուսուցման ասպարեզում բեկում մտցնելու ուղ-
ղությամբ հայ մտավորականության ջանքերին իրենց անմիջական 
մասնակցությունն են բերել սիրիական և լիբանանյան կրթական 
իշխանությունները։ Բավական է ասել, որ միայն Լիբանանում, 
«մեկնելով հայկական և համալիրանանյան շահերեն», կրթական 
նախարարությունը հայկական դպրոցների համար 1960 թ. պաշ-
տոնի է կոչել «հավելյալЛ 200 ուսուցիչներ5Տ, իսկ արաբ մտավո-

րականությունը (ինչպես նախկինում) իր կամավոր օժանդակու-

թյունն է բերել հայ երիտասարդությանը արաբերեն լեզուն ուսու-

ցանելու գործին։ 
Հայ և արաբ առաջավոր շրջանների ջանքերի ցանկալի պտուղ-

ները չեն ուշացել։ 1963 թ. առաջին անգամ լինելով լիբանանահա յ 
30 դպրոցներ զանգվածային մասնակցություն են բերել պետական 
քննություններին և արձանագրել ակնառու առաջադիմություն։ Բա-
վական է ասել, որ Սահակ-Մեսրոպյան, Հովակիմյան-Մանուկյան, 
Դարոլհի Հակոբյան և Նոր բարձրագույն դպրոցներից պետական 
դիպլոմի հավակնորդ հայ պատանիների և աղջիկների հոծ խմբի 
90—100 տոկոսը գերազանց քննություն է բռնել։ 

Այդ հաջողությունները հիմք են տվել հայկական դեմոկրա-
տական մամուլին գոհունակությամբ արձանագրելու, որ яարդեն 
ուղխն բացված է քանի մը տարիե ի վեր, այս ձևով լիբանանահա֊ 
յոլթյոլնը պիտի ունենա արաբագետ երիտասարդությունը մը>ւ4 և 
որ «այժմ արաբերենի ուսուցումը սկսած է գրավել իր արդար տեղը 
մեր կրթական ծրագիրներոլն մեջ»67։ 

Ա. Վ ա ր դ ա ն յ ա ն , Խոհեր դպրոցական տարեմուտին առթիվ, «Մեր նշանա-

բանն է հառաշ», 10.9.1981։ 

И Պ . Հ ա կ ո բ յ ա ն , Ուսումնական և ազգային հրատապ հարց մը, *Մ Լ ո նշա-

նաբանն է հառաշ», 25.3.1962։ 
55 «Մեր նշանաբանն է հառաշ», 29.9.1963։ 

ժ . ( * ՝որգոմյան, Կրթական տարեշրջանին հաշվեկշիռը, «Մեր նշանաբանն է 

հառաշ», 7.7.1963։ 

Թ ո ր դ ո մ յ ա ն , Դրական և բացասական երևույթներ, «Մեր նշանաբանն է 

հառաշ», 29.9.1963։ 
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Արաբերեն լեզվի աստիճանական մասսայականացումը հայ 
գաղթօջախների նեըսոլմ և հատկապես հայ մտավորականության 
նոր սերնդի շրջանում, երկու ժողովուրդների մշակութային կապերի 
հան դո լցման ու ամրապնդման հիմնական նախադրյալներից մեկը 
հանդիսացավ։ 

4 

Սիրիայի և Լիբանանի հայությունը, նույնիսկ 1946—1948 թթ* 
հայրենադարձությունից հետո, բավականին ստվար թիվ էր կազ-
մում՛", 

Հայությունը, սակայն, պատկառելի տեղ էր գրավում ոչ միայն 
իր թվով։ Չկա կյանքի մի բնագավառ, որտեղ հայերը ցուցաբերած 
չլինեն իրենց տաղանդն ու ընդունակությունները։ 

Հսկա էական բանակ են կազմում հայ բանվորները, արհես-
տավորները, հողամշակները։ Նրանց ստեղծած բարիքները, արդ-
յունագործած ապրանքները, մեկը մյուսի ետևից բարձրացրած 
շենքերը դարձել են Սիրիայի և Լիբանանի հարս՛տությունն ու 
հպարտանքը։ Հայ կոշկակարները, դերձակները, կահույքագործ-
ները, ժամագործները, ոսկերիչները, լուսանկարիչներըտ0, կաշե-
գործները, շինարարները, ավտովերանորոգողները, տեքստիլա-
գործները և մյուսները հռչակված են որպես հմուտ, ձեռներեց, 
աշխատասեր ու պարկեշտ մասնագետներ։ Լիբանան յան գրող Սա-
իդ Աքլը ßbյրոլթի հեռուստատեսությամբ իր ունեցած ելույթում 
նշել Է, (՛Մենք հոս, Լիբանանի մեջ, երախտապարտ ենք հայերու 
հանդեպ, որոնք մեզի սորվեցուցին աշխատիլЛ60« Սիրիացի պատ-
մաբան Ա. Հուրանին իր հերթին գեռ երկու տասնամյակ առաջ ընդ-
գծել Է, որ «հայերը աչքի են ընկնում հատկապես առևտրի և ար֊ 

91 tl. Գասպարյանր (եշվ- աշխ • t Էշ 109) և Լ. հուրշուղյանը (նշվ. աշխ., 

էշ 21) սիրիահայերի և /իր ան ան ահ ա յերի թիվը ցույց են տալիս շուրշ 270000, 

իսկ «Հայրենիքի ձայնը»՝ (4.12.1966) 330000։ Բոլոր դեպքերում հայերր Սի֊ 

րիաւում բրդերից հետո, իսկ Լիբանանում հույներից հետո հետպատերազմյան 

աոաշին տարիներին կազմել են ազգային ամենակարևոր փոքրամասնությունը 

(տե՛ս Сооременная Сирия, М„ 1958, стр. 11—15; R . Furon, Le Proche 
Orient, Paris, 1957, pp. 31 et 42). 

fl՝' Միայն Բեյրութում 1958 թ. սեփական խանութ ունեին ավելի քան 70 հայ 

ժամագործներ, 100-ից ավելի հայ ոսկերիչներ և 50 հայ լուսանկարիչներ 

(«Սփյուռք*, 1958 ապրիլի 4, 11 և 20)։ 

*> ՛Սփյուռքյ>, 18.1.1964։ 
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դյունաբերության ճյուղերում և բազմաթիվ արհեստների բնագա-
վառում»'՝։ 

Իրոք, հայերի ձեռքում են կենտրոնացված Սիրիայի և Լիբա-
նանի արդյունաբերության մի շարք ճյուղեր։ Հիսունական թվա-
կանների վերշին Լիբանանի խոշոր արդյունաբերական ձեռնարկու-
թյունների 18 տոկոսը, մանր արհեստավորական ձեռնարկություն-
ների 43 տոկոսը, իսկ մեծաքանակ ներմուծումներ կատարող տնե-
րի 10 տոկոսը հայերին էին պատկանում։ Լիբանանի ազգային խո-
շոր արդյունաբերության մեշ ներդրված 375 միլիոն լի բան ան յան 
լիրայի ավելի քան մեկ երրորդը հայ արդյունաբերական բուրժուա-
զիայի սեփականությունն էր62ւ Զգալի թիվ են կազմում նաև այն 
հայերը, որոնք զբաղվում են մեծածախ և փոքրածախ առևտրով, 
լումայափոխությամբ և բանկային ու բորսային գործարքներով։ 
«Մենք կսիրենք հայերը, — հայտարարել է Սիրիայի հանրապետու-
թյան նախագահ Շ. Քուվաթլին,— որովհետև մեր երկրին մեշ ճար-
տարարվեստը և այլ արհեստներ առաշացոլցին և ամեն գնով կաշ-
խատին մեր վերելքին համար»63։ 

Ավելի ակնառու է եղել հայերի տեղը ազատ ասպարեզների 
բնագավառում։ Միայն Բեյրոլթոլմ 1958 թ. տվյալներով նախա-
գծային ինքնուրույն գրասենյակ են ունեցել 70 հայ ճարտարա-
պետներ, հարյուրից ավելի ճարտարագետներ, տասնյակ իրավա-
բաններ64» 1946 թ. Հալեպ քաղաքի հայ բժիշկների թիվը ավելի 
քան 40 է եղել™, իսկ 1959 թ. Լիբանանս լմ հաշվառման են են-
թարկվել հայ 68 բժիշկներ, 84 ատամնաբույժներ, 35 դեղագործ-
ներ և 200 հիվանդապահներ՛*։ նույնքան զգալի է եղել հայերի դե-
րը լրագրության ասպարեզում, այդ թվում նաև ֆրանսերեն լեզվով 
սեփ ական թերթեր և հանդեսներ հրատարակելու գործում։ 

Լիբանանի և Սիրիայի խորհրդարաններում հայերը մշտապես 
ունեցել են իրենց ներկայացուցիչները, իսկ լիբանանյան կառա-
վարության կազմում՝ նախարարներ։ Հայ գաղթօջախները երկու 
երկրներին տվել են պետական բազմաթիվ բարձրաստիճան պաշ-
տոնատարներ, դիվանագետներ67 ու մանավանդ՝ ազգային պաշտ-

« A. llouraw, Mlnoritles in the Arab world, London, 1947, p. 77. 
Ն. Հովհաննիսյան, նշվ. աշխ., էշ 26—27։ 

63 «Այգл, 13.10.1957։ 
64 «Սփյուռք», 4.5.1958։ 
85 rԱզդարար», 5.10.1946։ 

•6 «Արևելք», 2.1.1960։ 
87 Տե՛ս «Այգ», 13.8.1954 և 8.1.1955։ 
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պ անութ յան ճակատի երևելի գործիչներ։ Հետպատերազմյան ժա-
մանակաշրջանում միայն Սիրիայոլմ երեք հայեր՝ Ա. Գարամա-
նոլկյանը, Հ. Մալոյանը և Ա. Քիլեճյանը հասել են գեներալի աս-
տիճանի, տարբեր ժամանակներում ծառայելով որպես սպայակույ-
տի անդամ, հրետանային ուժերի ընդհանուր հրամանատար, զին-
վորական կառավարիչ, ռազմական ատյանի անդամ, ոստիկան 
զորաց ընդհանուր հրամանատար, զինվորական կցորդ և այլն՛*։ 
IIիրիական ու լիբանանյան բանակներում ծառայել են նաև բազ-
մատ ասն յակ հայ սպաներ և զգալի թվով հայ զինվորներ, որոնց 
մասին Լիբանանի ազգային պաշտպանության ընդհանուր վարիչ 
Մ. հ՚աքիեդդինր չի վարանել նշելու. «Ես անսահման վստահություն 
անիմ մեր հայ գաղութին վրա։ Մեր լավագույն սպաները, մեր 
լավագույն զինվորները հայեր են։ Ոչ մեկ դավաճան չգտնվեցավ 
իրենց մեշ»''՝։ 

Այստեղ ավելացնենք, որ երբեմնի գաղթականներից շատերը, 
«արաբական հայրենիքին մատուցած ծառայոլթյանց համար» ար-
ժանացել են սիրիական և լիբանանյան բարձրագույն շքանշան-
ների։ 

Հայ ժողովրդի վայելած վարկի ու կշռի մասին կարող են պեր-
ճախոս կերպով վկայել հետևյալ փաստերը. Սիրիայոլմ 1956 թ. 
ցուցատախտակներից օտար լեզուներով արձանագրությունները 
շնշելոլ հրամանագիրը չտարածվեց հայերեն ցուցատախտակների 
վրա1", իսկ Լիբանանում 1963 թ. մայրաքաղաքի փողոցները վե-
րամկրտելու կապակցությամբ հայաշատ շրջանների բազմաթիվ 
փողոցներ կոչվեցին Երևան, Արաքս, Արարատ, Հայք, Հայաստան, 
Անի, Մասիս, Կիլիկիա, Անդրանիկ, Րաֆֆի, Վարդան, Սիամանթո, 
Վարուժան, Ս. նշան և Արամ Խաչատրյան, իսկ մի մեծ պողոտա՝ 
Արմենիա անունով71։ 

Ս իրիական պետական գործիչ Ռ. Քեխիան ասել է. «Հայ տար-
րը եղած է մեր ամենասիրելի փոքրամասնությունը, որը իր ազա-
տամտությամբ, աշխատասիրությամբ և ուշիմությամբ՝ մեծ ծա֊ 

и Սիրիայի և Լիրանանի բանակներում ծառայած հայ բարձրաստիճան սպա-

ների մասին նյութեր տե и «Արարատа, 20.11.1946 և 20.12.1946, гԶարթոնքа, 

2Տ.12.19Տ8, <rԱյդа, 12.6.1955, 8.1.1956, 1.8.1956 ե 26.4.1958, «ՍփյուռքD, 11.4. 

1958։ 

» «Աղդակտ, 18.4.1956։ 
7° նույն տեղում, 17.2.19Տ6։ 
71 *Սփյուռքа, 6.2.1963։ 
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ռա էություններ մատուցած Է Սիրիային»™։ «Հայերը շատ օգւոակար 
տարր են այս երկիրներուն մեջ՝ իրենց աշխատասիրոլթ(ամբ և 
մանավանդ իրենց մասնագիտոլթյոլններով»,—,լրացրել Է Ն. Կուտ֊ 
սին՛3։ «Հայ ժողովուրդը իր ճիգերով, աշխատանքով, ճարտարու-
թյամբ և նվիրումով շենցոլց մեր երկիրը, աջակցելով Սռլրիո 
առաջադիմության և բարգավաճումին»,— հաստատել Է Աբդել 
Ռահ ման Քայալին7*։ Լիբանան յան մշակույթի հայտնի գործիչ 
Ռ. Արիլլաման իր հերթին հայտարարել Է. «Մենք ոչ միայն գոհ 
ենք հայերից, այլև ուրախ ենք, որ այդպիսի մի կենսունակ ու 
ստեղծագործ տարր լծված Է հավատարմորեն ու անվերապահորեն 
Լիբանանի ժողովրդավար հայրենիքի բարգավաճումի\ն ու բարօրու-
թյան։ Այս չարքաշ ու շինարար ժողովուրդը օրհնություն Է որևէ 
երկրի համար»13։ 

Նախապատերազմյան շրջանի հետ համեմատած՝ հյուրրնկալ 
երկու երկրների կյանքի բոլոր բնագավառներում հայ գաղթ օջախ-
ների տեղի ու դերի այսպիսի վերե/քի պայմաններում, արաp ժո-
ղովրդի և նրա առաջընթացի հուսալի թևարկու հայ ժողովրդի հաշտ 
ու համերաշխ գոյակցության հողի վրա չէին կարող չսաղմնավոր-
վել և հետզհետե չրնձյոլղել հայ-արաբական մշակութային կա-
պերը։ 

Ե Ր Կ Ր Ո Ր Դ Դ Լ Ո Ի 1ս 

ՀԱՅ-ԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆ ԿԱՊեՐԸ 

1 

Սուլթանական բռնատիրության դարավոր լուծը ոչ միայն խա-
փանել է Օսմանյան կայսրության ժողովուրդների մշակութային 
բնականոն զարգացումը՛, այ/և արգելակել նրանց փոխ ադարձ 

\ 
72 «Արարատ», в.11.1946։ 
73 «Զարթոնք», 11.11.1949• 

74 «Ազդակ», 19.12.1957։ 
75 Նույն տեղում, 2.2.1951։ 
1 Հանրահայտ են արաբ հեղինակ Շարանիի (1493—1565) թևավոր խոսքերն 

այն մասին, որ 1517 թվից, երբ Աելիմ Ա. Ահեղի զորքերը նվաճեցին Եգիպտոսը, 

արաբական աշխարհում «գիտությունը մարդկանց սրտից վերացավя (տե՛ս 

ГЧ J> ՛ irvv 'у^-л 

264 



շփումները, երկու Հարևան ժողովուրդներ՝ արաբներն ու Հաչերը 
մի բանի Հարյուրամյակ Հնարավորություն չեն ունեցել մոտիկից 
Հաղորդակցվելու միմյանց մշակութային նվաճումներին։ 

Միայն 19-րդ դարի երկրորդ կեսից. Հեքիաթային Արևելքի 
նկատմամբ Արևմուտքում Հարասող Հետաքրքրության ազդեցու-
թյան ներքո, Արաբիայի և արաբացու մասին Հարյուրավոր հոդ-
վածներ են լույս ընծայվել գաղթ օջախներում Հրատարակվող հայ-
կական պարբերական մամուլում։ 

Դարավերջին և քսաներորդ դարասկզբին, հայ պատմաբանա֊ 
սիրության աստիճանական վերե/քի պայմաններում, ավելի ու ա-
վելի են ուշադրություն գրավել հայ-արաբական պատմական և 
մ ա տ են ա գրական առնչությունները։ 

Եվ սակայն արաբական գեղարվեստական գրականության 
ամենափայլոլն էջերն անգամ դուրս են մնացել հայ մտքի մշակ-
ների տեսադաշտից, բացառոլթլուն են կազմել միալն որպես թեր-
թոն Ջմյուռնիայի «Արփի Արարատ յանի» ընթերցողներին մատուց-
ված «Հազար ու մեկ գիշերX) հեքիաթաշարը և fԲազմավեպիյ> ու 
«Հյոլսիսափա յլի» Հատուկենտ էջեր զբաղեցրած Անթարի վիպերգը։ 

Ափսոսալով, որ Հայ ընթերցողին գրեթե ոչինչ Հայտնի չէ 
արաբական դպրությունից, և արաբական բարոյալիր Հեքիաթների 
թարգմանության ձեռնարկելով, Ռ. Պ ատկանյանը դեռ անցյալ 
դարի վերջին նշել է. «Ոչ մի ազգի Հանճար այն կետ ստեղծագոր-
ծության և երևակայության վերամբարձ ճախրելու չի Հասած, որ-
քան արևելցին»2։ Արաբական գրականության, որպես «արաբացու 
վառ երևակայությունը իր բանաստեղծական և գեղարվեստական 
սքանչելի գույներով» դրսևորող դպրության, շատ բարձր գնահա-
տական է տվել Րաֆֆին3, իսկ այդ գրականությունը ճանաչելու աս-
պարեզում մեր իրականության մեջ տիրող անբնականոն վիճակն 
ակնարկելով, Դ. Վար ուժանը ընդգծել է. «Ուղղաբերձ բազուկներով 
մեր Եվրոպա՛ աղաղակելը շատ լավ, բայց քիլ մըն ալ մեզ և մեր 
դրացիները հարկ է ճանչնանք.»*։ 

Դժբախտաբար փաստ է, որ նույնիսկ բազմաբյուր հայերի 
արաբական երկրներոլմ հաստատվելուց հետո էլ, ամբողջ երեք 
տասնամյակ, մինչև հիսունական թվականները, արաբերեն լեղ֊ 

2 Ա. Աւ-շարունի, Հանդիպումներ անցյալի Հետ, Երևան, 1969, )8։ 
3 Ր ա ֆ ֆ ի , Երկերի ժողովածու, Հ. 9, Երևան, 1964, է ։ 72։ 

4 Դ . Ч ш г т с ) ш С , նամականի, Երևան, 1365, էյ 63։ 
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վին գիտակ հայ մտավորականների սակավաթվությունն ու արա-
բական մշակույթի մասին փոքրաթիվ այդ <rարաբագետների» 
պատկերացումների մակերեսայնությունը զգալապես դժվարացրել 
են արաբական դպրության նկատմամբ զաղթօշաիւների հետաքըր֊ 
քըրոլթյան թեկուզ տարրական բավարարումը։ 

Տակավին 1930 թ., Հալեպի <rԵփրատը», արաբական գրակա-
նությունից հայացումներ կատարել աոաշադրելով, ընդգծում էր. 
аՀակառակ անոր, որ դարավոր անցյալ մը մեզ կկաս/ե արաբ ազ-
նիվ ազգին հետ, չենք ճանչնար անոր ստեղծագործ տաղանդը գրա-
կանության և գեղարվեստի այլ մարզերուն մեշ։ Եվ փոխադարձա-
բար։ Ծանոթության այս խեղճությունը գուցե անցյալին մեշ իր 
տրամաբանական պատճառներն ուներ։ Բայց այսօր ներելի չէ, որ 
նմանօրինակ զանցառության մեշ գտնվինք»* ։ 

Քսան տարի անց, ափսոսալով, որ «բառին բովանդակ 
իմաստով դժ բախ տա բար հայ արաբագիտություն մը լենք ունե-
ցածս և որ аտարօրինակ մտայնությամբ մը երբեք չենք մտահոգ-
ված մշակույթի պատմութ յամբը այն ժողովուրդին, որուն հետ հա-
ճախակի շփումներ ունեցած ենք», լիբանանահայ լրագրող Հ. Պար֊ 
սոլմյանը հարկ էր համարում կոչ անել. «Գեթ այսօր լավ ճանչ-
նանք Արաբը իր ամբողշական գիծերոլն մեշ»"։ 

Քառասնական թվականների վերշերից, արաբական գրավոր 
մշակույթին հաղորդվելու առաշին փորձերը հայ մտավորականու-
թյուն Սկսել է Աբու Ալայով։ Եվ դա հասկանալի է։ Չէ" որ ալ-
Մա արին հայ ժողովրդի համար սրտամոտ անուն էր վաղուց՝ 
շնորհիվ Ա. Իսահակյանի հանրահռչակ պոեմի։ Եվ սակայն Աբու 
Ալայի կյանքին ու ստեղծագործության նվիրված ավելի քան մեկ 
տասնյակ արաբագիտական այդ թոթովանքնեբր մերթ եվրոպական 
աղբյուրներից բանահավաքումներ էին՛, մերթ՝ Իսահակյանի պոե-
մին շաղկապվող մտորումներ՛, քիչ անգամ միայն շրշապատի և 

5 «Гեփրատօ Հա/եպ, 10.9.1930։ 
6 Հ. Պաաումյան Արաբագիտությունը հայ գրականության մեշ, «Զարթոնքս, 

9.4.1950, 
7 1Լ. լեյլանի, « Աս/ու Ալա էյ Մաարրի», «Ազդակ շաբաթօրյակ», 1944 Л' 1 — 

11 (նույնը և «Նմուշներ Ապոլլ Ալայի մասին ժողովրդական զրույցներից» տե՛ս 
€Համազգային տարեգիրք», 1952, էշ 103—118)։ Я՝. Աս pul rG յան, էսլոլլ Ալա կ 
Մաարրի, «Սւիյուոք», 11.11.1961, էշ 9։ 

՚ Ь. SuirnGjuiC. Աբու Ա/ա ալ֊Մաարրին հայ գրականության մեշ, «Le JOIII"*, 
8 և 15.9.1951 (նույնը համառոտված տե՛ս «Ազդարար» .V 203)։ P. bqJluijuiG. 
Աբու Լալայի տան առշև, «Ազդարար» № 33—35։ 
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fluni ահա կի Հետ արաբ փիլիսոփայի մտքի և Հոգու կապերը ինք-
նո։.րո։լն րացաՀաչտելու փորձեր"։ Արու Ալայով Հայ գրականոլ֊ 
թրոնր Հարստացնելու առավել ուշագրավ և երախտալի փորձը կա-
տարեք է իրանաՀայ գրող և թարգման ի լ Զ- Միրզոյանը, որի ու-
սումնասիրությունը լույս է տեսել լիբանանաՀայ մամուլում10։ Միր֊ 
ղո/անր առաշինն է, որ Աբու Ալայի «Լոլղոլմիատից» տասնյակ ու 
տասնւակ բառատողեր բարձրարվեստ թարգմանությամբ (Հոգ չէ 
թե պարսկերենիցJ լույս է ընծայել Մեսրոպյան լեզվով։ 

Չի կարելի չափսոսալ, որ Ս.բոլ Ալայի մասին լույս տեսած 
Հ ամ ա ր լա բոլոր Հոդվածներում անխուսափելիորեն արձանագրվել 
է անունը Ա. ԻսաՀակյանի, սակայն ոչ ոք ՅաՐԴ նվազագույն փորձն 
էլ չի կատարել «Աբու Լալա Մա'՞արի» պոեմի ստեղծագործական 
Հենբում արաբ Հեղինակի փիլիսոփայական Հայացքների «Հումքիս 
աստիճանաչափը որոշելու։ Եդ. Տարոնյանր, Հ. Պարսումյանը, Ա. 
Տոնոյանր, Ա. Լեյլանին և ուրիշներ, աոանց որևէ փաստարկի, 
արաբ Հեղինակի (և միայն նրա) խոՀերի ուղղակի արձագանքն են 
տեսել Հայ բանաստեղծի մտորումներում, մինչ Հ. Քեքլիկյանը և 
աղք այդ արձագանքի աղբյուրը Մաարաց վերցնելով վերագրել են 
ՇոպենՀաուերին և մանավանդ Նիցշեին1՝։ 

Մ տարուց Հետո, արաբական գրականության ոսկեդար յան 
մատյանից ուրիշ մի քանի Հսկաներ էլ են Հայ ընթերցողներին ծա-
նոթացվել սիրիաՀայ և լիբանանաՀայ գրական մամուլում։ 

1962 թ. Իրաքի մայրաքաղաքում Հանդիսավորապես նշվեց 
Բաղդադի Հիմնադրման 1200-ամյակը և արաբ մեծ փիլիսոփա ալ֊ 
Քինդիի մաՀվան 1100-ամյակը։ Հոբելյանական Հանդիսություննե-
րին մասնակցեցին ոչ միայն արաբ, այլև օտարերկրյա արևելա-
գետներ, որոնց թվում և սովետական մի պատվիրակություն։ Ա(դ 
առիթով, սովետաՀայ արաբագետ Ս. Շիրոյանը լիբանանաՀայ մա-
մուլում ստորագրեց ալ-Քինգիին նվիրված մի լոլրշ Հետազոտու-
թյունւ12, շեշտելով որ նրա «Հանճարեղ գործերր աոաշադիմական 

9 Մ. Թիրյաքյաււ , Ապոլ Ц / ш էլ Մաարի, «ժողովուրդի ձայն», 31.7.1947 և 

«Զարթոնքа, 28.11.1947 (արտատպություն «Հայաստանի կոչնակից»)։ Հ. Ավսւղ-

Juib, Արար հանճարեղ բանաստեղծ ե. իմաստասեր Ապու էլ Ալա էլ Մաարի», 

гՄեր նշանաբանն է հաոաշ» 4.8.1957։ 
1 0 Ը . Միւ-ղոյաՕ, Աբու Ալա էլ Մաարի՝ արաբ քերթողության Օմար Խա֊ 

յամր, «Բադին», 1964 .V 5—7։ 
11 Տե՛ս «Վերածնունդ», A' 299։ «Համազգայինի տարեգիրք» Բեյրութ, 1952, 

էշ 116, «Ազդակ», Բեյրութ, 10.11.1957, և այլն, 
1 2 Ս. Շիրոյսւն , Արևելքի մեծ համայնագետը՝ ալ-Քինդի, «Մեր նշանաբանն < 

հառաշ», 16.12.1962, էշ 6։ 
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հոս՛անքի մը ծնունդ տվին Մերձավոր ու Մ ի չին Արևելքի փիլիսո-
փայության պատմության մեշ»: Եթե սովետահայ արևելագետը իր 
հոդվածին որպես եզրակացություն ընդգծել է ալ-Քինդիի արիստո֊ 
տելյան իմաստասիրության յուրացման հետ նաև նրա կողմից մեծ 
աթենացու առաջադեմ գաղափարների զարգացումը, ապա Գ. Աս-
թարձյանը նույն հեղինակին նվիրված իր մակերեսային հետազո-
տության մեջ, չակերտելով ալ-Քինդիի արար գերազանց փիլիսո-
փա լինելը, հիմնական շեշտը դրել է միայն ու միայն հելլենական 
փիլիսոփայությունից նրա կրած «ուժեղ ազդեցության» վրա: 
Պետք է ընդգծել, որ Ասթար՜ձյանի հետազոտությունների հավա-
քական ու մակերեսային ոճը բնորոշ է նաև նրա մյուս հոդվածնե-
րին՚ 12-րդ դարի անդալոլզյան արաբ իմաստասեր Իբն Ռյոլշդի, 
Сհավերժական բանաստեղծս Մոլտանաբբիի և այլոց մասին13։ 

11-րդ դարի արաբ փիլիսոփա ալ-Ղազալիից մի հատված 
(«Մոլորանքե ազատողը»J, Իսպանիայոլմ 10-րդ դարում ծաղկած 
«մավրիտանականս գրականությունից տաղեր՝ Մпկտար Բեն Բ՝աե-
բից և Օսման Խալիֆայից, մի շարք արաբական ժողովրդական հե-
քիաթներ և բաբո /ալիր պատմություններ («Այսպես էր ժամանա-
կին», «Արևելյան հյոլրասիրոլթյոլն», «Խալիֆան և աղքատ Յա-
դոլպըս, «Խալիֆը և նրա մտերիմը», «Հարուն ալ-Ռաշիդ և Օմար»), 
իսլամական կրոնի հետ աոնլվող մի շարք նյութեր («Մոհամմեդ 
մարգարեի կյանքն ու գործըս, «Մավլետ Էն-Նապի» և այլն), արա-
բական միջնադարյան կյանքից մի շարք դրվագներ՝ քաղված Մ. 
Սիբլինիի «Արաբական մանրադեպեր» գրքից և այլ աղբյուրներից, 
ահա գրեթե այն ամենը, ինչ արաբական գրականության հին շրջա-
նի հետ կապված լույս է տեսել Սիրիայի և Լիբանանի հայկական 
մամուլում՝*։ 

՛Յ Դ . Ասյւսւրնյան. Քինտի՝ արաբ Vգերազանց փիլիսոփան», «Սփյուռք՝! 

13.2.1963, էշ 10։ Իսլն Ռյոլշտ, ֊Սփյուռ/։», 1965 № 29 , 30, 31։ Իպն Ռյուշտր 

Արիստոտեւյան վարդապետության մեկնաբան, «Սփյուռք» 1965, Л" 34, 35։ 

Էյ-Մւութենեպպի՝ հավերժական բանաստեղծը, «Բագին», 1963, Л- 8, էշ 68 — 76։ 

(Մոլտանաբբիի մասին երկու ընդարձակ հոդվածներ է ստորագրել լրագրող Տ. 

Ր՚ոսպաթը, «Աղդակ շաբաթօրյակի» 4-րդ և 7-րդ համարներում, «Արաբ բանաս-

աեղ&ութւան վարպետը» և «Կիներու ակամա բանաստեղծը» խորագրերի տակ, 

սակայն մենք այստեղ հարկ լենք Համարում կանգ առնել այդ հոդվածների վեր-

լուծման վրա։ 

<4 Տե՛ս ոԴեպի երկիր», 1945, X 2։ «Ազդակ», 24.4.1951։ «Արևելք» 5 և 

7.10.1957, 12.8.1958, 5.3.1959։ Զարթոնք» 14.7.1950, 9, 16, 25 և 26.10.1958։ 

3-ից 13.7.1958։ сՍփյուռք» 15 և 27.7.1961, 19.9.1964։ «Ամենուն տարեգիրքը», 

1956. է. 78։ 

268 



Հին շրջանի արար գրողների կյանքի և ընդհանրապես միջնա-
դարում արաբական կենցաղի մասին erՊրիսմակи «ՀԼաբթոնք-յ և 
яԱրարատа թերթերում տասնյակ էջեր է ստորագրել լրագրող Հ. 
Պարսում յան ր՝'։ Ո լ հեղինակը և ոչ էլ մամուլը ծանոթագրություն-
ներում չեն նշել, թե այդ <rգեղեցիկ և հետաքրքրական պատմվածք-
ներըа («Մի մեռցնեք բանաստեղծությունը^, ոԱրաբը կսիրե ար-
դարությունը և դրամըа, ո՛Հարուն Էլ-Ռաշիդ և Աբու Նովվաս* և 
այլնJ ինքնուրույն շարադրա՞նք են, թե քաղվածք-թարգմանու-
թյունւ նույնր պետք Է ասել նաև Մարտիրոս Տ եր֊Ս տեփ անչանի 
արաբական թեմատիկայով պատմությունների մասին'6 («Բարիք 
ըրե, ծովը նետես, «ճասըմ Էլ ճապպարի Էշըа, сԱվազակ դերվիշը 
և ժողովրդանվեր թագավորրа և այլն)։ Մեղ թվում Է, որ ավելի 
շուտ արաբերենից փոխադրություններ են դրանք, և թեպետ գի-
տական կամ գեղարվեստական որևէ արժեք չեն ներկայացնում, 
այնուամենայնիվ օգնել են հայ ընթերցողին դրական պատկերա-
ցում կազմելու արաբների մի շարք բաբո յա-կամ ա չին արժանիք-
ների մասին։ 

Ինչպես երևում է այս բոլորից, զգալի աշխատանք է կատար-
վել արաբական դպրության ոսկեդարից գեթ մի քանի դեմքեր և 
որոշ դրվագներ հայ ընթերցողներին ծանոթացնելու ուղղությամբ: 
&՝եև ավելի համեստ չափերով, սակայն որոշ բան արվել է նաև 
արաբական գրականության վերածննդի (19-րդ դարի երկրորդ կե-
սից սկսած) ներկայացուցիչներին հայկական մամուլի էջերում 
մատուցելու ասպարեզում: 

Արաբական ազգային զարթոնքի շարժման առաջատար դեմ-
քերից էր Ջեմալեդդին ալ-Աֆղանին: Մերձավոր և Միջին Արևելքի 
ժւՀղովւէլրդների իրավունքների պաշտպանության համագումարի 

որոշմամբ 1953 թ• դեկտեմբերին Լիբանանում ալ-Աֆղանիի մահ-
վան 60-ամյակը հանդիսավորությամբ նշելու կապակցությամբ, 
Ա. Ղ արյանը նրա կյանքին, գրական-իմաս տա и իրական և մանա-
վանդ ազատասիրական գործունեությանը նվիրել է ընդարձակ մի 
ուսումնասիրություն17 : 

16 Տե՛ս Հատկա պես՝ «Զարթոնք*, 1, 8, 15, 22 և 29.2.1948, մար տի J 4 , 

ապրիլի 10, մայիսի 22, օգոստոսի 23 և այլ համարներ։ 

" Տե՛ս (ГԶարթոնք8, 20 և 21.10.1950, 1.11.1950։ 

17 Ա. ք ա ր յ ա ն , ճեմալետտին Էլ Աֆղանի, «Ժողովածու գրականության ե ար-

վեստի», 1954, М 17, Էշ 3—8։ 
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Հա յ գրականագիտությունն անդրադարձել է նաև Մոհամմեդ 
Ոլալի Ոլդդին Եգենին, արաբական նոր գրականության սակավա-
դեպ այն մշակներից մեկին, որ արևմտահայության դժբախտ ճա-
կատագրին դանթեական շնչով էջեր է հատկացրել իր գործերում. 
երախտաշատ աշխատանք է կատարել անշուշտ Բ. ՀՀանոյանր, 
Եգենի կյանքն ու գործը մատչելի դարձնելով սփյուռքահայ ընթեր-
ցողներին 

Եթե Եգենի կյանքի նպատակն ու ստեղծագործությունների 
հիմնական բովանդակությունը եղել են պայքարը թուրքական բըռ-
նատիրոլթյան դեմ, ապա մինչև Օսմանյան կայսրության քայքա-
յումը՝ բանաստեղծ Ահմեդ Շևքին հանդես է եկել Կարմիր սուլթա-
նի լորձնաշուրթն դովերգոլթ յամբւ Լիբանանահա յ մամուլում նրան 
նվիրված հոդվածները1Տ, վեր հանելով հանդերձ նրա արվեստի 
նրբությունը, չեն մոռացել ընդգծել Շևքիի կյանքի ու գործի հետա-
դեմ պահերը։ 

Քսաներորդ դարասկզբիւն, մանավանդ երկրորդ և երրորդ տաս-
նամյակներում, Սիրիայոլմ, Լիբանանում, Եգիպտոսում և Իրաքում 
ծնունդ առած արաբական նոր գրականությունը հայ ընթերցողնե-
րին մատուցելու գործում, հայ մտավորականությունը իր ուշա-
դրությունը հիմնականում կենտրոնացրել է այն գրողների վրա, 
որոնց կյանքն ու ստեղծագործությունը տեղայնանում են Լևանտի 
и ահ մ աններում ։ 

Հայ ժողովրդի հետ սերտ կապերի մեջ էր Ամին ալ-Ռիհանին, 
որը հայկական դատին ի նպաստ բազում ելույթներ է ունեցեր 
1954 թ. նրա <rԴուք բանաստեղծներ» հատորի լույս ընծայման 
քսանամ յակի և Բեյրոլթոլմ վերահրատարակվելու կապակցու-
թյամբ, (ГՄշակույթ» հանդեսը, հաշվի առնելով այդ գրքի դերը 
արաբական ռեալիզմի կազմավորման գործում, թարգմանել է 
аՏասնհինգ խորհուրդ բանաստ եղծներունЯ էջըտ։ 1965 թ. Լիբանա-
նում ալ-Ռիհանիի մահվան 25-ամյակը համազգային շուքով նշե-
լու նպատակով ССՌիհանիի շաբաթի» կազմակերպումից օգտվելով, 

18 Р. Ըանոյլսն. Մ ոհամ մ ետ Ու ալի Ոլտտին Եղեն, «Բաղին», 1962, X i , 

tl SS, 
19 Գ . Մ ո լ ո յ ա ն , Ահմետ Շևքի, «Արարատ» S.S.1952։ Գ . Ա ս ր ս ւ ր ն յ ա ն , Ահմետ 

Շեքի1 իշխաններու բանաստեղծը և բանաստեղծներու իշխանը, «Բագին»,, 1964, 

M 2, էշ 60—71։ 

20 «Մշակույթ», 1954 սեպտեմբեր, էշ 31—32 (արտատպությունը տե՛ս 

Vէշեր գրականության և արվեստի», 1965 դեկտեմբեր էշ 11 —12)։ 
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յիրանանահա1 առաջադեմ մամուլը Հանգամանորեն անդրադարձել 

է նրա կյանքին և ստեղծագործություններին1'։ 

Ա՝ ի ի։ ա ւիլ Նայիմեն, որ 1906—1911 թթ՛ Ռուսաստանում իր 

ուսումնառության ժամանակ որոշ ծանոթություն Է ձեռք բերել հայ 

ժողովրդի մասին, 1956 և 1962 թթ. Սովետական Միություն այցե-

լելով և աոանց Երևանում լինելու, համոզվել Է, որ «սրամիտ, աշ-

խատունակ, թեբնիբի և արվեստներու հետամուտ, փառավոր այլ 

դժնդակ անցյալով» հայ ժողովուրդը ձեռթ Է բերել <rփառավոր ներ-

կայ/12։ Հենց այդ պատճառով Էլ նա առանձին հաճույքով Է սկսել 

արտահայտվել լիբանանահայերի մասին և շատ ա գովել նրանց 

առավել աշխույժ մասնակցությոլնը երկրի տնտեսական ու մշակու-

թային կյանքին։ Նա հայ մտավորականներից շարունակ տեղեկու-

թյուններ Է խնդրել հայ դրականության մասին, գոհունակությամբ 

ծանոթացել Ա. Իսահակյանի, Վ. Թեքեյանի, Հ. Շիրազի և այլոց 

բերթողոլթյան հետ23, դրվատել Սովետական Հայաստանի պա/ծառ 

իրական ութ յոլն ր և նույնիսկ նրա խորհրդայնացման քառասնամ-

յակի առիթով հանդես Է եկել շերմ ողշոլյնով1*։ Ուստի պատահա-

կան չէ, որ Նայիմեն, համաշխարհային ճանաչում գտած իր գոր-

ծերով հյուրընկալվել է լիբանանահայ գրական մամուլում2", իսկ 

Բ. Զանոյանր հրատարակել է նրա կյանքն ու գործոլնեոլթյունր 

բնութագրող հոդվածներ№։ 

Սփյուռքահայության ուշադրությունից չի վրիպել նաև դասա-

կան դարձած բանաստեղծ Ախթալ ալ֊Սաղիրը (Բեշարա Աբդալլա 

Էլ-Խուրի)։ 1961 թ. երբ ամբողջ Լիբանանում նշվում էր նրա գրա-

կան գործունեության հիսնամյակը, հայությունը Ա. Դար յանի և Գ. 

2' «Հառաչ!>, 17 և 24.10.1965։ Արժե նշեի որ 1950 թ. մարտին, ալ-Ռիհա-

նիի «Սիրային նամակներիս հրատարակության առթիվ, Հ. Թըգըրյանը մի նա-

մակ֊հոդվաձ է ուղարկել ղրողի եղբորը՝ Այրեր ալ֊Ռիհանիին, որը այն տրա֊ 

մադրել է Բեյրութի ամերիկյան համալսարանի «ալ-Քուլլիե» հանդեսին (տե՛ս 

«Սուրիա» 18.10.1950) ւ 
22 «Մեր նշանաբանն է հառաչէ, 26.9.1959։ 
23 Նույն տեղում։ 
24 «Մեր նշանաբանն Է հառաչ», 4.12.1960։ 
2 0 Մ . ն ս ւ յ ի մ ե , Սրտերոմւ օճառը, թրգ. Բ. Զանոյան, «Սփյուռք», 16.5.1959, 

Էչ 5ւ բ՚ափառաշրչիկի մը հուշերը,, թրգ. Լ. Վարդան, «Արարատ գրական», 1958, 

M 1, 25 —29։ Հանդիպումը, թրգ. Ս. Աշճյան (հեղինակի հանձնարարությամբ), 

«Ազդակ», 24.10—2.12.1958։ 

" P . Ը ա ն ո յ ա ն , Միխայիլ Նայիմի, «Սփյուռք» 16.5.1959, էչ 4 և «Բագին», 

1964, M 10, էչ 32—33։ 
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Ս՜ոլո/անի գրչով իր հարգանքի խոսքն ասաց գրողի մասին, որի 
ամբողջ կւանքն ու գործը նվիրաբերված են եղել օսմանյան և 
ֆրանսիական բռնատիրությունների դեմ համառ ու ան զիջում պայ-
քարին և որը բնակվելով Բուրջ Համոլդի հայաշատ շրջանում, հա-
ճախ է աւցելել հայկական կրթարանները, ոգևորել հայ մանկա-
վարժներին և նրանց սաներին2՝: 

Լիբանան յան գրականության գագաթներից Մարուն Աբբոլդը, 
ընդհուպ մինչև իր կյանքի վերջին տարիները, հնարավորություն 
չի ունեցել շփվելու հայ մտավորականության հետ, սակայն իր 
բա զմամ\ա մանկավարժական աշխատանքի ընթացքում կրթել է 
շատ հայ ուսանողների՝ համարելով նրանց «միշտ օրինակելի 
տարրեր, ընդոծին հատկություններով և համառ աշխատանքով», 
ծանոթացել է Լիբանանում նոր բույն շինած գաղթական հայերի 
հետ և նրանց միջոցով էլ ճանաչել հայ ժողովրդին, որին բնութա-
գրել է որպես «շատ աշխատունակ և պարկեշտ ժողովուրդ մը»13։ 
Արաբական մամուլից Սովետական Հայաստանի վերելքի և հայ 
ժողովրդի՝ սոցիալիզմի օրոք ձեռք բերած հաջողությունների մա-
սին հաղորդումներ կարդալով, նա խոստովանել է. «Հայ ժողովրդի 
ձեռք բերած հաջողությունները զիս չեն զարմացներ երբեք, որով-
հետև հայ աշխատասեր ժողովուրդը միշտ գտնված է հառաջապահ 
դիրքերոլ վրա՝ մարդկային կյանքի բոլոր մարզերուն մեջ»™! «Իբրև 
արաբ գրող, ասել է նա, — ես ցավ կզգամ որ առիթ չեմ ունեցած 
հայերեն սովորելու», որովհետև հայ դրականության մասին միայն 
«որոշ գաղափար» կազմելով (եվրոպական լեզուներով կատարված 
թարգմանությունների շնորհիվ) այն գտել է որպես «արժեքավոր 
գրականություն մը»30: Եվ պատկերավորելով իր վիճակը, այն նմա-
նեցրել է իրենից մի քանի դար առաջ հա, աղջկան սիրահարված 
արաբ բանաստեղծ Բեհաեդդին Զուհեյրի վիճակին, որ հայերեն 
լեզուն չիմանալու հետևանքով մեծ ողբերգություն է ապրեք՛) Աբ-

2 ' Ա. Դարյսւն. Լիբանանց ի քնարաշունչ բանաստեղծ Ախթալ ալ-Սաղիր , 

ffՀառաշ գրական», 2.6.1961, 2t Գ. Մոլոյսւն, Պշ արա հուրի, ffԱրարատ գրա-

կանս, 1962, К 3—4, էշ 157— 159г Ալ֊Սաղիրի քերթվածներից «Եըլտղի պալատը» 

և ГԱղոթքը» Ա. Դար/անի թարգմանությամբ տե՛ս ffՄեր նշանաբանն է հաոաշ» 

11.6.1961, էշ 6 Ա «Հառաշ գրական», 2.6.1961, էշ 2, 
2a <rՀառաշ գրական», 12.7.19631 
23 նույն տեղումt 
3 0 ffՀառաշ գրական», 12.7.1963, էշ 6։ 

ä! Ս". U p p n i q , Հայաստանի քառասնամյակը, «Մեր նշանաբանն է հառաշ», 

11.12.1960, էշ 3։ 
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բուգի կենդանության օրոք, դժբախտաբար, լիբանանաՀայ գրական 
մամուլը բավարարվել է հակիրճ մի կենսագրականով և նրա գոր-
ծերից աննշան հատվածների թարգմանությամբուրախառիթ 
բացառություն համարելով Ա. Գար յանի բովանդակալից մի հետա-
զոտություն ը՜՝ ։ 

Լիբանանցի բանաստեղծ Սաիդ Աքլը դեռ երեսնական թվա-
կաններին անձամբ ծանոթանալով Վահան Թեքեյանի և Միքայել 
Կ 1ո։րճյանի ու նրանց միջոցով[՝ հայ գրականության հետ, ընդգծել 
է. ՞Ոչ մեկ անգամ կրնաք հանդիպիլ հայ հանճարի մը՝ առանց 
զգալու հմայքը հայկական քաղաքակրթության, որ հոյակապ քա-
ղաքակրթություն մըն է, մանավանդ մարդկային»3*։ Թեքեյանի 
հետ հանդիպումը և նրա գործերի ֆրանսերեն թարգմանություն-
ների ընթերցումը այնքան խոր տպավորություն են թողել երիտա-
սարդ Աքլի վրա, որ հայ քերթողի հետ կապը աստիճանաբար վե-
րածվել է «կապի իմ և ժողովուրդի մը միշև, իմ և պատմության 
միջև,), ինչս/ես խոստովանել է նա հետագայում, ավելացնելով, որ 
հայերին նայում է «որպես շառավիղները ազնիվ և ընտիր մի ժո-
ղովրդի, որի արժանիքներն են ստեղծագործությունը, աշխատու-
նակությունն ու բարությունըt Հայերը այժմյան լի բան ան յան ժո-
ղովուրդը կազմավորող ամենաթանկագին տարրերից մեկն են հան-
դիսանում»3՝'։ 

СԼուսավոր աչքերով», «զորավոր ժողովուրդ» հայության 
պատմական ճակատագիրը միշտ հուզել է բանաստեղծին։ Նա խո-
րամուխ է եղել հայ ժողովրդի պատմության ուսումնասիրության 
մեջ, ճանաչել է հայ ժողովրդի զավակների հնամյա փառքը, «ար-
վեստի և մշակույթի քաղաք Անին՝ որ կոչվեցավ Արևելքի Փարի-
զը», մեծ Եղեռնը՝ «ամենամեծ անարդարությունը պատմության 
ւքեշ»16։ Նա ճանաչել է և գաղութահայությունը ու չի վարանել գրե-
լու. «Ամենեն նախանձելին այն է, որ այս ժողովուրդը, ուր որ ալ 
երթա՝ անդադար կաշխատի, կավելցնե աշխարհի բարիքները, 
կավելցնե աշխարհի լույսը»31 ։ 

3 1 (Г. Ա ր ք ո ս լ , Մեծախոսիկր, «Մեր նշանաբանն է հառաշ», 11.8.1957, էշ 9 ՛ 

Երեկվան և այսօրվան ուսումնարանները, «Արարատ գրական», 1959, № 3—4— 5, 

էշ 149 — 154։ 
33 с Մ եր նշանաբանն է հառաշа, 4.12.1980։ 

" «Սփյուռք», 18.1.1964։ 

35 Գ ՛Ո՛ ՚ 1Ո՛ »iU-oJ՝՞ 
" «Սփյուռք», 11.1.1964։ 

V Նույն տեղում, 18.1.1964։ 
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Սաիդ Աքլը չի զլացել իր հովանավորությունը և հայկական 
մշակութային միշոցառոլմներին՝ իր ամրողշ հեղինակությունն ի 
գործ դնելով հայկական տարբեր գեղարվեստական ձեռնարկների 
հաջողության համար 1ւ ակտիվորեն մասնակցելով հայ դրականու-
թյան գոհարները արաբ ընթերցողին ներկայացնելու գործին՝՝''։ 

Դժբախտաբար Սաիդ Աքլի քերթողությունը համեմատաբար 
քիլ է ներկայացվել հայ գրասեր երիտասարդության, ոբր՛ ան-
վանի գրող Միքայել Կյոլրճյանի թարգմանությամբ ընթերցել է 
հատկապես «Անո՞նք կսիրեմ» տաղը3'։ 

Մեր դարի առաջին քառորդի արաբ գրողների սերնգից հայ 
գրական մամուլի ուշադրության կենտրոնում անհամեմատ շատ է 
մնացել Ջ իբր ան Խալիլ Ջիբրանր, քանի որ նրա գործերի մեծ մա-
սը հեղինակված լինելով անգլերենովս մատչելի է եղել հայ գրող-
ներին։ Համաստեղը առաշինն է, որ P. Յանկի և Մ. Նայիմեի անգ-
լերեն գրքերի հետևողությամբ аՀամազգայինի տարեգրքումк կեն-
սագրել է Տիբրանին*", որը մահվան 25-ամյակի կապակցությամբ 
անստորագիր մի հոդվածով ծանոթացվել է նաև «Ամէնուն տարե-
գրքի» ընթերցողներին՝ որպես «Լիբանանի հանճարը և լիբանան-
ցիներ ու անփոխարինելի պարծանքը»*՝։ Ուշադրության են արժա-
նացել անգամ նրա հետ կապված լիբանանյան վայրերր*2 և բազում 
էջեր են թարգմանվել նրա «Մարգարեն», «Խենթը», «Արցունբ և 
ժպիտ», «Թափառականը» և այլ գործերից'3։ Եթե ազգայնական 
մտավորականությունը նախապատվություն է տվել Ջիբրանի սիմ-
վոլիստական ու միստիկ ստեղծագործություններին, ապա լիբա-

«Մեր նշանաբանն է հառաշ», 31.5.1964։ 

Տես «Սփյուռք», 26.10.1961 և 18.1.1964։ 

«Համազգայինի տարեգիրք», 1952, էշ 119 —120 (արտատպությունը տե՛ս 

«Արևելք», Հալեպ, 2.6.1962)։ 

41 «Ամենուն տարեգիրքը», 1956, էշ 129—132։ Դարձյալ անստորագիր և րա֊ 

վականին առարկայական մի հետազոտություն էլ տեգ է գտեյ «Բագինում» (1964 

JК 8 և 9)։ 

42 Տե՛ս հատկապես՝ Ա . Դ ս ւ ր բ ի ն յ ա ն , Պզտիկ Լիբանանի մեձ զավակր, «նաի -

րի» 10.3.1957, էշ 4։ Գ . Աստաւ-Տ յան, Այց մը մայրիներու անտառը, «Սփյուռքи, 

19.10.1963, էշ 7t Բեյրութի հայ երիտասարդների ընկերակցությունր հաճախ է 

կազմակերպել հարգանքի այց Ջիբրանի շիրմին (տե՛ս erԶարթոնք», 30.9.1947 ծ 

10.10.1950)։ 

Զիրրանից այդ թարգմանությունները տե՛ս «Լա մ ազգային ի տարեգիրքէւ 

1952, Էշ 121—129։ «Ամենուն տարեգիրքը», 1956, Էշ 79—87 և 132։ «Արևելք», 

30.9.1958։ сՍփյուռք», 19.7.1962։ 
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Նանա՛", ա յ գրական առաջադեմ մամուլը իր հայացքը սևեռել է նրա 

հանճարեղ "ընդվզող հոգիներիս՝ անիրավության և անարդարոլ-

թւան, կղերի և ֆեոդալականության դեմ նրա անողոք մեղադրանքի 

վրա, նրա ազատասիրական, տերերի և ճորտերի, շահագործողնե-

րի և շահագործվողների հակամարտությունը ընդգծող գործերի 

վրա՝*, որոնց դեմ դաշնակցեցին թուրքական իշխանությունները և 

/իրանան յան կ գ ե ր ա ֊ ավատ ա պետական հետադիմությունը՝ Զ ի բ -

րանի գործերով խարույկահանդես սարքելով։ 

Տիրրանի անձի և գործի նկատմամբ հայ մտավորականության 
հետաքրքրության տրամաբանական գագաթնակետը եղավ 1966 թ. 
Սիսակ Վարժապետ յանի (г A պրա՛ն Խալիլ ճպրան» մենագրության 
/ույս ընծայումը*'։ Հատորը բովանդակում է հեղինակի «Երկու 
խոսքը», Պ. Ջեմայելի «Առաջա բան ը», Ե, Տերտերյանի «ճպրան 
/սալի/ ճպրան» ակնարկը, նամակներ հրատարակ լից, 3, Ռահ մ ե ֊ 
ից, Մ, նայիմեից և Հ. Թորոսյանից, կենսագրական գծեր, «Մար-
գարեի» ամբողջական տաղաչափ յա լ թարգմանությունը, հատված-
ներ անգլերեն և արաբերեն հետևյալ գործերից,— «Խենթը», «Սուր-
հանդակը», VԱվազ և փրփուր», «Հիսոլս որդի մարդո», «Երկրային 
աստվածներ», «Թափառականը», «Մ արգարեին պարտեզը», «Ար-
ձակ քերթվածներ», «Ըմբոստ հոգիներ», «Արցունք մը և ժպիտ մը», 
«Մարգագետնի հավերժահարսեր», «Գանձարան ճպրանի»։ 

Գրքի հրապարակումը պերճախոս վկայություն էր այն մա-
սին, որ հայ-արաբական գրական կապերը հետպատերազմյան ժա-
մանակաշրջանում անցնելով վերելքի հիշարժան ուղի, արդեն իսկ 
թևակոխել էին այնպիսի մի շրջան, որ հնարավոր էր այլևս ձեռ-
նարկել պատասխանատու քայլի և արաբ առանձին աշխարհահըռ-
չակ գրողների կյանքին ու գործին նվիրված հետազոտությունները 
միացնելով նրանց գրական վաստակի հիմնական մասի բարձրո-
րակ թարգմանությանը, լույս ընծայել առանձին հատորներով։ 

Հա( և արաբ ժողովուրդ ների գրական կապերի զարգացման 
գործում կարևոր մի նշանակետ, այսպես են գնահատել գիրքը 
հայ և արաբ բոլոր այն մտավորականները, որոնք մասնակցություն 
են բերել նրա լույս ընծայմանը։ Իր առաջաբանում քաղաքական 

Л ի ր ր ան ի հատկապես ffՄենք և դուք» և ffես կսիրեմ բանվորը» էշերի 

թարգմանությունը տե՛ս զժողովածու գրականության և արվեստի»., 1956 թ, ապ-

րիլ, է յ 38—41։ 
4 5 Ս . Հ. Վ ա ր ժ ւ ս պ ե տ յ ա Տ , ճպրան Խալիլ ճպրան (կյանքն ու գործը), Բեյրութ, 

• 1966ւ 
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գործիչ Պ. Ջեմայելը ընդգծել է. «Կրնամ անոր մեջ տեսնել լիրա՛ 
նան յան և հայկական մշակոլյթներոլն սերտացումը»։ Ջիբրանի 
մասին իր ակնարկում բանաստեղծ Ե. Տերտերյանը ևս գիրքը գնա-
հատել է «իբրև կամուրջ և փաստ արաբ և հայ ժողովրդի իրար-
ճանաչման և գնահատման»։ ՛հրող Մ. Նայիմեն, իր հիացմունքը 
հայտնելով «Մարգարեն» տաղաչափ յալ թարգմանությամբ ներկա-
յացնելու ճիգի նկատմամբ (որը ցարդ ոչ մի լեզվով չէր փորձվել I, 
շեշտել է. «ճպրան լոկ Լիբանանի չի պատկաներ, հապա՝ համայն 
աշխարհի։ Ու կարծեք նախախնամական կարգադրությամբ մը 
դուք հայերդ ալ, որ բախտի միևնույն ճակատագրով աշխարհա-
ցրիվ եղած եք լիբանանցիներոլ հանգույն, կարդաք ճպրանը հա-
յոց լեզվով»**։ 

Եթե այս բոլորին ավելացնենք «Համազգայինի տարեգրքումЛ 
արաբական դպրության մի շարք դեմքերի (ալ-Յազիչի, է. Իս֊ 
հակ, ա լ֊Ռիհ ան ի, Քուրդ-Ալի, Թահա Հոլսեյն, ալ-Մ անֆալոլդի և 
այլքJ կենսագրմանը նվիրված բաժինը՝7, ապա մոտավորապես 
ամբողջացրած կլինենք այն պատկերը, որ սիրիահայ ու լիբանա-
նահայ մամուլը հետպատերազմյան ժամանակաշրջանում ոլրվա-
գըծվել է արաբական գրականության նոր շրջանի էջը ներկայաց-
նելու համար։ 

Այստեղ անհրաժեշտ է շեշտել այն հանգամանքը, որ արաբա-
կան մտքի արգասիքները սփյուռքահայությանը ծանոթացնելու 
ասպարեզում առաշին և հետագա ավելի հաճախադեպ քայլերը արել 
^ հայ դեմոկրատ մտավորականությունը՝ օգտագործելով առաջա-
դեմ հրատարակություններ «Ժողովուրդի ձայնը», «Նոր ուղին», 
«Մշակույթը», «Անին» ու մյուսները, մինչ ազգայնական մամուլը 
հարաբերաբար ուշ և զգալիորեն ավելի սակավադեպ է հակվել 
արաբական դպրության վրա։ 

Սակայն հարկ է նաև ընդգծել, որ- եթե դեմոկրատ մտավորա-
կանությանը բացի արաբական դպրության այս կամ այն էշը մա-
տուցելու գրական մտահոգություններից անբաժանելիորեն հետ ա֊ 
պընդել է նաև արաբ ժողովրդի «հետամնացության» ռեակցիոն 
քարոզին հակադրվելու միտումը, ապա հետադեմ մամուլը, իր հա-
յացքը բևեռելով անցյալի սակավաթիվ գրական մեծությունների 
վրա, երբեմն լռելյայն և երբեմն պարզաբառ՝ նրանց բացառիկու-
թյան մասին հուշելու է հետամտել։ Ավելին, մի անգամ չէ, որ 

4 3 Ս. Վ ա ր ժ ա պ ե տ յ ա ն , ճպրսւն Խալիլ ճպրան, էշ с, ԺԴ և ԺԵ։ 
47 «Համազգայինի տարեգիրք», 1952, էշ 129—170։ 
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դաշնակցական մամուլը, իր ընթերցողների շրշանոլմ արմատա-

վորելու համար «վրանաբնակս արաբներին հայ տարրի մատուցած 

fr բազա բա կրթիչս դերը, «բացառիկս այդ գագաթներին զարմանա-

հրաշ աճպարարությամբ առնչել է հայ իրականության հետ։ Բավա-

կան է ասեի որ Բեյրութի «Ազդակս թերթի աշխատակիցը, հարց 

տաւով թե «ո՞վ էր ճպրան՝ Լիբանանի մեծանուն գրագեաըս, ինքն 

է/ անձամբ պատասխանել է. «Կըսվի թե ճպրան ծագումով հայ 

Արաբական դրականությանն անդրադառնալու հարցում հայ 

մտավորականության երկու հակառակ բևեռներում դիրքորոշված 

լինելր ավելի ակնբախ է դառնում մերօրյա գրական երևույթների 

հողի վրա։ Արդարև, դեմոկրատ գործիչների կողմից արաբական 

նորագո։ լն գրականությանը բնորոշ առաշավոր դիմագծի տարփո-

ղումը հիմնականում ծառայեցվել է արաբների հակաիմպերիալիս-

տական պայքարի հարազատ արտացոլմանը՝ հայ գաղթ օշախնե-

րում աւդ պայքարի նկատմամբ հասկացողություն ու համակրանք 

նվաճելու համար, մինչդեռ հետադեմ գրական մամուլը տարբեր 

միջոցներով դրսևորել է նոր ու առաշավոր արաբական դ պ ր ո լ թ յ ո լ ֊ 

նր լրիվ չափով անտեսելու ձգտում։ Թարգմանիչ Ա. Տոնոյւսնը, 

օրինակ, իր հոդվածաշարքում19 արաբական հին գրականությունը 

ֆետիշացնելով, կատարել է ժամանակագրական խախտում. 19-րղ 

դարի երկրորդ կեսի և 20-րդ դարասկզբի գրական վերածնունդը մ ի 

կերպ ոլրվագծելոլց հետո փոխանակ կանգ առնելու հաջորդ հան֊ 

գըրվանի՝ մերօրյա գրական երևույթների վրա, նա խոսել է ավելի 

վաղ երևույթի՝ գրական անկման մասին և իր հետազոտությունը 

արաբական դպրության անփայլ շրշանով փակել ձգտելով մոլո-

րեցնել անգիտակ ընթերցողներին։ Նույն մտահոգությամբ դաշ-

նակցական մամուլը ամբողշ հիսունական թվականներին կամա-

վորապես կուրանալով և անգիտանալով ա լ ֊ Շ արկա ո լիին և ա լ ֊ Խ ա ֊ 

միսիին, այ.Բայաթիին և ալ-Ջավահիրիին, իր ընթերցողներին 

մատուցել է միայն անունով «արաբականս մի գրականություն, 

որպես «ծանոթ դեմքերս ներկայացնելով անհայտ Ժ. Ֆախոլրիի, 

ճ . Հատտա տի և ուրիշների ներանձն ական-и եռա կան դատարկա-

բանությունն եր ը50։ 

«Ագդակ», 13.8.1949, 
49 «Արևելք», 28.4, 4.9, 11, 12, 29.10.1957։ 

• ռ Տե՛ս Հատկապես՝ «Արևելքի» 1958 թ. հուլիսի 6, օգոստոսի 16, սեպտեմ-

բեր 16—19 և այլ համարներում «Երիտասարդ մը պատուհանին դիմաբ», «Ըն-

կերս կսիրե; և ուրիշ «պատմվածքները»։ 
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Հիսունական տասնամյակում, արաբ ժողովրդի հակաիմպե-
րիալիստական պայքարի վերելքի ժամանակաշրջանում, Բեյրոլ-
թոլմ և Հալեպոլմ հրապարակ իջած գրական առաջավոր մամուլի 
կեցվածքը չէր կարող տրամագծորեն հակառակ չլինել հետադի-
մական ուժերի դիրքորոշմանը, քանի որ նրա հիմնական առաջա-
դրանքներից մեկը արաբական նորագույն գրականության լավա-
գույն էջերը հայ ընթերցողներին ծանոթացնելն էր։ 

Հալեպի դեմոկրատական «Երկիր» հանդեսը հենց աոաջին 
համարի առաջնորդողում ընդգծելով, որ «ներկայիս արաբական 
գրականությունը կապրի աննախընթաց աճ մըа, առաջադրել է 
«հայ ընթերցողը տեղյակ պահել» նրա «հառաջընթացքին, արձա-
գանք հանդիսանալով անոր բոլոր նվաճոլմներոլն և տալով ւսմեն 
ինչ, որ մարդկային, վեհ ու գեղեցիկ է այդ գրականության մեջ»'՝։ 
Բեյրութի «Մեր նշանաբանն է հառաջը» ևս իր առաջնորդողում 
շեշտել է. «Հայ ժողովրդին լավագույնս ծառայելու խոր համոզ-
մունքով մենք մեր կարելին պիտի ընենք, որպեսզի հա( հասարա-
կությունը ավելի լավ ճանչնա Լիբանանը, Սոլրիան ե արաբական 
մյուս քույր երկրները, ծանոթանա այդ երկրներ ու ժողովուրդներու 
հարուստ մշակույթին, հոգեպես ավելի հաղորդակից դառնա անոնց 
հետ»51, 

Առաջինը, որ տևապես մնացել է հայ դեմոկրատ մտավորա-
կանության ուշադրության կենտ բոնում, Օմար Ֆախոլրին է։ Եվ ոչ 
պատահաբար։ Արաբական Արևելքում հաստատ կանգնելով հա-
մաշխարհային հետադիմության դեմ առաջադեմ մարդկության 
պայքարի դիրքերում, Ֆախոլրին առաջինն է[ իսպառ քանդել է 
արաբական գրականության և արաբ ժողովրդի միջև ստեղծված 
արհեստական թմբերը, գրականության միակ աղբյուրն ու նպա-
տակը հռչակել տառապող և իր արդար վաղվա համար պայքարող 
ժողովուրդը ու դրանով իսկ արաբական գրականության առաջ բա-
ցել նոր ուղիներ53» Ժամանակակից արաբ գրողներից առաջինն է 
եղել Ֆախուրին, որ «փղոսկրյա աշտարակից» դուրս գալով կանգ-
նել է հասարակական կյանքի ամենագործուն կրակակետերում, 
կրքոտությամբ քարոզել իր նոր դավանանքր և իր ետևից տարել 
երիտասարդ գրողների մի ամբողջ փաղանգ, որի անվան հես։ է 

«Երկիր», դեկտեմբեր, 1956, էշ 1։ 
92 гՄեր նշանաբանն է հառաշ», 6.1.1957։ 

53 Տե՛ս նրա երկերից հատկապես՝ lief (ЛД^З 

278 



կապված արաբական իրապաշտ գրականության ծնունդն ու զար-
գացոլմր և որի ամենակարկաոոլն դեմքերը (շարունակելով Ֆա~ 
Iսարիի ավանդները նաև այդ ասպարեզում) եղել են հա յ-արաբա֊ 
կան մ տավո ր-մշա կութ ա յին կապերի սերտացման աշխատավոր֊ 
ներ։ 

Ֆա խարին խոր Հետաքրքրություն է ցուցաբերել հայ գրակա-
նության նկատմամբ և աշխատել է կանոնավորաբար ծանոթանալ 
հատկապես՝ սովետահայ գրողների ստեղծագործությունների հետ, 
մտադրություն ունենալով թարգմանությունների միշոցով հայ մըտ֊ 
րի արդա սիքն երը ներկայացնել արաբ if ո զո վյւ դին™ ։ Եվ եթե վաղա-
ժամ մահր արգելք է եղել նրա նպատակների իրականացմանը, 
ապա հայ աոաշադեմ գրողները լեն թերացել բնավ Ֆախոլրիի 
սաեդծադործոլթյունները՝ ինչս/ես մի շարք հետազոտություններ55 

(որոնք հիմնականում արձակագիր Ա. Գար յանի ստորագրությունն 
են կրել), այնպես էլ նրա հրաշալի արձակից կատարված թարգ-
մանություններով՛1' հայ աշխատավորներին, ընթերցասեր հասա-
րակությանը լայնորեն ներկայացնելու գործում։ 

Հիսունական թվականներին, «Մշակույթս («Ժողովածուս կամ 
«Գիրք գրականության և արվեստիս), «Հաոաշ գրականս, «Արա-
րատ գրական» և «Երկիրս հանդեսների էշերում արաբական մեր-
օրյա գրականությունը հայերին ծանոթացնելու ուղղությամբ 
Ա. Դար/անի և մյուսների աշխատանքներին թևարկություն են բե-
րել մի քանի առաջադեմ մտավորականներ՝ Պ, Մինասյանը, Ն. 
Նազարյանը, Գ. Մոլոյանը, Գ. Գառյանը (Օհան), Հ. Մարտիրոս յա֊ 
նը և ուրիշներ։ Ե/նելով Արաբական Արևելքում սրված հակաիմ֊ 

5« «ժողովարդի ձայն», 17.2.1943 ե 27.4.1947։ 

Տե՛ս «ժողովածու գրականության և արվեստի», 1952, А? 10, {» 73—76։ 

«Գիրբ գրականության և արվեստի», 1956 ապրիի էշ 3—10։ «էշեր գրականու-

թյան ե արվեստի», 1966 հոկտեմբեր, էյ 3—5ւ Լիբանանահա յ մամուլը («ժողո-

վուրդի ձայն», «նոր ուղի», «Անի», «Հաոաշ գրական» և այլն) օգտագործել է նա՛ւ 

Խ. Րեկղաշի, Ռ. հուրիի, Ռ. Շահա/ի, Ֆ. Բուսդանիի, Ռ. Արիլլամայի, Հ. Մրուեի 

և Մ. Ֆարրոլխի հողվածներն ու ելույթները Ֆաիւոլրիի մասինI 
5,1 Հատված «Մեռած Հաննան» վեպից, «Մեր նշանաբանն է հառաշ» 27.4. 

J958, էյ 6t էյեր «Գբաղետր շուկային մեշ» հատորից, «նոր ուղի», 1946, Л? 2, 

էյ 47 —48 ե «Գիրթ դրականության և արվեստի» 1956 ապրիլ, էշ 12 —161 Հատ-

ված «՛Սովետական Միությունը անկյունաքար» աշխատությունից, «ժողովածու 

դրականության ե արվեստի» 1953, A? 13, էշ 145։ Ֆաշիղմից հետո իմպերիա-

լիղմբ շախյախելոլ մասին «Մյուս վտանգըи հոդվածր, «Մեր նշանմԻբանն է հա 

ոայ» 3.5,1959 և այլնւ 
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պ երի ալի и տա կան Համաժողովրդական պայքարի առանձնահատուկ 
պահանջներից, նրանց ուշադրությունը գրեթե չի սևեռվել արար 
առանձին գրողների կյանքի և ստեղծագործական ոլղոլ բացա-
հայտման վրա, այլ խոսքով, նրանք հիմնականում չեն աշխատել 
լուծել զուտ գրականագիտական առաջադրանքներ։ 

Հայ դեմոկրատ մտավորականների աշխատանքային սոճլi.'J 
պայմանավորված էր նրանով, որ սանձարձակ իմպերիալիզմ ի դեմ 
Արաբական Արևելքում մղվող պայքարի Հաղթական ավարտի Հա-
մար նրանք Հիմնական նախապայմաններից մեկն են Համարել 
մյուս ազգային փոքրամասնությունների շարքում Հայ գազթշ՚ախ-
ների գործուն մասնակցությունը արաբ ժողովրդի մարտերին։ Ալդ 
միասնությունը ամրապնդելու նպատակով նրանք անՀրաժձշտ են 
Համարել բացաՀայտել այն իրողությունը, որ իմպերիալիստական 
անՀոգի կողոպուտի Հետևանք են Հյուրընկալ երկրների տնտեսա-
կան Հետամնացությունն ու ծայրաՀեղ թշվառությունը, որ ա.;դ կո-
ղոպուտը վերջին Հաշվով նաև Հայ աշխատավորական լայն ։ պնդ-
վածների կենսապայմանների անտանելիության Հիմնական պատ-
ճառներից մեկն է։ Այդ նպատակին Հասնելու Համար, նրանք իրենց 
ստեղծագործություններում ուշադրությունը սևեռել են իմպերիա-
լիզմի գիշատիչ էությունը և դրանից բխող ռազմամոլությունը 
բնութագրելու վրա։ Համոզված լինելով, սակայն, որ ինչքան էլ 
ոգով առողշ, այնուամենայնիվ գեղարվեստական մակարդակով 
դեռ վտիտ իրենց գործերը57 բավարար չեն կարևոր առաջադրանքը 
կենսագործելու, նրանք իրենց առաջ խնդիր են դրել Հիմնավորա-
պես և խիստ նպատակասլաց կերպով օգտագործել նաև արաբ ա֊ 
ռաջավոր գրողների լավագույն ստեղծագործությունները։ 

Հայտնի է, որ երկրորդ աշխարհամարտից հետո, ազգային-
ազատագրական շարժումների Հզոր վերելքի տարիներին Հասակ 
առավ արաբ գրողների մի սերունդ, որին վիճակված էր նոր, հա-
նուն ազգային անկախության ու դեմոկրատիայի, հանուն խաղա-
ղության ու սոցիալական վերափոխումների մղվող պայքարի շնչով 
օծուն մի էշ բացել արաբական գրականության մեջ։ Իմպերիալիզ֊ 
մի դեմ պայքարի գեղարվեստականորեն դրսևորման էջն էր այդ։ 
Հենց ալդ էջի վրա էլ իրենց ուշադրությունը մինչև վերջ սևեոված 

и (էԵրկիր» (դեկտեմբեր, 1956 թ., էշ 49, 1958, Ա. հտ., էշ 32— 33), «Արա֊ 

բտտ դրական» (1958, Л* 2, էշ 16—18) և մյուս հանդեսներում, տե՛ս .ատկա֊ 

պես՝ Ա. նաճարյանի, Խ. Արաբ յանի, Ս. Լեռնականի և այլոց մի շարք պատմվածք-

ները։ 
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պսւՀևցին Սիրիայի և Լիբանանի հայ դեմոկրատ գրողները։ Սի-
րիայից Շաուկի Բաղդադին, Սաիդ Հորանիեն, Լիան Դեյրանին, 
Հաննա Մինան և Մուրադ Սիբաին, Եգիպտոսից Աբդոլլ Ռահմւսն 
ալ֊Շ արկաոլին, Աբգոլլ Ռահ մ ան ալ-Խամի սին, Սալահ Ջաոլգա-
տր, Սուսեֆ Իդրիսը, Մոհամմեդ Սըդկին և ՛Լալի Շոլկրին, Լիբա-
նանից Մոհամմեդ Դակրոլբը, Ռաիֆ Խո լրին և Միշել Ս լեյ մանը. 
Ալժիրից Մոհամմեդ Դիբը, Իրաքից Աբդել Ոլահաբ ալ-Բայաթին և 
Մոհամմեդ Մահդի ալ-Ջավահիրին. ահա ոչ ամբողջական շարքը 
արաբ այն առաշավոր գրողների, որոնց գեղարվեստական բարձր-
արժեք վաստակից թարգմանություններ են կատարել Սիրիայի և 
Լիբանանի առաշադեմ հայ գրողները, հավատարիմ մնալով իրենց 
առաջադրանքին։ 

Ալ-Շարկաոլին իրավամբ հայ քննադատության կողմից դիտ-
վել է որպես «ամենեն գիտակիցներէն և ամենեն տաղանդավոր֊ 
ներեն մեկը» իր սերնդի, և նրա երկհատոր «Հողը» վեպն էլ հա-
մարվել է արաբական նորագույն գրականության «ամենեն ցայ-
տուն արտահայտոլթյոլններեն մեկըJU58» Վէպը, որից «Երկիր» և 
«Արարատ դրական» հանդեսները հատվածներ են ներկայացրել 
իրենց ընթերցողներին59, պատմում է եգիպտական գյուղի մթին 
առօրյայում արաբների պայքարի մասին՝ ընդդեմ իմպերիալիզմի 
և նրա հովանավորյալ տեղական իշխանությունների, հանուն հողի 
ու ջրի, ազատ ու երջանիկ կյանքի։ Գյուղական հակամարտ ուժերի 
բևեռացման և հատկապես ֆելլահների զարթոնքի ուղին ավելի 
պարզորոշ տրված է նույն հեղինակի «Սպասավոր Խանտաոլի Նձ 
և «Աղավնիներոլ ամառնային որսորդությունը» պատմվածքնե-
րում, որոնք «Հառաջ գրականի» անանուն թարգմանիչը խնամքով 
հայացրել էա։ 

Արաբ գյուղացու սոցիալական վիճակի ահավոր վի-
հը պատկերելու մտահոգությամբ է, որ Ն. Նազարյանը թարգմանէ/ 
է Մոհամմեդ Սըդկիի «էշը»", իսկ Պ. Մինասյանը՝ Ֆաթեհ Մ ու֊ 
դարրեսի «Անանուխի ցողուններ»1'2 նովելները։ Յոլսեֆ Ւդրիսի 

5 8 Հ. Մ ա ո ո ի ա ս յ ա ն , Ապտուլ Բահման ալ-Շարբաուի, «Երկիրս, դեկտեմբեր 

1956 թ., Էշ 13—16, 
6Э Տ4' и «Երկիրа, դեկտեմբեր 1956., Էշ 17—18 և «Արարատ դրական՛ս, 

1958, М 5—6—7, Էշ 66 (վերշինս, թեև աղբյուրը չի հիշված, արտատպություն 

Է «Սովետական դրականություն), ամսագրի 1958 Л? 8-իը)։ 

™ «Հառաշ գրականս, 4.7.1959 և 12.6.1964։ 

« «Երկիր», 1958 Դ. հտ., 
02 гՀառաշ գրականа, 30.4.1963։ 
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ffՎասն ապրուստի»**, Շ աքիր Խոսբակի «Գիշերին մեջ»'*, Արդոլլ 
Ռահման Էլ-Խամիսիի «Փոքրիկ սպասուհին»'*, էմին Յուսեֆ Im-
ր արի (ГՑնորած գողը» և այլ պատմվածքները մեր առաջ բացում 
են արաբ քաղաքաբնակ ազգաբնակչության կյանքի դժոխային 
պայմանները կապիտալիզմի օրոք և մերկացնում ազնիվ մարդ-
կանց անխուսափելի կործանման դատապարտող անհոգի հասա-
րակարգը։ 

Ինչպես գյուղական ֆելլահների, այնպես էլ քաղաքաբնակ 
աշխատավորության կյանքի ուղին ի վերջո հանգում է իր տագ-
նապալի ծայրակետին, որտեղ այլևս անխուսափելի է պոռթկումը, 
պայքարը իմպերիալիզմի և նրա կամակատար տեղական տզրուկ֊ 
ների դեմ։ Այգ անխուսափելիությունը ընդգծելու, աստիճանաբար 
Արաբական Արևելքում խորացող դասակարգային և ազգային պայ-
քարում հայ աշխատավորների մասնակցությունը աշխուժացնելու 
նպատակով է, որ արաբագետ հայ մտավորականությունը դիմել է 
Իբրահիմ Աբդոլլ Հալի մի ffՄանկության օրեր» վիպակին, Մոհամ֊ 
մեգ Քամալ Աբդոլլ Հալի մի «Պատը», ալ-Շ արկաոլիի «Պայքարի 
երկիրը», Իբրահիմ Ոլարդանիի «Վաղը», ալ-Խամիսիի «Արյունոտ 
շապիկը», Ղալի Շոլքրիի «Երբ պիտի վերադառնա» պատմվածք-
ներին, Սաֆեյայի «Քսանմեկ փետրվար» և Մոլստաֆա 9,եբի Ալիի 
«Նամակը» վավերագրական պատկերներին, Սաիդ Հորանիեի 
«Կարմիր դեմքեր» և «Ըմբոստի մը օրագրեն», Մուրադ Սիբաիի 
«Առաջին կայծը», Մ աոլահեբ Քայալիի «Հերոսր», «Մ ո՛համմեդ 
Գակրոլբի «Ամենագեղեցիկ աղոթքը» և «Մինչև առավոտ», Բեդիհ 
Հսւկկիի «Թախծոտ հողը» նովելներին և այ/ բազում արձակ հատ-
ընտիր էջերին"։ 

Հայ առաջադեմ մտավորականության հատուկ ուշադրությանն 
է արժանացել նաև արաբական հեղափոխական քերթողությունը։ 
Լիբանանահա յ և սիրիահայ գրողները թարգմանություններ են կա-
տարել իրաքցի Աբդել Ոլահաբ ալ-Բայաթիից («Գարուն և մանոլկ-

63 «Երկիր», 1958, Բ. <ա., թրդ. Ն. Նազարյան։ 
64 «Հաոաշ զրական», 30.11.1962, թրգ. Պ. Մինասյան։ 
63 «Մեր նշանաբանն է հաոաշ» 2.6.1963, թրղ. Պ. Մինասյան։ 
66 Տե՛ս «Ժողովածու» 1951, M 5 և 1953 հոկտեմբեր, «Մշակույթ«, 1955 

ապրիլ և 1956 հոկտեմբեր, «Գիրբ գրականության և արվեստի», 1956 հուլիս, 

«Երկիր», 195? մայիս և 1958 Ա հտ., «Արարատ զրական» 1958, .V 4, fSi59, 

А? 8, 9, 10, 1964, tt 7 և 1965, Jfi 10, «Մեր նշանաբանն է հաոաշց 18.8.1957 

և 14.12.1958, «Հաոաշ զրական» 8.3.1963։ 
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ներ*, "hl ո и յ, իմ զավակիս* յ և ՄոՀամմեդ ՄաՀդի ալ-Ջ ավաՀիրիից 
(Հատված «Ստա/ինգրադи պոեմից, яՎաղվա աշխարՀի Համարл, 
"Վերքր զոՀերունл յ, լիրանանցի Ռաֆի հուրիից (VՎարդին Հար-
ցուցեր» J , սիրիացիներ Շաոլկի Բաղդադիից («Ռաժա Հասանս, 
ոԵրբ կտեսնեմ»J, ԱՀմեդ Սլեյման ԱՀմեդից (trԵրդ նվիրված ըն-
կերներիս» ), ՍալեՀ Ջ աո,դաղից, ՆերիՀե Հադդադից, ԱՀմեդ ՖեՀ-
միից, Լուեյ Դերվիշից և մյուսներից՛'7։ 

2 

ՍիրիաՀայ և լիբանանաՀայ գրողները, որպես Հայ ժողովրդի 
տարագրյալ բեկորների Հոլյզերի, խոՀերի և ապրումների արտա-
Հայաիչներ, չէին կարող Հեռու մնալ այն Հիմնական Հարցերից, 
որոնց արծարծումը ընդՀանրական երևույթ էր ամբողջ սփյուռքա֊ 
Հայ դրականության մեջ։ Մեծ եղեռնը՝ իր Հետևանքների աննկա-
րագրելի աՀավորությամբ Հայ ժողովյրդի պատմական ճակատա-
դրրի վրա, րնաղուրկ բազմաբյուր Հայ գաղթականների կյանքը՝ 
աոաջին շրջանում դժոխայնորեն նոր ու տարբեր պայմաններում, 
անապատի արՀ ավիրքներ ից փրկված պատանիների այլասերումը 
օտար ոստանների մթնշաղում. աՀա այն Հիմնական թեմաները, 
որոնք սևեռված էին սփյոլռքաՀայ բոլոր գրողների ստեղծագոր-
ծական տեսադաշտում։ 

Բայց եթե և' եղեռնի, և՚ սփյուռքի նոր պայմաններում Հայոց 
մնացորդաց ձուլման պրոցեսի, և' ընդՀանրապես բնօրրանից Հե-
ռու Հայ աշխատավորի սոսկական պայմանների նկարագրության 
Հարցում Սիրիայի և Լիբանանի Հայ գրողների թեմատիկան Համ-
ընկնում էր ֆրանսաՀայ, ամերիկաՀայ և մյուս գրողների թեմա-
տիկայի Հետ, ապա առաջինների և վերջինների դրականությունն 
ուներ և որոշ առանձնաՀատուկ տարբերություն։ Այդ այն էր, որ 
անցյալ ողբերգության պատումը նույն Համ ապարվւակ մթին ու 
ճնշիչ մթնոլորտով չէր տարվում և նոր կյանքն էլ նույնքան անՀե-
ռանկարայնորեն չէր ուրվագծվում Արաբական Արևելքում, ինչպես 
արևմտյան Եվրոպայոլմ կամ Ամերիկայում։ 

Ս իրիաՀայ և լիբանանաՀայ արձակի Համար բնորոշ այդ ա֊ 
ռանձնաՀատկոլթ յոլնը, որ Հետագայում բարենպաստ Հող գտավ 

67 Տե՛ս Հատկապես՝ Vժողովածուа 1953 -V 13 և 1953 հոկտեմբեր, ոՄշա֊ 

կայթ» 1954 նոյեմբեր, «Գիրթ գրականության և արվեստիа 1956 ապրի/ և հոկ-

տեմբեր, ffԵրկիրа 1957 մայիս և դեկտեմբեր, ffԱրարատ գրականа 1958 Л? 2 և 

.V 5—6—7, ffՄեր նշանաբանն է հաոաշа, 7.7.1957, 8.2.1959 և 17.3.1963, «Հա-

ոաշ գրականа, 8.3.1963։ 
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աճելու և նոր որակ դաոնալու, ինչպես նախապատերազմյան զույգ 
տասնամյակներում, այնպես էլ երկրորդ աշխարհամարտին հա֊ 
շորդոզ առաշին տարիներին, իր սկզբնաղբյուրն ուներ տեղահա-
նության օրերին սիրիական անապատի արաբ քոչվոր ցեղախմբերի 
և զինադադարից հետո Սիրիայի և Լիբանանի քաղաքաբնակ արաբ 
զանգվածների՝ հայ գաղթականների նկատմամբ ջերմ ու եղբայ-
րական վերաբերմունքի մեշ։ 

Որպես բնորոշ օրինակ կարելի է հիշատակել սիրիահայ տա-
ղանդավոր արձակագիր Սմբատ Փանոսյանի «Որ մրրկավ էին զատ-
ված» վեպը*6։ Գլխավոր հերոսը՝ Տիգրանակերտի ջարդից մազա-
պուրծ ազատված պատանի Մ ուրագը, ապաստան է գտնում սի-
րիական անապատաբնակ արաբների մոտ։ Բեդվինների ցեղախմբի 
պետը՝ շեյխ Խալաֆը և նրա մարդիկ սիրում են Մուրադին իր ազ-
նըվոլթյան, վեհհոգոլթյան և խիզախության համար։ Հայ պատա-
նին դառնում է ցեղապետի աշ բազուկը և նրա մարդկանց առաջնոր-
դում թուրք ժանդարմների հետ բախումների ժամանակ, փրկում 
տարագիր հայ կանանց ու երեխաների։ Հետագայում Մուրադն ու 
մյուս հայերը բաժանվում են բեդվիններից և գալիս Հա լեպ, որ-
տեղից էլ Մուրադի որդին հայրենադարձվում է։ 

Ինչպես իրավամբ նշվել է քննադատության կողմից69, Ս. Փա-
նոսյանի վեպում նկատելի է սխեմատիզմ, հատկապես վերջնա-
գծոլմ: Սակայն կարևորն այս դեպքում ոչ այնքան գործի գրական 
բազմապիսի արժանիքները ինչ-որ չափով մթագնող ստվերներն 
են, որքան այն, որ վեպը սիրիահայ և լիբանանահայ արձակի 
վերևում շեշտված առանձնահատկության խոսուն դրսևորումն է։ 
Եվ այդ առանձնահատկությունը հասկանալիորեն հենվում է վե-
պում արծարծված հիմնական հարցի՝ հայ մնացորդաց ճակա-
տագրի բարեհաջող լուծման զույգ հենարաններից առաջինի վրա, 
արաբ ժողովրդի ազնիվ ասպնջականության, ավելի ճիշտ կլիներ 
ասել հայ և արաբ ժողովուրդների բարեկամության ու դաշինքի 

13 II. Փսւնոսյան, Որ մրրկավ էին դատված (վեպ), «Անի» ամսագրի 1950— 

1952 թթ. համարներում և ապա առանձին հատորով1 մատենաշար «Անի» Л" 5, 

Բեյրոլթ, 1953, ժամանակագրականորեն Ս. Փանոս յանին կանխել է, անշուշտ, 

Մարտիրոս Տեր-Ս տեփան յանը, ստորագրելով մի շարք պատմվածքներ՝ «Անա-

պատի ծաղիկը», «Շեյխին աղշիկը» և այլն (տե՛ս «Զարթոնք», 24.6.1951, 18.11. 

1951 և այլ համարներ), որոնք տեղահանության տարիներին հեղինակի՝ անա-

աատոլմ անցկացրած կյանքի հուշագրությունն են։ 

« 1Г. Րարլոյաէ. նշվ. աշխ., Էշ 76—82։ 
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վրա, մայր հայրենիքում համախմբվելը լինելով երկրորդ փրկա-
բար հենարանը։ 

Արդարև, հայերի և արաբների բարեկամության սրտառուչ 
դրվագներ քիչ չեն Փանոսյանի վեպում, իսկ երկու ժողովուրդների 
ճակատա դրակցությունը և ընդհանուր թշնամոլ՝ թուրք ջարդա-
րարների դեմ համատեղ պայքարի անհրաժեշտությունը, բազում 
էշերում են վեր հանված։ Եվ ինչպիսի' արդարամտությամբ է հե-
ղինակը արժանին հատուցում անապատաբնակ արաբների բարո-
յական ու կամային վեհությանը։ 

Բանն, անշուշտ, ոչ միայն նրանում էր, որ արաբ ժողովյըր-
։՛լական զանգվածները, մի շարք դեպքերում նույնիսկ հակառակ 
թուրքական գործակալություններից հրահրվող կրոնական «մոլե-
ռանդության и, մարդկային վերաբերմունք ցուցաբերեցին հայ գաղ-
թականական իրարահաշորդ հոսանքների նկատմամբ, այլև ի տար-
բերություն արևմ տա եվրո պա կան և ան դր ա տ լան տ յան երկրներոլմ 
հայ աշխատավորների համար ստեղծված անտանելի պայման-
ների, Սիրիայոլմ և Լիբանանում հայ հասարակ մարդկանց համար 
ստեղծվեցին որոշակի առանձնահատկություն ունեցող պայման-
ներ։ Այդ պայմանները բխում էին այն իրողությունից, որ ֆրան-
սիական մանդատի անմիշական հետևանքով՝ օտար կապիտալի 
անողոք գերակայության և անսահմանափակ շահագործողա-
կան պայմաններում, իր իսկ շուկայում թևաբեկ արաբ միշին ու 
մանր բուրժուազիան և իր իսկ հայրենիքում թերարժեք «ենթա-
բտնվոր» արաբ աշխատավորը հանձին հայ գաղթականի տեսնում 
էին իրենց ճակատագրակից եղբորը10։ 

Այդ առանձնահատկությունը ևս չէր կարող տարբերակիչ ինչ-
որ երանգ չլինել սիրիահայ և լիբանանահայ գրականության օր-
գանիզմում, ինչքան էլ այն անբաժան մասը լիներ սփյուռքահայ 
դրականության ավելի մեծ օրգանիզմի։ 

Այս տեսակետից պարզորոշ է, օրինակ, Միհրան Տեր-Ստե-
փանյանի պատմվածքներից մեկը1՝, որի թեման սիրիական ժողո֊ 

70 Մեր հաստատումը, անշուշտ, ոչ մի կապ չունի գռեհիկ այն ընդհանրաց-

ման հետ, որին հասել են լիբանանահայ որոշ լրագրողներ և հատկապես «Այգի» 

խմբագիրը, ըստ որի հայ асաշխատավորները երբեք պատճառ լեն ունեցած գան-

գատվելու լիբանանցի գ ործատերերեն,, որոնք իրենց հայրական զգացումներով 

հայտնի են» ... (տե՛ս «Այգ», 20.5.1959)։ 

7' Մ. S b r - Ս տ ե փ ա ն յ ա ն , Փախ-փախը՝ մահվան առշեեն, «Անի», 19*7, ЛР 3, 

էշ 126։ 
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վըրդի պայքարն է իր ազգային գերիշխանության, տնտեսական 
անկախության և վերելքի համար, պայքար, որի շրջանակներում 
արաբների և հայերի միջև «ցեղի, կրոնքի, ավանգոլթյոլններոլ և 
նախապաշարումներու ստեղծած խտրոլթյանց բոլոր պատվարնե-
րը կփլչեին, կքանդվեին մեկ անգամեն»։ Այս տեսակետից պար-
զորոշ է նաև Հայկ Գոլյոլմջյանի «Մղձավանջ» պատմվածքը՛՝, որ-
տեղ հիմնական մոտիվը բողոքն է ու ըմբոստացոլմր արաբական 
երկրներում տիրող կարգերի դեմ և որտեղ հայ հերոսր իր անձ-
նական դժբախտության պրիզմայով կարողանում է ըմբռնել ա-
ր ա բ ների համընդհանուր դժբախտությունը, գիտակցել բոլոր 
արաբների ընկերային պայմանների անարդարացիությունը։ 

Պետք է նշել, որ և՚ եղեռնի դժոխային տարիների, և' գաղթա-
կանության առաշին ժամանակաշրջանի պատկերման ասպարեզում 
սփյուռքահայ ընդհանուր գրականությունից նրա սիրիահայ և լի-
բանանահայ թևը տարբերակող առանձնահատկությոլնր հաստա-
տելի էր միայն ու միայն դեմոկրատ գրողների երկերում։ Այս, ինչ-
պես, և բոլոր մնացյալ հարցերում, հետադեմ գրողների գործերը, 
սփյուռքի ամբողջ տարածքում, մթագնված էին միևնույն եղերա-
մայրական լացակումածոլթ յամբ, միատեսակ հո ռետ եսոլթ [ամբ, 
կյանքի ընդհանրական անհեռանկարայնությամբ։ Անգամ այն 
դեպքում, երբ այդ գրոգները՝ հայրենադարձության առաջացրած 
խանդավառ ալիքին հարկադրաբար հարկատու, գաղութահայու-
թյան ճակատագրի բարեդեպ լուծումը հայրենիք վերադարձի մեջ 
էին տեսնում, ոչ միայն չէին ընդունում հայ և արաբ ժողովուրդ-
ների բարեկամ ութ յան և հայրենադարձության իրար լրացնելու և 
իրարով ամբողջացվելու հանգամանքը, այլև դրանք հարկադրում 
էին իրար և Մերձավոր Արևելքից հայրենադարձության անհրա-
ժեշտոլթյոլնր հիմնավորում հայերի նկատմամբ արաբների ցնո-
րածին ինչ-որ թշնամանքով^3։ 

Մերձավորարևելյան հայ առաջադեմ գրական գործիչների հա-
մար հայ-արաբական բարեկամությունը ոչ միայն սփյուռքահա-
յության փրկության ի խնդիր մղվող պայքարի հաղթական ավար-

7 2 I . Գոլյոլմշյան, Մղձավանշ, «Անի», 1949, Л? 3, է; 134, 
73 Որպես բնորոշ օրինակ կարելի է հիշատակն/ իբր 1լ «ապրումներ» ներկա-

յացրած «Գաղթակայանին տղեկը» պատմվածքը (տե՛ս «Դեպի երկիր», 1946, 

ապրիլ, էշ 184), ըստ որի «թշնամի» արաբների բերանում «էրմեն» (^wj) 

անունն անգամ «արհամարհանք» է պարունակում և հայ որբևայրուն մղում հայ-

րենադարձվելու... 
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տի նախապայմաններից մեկը եղավ, այլև հիսունական թվական-
ների սկղրից այն թևակոխեց ղարղացման մի նոր փուլ, որը կապ-
ված էր ընդհանրապես արաբական աշխարհում և մասնավորապես 
Սիրիայո։մ ու Լիբանանում ստեղծված ներքաղաքական իրադրու-
թ/ան հետ։ 

Բանը նրանում էր, որ հիսունական թվականներին բրիտանա-
կան և ամերիկյան իմպերիալիստները սկսեցին ուժեղացնել Սի-
րիան և Լի բան ա1ւր ևս իրենց ոաղմա-ստրատեգիական ծրագրերի 
մեք ներքաշելու փորձերը, միաժամանակ սաստկացնելով տեղա-
կան արդյունաբերության և հետևաբար աշխատավոր զանգված-
ների կենսապայմանների համար հեղձուցիչ իրենց գրոհը։ 

Իր չարանենգ դիտավորությունների իրականացումը հեշտաց-
նելու մտոք, իմպերիալիզմը Սիրիայում և Լիբանանում խթանել էր 
նաև իր «հոգևոր գործակալություններիя աշխուժությունը։ Վերջին-
ներս, հանդես բերելով լկտի կոսմոպոլիտիզմ, մշակութային բո-
լոր ասպարեզներում ժամանակավրեպ էին հռչակում ազգային 
ոգին և ժողովրդական պայքարի հերոսական ավանդույթները, ու 
գովերգում՝ արևմտյան (հատկապես ամերիկյանJ կենցաղն ու 
մշակույթր, դրանք վարագուրելով «արդիականիя ծխածածկոլյ-
թով», 

Իմպերիալիզմի տեղական ծառաների ծանր հրետանու աշխա-
տանքր զգալի էր առավելապես գրականության ճակատում։ «Աս-
սակաֆա ալ֊ ո լա թան իա и ամսագիրը «Վտանգի մեջ է մեր մշա-
կույթը» պերճախոս խորագիրը կրող առաջնորդող հոդվածում 
ընդգծում էր, որ «ամերիկյան մշակութային ներթափանցմանЯ 
միջոցով լիբանան յան գրականությունն ու գրողներին այլասերե-
լու եռանդագին աշխատանք է տարվում որոշ շրջանակների կող-
մից, գլխավորությամբ «ֆրանկլինյան հաստատությանя", որին 
ավելի ուշ օգնության հասավ «Մշակութային ազատության մի-
ջազգային կազմակերպությունըЯ՝ Լիբանանում հիմնադրելով հա-
տուկ մասնաճյուղ և լույս ընծայելով «Հիոլարя ամսագիրը16։ 

Արաբ առաջադեմ մտավորականությունը անհաշտ և անդադ-
րում կռիվ հայտարարեց ամերիկյան իմպերիալիզմի տեղական 

74 Դամասկոսի «Սալամ» թերթի առաջնորդողից (մեջբերումն ըստ «Գրա-

կանության և արվեստի ժողովածուի», 1951, № 7, էջ 98)։ 

Ո Г ^ 'О ՛ 1ЧОЛ О Д ^ £ՁԱԼ£Ո" 

74 «Հառաջ դրական», 1963 հունվար, էջ 9։ 
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քարոզիչների ստվարացող և աշխուժացող խմբի դեմ։ Դամասկո-
սում և Բեյրոլթոլմ իրար ետևից հրապարակ իջան բազմաթիվ 
գրական-գեղարվեստ ական հանդեսներ, որոնք «Աթ-Թարիկ» ամ-
սագրի հետ ձեռնամուխ եղան գրական նոր սերունդը և նրա հետ 
արաբ հասարակա յնոլթ յան լայն խավերը ախտավոր շնչից հեռու 
պահելու գործին։ 

Անբնականոն կլիներ, եթե միևնույն իրադրությունը՝ համա-
նման ճակատներով և համակերպ պայքարով գոյություն չունե-
նար արաբ ժողովրդի ոգորումներին անքակտելիորեն շաղկապված 
հայ գաղթօջախների մշակութային կյանքի անդաստանում։ 

Իրոք, իմպերիալիզմի աշխուժացող аհոգևոր գործակալու-
թյունների» ճակատում իր ուրույն տեղով ու դերով աչքի էր դար-
նում դաշնակ մտավորականությունը։ Ֆրանսիական մանդատի 
վերացումից հետո Սիրիայում և Լիբանանում որոշապես ղրկված 
լինելով իրենց սանձարձակությունը հովանավորող թևերից, դաշ-
նակ գործիչները չէին կարող անշուշտ արաբական ազգային ձըդ-
տոլմների դեմ դուրս գալու բացահայտ քարոզ կարդալ հայերին, 
և ուրեմն պիտի շանային հակաիմպերիալիստական պայքարում 
առնվազն а չեզոքություն» պարտագրել արաբահայ գաղթօջախնե-
րին։ ССՀայը ինքն իր համար», ահա մի հանկերգ, որը դաշնակ 
մտավորականությունը փորձում էր որպես ազգային դավանանք 
փաթաթել հայ աշխատավորության վզին։ 

Հայ հետադեմ մշակութային գործիչները, օգտվելով հայ-արա-
բական մշակութային կապերի դեռ սաղմնային վիճակից, իրենց 
հույսը դնելով հայ աշխատավորության որոշակի շրշաններոլմ տա-
կավին առկա նախապաշարմունքների վրա, նրանց արաբ ժողո֊ 
վըրգային զանգւէածներից կտրելու և դեպի ամերիկյան իմպերիա-
լիզմը կողմնորոշելոլ միտումով իդեալականացնում էին համաշ-
խարհային հետադիմության միջնաբերդը։ «Ամերիկան ամենեն 
հեռավոր տեգն է աշխարհի և ամենեն լավը, հոն տասը արև կծա-
գի, հարյուր արև, հազար արև։ Ամերիկայի աստղերը խոշոր կըլ-
լան, նոր կըլլան, փայլուն կըլլան։ Լուսինն ալ, ծաղիկներն ալ, 
ամեն ինչ», — առանց ծիծաղելիությունից երկնչելու արձանագրում 
էր դաշնակ մի գրով1 ։ Արժե՞ արդյոք այդպիսի Ամերիկայի դեմ 
դիրքորոշվել, —հայերին հարց էին հուշում ուրիշներ, — հանուն, օրի-

՞ Ь . ( է ո յ ա ն յ ա ն , Հողը, Բեյրոլթ, 1952., էշ 8։ 
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՛հակ, (I՛անքաղաքակիրթ* Եգիպտոսի և ոլ պակաս а-անքաղաքա-
կիրթս արաբների, որոնք ուրիշի «ավելցուկով ազատ ու երջանիկս 
ապրելով Հանդերձ, փոխանակ «մեզ երախտապարտ լինելու, շեն 
սիրեր մեղս՛'։ 

Իմպերիալիզմի գովերգու դաշնակ մտավորականության՝ Հա-
յերին ապակողմնոբոշել և ի Հարկին արաբների ազգային ձգտում-
ների դեմ դուրս բերել ջանացող մեքենայությունների դեմ եռան-
դուն մարտի նետվեցին մի խումբ Հայ դեմոկրատ մտավորական-
ներէ VՆոր ուղիս և «Անիս Հանդեսներում իրենց գրական մկրտու-
թյունը и տան ալուց և VՄշակույթ» գրական-Հա սարա կական պար-
բերականում արաբական աշխարՀոլմ իմպերիալիզմի դեմ նախա-
պատրաստվող վճռական մարտերին Հայ աշխատավորներին զո-
րակոչելուց Հետո, Լիբանանում «Գրական շրջանակս և «Նոր սե-
րունդս, իսկ Հալեպոլմ «Ազգային մշակութայինս միությունների 
շուրջ խմբված՝ նրանք միասնականորեն Հրապարակ նետեցին 
«Մեր նշանաբանն Է Հառաջս շաբաթաթերթը (իր գրական բաժնով, 
որ այնուՀեաև առանձնացավ որպես «Հառաջ գրականи), «Երկիր» 
և «Արարատ գրականս Հանդեսները (1956 դեկտեմբեր—1957 
Հունվար)։ 

Նոր օրգաններում Հայ դեմոկրատ մտավորականությունը իր 
աշխատանքը Հիմնականում կենտըանացրեց սփ յոլռքաՀայ պայ-
մանների Համար բացարձակապես նոր ուղղություններով։ Իմ-
պերիալիզմի գիշատ իչ Էության բացահայտում, նրա դեմ արաբ 
ժողովրդի պայքարի ջատագովում և Հաղթանակի նկատմամբ հա-
վատք, մանավանդ սիրիահայ ու լիբանանաՀայ աշխատավորական 
զանգվածներին՝ այդ պայքարում ավելի ու ավելի ակտիվորեն 
ներգրավելու ձգտում և արաբ ու Հայ Հետադիմության դեմ Համա-
տեղ ու Համերաշխ ելույթների անՀրաժեշտոլթյան Հիմնավորում, 
ահա մի քանիսը այն նշանակալից պահերից, որոնցով բնորոշվում 
Է Հիսունական թվականներին Հայ դեմոկրատ մտավորականության 
ստեղծագործական որոնումների Հիմնական ուղղությունը։ 

Հայ առաջադեմ մտավորականությունը, առաջին հերթին հայ 
դեմոկրատ գրողները, ի հակադրություն հետադիմության «Հայը 
ինքն իր համարս ախտաժետ դավանանքի, հպարտորեն Հնչեցրին 
իրենց նոր ու առողջ կարգախոսը. «Մենք բոլորս»19։ Իսկ այդ 

" Ս՛. Պեւ-պերյան, Լիրան ան,ան լեր ան տունս, «Հայրենիք», 1953, հունիս, 

Ռ. Տ ե ւ - Մ ի ն ա ս յ ա ն , Արաբական աշխարհին մեշ, «Արևելք», 28 և 30.7.1959, 
ո Ա . Գէսրյան, Մենք բոլորս, մատենաշար «Շարժում», 1950, М 1, կ 11, 
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կյանքի բեռան տակ թառամող արաբուհին և նրա ճակատագրա-
կից հայ պարմանուհին, մի պատառ չոր հացի միևնույն մորմոքով 
տվայտող հայ և արաբ աշխատավորները, ուսման ծարավ, ընչա-
զուրկ ծնողներից սերված լինելու պատճառով լուսավորության բա-
րիքներից զրկվող հայ և արաբ պատանիներն էին՛0։ 

Հայ դեմոկրատ մտավորականության եռանդուն աշխատանքի 
շնորհիվ, Արաբական Արևելքում հակա իմպերիալիստ ական պայ-
քարի վերելքի ժամ անակաշրշանում, չտեսնված չափերով շեշտվեց 
Սիրիայոլմ և Լիբանանում ապրող քառորդ միլիոն հայության՝ այղ 
պայքարին մասնակցություն բերելու վճռականությունը։ Պարզ է, 
որ այդ հողի վրա էլ այս ժամանակահատվածում չէր կարող անօ-
րինակ աշխուժություն չապրել հայ-արաբական միասնությունը՝ 
ընդդեմ արաբ ժողովուրդները ստրկացնելու գործում ազգային այլ 
փոքրամասնությունների շարքում հայերին ևս օգտագործել ցնո-
րող օտար ուժերի և նրանց տեղական կամակատարների։ 

Սիրիայի և Լիբանանի հայ գաղթօշախների համար, բառիս 
իսկական առումով, աննախընթաց հայ-արաբական միասնությունը 
ունեցավ ազգային-քաղաքական խոշոր նշանակություն, մի բան, 
որը մասամբ լուսաբանվել է մամուլում և առանձին աշխատու-
թյուններում։ Այգ միասնությունը, սակայն, խոշոր նշանակություն 
ունեցավ նաև հայ-արաբական մտավոր֊մշակոլթային կապերի 
հոլնավորման համար, հենց այդ պահից էլ ակնառու դարձնելով 
Սովետական Հայաստանի սոցիալիստական մշակույթի բարերար 
ազդեցության ներքո ծաղկող սիրիահայ և լիբանանահայ մշակույ-
թի դեմոկրատական թևի և տեղական-արաբական մշակույթի դե-
մոկրատական տարրերի փոխադարձ կապն ու փոխներգործությու-
նը։ Եվ այդ միասնության կռման գործում առաջնային դեր ունե-
ցավ Սիրիայի և Լիբանանի հայ առաշադեմ մտավորականությունը, 
առաշին հերթին գրական առաշավոր նոր սերունդը, որ իր առաջ-
նորդողի առաքելության ամբողջ իմաստը տեսավ հայ աշխատա-
վոր զանգվածները ավելի գործուն կերպով դեպի արաբների հա-
կա իմպերիալիստ ական պայքարի ոլորտը ներքաշելու մեջ։ 

Արաբների հա կա իմպերիալիստ ական պայքարին հայ գաղթօ-
ջախների մասնակցության աշխուժացման ուղղությամբ հայ մտա-

80 Տե՛ս հատկապես1 Ա. Դաւ՝յանի «Շարժավարները» և «Սկիղր մըв, Ս. 

Ա գ ա տ յ ա յ ի «էվերեսթ,,, պուզա» և այլ պատմվածքները, հիմնականում մատե-

նաշար IՇարժում», 1951, М 3 և № 6, 1952, М 10 և այլ համարներում։ 
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վոր ական ութ յան ամենօրյա աշխատանքը չէր կարող չշեշտավորել 
Հետպատերազմյան մերձավոր արևելյան Հայ գրականության ու-
շագրավ երևույթներից մեկը։ Այդ՝ արաբների Հակաիմ պերիալիս֊ 
տական պայքարի և այդ պայքարի արաբ Հերոսների թափանցումն 
էր սիրիաՀայ և լիբանանաՀայ գրողների արձակ գործերի մեշ։ 

Արաբ ընչազուրկ աշխատավորության դժոխային կենսապայ-
մանների առաշին ակոսները բացեց լրագրող Պարգև Պարսում յա֊ 
նր, «Պրիսմակ* շաբաթա թերթում, «5 արթոնքյ) և «Արարատս օրա-
թերթերում տպագրելով տասնյակ պատմվածքներ։ Բնորոշ է, օրի-
նակ, «Հողին զինը» պատմվածքը՛՝, որի Հերոսը՝ քայքայված գյու-
ղացի ՛հա իմ ր, քաղաքում տքնում է գիշեր ու ցերեկ, վաշխառու-
ներից իր Հողակտորը փրկագնելու Հույսով, սակայն քաղաքի ան֊ 
բարոյացնող մթնոլորտում կորցնում է իր կնոջն էլ։ 

Պարսում յանի բացած ակոսը որակապես խորացրեց Ա. Ղ՝ ար-
յան ր, գրելով Հայ և արար բանվորների դասակարգային եղբայրու-
թյունը և ճակատ ա գրակցոլթ յոլն ը , Հայ և արաբ ուսանող երիտա-
սարդության կյանքի դժվարությունների Համանմանությունը շեշ-
տող մի շարք պատմվածքներ («Շարժավարները», «Սկիզբ մը» և 
այլն)։ Նրան Հետևեց Ս. ՎաՀագնը, իր արձակում («Շատերեն մե-
կը», «Հատուցում», «Հացի և վարդի Համար», «Հասարակ պատ֊ 
մոլթյոլն» և այլն) բարձրացնելով աշխատանքային տանելի պայ-
մանների, մարդկային կյանքի ու խաղաղ գոյության Համար իրենց 
կռվում Հայ և արաբ բանվորների դաշինքի անՀրաժեշտոլթյան 
Հարցը։ Հ. Գանգրոլնին («Անկարելի երազ»), Ե. Գարաճյանը 
(«Անմար սեր») և ուրիշներ իրենց ուշադրությունը սևեռեցին Հայ 
և արաբ երիտասարդների ազատ սիրո ճանապարՀին ազգային 
պատվարների խորտակիչ Հանգամանքի վրա։ Առավել ուշագրավ 
Հաջողությամբ երևույթը խորացրեց Գ. Սևանը, որ իր «Գիշերա֊ 
պաՀը», «Մոտեռն Հեքիաթ», «Հալիմ էլ Մըսրի», «Բարի լույս, 
Սլեյման» և ուրիշ պատմվածքներում միայն ու միայն արաբ պարզ 
մարդկանց դժվարին առօրյան, գիտակցական աստիճանական 
զարթոնքը, պայքարն ու անկումները դարձրեց իր արձակի թեմանէ 

1955 թ. վերջին Հորդանանի Հուզումների, 1956 թ. անգլիա-
կան զորքերը Եգիպտոսից ամբողջապես Հեռացնելու պայքարի, 
Սուեզի ջրանցքի ազգայնացման և Եգիպտոսի վրա 1956 թ. աշ-
նանը իմպերիալիստական նախահարձակման պայմաններում 

»1 «Զարթոնք», 18, 21 և 22.3.1951։ 
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արաբ ժողովուրդների և իմպերիալիզմի ճակատ ֊ճակատ ի վճռա-
կան գոտեմարտի սկսումով, արաբ մարտնչող Հեղափոխականի 
կերպարը Սիրիայի և Լիբանանի Հայկական արձակում դարձավ 
առանցքային կերպար։ Այդպիսի Հեղափոխականներ էին Հորդա ֊ 
նանում զոՀված Հերոսուհի Ռաժա Հասանը, Դամասկոսում նահա-
տակված Ռոլշդիան, Լիբանանում պատնեշի վրա ընկած Յասիմ 
Աբու Հայդարը և ամերիկյան ինտերվենտների դեմ կռվող Սելի մը, 
ան գլո ֊ֆրանսիական նախահարձակների դեմ Պ որտ-Ս աիդոլմ 
մարտնչող Ռաշիդը և ուրիշներ*2։ 

(ГՊոռթկոլմներոլ, կյանքին և գրականության այլազան մարզե-
րուն մեշ գիտակցական պոռթկոլմներոլ շրշան մըն է, որ կապ֊ 
րինք, — գրել է Դ. Սևանը այդ ուշագրավ երևույթն ակնարկելով։ 
— Եվ այս բոլորը որպես արդյունք ստեղծված նորագույն ժամա-
նակներոլ պաՀանշքին։ Կաճի գիտակցական մակարդակը ժողո-
վուրդներուն և Հաշողոլթենե Հաջողություն կընթանա արաբական 
ազգային դատը։ Կարիք կա նոր խոսքի։ Երգի ու գրականության։ 
Կարիք կա, ավելին՝ պաՀանշք կա։ Եվ այս այսպես է մեզի՝ Հայե-
րուս Համար ալ։ Կապրինք արաբական երկիրներուն մեջ, ըլալով 
Հարազատ քաղաքացիները արաբական երկիրներուն, չենք կրնար 
չազդվիլ և նույն պահանջքը չզգալ մենք ևսJ)83։ 

Գիտակցական այդ պոռթկման, նոր պահանջքին որպես պա-
տասխան, Սիրիայի և Լիբանանի առաջադեմ հայ գրողները արաբ 
աշխարհի համար բախտորոշ ամեն մի իրադրության ժամանակ 
ունեցան իրենց խոսքըг 

1956 թ. աշնանը ան գլո ֊ֆրանսիական իմպերիալիստները և 
նրանց կամակատար իսրայելյան ռազմամոլները նենգ նախահար-
ձակման ենթարկեցին Եգիպտոսը։ Եգիպտացի ժողովուրդը զեն ի 
ձեռին հերոսաբար պաշտպանեց իր հայրենի Հողը։ Ամբողջ առա-
ջադեմ մարդկությունը ոտքի կանգնեց՝ թիկունք տալու Համար 
արաբների խաղաղ կյանքի ու աշխատանքի իրավունքին։ Եգիպտա-
կան ժողովրդի Հակաիմպերիալիստական արյունաՀեղ պայքարին 
իրենց միասնությունը Հայտնող լիբանանաՀայ և սիրիաՀայ աշ-

•2 Տե՛ս հատկապես՝ Գ . Սևանի (երբեմն Լ. Գ. Զանգ ու կեղծանունով) «Ռաժա 

Հասան», «Անոմւը գրեք Հըբրիե» և «Հասարակաց թշնամին», Լ. Գանղւ ՚ուէիյւ 

ffՌուշտիա», Ь . Աւ՝սւպյանի <rԱյրվող բոր Սայիտի մեշ» և այլ պատմվածքները 

(«Գիրք գրականության և արվեստի», 1956, ապրիլ։ «Երկիր», 1957, մայիս։ «Արա-

րատ գրական»յ 1958, М 3։ «Մեր նշանաբանն է հառաշ», 27.7.1958 և 10.8.1958)։ 
83 «Մեր նշանաբանն է հառաշ», 13.1.1957։ 
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խԱյտավորների խոհերի ու տրամադրությունների լավագույն թարգ֊ 
մանր հանդիսացան առաջադեմ երիտասարդ գրոգները, չվարանե-
Iով իրենց օրգաններում անհաշտ պայքարի, ի հարկին՝ զինված 
պայքարի հրավեր կարդալ հայ գաղթօջախներին։ Նրանք իրենց 
խոսքը անգ/ո-ֆրանսիական «մահվան գիշեր» բերող նախահար-
ձակներին ուղղելով գրում էին, որ Սիրիան ու Եգիպտոսը, ամբողյլ 
Արաբական Արևելքը, դադարել են հյուրընկալ հող լինելուց և դար-
ձել հարազատ հայրենի աշխարհ, հայրենի հարազատ տուն, որի 
համար նրանք պատրաստ են ահեղ կռվի դուրս գալ օտար ներխու-
ժողների դեմ և փորել նրանց գերեզմանը841 Դեռ իր գրական նա֊ 
խաքայլերն առնող Մ. Ադամյանը Բեյրութից ձայնակցելով հա-
լեոլցի իր գրչԼղբոր՝ Ժ. Հաճյանին, իմպերիալիզմի դեմ մարտնչող 
<rարաբական աշխարհին» վստահեցնում էր. «Պատրաստ զինվորդ 
եմ այսօր և բազուկդ շինարարս։ Ն, Շահենը, իր «ատելության 
խոսքը» ուղղելով խաղաղության երդվյալ թշնամիներին, դրվա-
տում էր հայ ժողովրդի խաղաղասիրությունն ու կենսասիրությունը, 
բայց և միաժամանակ ընդգծում ոչ մի զիջում չանելու նրա վճռա-
կանությունը՝ իմպերիալիստների նկատմամբ։ Գ. Ադդարյանը 
արաբ քերթողոլհի Ռաժա Աբդելռասոլլին ուղղած իր նամակ-քերթ-
վածամ հավաստիացնում էր, որ «խորշակին դեմ խելագար» հայը 
կանգնած է իր եղբոր՝ ազատասեր արարի կողքին'*։ 

Եգիպտոսի ժողովրդի մարտը՝ արաբական երկրների հակա֊ 
իմպերիալիստական պայքարի առաջին հաղթական հանգրվանն էր 
լոկ։ 1957 թ. ամերիկյան իմպերիալիզմը սկսեց թուրքական և ի ս ֊ 
րայելլան նախահարձակում նախապատրաստել Սիրիայի դեմ։ 
Երիտասարդ դեմոկրատ բանաստեղծները, իբրև հարազատ հայրե-
նիքին սպառնացող վտանգի՝ ոտքի կանգնեցին և այդ սպառնալի-
քի դեմ։ Իմպերիալիստների նախահարձակումը վիժեցնելու գոր-
ծում արաբ ժողովուրդն երի (և նրանց հետ հայ գաղթօջախների) 
միասնությունը՝ որպես «Արևելքի արթուն պահակ» ողջունում էր 
Մ. Մոմճյանը։ Մ. Գուշագճյանը շեշտում էր, որ հայ ժողովրդի 
սիրիահայ բեկորները, «Հարազատ մայրական եր դիք» դարձած 
Սիրիայի «վառ արևի համար» պատրաստ են իրենց «կյանքն իսկ 

8 4 ժ . Հ ա £ յ ս ւ ն , Հերոսական, < rԵրկիր» , 1956, դեկտեմբեր, էշ 29։ 
8 5 Մ. Ա ւ լ ա մ յ ա ն , Արաբական աշխարհին, erԱրարատ գրական», 1957, № 7, 

էշ 26։ Ն. Շ ա հ ե ն , հոսք ատելության, «Երկիր», 1956, դեկտեմբեր, էշ 57։ Գ. Ա դ -

ւ լարյան, Նամակ, «Գիրք գրականության և արվեստի», 1956, հոկտեմբեր, էշ 31 — 

32։ 
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անտրտունջ տալու»։ Ս իրիահայերի այդ վերաբերմունքն էր դրվա-
տում ß՝. Թորան յանը, գրելով, ամերիկյան և թուրքական դավա-
դիրների դեմ «իմ ժողովուրդ, ելար և դուն, Հոլնանն ինչպես ֆա-
շիզմի դեմ», միաժամանակ շեշտելով, որ «Եփրատը հին Հայաս-
տանի՝ եթե երեկ զովացնել չկրցավ» Սիրիան, ապա «այսօր ծաղ-
կոլն զեփյուռը նոր Հայաստանի» կարող է խառնվել սիրիական 
ամպրոպին՝ խորտակելու համար «արևմտյան կայսերապաշտներն 
հելուզակ»"։ Սիրիահայ տաղանդավոր գրող Սմբատ Փանոսյանը, 
«Սոլրիան դյուրավ կլլվելիք պատառ չէ» խորագրով մարտական 
հոդվածում, դրվատելով սիրիահայ աշխատավորների բազմահա-
զարանոց բանակի մասնակցությունը երկրի պաշտպանությանը, 
հաստատ հավատք էր հայտնում, որ «արևմտյան գաղթապետոլթյո։-
նը կրկեսային ցուլի անզոր և հուսահատական մռնչյուններով չի 
կրնար վախ ազդել այլևս Միջին Արևելքի ազատագրված ժողո-
վուրդներուն։ Եվ օր մը, մոտալուտ օր մը անոր վտանգավոր եղ-
ջյուրները պիտի ջախջախվի ն ազատատենչ ժողովուրդներու հերո-
սական պարիսպներուն առջև»"։ 

Իմպերիալիզմը ոչ միայն խայտառակ պարտություն կրեց 
Եգիպտոսի և Սիրիայի պարիսպների առաջ, այլ նաև Իրաքոլմ, որ-
տեղ արար ազատասեր ժողովրդի կոհակացած ատելությունը և 
բազմամյա պայքարը նուրի Սաիդի պրո իմ պերիա լիս տ ական խըմ-
բակի դեմ, 1958 թ. հուլիսին հաղթանակով պսակվեցին։ Իմպե-
րիալիզմի արաբական շղթայից մի օղակ ևս պոկվեց։ Սիրիայի և 
Լիբանանի հայ դեմոկրատ բանաստեղծները հրճվանքով ոզջունե-
ցին «անցյալի կապանքները խորտակող» և «գահավեժ անկում-
ներու ոլղիեն» դեպի «արաբական աշխարհի մայրական գիրկը» 
Իրաքի վերադարձը։ նրանց հրճվանքը անխառն ուրախությունն էր 
Սիրիայի և Լիբանանի հայ աշխատավորության, որ արաբ ժողո-
վըըդի հետ այնքան երկար էր սպասել դարձի օրվան, «ինչպես 
մայրը իր զավակին», հետևելով իրաքցի հայրենասերների մաքա-
ռումներին, հպարտանալով նրանց հաղթանակներով և նույնիսկ 
արտասվելով, երբ նրանց «զարկին խոլթե խութ»։ Բանաստեղծ 

8 8 Մ . Մ ո մ ն յ ս ւ ն , Ողշույն քեզ, «Արարատ գրական», 1958, Л» 2, կ 19։ Մ . 

Գ ո ւ շ ա գ ն յ ս ւ ն , Սուրիս։, «Երկիր», 1957, դեկտեմբեր, էշ 30։ 1 * ո ո ւ ւ ն յ ա ն , Երկու 

պատկեր, «Մեր նշանաբանն է հաոաշ», 22.12.1957։ նույնի՝ Սուրիա, «ժո-

ղովածու գրականության և արվեստի», 1952, Л» 10, էշ 36—37։ 

87 Ա. Փ ա ն ո ս յ ա ն , Սուրիան դյուրավ կյլվեյիք պատառ չէ, «Մեր նշանաբանն 

է հառաշ», 15.12.1957։ 
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Գ. Ադդարյանը՚ «Իրաքը հին, նոր է այսօր, կենսանորոգ ու հզոր, 
Արաբական Արևելքի տղան է հրաչյա», երգում էր խնդությամբ։ 
Նրան ձայնակցում էր Մոմջյանը, ողջոլնելով вահեղ երկունքից»• 
հետո Իրաքի «խավարи հորիզոնում ազատության արշալույսի ջինջ 
շողերը՛՜՛՛ւ 

Եվ ահա, ժողովրդական ընդվզումի ահարկու ալիքից սահմըռ-
կած, իրենց վերշին հենակետներից մեկը փրկելու մտահոգու-
թյամբ, 1958 թ. «գաղութակալ արնոտ գայլերը վար կնետեն 
իրենց դիմակները։ Յանքիները Պեյրոլթ ենл։ Լիբանանի ժողովուր-
դը զեն ի ձեռին ոտի կանգնեց, «պատերազմի վառոդին կապված 
պատրույգին առշև հրախաղի ելածս անդր օվկիան յան ներխուժող-
ների դեմ։ Լիբանանցի արաբների կողքին կռվեցին և հայ աշխա-
տավորները։ Ս իրիայում ևս հայերը սկսեցին զինվել, օգնության 
ձեռք երկարելու համար մայրիների երկրի իրենց հարազատնե֊ 
րին», 

«Պիտի հաղթենք л — հավատքով ու վճռականությամբ լի այս 
խոսքերր երկաթյա կարգախոսի նման հոսեցին հայ դեմոկրատ 
բանաստեղծների գրչից։ «Պիտի հшղթենքЛ երգեց Գ. Ադդարյանը։ 
Իր «սրտով ու երգով» ժողովրդի հաղթանակը դրվատեց Մ. Մոմջ-
յանր։ Լիբանանում յանկիների դեմ կռվող հայ մարտիկներին խան-
դավառորեն գովերգեց Р՝. թ՛որան յան ը՝ նրանց «Հայաստանի սահ-
մանապահ» անվանելով։ «Մահ բռնակալներուն» լոզունգով «հայ 
և արաբ ժողովուրդներուն պայքարը, միասնական կռիվը հաղթա-
նակի կառաշնորդե ժողովուրդը», գրեց Հ. Գ՛անդր ունին90։ 

Հայ առաջադեմ գրողների՝ արաբական երկրների կյանքի ճա-
կատագրական յուրաքանչյուր երևույթի հետ անմիջական կապը 
ցույց տալու համար, բավական է հիշել, որ 1959 թ, Ս իրիայում 
հետադիմության աշխուժացման և դեմոկրատական ուժերի դեմ 

8 8 Ն. Շահեն, Կողշունեմ դարձդ Իր աք, СГԵրկիր», 1958, Գ հատոր, էշ 9 —10։ 

Գ. ւԼդդսւրյան. Իրաքյան շեփոր, VՄեր նշանաբանն է հառաշ», 3.8.1958, էշ 4։ 

IT. Մոմն յ ա ն , Իրաքի հանրապետություն, кԱրարատ գրականя, 1958, № 8—10, 

էշ 44. 
8 9 Գ. Գ ա ո յ ա ն , Շարքերէն հզոր խաղաղության ուժերուն, «Երկիր», 1958, 

Գ հատոր։ 
9 0 Գ. ILqquirjtuG, Պիտի հաղթենք, «Մեր նշանաբանն է հաոաշ», 22,6.1958t 

Մ. Մոմնյսւն, Երգ մարի ու պայքարի, <rԱրարատ գրական», 1958, Л? 5—7, 

էշ 47։ fr. frnrui&juiG, Դուք զինվորներ հայրենի, «Երկիր», 1958, Գ հատոր, էջ 6։ 

Հ . Դանգ г ունի. Բռնակալին մահը, кԱրարատ գրական», 1959, Գ հատոր, էշ 6 t 
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գործված բռնամիջոցների կապակցությամբ, միայն аՄեր նշանա-
բանն է հառաշ» շաբաթաթերթերում լույս են տեսել տասնյակ 
քերթվածներ 

Արաբ ժողովուրդների հա կա իմպերիալիստ ական պայքարի 
վերելքի ժամանակաշրջանում, հայ հետադեմ գրողների «ստեղծա-
գործություններում» ևս, որպես անօրինակ երևույթ, թափանցեց 
«արաբական» թեմատիկան և հորինվեցին արաբական երկրներին 
նվիրված ոտանավորներ, արաբ հերոսներով ու նույնիսկ արաբ-
ների զինված պայքարը «արտացոլող» պատմվածքներ ու վիպակ-
ներ։ 

Եթե հետադեմ բանաստեղծների չափածոները, գրված՝ արա-
բական երկրների համար մահու և կենաց մարտերի օրերին ու նվիր-
ված Լիբանանին կամ Եր աքին, բնորոշվում էին բացարձակ ան֊ 
տարբերությամբ, ներհայեցողական անիմաստ վերացականու-
թյամբ91, ապա հետադեմ արձակագիրների համար արա բա կան թե-
մատիկան հետապնդում էր կա մ իրենց ազգային սնապարծությու-
նը արար հերոսների միջոցով գովերգելոլ և կամ արաբական ազ-
գային-ազատագրական պայքարը ծաղրանկարի վերածելու մի-
տում։ Բավական է ասել, որ Պ. Գոլփելյանը «hl աղամ ո բ արաբ 
հերոսին իր որդիներին հայացած տեսնելու երազանք է վերագրել, 
Ա. Ֆրանկյոլլյանը որպես հերոս ընտրելով իսլամ մի հոգևորակա-
նի՝ նրա բերանով ձաղկել է «անապատային բարքերով» արաբնե-
րի «թուլությունը» և գովեր գել հայերի «քաղաքակրթիչ» դերբ, Գ. 
Միքայելյանը կախաղան բարձրացող արաբ հեղափոխականին զրղ֊ 
ջոլմի խոսքեր և քրիստոնեական քարոզներ է արտասանել տվել, 
իսկ Մ. էպլիղաթյանը 1962 թ. Ալժիրի ներքաղաքական իրադրոլ-

91 նահատակված մարտիկներ Մ. Ֆա/իունիի և Ս. Դրոլրիի հիշատակին կին 

նվիրված Թ. Բ՛որան յանի «Կռվի կանչ» (22.2.1959) և Ս. Արմենի «երեկ րնկեր մր 

տարին» (4.7.1959), բանտարկված բանաստեղծ Բաղդադիին էին ձոնված Հ. Սար֊ 

գիսյանի «Զեն կրնար բանտել» (29.3.1959), Պ. Վահրամ յանի ս1ս։,սք դահիճն',-

րոմ։» (26.9.1959) և Բ՝. Բ՛որան յանի «Խոսք բանաստեղծին» (15.3.1959) գոր-

ծերը, սիրիական ֆաշիստների ոճիրների դեմ էին ուղղված ն. Շահենի «0' դե-

մոկրատիա» (1.3.1959), Արտավաղդի «Ֆաշական քամին» (5.9.1959), ժ. Հսւճ-

յանի «Գարնանային պատգամ» (17.5.1959), Գ. Գաոյանի «Ազատություն իմ 

ոսկեծամ» (1.3.1959) բանաստեղծոլթյուններր և շատ ուրիշ գործեր։ 

92 Տե՛ս հատկապես՝ «Սփյուռք», 4.4.1958 և «Արեե/ք», 16.8.1958։ 
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թյունբ պատկերելովս օասական ֆաշիստների ոճիրների հեղինակ 
Է դարձրել... սւրար հայրենասերներինո։ 

Ինչ խոսք, որ օրինաչափ Էր այդ բոլորը։ Արար ժողովուրդնե-
րի հակա իմպերիալիստական պայքարի վերելքի ժամանակաշրջա-
նում, դաշնակցությունը անձնուրաց նվիրվածությամբ վարձակալ-
ված ւինելով աղդային-աղատադրական շարժման թշնամիներից, 
կարո՛ղ Էր արդյոք չարտացոլել իր իսկ կազմակերպության ապ-
րումներն ու հույղերր, կարո՞ղ Էր դաշնակ գրողը ծառայել այն 
աոողշ ու աոաշադեմ գրականության ճակատում, որ իր բոլոր 
նյարդերով կապված Էր կյանքին և արտացոլում Էր այդ կյանբը, 
որ իսկապես ու լիովին պատկերում Էր սիրիահայ ու լիբանանահայ 
աշխատավորների առօրյան և արձագանքում նրանց հուզող բոլոր 
հարցերին։ Հասկանալի Է որ, ոչ։ 

եվ եթե գրչի դեմոկրատ աշխատավորների համար պարզ Էր, 
որ իրենց դրականությունը կգնա դեպի վերացականություն, ան-
անցանելի անշրպետ կստեղծվի իրենց և հայ աշխատավոր զանգ-
վածների միշև հենց որ իրենք մոռանան, որ հայկական գաղթօջախ֊ 
ները ապրում են տվյալ ու որոշ մի երկրռւմ և շահագրգռված են 
այդ երկրի ամբողջ ժողովրդին հետաքրքրող կենսական հարցերով, 
որ իրենց ազգային անուրանալի առանձնահատկությունների կող֊ 
բին՝ հայ զանգվածներն ունեն և հասարակաց ապրումներ ու սերտ 
կապեր իրենց հետ ապրող ու աշխատող արաբ զանգվածների 
հետ, ապա հետադեմ գրողների համար կենսականը հիմնականում 
իմպերիալիզմի նյութական բարիքների աղբյուրներից չկտրվելն 

Էր՛ 

Եվ մինչդեռ կյանքի հետ անխզելիորեն կապված ու կյանքն 
արտացոլող, իսկապես նոր ու առաջավոր, կենսունակ ու կենսա-
հորդ մի դրականություն Էին ստեղծում Գ. Ադդարյանը, Գ. Սևանը, 
Ա. Դարյանը, Ս. Փանոսյանը, Ս. Վահագնը, Հ. Գանգրունին և բազ-
մաթիվ ուրիշներ, իրենց «Պատնեշին վրա», «Սև ծովը նույնն Է 
միշտ», «Մեր հացը» և այլ ժողովածուներովս կյանքի ու պայքարի 
հորձանուտից քաղելով իրենց թեման և հերոսներին, իրենց տե-
սադաշտում հավասարապես ընկալելով աշխատավոր, մարտնչող 

9 3 Պ . Գ ո ւ փ ե լ յ ա ն , Խաղամոլը, «Սփյուռք», 13.10.19Տ2, Էշ Տ։ Ա . Ֆ ր ս ւ ն կ ո լ լ -

յսւէ. Իմամ Ասլղոլլ ՌաՀման Սելի մ էլ Եհյայի քարոզը, «Սփյուռք», 9 և 16.7. 

1960, էք 6։ Գ . Մ ի ք ա յ հ լ յ ա ն , Վախճան ր, «նայիրի», 8.9.1957, էշ 8։ Մ . Է պ լ ի ղ ա թ -

յսւէ, Ալճերիա 1962, «Բաղին», 1963, M 3, էշ 28—32։ 
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հային և արաբին, ապա հետադեմ գրողները իրենց անզորության 
ու ձախողանքի դառնությունից շտապում էին դառնալ տերտեր֊ 
քննադատներ։ Մոլեռանդ հակակոմունիստ Գ. Միքայելյանը հայ 
գրականության համար «մասսայական ռեալիզմի» աղետ էր կան-
խագուշակում «արաբ բեռնակիրներու և աղբահավաքներում աշ-
խարհը թափանցելուն մեշոմն ՀԼավեն վարդապետ, պատկա-
ռանքով խոնարհվելով «ազնիվ հեղինակ տիկին» Մ իքայելյանի 
առաշ, ավաղում էր, որ նրա որոշ գործերի հերոսները «հայ չեն» 
և ողբագին խորհուրդ էր տալիս «պարտվողական հոդեբանոլթյոլնր 
աշխարհաքաղաքացի ըլլալու չափ նահանշի» չհասցնել և գործ չու-
նենալ «Հաթեմի ու Խալիլի և. այլոց հուզիչ պատմությունը, հոգե-
կան տագնապները, անոնց ընկերային ճնշվածոլթ յունը և կառա-
վարությունը տապալելու հանդգնությունը» պատկերելուն հետ'5, 
իսկ Ն. Փաթանյանը պարտք էր համարում զգուշացնել, որ «օտա-
րաբույր ատաղձը իր տարտամությամբ կրնա գրագետը ձախողան-
քի միայն առաջնորդել»*"։ 

Ին, խոսք, սակայն, որ արաբ ժողովուրդները հակաիմպերիա-
լիստական իրենց պայքարում կարևոր հաղթանակներ արձանա-
գրեցին և Սիրիայի ու Լիբանանի հայկական գաղթօջախները իրենց 
համեստ բաժինն ունեցան այդ հաղթանակների ձեռքբերման գոր-
ծում ։ 

Եվ ինչ խոսք նաև։ որ Սիրիայի ու Լիբանանի հայ գաղթօջախ-
ների քաղաքացիական արի ու առողջ կեցվածքր ամրապնդել։։։ 
ձգտող և ընդհակառակն այդ կեցվածքը հօգուտ իմպերիալիզմի 
քայքայելու հետամտող գրական զույգ հոսանքներից հաղթանակր 
օրինաչափորեն վիճակվեց առաջինին՝ հայ դեմոկրատ գրական 
գործիչներին, որոնք հարազատորեն արտացոլելով Սիրիայի ու Լի-
բանանի ժողովուրդների հակաիմ պերիալիստական պա յքարի մեջ 
ներգրավված հայ աշխատավորության ձգտումներն ու երազանք-
ները, իրենց արաբ գրչեղբայրների հետ սերս։ համագործակցու-
թյամբ և վերջիններիս գրական զինանոցի լավագույն տարրերի 
օգտագործումով, արդարացրեցին հայերի նկատմամբ արաբ ժո-
ղովուրդների տածած խոր վստահությունը և ամրապնդեցին հայ-
կական և արաբական մշակույթների առողջ թևերի կապն ու գա֊ 
շինքը։ 

9 4 Գ . 4 . Մ ի ք ' ա յ ե | յ ա է , Վաստակավոր րանսատեղձր, էԱփյուոր», 13.7.1963, 

ЬТ 7' 
и էՆայիրի», 19.1.1958։ 
86 <rՍփյուռք», 18.7.1959։ 
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Մեր գրապաՀոցներում առկա աղբյուրների սակավաթվոլ֊ 
թւունր դժբախտաբար Հնարավորություն շի տալիս Հանգամանո-
րեն կանգ առնելու Հետպատերազմյան ժամանակաշրջանում սի-
րիական ու լիբանանյան գրողների գեղարվեստական գործերում 
Հայերին նվիրված էջերի վրա։ «Վերջին տարիներին,—գրել է Հար-
ցի գիտակ պրոֆ. Ա. Արշարոլնին, — արաբական գեղարվեստական 
դրականության մեջ երևան են եկել ստեղծագործություններ, ուր 
արված են Հայերի և նրանց մասնակցության մասին երկրի Հա-
սարակական կյանբինս'՝ ։ 

Մեզ ծանոթ լայնակտավ գործերից առաջինը, որի գլխավոր Հե-
րոսներից մեկր Հայ է, լիբանանցի գրող Ֆարժալլա Հայքի գլոլխ-
դործոցր Հանդիսացող «Հողին զավակները» եռագրության երկրորդ 
Հատորն է («Մենության թույնը»)։ Տարաբախտաբար, վյիպաշարի 
այդ մասբ Հորինելիս, Հայքը իր երբեմնի առողջ Հայացքներից և 
կեցվածքից հրաժարված, մխրճվել էր «սեռային ճաՀիճներոլ և 
կրոնամոլ միստիցիզմի մեջ»,—ինչպես իրավամբ նշվել է Հայ մա-
մուլում,— և իր Հերոսներին, այդ թվում և Հայկազոլմյանին, 
կարծես թե կերտել է ոչ թե որպես մարդ, այլ որպես Հրեշ88» 

/> Հակադրություն Ֆ. Հայքին, բանաստեղծ Լուիս Ռիզկր իր 
«Արա Գեղեցիկ» պատմա֊գրամատիկական պոեմում100, որը ձոն-
ված է Հայ-արաբական մշակութային կապերի երախտավորներ 
Ժորժ Ֆախոլրիին և Սաիդ Աքլին, Հայ ժողովրդի զավակների Հայ-
րենասիրության և պ ատվախնդրո։թյան գովերգն է Հյուսել բարձ-
րարվեստ քերթողությամբ։ 

Պետք է ասեի որ մեր տրամադրության տակ գտնվող սակա-
վաթիվ մյուս արձակ և չափածո ստեղծագործություններում արաբ 
գրոդներր գնացել են ոչ թե Հայքի, այլ Ռիզկի ճանապարՀով՝ բա-
ցաՀայտելով Հայերի նկատմամբ իրենց իսկապես շերմ ու եղբայ-
րական զգացումներր։ 

97 ՀՍՍՀ ԳԱ «Տեղեկագիր», հաս. գիտ., 1960, X 5—6։ 
9 8 Ն. ք*ւււ|ւսւլյա&, Ֆարժաչ/ա Հայք և հայր, «гԱյգя, 30.1.1955։ 
99 •Մենության թույնիл փաստը պատճառ չի դարձել, որ լիբանանահայ առա-

ջադեմ մամուլր պատշաճ ուշադրություն չդարձնի Ֆարժալլա Հայքի դրականու-

թյան լավագույն էքերի վրա, Այսպես, օրինակ, «ժողովածուл հանդեսը «Աստծու 

գոլստրր» հատորից թարգմանելով իր ընթերցողներին ներկայացրել է Լիբանանի 

Տեր-թոդիկյան դպրոցին նվիրված նրա մանկության հուշերը (տե՛ս Ֆ. Հայք, 

Փախուստ, «ժողովածու գրականության և արվեստիи, 1950, Л? 1, էշ 1 — 7)։ 

100 ГОЧ ^ • I41V ՚ Цду» 'J-^^ÄJ՝ \)\ «Jjjjj 
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Բանաստեղծ Մոլհիեդդին Նուրին, օրինակ, իր «Ավետյաց օր՛: 
պատկերով[լ0' հայ և արար ժողովոլրդների իսկական եղբայրակ-
ցության պերճախոս մի փաստն է տվել։ Հալեպցի քերթողը, Սի-
րիայի բոլոր արաբների անունից ընդգծել է,.որ հայերը «լցրին մեր 
կյանքը սկսած այն օրից, երբ ճանաչեցինք ժրաջան, անձնվեր, 
զգայուն, ձեռներեց, ասպետական ոգով, հրապուրիչ, համեստ, 
ապրումներով և խռովքներովս հարուստ այդ ժողովրդին, չմոռա-
նալով շեշտել, որ արաբական հողը ամեն կերպ հեշտացրել է հայ 
«Մանոլկների ուղին դեպի երիտասարդություն, պաշտպանել և հո-
գացել է ալևոր ծերերին»։ 

Սիրիացի գրող Նազեմ Ջաբրիի մայրը եղել է հայ։ եվ իր հա-
յուհի մորը ձոնած «Դրվագ մը անցյալեն» արձակ բանաստեղծու-
թյան մեջ102 արաբ հեղինակը հուզումով է տվել մեծ եղեռնի պատ-
կերը, որ հայ ժողովրդի երջանիկ ու ստեղծարար կյանքի «հար-
սանեկան պալատը» դարձրեց «տուն մեռելական, տուն ողբի և 
արյուններում։ Տարրին միաժամանակ գովերգել է վեհ և ավան-
դապաշտ կերպարը հայ կնոջ, որ իր ժողովրդի գողգոթա յի ճանա-
պարհին անգամ չի կորցրել իր առաքինությունը։ 

Արաբ առաջադեմ քերթողներից սիրիացի Նասոլհ Ֆախոլրին, 
դաշնակների եղբայրասպան գնդակով 1955 թ. զոհված Պ. Խաչա-
տըրյանին ձոնված «Ազգային մարտիկл բանաստեղծությամբ՝0՝՝, ոչ 
միայն վկայություն է տվել Արաբական Արևելքի ազատագրական 
պայքարում ամրապնդվող հա յ-արաբական բարեկամության մա-
սին, այլև արաբ ժողովրդի հիացմունքն է դրսևորել հայ աշխատա-
վորների մարտունակության և անընկճելիության նկատմամբ։ 

Հայ և արաբ ժողովոլրդների դարավոր եղբայրությունն է եր-
գել լիբանանցի անվանի, բանաստեղծ Ս՚իշել Սլեյմանը՝ եղեռնին 
ձոնված «Զրույց Եփրատի, Արաքսի և Արագածի մասինл բանաս-
տեղծոլթյամբ101 > Հեղինակը, նկարագրելով թուրք բարբարոսների 

101 е Զարթոնք», 21.11.1946 (արտատպություն «Եփրատից», որին իր ձե-

ռագիրը տրամադրել է հեղինակը)։ 
102 «Սփյուռք», 28.4.1965, էշ 9. «Բադին0, 1965, X 6, էյ 9 (հեղինակը րնա. 

դիրը ուղարկել է երկու թերթերին էլ)։ 
103 «Մշակույթ», 1955, օղոստոս, էշ 82—83 (հանդեսը շեշտում է, որ քերթ-

վածը վերցրել է արաբական մամուլից, բայց չի անվանում թերթը)։ 

104 թարգմանությունը լույս է տեսել «Գրական հառայում»։ Արաբերեն բնա-

գիրը տե՛ս Inf /ք/га SJOjäH" յ—-i^J յ .ք. 
որտեղ Մ. Սլեյմանի քերթվածի հետ լույս է տեսել նաև նկարիչ Միշել Ղուֆի գծա-

նկարը^ «Դեյր Զորի նահատակները»։ 
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խժդժություններր, Եփրատի՝ արաբ ժողովրդի անունից դատապար-
տել է Հա/Լրի դեմ գործված ցեղասպանությունը, իր ձեռքն է մեկ-
նել Արաբսին՝ Հայ ժողովրդին, որի երակը չի ցամաքել, քանի որ 
աւսօր էլ Արագածի կատարին շողում է կարմիր աստղը և լուսա-
վորում բոլոր ղրկյալների ճանապարՀը։ Նույն ոգով է գրված նաև 
բանաստեղծի «Վերք Հայաստանիи քերթվածը» '՛'"՝ նվիրված՝ «թուր-
քական Հետա գիմ ութ յան կողմից Հայ ժողովրդի եղեռնի Հիսնամյա 
Հուշատոնինս։ 

եթե Հիշատակելոլ լինենք նաև Սոլլեյման Իսայի (՛Արաս Խա-
չատրյանին» ձոնված բանաստեղծությունը՝"6, ինչպես նաև գրող 
և թարգմանիչ Նիւլար Խալիլիի Հայերեն լեղվով գրված <rՈղջույ-

, ապա կունենանք Հայաստանի գրապաՀոցներում առկա մա-
մուլում մեր գտած այն ամբողշ գեղարվեստական նյութը, որ Հա-
յերի մասին արաբներն ստեղծա գործել են։ Հա и կան ա լի է, որ այղ 
я ամբողջր» շատ է Հեռու ամբողջական լինելուց, այնուամենայնիվ 
որոշ պատկերացում է տալիս այն մասին, որ աստիճանաբար արա-
բական գեղարվեստական գրականության մեշ ի Հայտ են գալիս 
Հայ ժողովրդին, նրա պատմական ճակատագրին և նրա Հայրենիքի 
վերածննդին նվիրված էշեր։ 

3 

Արաբական վերածննդի ռաՀվիրաներից՝ «Եգիպտոսի Մոլիե-
ոը» Հռչակված բանաստեղծ և երգիծաբան Աբու Նադդարը 1886 թ. 
Փարիզի Հայ ուսանողների մի Հավաքույթում ելույթ ունենալով, 
«Փառավոր դյուցազուննեբու, անզուգական Հանճարներու և վեՀան֊ 
ձըն մարդոց» մայր Հայաստանին ողշույն Հղելով, «ակնածանքով 
ու պատկառանքով» խոնարՀվել է պատմաՀայր Խորենացոլ «Հա-
վիտենական փառքի» առաջ և Հիացմունք Հայտնել իր ժամանա-
կակից Հայ գրողների Հայրենասիրության, պերճախոսության և 
խորամտության նկատմամբ,08< Արաբ Հռչակավոր բանաստեղծ-
ներից Խալի լ Մուտրանը ևս Հիացմունքով է խոսել «Հայ Հանճարի» 
մասին և «Արևելքի բանաստեղծության գոՀարը» Հայկականն է 

1 0 5 1ЧЮ/ք/ւ. ' . » U J L n * • J L i ^ . 
10« (ГՀայրենիքի ձայն», 27.4.1966, էէ 4։ 
107 նույն տեղում, 22.5.1966, 
108 «Սովետական Հայաստան», 1958, М 10, «Արևելք», 30.12.1958, «Նայի, 

րի», 8.2.1959։ 
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համարել։ Միջնադարյան անզուգական տաղերգու Նահապետ Քոլ՛ 
չակի մասին նա մի անգամ չէ ասել, որ яԱրևելքի ոչ մեկ բանաս-
տեղծություն չունի այն զուսպ զգաստությունը, պայծառությունը, 
և բառերի ժուժկալությունը, որքան հայկականը»՝01։ 

Եվ սակայն արաբ մտավորականության ծանոթությունը հայ 
մտքի հետ կատարվել է եվրոպական լեզուներով թարգմանություն-
ների օգնությամբ: Բանաստեղծ Սաիգ Աքլը, որ իր պատանի հա-
սակից հետաքրքրություն է ցուցաբերել հայ գրականության նկատ-
մամբ, իր անձնական բարեկամ Վահան Թեքեյանի ստեղծագոր-
ծությունների հետ ծանոթացել է «Ռոնսարի լեզվով» և համոզվել, 
որ այդ «երազի մարդը՝ դասական, հոյակապ» մի բանաստեղծ է, 
որի մեծությունը հնարավոր է գտել համեմատելու արաբ հանճա-
րեղ գրող Ջիրրան Խալիլ Ջ իբրանի մեծության հետ և որից 
«Անունդ» քերթվածը թարգմանելով դեռ երեսնական թվականներին 
լույս է ընծայել լիբանանյան գրական մամուլում՝՝0։ Սիրիացի բա-
նաստեղծ Ալի Քանաանը Դամասկոսի համալսարանում իր դասա-
խոսներից Համալյանի մասին պատմել է. «Նրա հետ մեր կա-
պեբր անմիջական, ընկերական էին։ Համալյանը պատճառ դար-
ձավ, որ հետաքրքրվեմ հայ գրականությամբ։ Մեր ձեռքի տակ 
արաբերեն նյութեր չկային, և նա ինձ բերում էր Ամերիկայոլմ 
անգլերենով հրատարակվող «Արարատ» պարբերականը»1՝՝։ 

Արաբերեն լեզվով թարգմանությունների անգոյության իսկ 
պատճառով, արաբ ժողովրդական լայն զանգվածների համար հայ 
գրականության գանձարանը մնում էր տառացիորեն անհայտ մի 
կալված, և, ինչպես նշել է թարգմանիչ Նիզար Խալիլին, անգամ 
արաբ մտավորականության լայն խավերը երբեք չէին պատկե-
րացնում, որ «հայ գրականությունը այսքան հարուստ է»1ւ։։ 

1940 թ. Հալեպ ում Բ, Չաթոյանի և Խ. ալ-Ասադիի նախաձեռ-
նությամբ առաջին լուրջ քայլն արվեց հայ գրականությունը արաբ-
ներին ծանոթացնելու ուղղությամբ։ 

Եղեռնի որբերից, արաբ բեդվինների կողմից թուրքական յա-
թաղանից փրկված Բ. Չաթոյանը, մայրենի լեզվի նման տիրապե-
տելով արաբերենին, քիչ քրտինք չի ներդրել հայ-արարական դրա֊ 

>0° «Արևելք», 5.2.1957։ «Ազդակ», 27.2.1957։ 

"0 Տե՛ս «Սփյուռք», 18.1.1964։ 
III «Գրական թերթ», 25.7.1969։ 

" 2 «Հայրենիքի ձայն», 15.5.1966։ 
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կան կաս/երր վերստին հանգուցելոլ գործում։ նա Հեղինակել է մի 
շարքք արաբերեն դասագրքեր և Հայ գրականությունից փոխադրու-
թյուններով պատրաստել արաբեբեն մի ծաղկաքաղ՝ որի մասին 
բանաստեղծ Օմար Աբու Iհիշեն Հիացմունքով է արտահայտվել ու 
խոստացեք Հրատարակության դեպքում Հայկական դպրության մա-
սին իր մտորումները որպես աոաջաբան թղթին Հանձնել՛՝*։ հայ֊ 
րեդդին ալ-Ասադիի՝ ՀալեպաՀայ մշակութային կյանքի Հետ սեր-
տորեն կապված և սովետաՀայ գրականության Հետ առնչվող բոլոր 
միջոցառումների խանդավառ մասնակից'15 ծերունազարդ բանա-
ստեղծի Հետ Համագործակցաբար, Չաթոյանը երախտաշատ գործ 
է կատարեք՝ Հոդ չէ թե ազատ, սակայն խնամված ու ամբողջա-
կան՝՝' թարգմանությամբ լույս ընծայելով Ա. ԻսաՀակյանի «Աբու֊ 
Լալա ՄաՀարիս պոեմը, «Արու Ալայի վերացումըJ) խորագրով՝՝1 ։ 

ԻսաՀակյանի պոեմը, որ մինչ այդ թարգմանվել էր արդեն 
տասնյակ լեզուներով, վերջապես ոչ միայն ներկայացվում էր նաև 
իր լիրիկա կան Հերոսի արենակիցներին, այլև նրանց քաղցր նա֊ 
խաճաշակն էր տալիս Հայ նոր գրականության։ 

Ալ-Ասադին, Հրատարակության ա ռաջա բան ում Համառոտակի 
կենսագրելով Հայ բանաստեղծին, ծանրանում էր պոեմի արժա-
նիքների վրա։ նա իրավամր նշում էր, որ դեպի արևը գնացող մեծ 
միստիկի անապատային երթի նկարագրությունները այնքան նըր-
բագեղ են և ստեղծվել են այնպիսի վարպետությամբ, որին երբեք 
չեն Հասել արաբական գրականության մեջ։ նա իր գնաՀատականը 
եզրափակում էր նշելով, որ «Աբու֊ Լա լա ՄաՀարի» պոեմով Իսա-
Հակյան բանաստեղծը որպես Հավերժական պարգև մի նոր էջ է 
գրել Արևելքի գրականության ոսկեմատյանում, ճիշտ այնպես՝ ինչ-
պես իրենից առաջ Խայամն իր քառյակներով, Սաադին իր «Գյոլ-
լի и տան ով», «Կա լի լա և Դիմնա յի» Հեղինակն ու «ԶոՀերի» Տագո-
րը, ավելացնելով նաև, որ նշված բոլոր ստեղծագործությունները 
արվեստի տեսակետից զիջում են ԻսաՀակյանի երկին11'։ 

1,3 Ծաղկաքաղից ցարդ միայն Սիամանթոյի «ГԽեղդամահըյ> պոեմն է լույս 

աեսեւ հանդեսի 1954 թ. M 4-ումւ 
114 «նայիրի», 22.9.1963։ 

115 и . Կ ա պ ո ա փ կ յ ա ն , Քարավանները դեռ քայլում են, Երևան, 1964, էլ 170։ 

116 թարգմանիչները դեղչել են միայն պոեմի նախաբանը և կցել ծանոթա-

յլրու թյուններ։ 
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<гԱբու Ալայի վերացումըX պոեմի, արաբական շրջաններու։] 
գտած ջերմ ընդունելությունը պարզելու տեսակետից պերճախոս 
է այն փաստը, որ թարգմանությունը միաժամանակ արաբական 
ռադիոկայանների գրական Հաղորդումների առանցքում է մնացել 
միառժամանակ։ Պոեմի և նրա թարգմանության մասին բարձր 
գնաՀատական է տվել Ֆ. Բոլստանին, Բեյրութի «Ալ-Մաքշոլֆ4 
գրական Հանդեսում։ Սիրիացի բանաստեղծ, բանասեր և քննադատ 
ՄոլՀամմեդ ալ-Բըզմին Դամասկոսի արաբական Ակադեմիայի 
պաշտոնաթերթում լույս է ընծայել ընդարձակ մի գրախոսական, 
նշելով, որ ԻսաՀակյանի պոեմի «արաբերեն թարգմանությունը մի 
նպաստ է, արժանի արձանագրվելու այն օգուտների շարքին, որ 
տալիս են մեր գրագետները արաբական մշակույթին և արաբակա-
նոլթյանը»։ Ալ-Բըզմին ոչ միայն բարձր գնաՀատական է տվել 
թարգմանությանը, այլև նույն ինքն Վարպետի գործին, վերջինս 
գտնելով «այնքան հարազատ» մաարեցոլ ոգուն, որ «ընթերցողի 
մոտ Հակում է առաջանում ենթադրելու, որ Աբու Ալայի մտածում-
ներն են գրված իր իսկ բառերով»113։ 

Աբու Ալան, որպես Հայ ժողովրդի սիրելի Վարպետի լավա-
գույն ստեղծագործություններից մեկի լիրիկական Հերոսը, վաղուց 
է մտել Հայ ժողովրդին սրտամոտ անունների Համաստեղության 
մեջ։ Միաժամանակ սակայն, Հայ մեծ քերթողը արդեն քառորդ 
դար իր ամ են ա պատվավոր տեղն է գրավել արաբ ժողովրդին Հա-
րազատ օտար գրողների շարքում և դարձել է Հայ-արաբական 
մտավոր֊մշակոլթային կապերը շեշտավորող անուն։ 

Աբու Ալայի ւf ահ վան 900-ամյակի օրերին Մոսկվայոլմ տեղի 
ունեցած հանդիսություններին, որոնց մասնակցել են արաբ գրող-
ներ՝ սիրիացի Ուադադ Սակակինին, իրաքցի Մոլհամմեդ Շարա-
րան, սոլդանցի Մոլստաֆա Իդրիսը և սովետական արաբագետ 
Սոլրեն Շիրոյանը, ԻսաՀակյանի պոեմը և նրա ուրիշ գործեր Հայ-
տագրում գրավել են կարևոր տեղ՝20։ 

ԻսաՀակյանի մաՀը խոր Հուզում առաջացրեց Սիրիայի և Լի-
բանանի ոչ միայն Հայերի, այլև արաբների շրջանում։ Սիրիացի 
գրող և Հրապարակագիր ՄաոլաՀեբ Քայալին, Հայաստանի գրող-
ների միության վարչության անունով ուղարկեց «Մաարիի երկրեն 

1 1 9 « Л _ V J J v ä J ՝ աՀյՀյյւ1\ ( ^ y J j Ü V (թարգմանությոլ%ր տե՛ս 

էԴեսլի երկիրէ, 1045, Հոկտեմբեր, էչ 139)։ 
120 «Մեր նշանաբանն է Հառաշа, 5.5.1957, էշ В։ 
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ծաղիկ մը՝ վարպետին շիրիմին վրաи դրվելու Համար, ցավակցա-

կան իր Հեռագրով շեշտելով, որ «բանաստեղծ Ա. ԻսաՀակյան չէ 

մեռած, ան պիտի ապրի գիտակցությանը մեշ Հառաշադեմ մարդ-

կության, որ պիտի Հավերժացնե իր Հիշատակը, որպես գրական 

աշխարհի աննկուն մարտիկը, որպես երգիչը սիրո և խաղաղու-

թյանս11՝, 

Հայ ժողովրդի և Հայ գրականության Համար ԻսաՀակյանի 

մահվամբ արձանագրված կորստի կարևորությունը ընդգծվել է 

«Աս-սակաֆա ալ-ոլաթանի յաս ամ սադրում լույս տեսած «Բանա-

ստեղծը որին կորցրեց հայ ժողովուրդը» Հոդվածումт, որտեղ 

մեծ քնարերգուի կյանքի ու գործի Հայրենասիրական ամբողշ պա-

թոսր վեր է Հանվել արժանի ուշադրությամբ։ 

Վարպետի մահվան առիթով հայ-արաբական սգո համատեղ 

Հանդիսություններ են տեղի ունեցել Սիրիայոլմ և Լիբանանում։ 

Բանաստեղծ Ալ-Ասադին, Հարկադրված լինելով Դամասկոսում 

ներկա /ինեI արաբ գրոգների Համագումարին, գրող Քամել Ջ բաբի 

միջոցով Հալեպում կազմակերպված սգատոնին ուղարկել է մի 

ուղերձ, որի մեշ բանաստեղծական երևակայության թևերով զրու-

ցելով Հանգուցյալ Վարպետի Հետ, փայփայել է այն միտքը, որ 

Սիրիայոլմ արաբ և Հայ ժողովուրդների ողջագուրումը խորՀրդա-

նշող «երկու գրականոլթյուններու գրկախառնումը» տեղի ունենա 

արաբ, և Հայ մտավորականների նախաձեռնությամբ123« Բեյրութոլմ 

կայացած սգատոնին նախագաՀելով, Լիբանանի տեղեկատվության 

նախարար Ֆերիդ Կողման Հիացմունքով է արտահայտվել Իսա-

Հակյանի գործերի մասին՝ ընդգծելով, որ նա «միջազգային չա-

փանիշով» մի գրող էր121։ 

1960 թ. Բեյրութի սովետական մշակութային կենտրոնի 

աշխատակիցներից լիբանանցի գրասեր Նիկոլա Թաուիլը, որ Հա-

յոց լեզվի Հետ ծանոթացել էր իր ՀայոլՀի կնոջ միջոցով, արաբե-

րենի թարգմանեց և Հրատարակեց Վ, Անանյանի «Որսորդական 

պատմվածքներից» մի շարք՝ «Սպիտակ առաջնորդը» խորագրով125г 

12' «Մեր նշանաբանն է հառաշ ս, 17.11.1957, էշ 4։ 
1 2 2 isov «и ххли 
123 irՄեր նշանաբանն է հառաշа, 29.12.1957, էշ 7։ 
124 «Սփյուռք», 27.4.1958, էշ 17։ «Մեր նշանաբանն է հшռшշa, 4.5.1958, 

էշ 6. 
1 , 5 «JjHyWjÄi Հ ֊ ֊ գ - y 

20—726 
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Թարգմանիչը, սովետահայ գրողին հակիրճ կենսագրելուց Հետո, 
արար ընթերցողներին է ներկայացրել aU պիտակ առաջնորգր", 
er Խուս տուփ սարի արջերը», «Մեր մրգերի հմայքը», «Չամբարը«, 
«Պատիժ», «Հետապնդումս, «Մահից Հզորը» և այլ՝ թվով 13 պատ-
մըվածքներ1"։ 

Ն. Թաոլլիի թարգմանությունը անխուսափելի դրսևորումն էր Հայ-
արաբական մտավոր-մշակոլթային կապերի Հիսունական ամբողջ 
տասնամյակում արձանագրած Հասունացման, և ուրեմն նախա֊ 
քայլը անպայմանորեն շարունակելի մի պրոցեսի։ Բայց ոչ միայն 
այդ։ Վ. Անանյանի պատմվածքների արաբերեն Հատորի լույս ըն-
ծայումը միաժամանակ առաջին պատեՀությոլնն էր արար ընթեր-
ցողների համար ծանոթանալու սովետական բազմազգ գրականու-
թյան մինչ այդ անծանոթ մնացած կենսունակ մի ճյուղի՝ սովե-
տահայ գրականության Հետ՝27։ 

Ն. Թաոլիլը, Հետագայում շարունակելով իր սկսած երաքստա-
շատ գործը և խորացնելով իր ծանոթությունը Հայ (հա տկաւդ ես 
սովետահայ) գրականության հետ, թարգմանել է Հ. Թումանյանից, 
Շիրվանզադեից, Արազոլց, Մ. Արմենից, Հ. Քոչարից և ուրիշներից 
մի շարք էջեր և ծրագրել է կազմել «Հայ գրականության ծաղկա-
քաղ» արաբերեն լեզվով՝1'։ 

Հայ գրականության լավագույն էջերը արաբներին ծանոթաց-
նելու գործում մեծ երախտիք ունի Հալեպից Նիւչար Խալիլին, որ 
հայոց լեզուն սովորել է ինքնաշխատությամբ։ Քառասնական թվա-
կանների սկզբին Հալեպի Զավարյան դպրոցում արաբերեն լեզվի 
դասատու նշանակվելով և տեսնելով, որ ուսումնական խորհրդի 
կողմից «ձևական» համարվող արաբերենի ուսուցման ասպարե-

136 Պետք է ափսոսալ, որ թաուիլը, շատ ազատ չտիրապետելով Հայերենին, 

հիմնականում թարգմանել է Անանյանի այն պատմվածքներր, որոնք Մոնկվայոլմ 

լույս են տեսել ֆրանսերեն ք «OeUVreS et Opinions» ե այլ հանդեսներում), 

առանց հաշվի առնելու հեղինակի հետագա վերամշակումները։ Այսպես, «Սպի-

տակ առաշնորդի» վաղ խմբագրության ֆրանսերեն թարգմանությունն է հիմք 

վերցվել, անտեսելով VԼեռնային կածաններով» հատորի համար կատարված վե-

րամշակումը։ Այն բոլոր դեպքերում, երբ թարգմանիչը տքնությամբ հակվել / 

հայերեն բնագրի վրա (ինչպիսին է «Մահից հզորը» պատմվածքի պարագան), 

ապա ստացվել է Անանյանի լեզվին ու ոճին համահնչուն արաբերեն բնազիբւ 

» ' i v i . / i i / v C j j ^ - j 
13 «Մեր նշանաբանն է հառաշ», 6.32.1964։ VՍովետական Հայաստանи 

9.1.196Տ։ 
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էյում Հայ պատանիների անտարբերությունը բխում Է դասատուի 
Հետ Հաղորդվելու դժվարությունից, Խալի լիէ։ որոշել Է նախ Հայե-
րեն սովորել և ապա արաբերեն սովորեցնել՝*3: erՀայ լեղվի միջո-
ցով,— ասել Է նա Հետագայում,—իմ առշև բացվեցավ Հայ ժողո-
վրրդի Հոգևոր մշակույթի Հարուստ գանձարանը, Հայ ծով գրա-
կանությունը։ Երբեբ չէի կարծեր, որ Հայ գրականությունը 
այսքան Հարուստ է։ Սկսա ավելի ու ավելի խորանալ Հայ 
լեղվի ուսումնասիրության մեշ, սկսա նույնիսկ գրաբար լեզ-
վով կարդալ Հայ Հին գրականությունը։ Եվ այսպես, ճանչցա Հայ 
բաբի, խաղաղասեր, և տաղանդավոր ժողովուրդը, որուն բազմա-
թիվ բեկորները մեծ եղեոնեն Հետո ապաստան գտան արաբական 
երկրներուն մեք և մինչև այսօր բարեկամաբար կապրին արաբ ժո-
ղովրդի կողքինս՝30։ 

Ն. Խալիլին սիրիական նոր գրականության ծանոթ դեմքերից 
է։ Նրա ստեղծագործական վաստակը բաղկացած է բանա ստեղծ ո լ ֊ 
թյաններից, պատմվածքներից և երգիծական էջերից՝3՝։ Նրա ար-
ձակ ր և Հատկապես երգիծանքը կրել են Հայ գրոգների և առանձ-
նաո/ես Հ. Պ աբոն յանի բարերար ազդեցությունը։ «Օսման աղայի 
արկածները Արուադ կղզումս վիպակում, օրինակ, ակնբախ է Մո-
լիեոի մի շարք կատակերգությունների և Հատկապես Պարոնյանի 
«Մեծապատիվ մուրացկաններիս ազդեցությունը, մի բան, որ Հե-
ղինակր խոստովանել է իր աշխատության ա ռաջա բան ում՝32։ 

Հայ և արաբ ժողովուրդների գրական կապերը աշխուժացնելու 
առաքելությանը զինվորագրված Ն. Խալիլին սկսել է արաբական 
դրականությունից պատմվածքներ թարգմանել Հայերենի։ Նա Հա-
լեպի «Արևելք» օրաթերթում և «Երկիր» Հանդեսում պարբերաբար 
Հանդես է եկել նաև արաբ գրոգների մասին իկքնոլրոլյն Հոդված-
ներով։ 

Սկզբնական շրջանի նրա աշխատանքի Հետաքրքիր կողմն այն 
է, որ Հայ ընթերցողների մոտ արաբական գրականության նկատ-
մամբ Հետաքրքրությունը խորացնելու մտահոգությամբ, նա իր 
ուշադրությունը կենտրոնացրել է այն գրողների վրա, որոնց 

129 „ Դ յ ա յ ի ր ի » , 13.10.1963, էշ 81 «Սովետական Հայաստանս, 1964, Л 7, 

էշ 34—35, 

130 «Հայրենիքի ձայն», 15,5.1966։ 

131 ( Г Ա ր ա ր ա տ գրական», 15.6.1954, էշ 10։ «Երկիր», 1959, Ա հտ., էշ 31։ 

1 И օ_ք ՚ ևտ» £յ\յ*1ձ*> ' ( ^ l^ i in y\j֊> 
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յկւանքն ու գործը այս կամ այն կերպ առնչվում են հայ ժողովրդի 
պատմական ճակատագրի հետ133։ 

Համոզված լինելով, որ «մշակութային կապը տարբեր Ժողո-

վուրդները մոտեցնող ամենակարևոր ազդակներեն մեկն է» և քա-
ջալերված իր սկսած գործի դրական արդյունքներից, Խալիլին ձեռ-
նարկել է հայ դրականությունը արաբներին ծանոթացնելու աշխա-
տանքին, 1956 թ. հրատարակության հանձնելով Գր. £ոհրապի 
«Երջանիկ մահը» նովելը™*։ Արաբ մտավորականության շրջանում 
Ջոհրապի գործի թարգմանության առաջ բերած բուռն հետաքրքրու-
թյունը Խալիլիին մղել է մեկը մյուսի ետևից լույս ընծայելու Րաֆ-
ֆոլց և Հ. Թումանյանից մի շարք պատմվածքներ ու հեքիաթներ, 
ինչպես նաև Ալ. Շիրվանզադեի «Նամուսի» հապավումը՝3'։ 

Խալիլին 1961 թ. թարգմանում է Հ. Շիրազի «Սիամանթո և 
Խջեզարե» պոեմը, սկզբում արձակ, և լույս ընծայում լի բանան յան 
«Ալ վոլրոլտ» շաբաթաթերթի նույն տարվա համարներում, իսկ 
1962 թ. վերամշակելով հրատարակում առանձին գրքով, «Սիա֊ 
մանթոյի և Խջեզարեի սիրո պատմությունը» խորագրով'1M« 

Ինչպես ամեն մի երախայրիք, հալէղիի առաջին թարգմանու-
թյունը ևս ունի որոշ թերություններ։ Գործի ձեռնարկելիս թարգ-
մանիչը գիտակցել է, որ իրեն համար «դժվար է տալ պոետի վար-
պետության ամբողջ ուժը»։ Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով մա-
նավանդ թարգմանության տաղաչափման գործում Շիրազի ժողո-
վըրդական բառ ու բանին դավաճանելու վտանգը, մի շարք, տեղե-
րում պոեմին տվել է արձակ բանաստեղծության և նույնիսկ ար-
ձակի երանգ137 ։ 

Հ. Շիրազի սիրավեպի ընտրությունը ամենևին էլ պատահա-
կան չի եղել։ հալիլին, իր առաջաբանոլմ հեղինակի կենսագրությոլ-

133 Տե՛ս Ն . Խ ա փ լ ի ի «Ապտուլրահման Քաոլաքիպի» (gԱրևելքа, 2.12.1939) 

և «Հաֆեզ Իպր ահի J a («Երկիր», 1959, Ա հատոր, էյ 32—34) հոդվածները։ 

1 3 4 ПОТ/V/ Ո ' w J a . 
135 «Արարատ գրականа 15.6.1964, էչ 10—11։ 

^ j t i ' ' ^ * ֊ № 
137 հալիլին, կատարելագործելով իր թարգմանությունը և վերացնելով «Սե-

վանа հրատարակչատան կամայական ffսրբագրումներըպոեմը նախապատրաս-

տել է երկրորդ հրատարակության («Հայրենիքի ձայն Ii, 15.5.1966), որը լույս 

է տեսել Հա լեպում 1967 թ., թարգմանչի «Եվ եղև լույսа խորագիրը կրող առա-

ծաբանով (որը տե՛ս ffՍովետական Հայաստանа, 21.6.1967։ ffՀայրենիքի ձայն», 

21.6.1967։ вԳրական թերթ», 28.7.1967)։ 
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նր շարադրե[իս և նրա դրական գործունեությունը ոլրվագծելիս, 
աո աքին Հերթին շատ բարձր գնաՀատական է տվել սովետաՀա / 
բանաստեղծի՝ կերպարներ և կոնֆլիկտներ ստեղծելու արվեստին, 
չմոռանալով շեշտել, որ ժամանակն է այլևս արաբ ընթերցողների 
սեղանին դնելու ոչ միայն արևմտաեվրոպական աշխարՀաճանաչ 
ստեղծագործությունները, այլև արևելյան բարեկամ ժողովուրդնե-
րի և Հատկապես Հայ ժողովրդի գրական գոՀարները, որոնց Հե-
ղինակները՝ Հատկապես իրենց աշխարՀաղգացոգոլթ յամբ, «Արե-
վելքի գավակս են՝**։ 

Բայց ոչ միայն այդ։ Խալիլին իրավամբ ընդգծել է նաև, որ 
«Սիամանթո և Խջեդաբես պոեմի թարգմանությունը ճանաչողա-
կանից բացի ունի և այլ նշան ակութ յո ։ն։ Պոեմի Հերոսների կյանքն 
ու կենցաղր, նրանում պատկերվող բարքերը այնքան մոտ են ու 
Հարագատ արաբներին, որ գործը նրանց Համար ունի և դաստիա-
րակչական կարևոր նշանակություն։ Խալիլիի կարծիքով, իր կող-
մից արար գրասեր Հասարակա յնութ յան մատուցվող պոեմի 
առանձնաՀատուկ արժեքը կայանում է նրանում, որ այն «կեն դան ի 
պատկերն է մեր Հասարակության Համար էլ բնորոշ այն բուռն 
պ ա յքարի, որբ գնում է ավատապետների և ֆե լլաՀն երի, անարդա-
րության և ազատության, սիրո և ատելության միշև, դասակար-
գային շաՀերի ոստայնում արգելափակված բռնակալ Հոր և իր 
ադաս։ ու մաքուր սիրո պսակման ձգտող դստեր միջևյ)՝™։ 

Շիր ագի սիրավեպի թարգմանությունը խիստ նպաստավոր 
րնդոլնելությոլն է գտել արաբ ընթերցողների լայն շրջաններում 
և օգնել է ավելի ամբողջական պատկերացում կազմելու սովետա֊ 
Հայ գրականության մասին։ Արաբ քերթող Աբբաս ՄեՀդի Ղզեմի 
կարծիքով, այն Հիմ բ է տալիս Համոզվելու, որ «Հայկական քնար-
երգությունը Հասած է գագաթնակետի մը և կգերադասե իր պատ-
կերավոր իրապաշտությամբ արևմտյան քնարերգությունը... որով-
Հետև ընթերցողը կկլանվի և կապրի զգացումներու և մտածումնե-
րու աշխարՀին մեջ ու այս բոլորը Շիրազին պես, Շ ի բազին 
Հետ»"0, 

1 3 8 Л _ V ^յՕ ՚ o \ \ j A u . շ ' 
,3H Նույն տեղում, էք 7։ հալիքին (ГՍիամանթո և Խքեզարեից» Հետո ձեռնա-

մուխ Լ եղել Շիրաղի аԲիբլիականо պոեմի թարգմանությանը (տե՛ս VՍովետա-

կան Հայաստանս, 21.6.1967) ւ 
1 4 0 Աս|պաս Մեհսւ|ւ Ղ զ ե մ , Վկայություն մը Շիրաղի սիրավեպի մասին. 

«Սվւյուոք», 31.12.1961, էք 37 (նույն տեղում տե՛ս նաև Հողվածի արաբերենը՝ 
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Պոեմի հեղինակը՝ Հ. Շիրազ, լավագույնս բյուրեղացրել է 
արար թարգմանչի գործի նկատմամբ հայ ժողովրդի գնահատակա-
նը, Ն. Խալիլիի «Ոսկե գրիչը» անվանելով «կամուրջ Հայ և արաբ 
ժողովոլրդների միջև»՝*1։ 

1963 թ. Նիզար Խալիլին արաբ ընթերցողների սեղանին դրեց 
արդեն կատարյալ մի գործ՝ Հ. Պարոնյանի «Մեծապատիվ մուրաց-
կանները» Հանճարեղ երկի թարգմանությունը, Ալ. Սարուխանի 
ծաղրանկարներով ճոխացված շքեղ տպագրությամբ * : ։ Իր նոր աշ-
խատանքում թարգմանիչը Հնարավորություն է ունեցել դրսևորելու 
երկու լեզուներին էլ լավապես տիրապետելոլ իր արժանիքը, գրա-
կան ճաշակն ու նրբամտությունը, Պ արոնյանի սրաբանոլթյուններր 
արաբական Համարժեքներով փոխարինելու հմտությունը։ Հակա-
ռակ այս բոլորին, Խալիլին, որի համար ինքնաբավականով]յունը 
երբեք բնորոշ չի եղել, իր թարգմանությունը վստաՀել է այնպիսի 
մի Հեղինակավոր արաբագետի և տաղանդավոր գրողի խմբագրր-
ման, ինչւգիսին Խալիլ Հինդաուին է, որին էլ ձոնված է գիրքը։ Իսա-
Հակյանի թարգմանիչ Р. Չաթոյանի վկայությամբ, Խաքիլիի թարգ-
մանությունը «լավագույնն է, որ ցարդ ունեցած ըլլանք»1**։ 

Թարգմանիչն իր առաշարանում շեշտելով, որ «այս Հին գիրքր 
չի Հնացել», առանձնապես կանգ է առել Հայ մեծ երգիծաբանի՝ 
օսմանյան բոն ատ իրական կարգերի և Հայ Հ ետադիմութ/ան դեմ 
աներկյուղ և աննահանջ պայքարի փաստի վրա։ Այստեղից էլ Հաս-
կանալի է դառնում, թե ինչո՛ւ Խալիլին Պ արոնյանի գործի թարգ-
մանությանը ևս, ինչպես Շիրազի սիրավեպին, ճանաչողական 
արժեքի Հետ տվել է և դաստիարակչական կարևոր նշանակություն, 
գտնելով, որ Հայ Հեղինակի՝ իր ժամանակակիցների Հոռի բարքե-
րը Հեղաշրջելոլ ձգտումը կարող է վարակիչ լին եւ և սիրիական 
արաբ ժողովրդի Համար, որպեսզի ձերբազատվի օտար տիրաւզե-
տողներից «ժառանգություն» մնացած ծիծաղելի և այպանելի րար-
քերից։ 

«Մեծապատիվ մուրացկանները», — գրել է Խալիլին, — իրենց 
թեմայով մի ժողովրդի, մի տեղի և մի ժամանակի Համար բնորոշ 

"I «Սփյուռք», 8.3.1962, է[ 1։ 

чз «նայիրի», 13.10.1963։ 
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Л ն: Նրանց Հերոսներին կարելի է Հանդիպել ամեն տեղ և ամեն 
ժամանակ, միայն անունները փոխելով»՝"г 

Կարելի է ասել, որ ГՄեծապատիվ մուրացկանների» արաբե-
րեն թարգմանությունը եղել է կարևոր մի սաՀմանանիշ Հայ-արա-
բական դրական կապերի աշխուժացման ճանապարՀին, որովՀետև 
այն՝ արար մտավորականությանը Համոզել է այն բանում, որ Հայ 
դրականութւոլնր չՀետազոտված մի գանձատուն է, որտեղ յոլրա-
բանչւուրը կարող է Հայտնադործումներ կատարել։ Բավական է 
ասեի որ Բեյրութի «Ալ-Հայաթ», Դամասկոսի «Ալ-Մաարիֆա» և 
շատ արիշ թերթերի գրական քննադատները Համաձայն են եղել 
գրականագետ ՍալաՀ Մոլնաշշադի Հետ պնդելու, որ Հակոբ Պա֊ 
րոնյանր /՛Հանճարեղ երգիծաբան մըն է», և նրա գործը «կրնա 
մրցի, ւքիշազգային Հռչակ վայելող որևէ Հեղինակի ստեղծագործու-
թյան Հետ»՝**, 

Պարոնյանի ստեղծագործության թարգմանությունը արաբե-
րենի՝ որակական սաՀմանանիշ Հանդիսանալով Հանդերձ Հ այ-արա-
բական դրական կապերի զարգացման կորագծում, մնում էր սա-
կայն անՀատական նախաձեռնության արգասիք։ ՍաՀմանանշից 
դես/ի Հայ-արաբական մ տավոր-մշակոլթա յին առնչությունների 
շեշտավորման նոր փուլի անցումը ազդարարող գործ եղավ սիրո 
և եղբայրության երգիչ Սայաթ-Նովայի տաղերի լույս ընծայումը 
արաբերեն լեզվով։ 

եվ իրոք, խաղաղության ՀամաշխարՀային խորՀրդի որոշ֊ 
մամբ՝ 1963 թ. Սայաթ-Նովայի 250-ամյակը նշելու կապակցու-
թյամբ, Լիբանանի Հայ և արաբ դեմոկրատ մտավորականությունը1 

«Հառաշ դրականի» գրողներն ու «Աթ-թարիկ» Հանդեսի խմբագրոլ֊ 
թյոլնր, սլրոֆ, Մ. Հասրաթյանն ու Ս, Աքլը, Ա. Դարյանն ու Ռ. 
Խարին, Մ. Սլեյմանը և մյասներր միասնաբար գործի լծվեցին 
Հայ մտքի ամենափառավոր Հ ադթ տնակներից մեկի Հետ արաբ-
ներին Հաղորդակցելու Համար։ 

«Գրական Հառաշն» ու «Աթ-թարիկը» գրեթե միաժամանակ 
բացաՀայտեցին այդ Համագործակցությունը, առաջինն իր Հոկ֊ 

144 1 ՚ e l - * - « - ւ ՝ ' ^ L i ^ b 
146 irt/փլուոբս, 31.12.1964։ Մամուլը հավաստում է (տե՛ս ffԱրարատ գրա-

կանս, 1.1.6.1964։ erՀայրենիքի ձայն», 15.5.1966), որ հա/ի/ին թարգմանել է 

նաև Գ. Սունդուկյանի ոՊեպոս և Ե. Օտյանի «Չալւշըլր Արթին աղատ պիեսները, 

Գր. !Հո'Հրապից 12 նովելներ և Գ. Սևոլնցի «Թեհրանււ վեպը, որոնք անտիպ են 

մնում ցարդ։ 
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տեմբեր-նոյեմբեր միացյալ Համարում լույս ընծայելով «Իղրար 
ու ամագ չունեցող յարի ձեռն եմեն», Ծ Մ ե իյոսք ունիմ իլթիմազով", 
аՁեռքը չի կանա խմի» տաղիկների արաբերեն թարգմ ան ույ) յոլ֊ 
նը՝ս, իսկ երկրորդը՝ Մ. Հասրաթյանի ընդարձակ մի ուսումնասի-
րության Հետ, «Ուստի կոլգասя տաղի թարգմանությունըլ47» Ավելի 
ուշ, սակայն արտակարգորեն շքեղ (Սայաթ-Նովայի անվան Հետ 
կապված մատյանների մեջ ամենաշքեղը Հավանաբար) Հրատարա-
կությամբ, 1965 թ. Գրական Շրջանակի նախաձեռնությամբ և բա-
նաստեղծ Ս. Աքլի ա ռաջա բան ով լույս տեսավ Սայաթ-նովա(ի 
արաբերեն տաղարանը, որի թարգմանությունը Հիմնականում կա-
տարել Էին արձակագիր Ա. Դարյանը, գրող Ռ. հուրին և բանա-
ստեղծ Մ. Սլեյմանը Համագործակցաբար,4*յ 

Հատընտիրն ամփոփում Էր 12 Հայերեն, 6 ադրբեջաներեն և 
6 վրացերեն տաղեր, Վ. Բրյուսովի և Հ. Թուման յանի ասոլյթներր 
Սայաթ-Նովայի մասին, ինչպես նաև ՀՍՍՀ ԳԱ թղթակից֊անղամ 
Մ. Հասրաթյանի ընդարձակ ուսումնասիրությունը, որը նախկինում 
երկու անգամ լույս Էր տեսել «Աթ-թարիկЯ Հանդեսում1**։ Իր սեղմ, 
բայց բովանդակալից ա ռաջա բան ում, Ս. Ա րչր Հանուն արաբ մտա-
վորականության ջերմ տողերով, ողջոլնել Է քերթողությունը «խոս-
քի և երգի կախարդЯ սիրերգակի, «որի երգերը Հացն Էին մեծա-
տոլնին ու աղքատին ՀшվшuшրшպեuЯ։ 

Արաբերեն Հատընտիրը արաբական մ շակոլթա յին շրջաննե-
րում աննախընթաց արձագանք գտավ։ «Ալ-Ջ արիդա յի» տնորեն 
Ռիադ Հոնեյնը թերթի գրական Հավելվածում դրում Էր, որ Հայ 
քնարերգության «մեծ ծաղկաստանիЯ ղգլխիչ բույրերից՝ Սայաթ-
Նովայի «տաղերից բարձրանում են սիրո բոցեր, որոնք ցնցում են 
իրենց անկեղծությամբ և վարպետությամբ, որոնց մեջ ղգոլմ ես 
ժողովրդի շունչը՝ ըմբոստությունը ընդդեմ անարդարության, 
պաշտպանությունը անիրավվածների, տառապալի պայմաններից 
ծնված ցավատանջ ճիչեր, և այդ բոլորը՝ Հենց սրտի կաղաւգարո/մ 
ձուլված, մաքուր ու քնքուշ մարդկայնությամբ օծունД)150; Գրակա-
նագետ ՍալաՀ Մունաջջադը շատ բարձր գնաՀատական տալով Սա֊ 
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յաթ-Նովայի տաղերին, իր հիացմունքն էր հա/տնում ի տես նրա 
" արևե f յան , պիտի ասեի արաբական ոգուն* ՜ : "Ան-նահարյ. օրա-
թերթի դրական հավելվածը մի ամբողջ էջ էր տրամադրել հայ 
երգչին, հատընտիրից արտատպել նրա տաղերից հինգը և էդմոն 
Սաաբի գրլով պատկերավորությամբ նշել. «Մի քանի օր առաг 
Բեյրաթ ժամանեց անդրկովկասյան մի ձայն, որի տերը հայ է 
առանց յան-ի, որի տարիքը երեք դարից քառորդ է պակաս, լե-
զուն՝ հայերեն է, վրացերեն և ադրբեջաներեն, իսկ անունը՝ Սա-
յաթ-նովայ1*2։ Գրող Մոհամմեդ Այտանին, «Թանկագին հոլյզերի 
բանաստեղծ րս խորագրի ներքո նշում էր. «Սայաթ֊նովան հենց 
սկզբից եղել է համայնասեր բանաստեղծ, որովհետև նույն զորու-
թյամբ, հանճարի միևնույն ուժգնությամբ երգել է անդր կովկաս-
յան երեք ժողովուրդների լեզուներով։ Իր տաղերը, իրականում 
մշտապես ուղղված են մարդուն, բոլոր մարդկանց։ Նրա ներշնչող 
և նրբագեղ տաղերր մեղի մատնացույց են անում մի մեծ բանա-
ստեղծի, և սրտազեղ, աշխատասեր, ճաշակի և տաղանդի տեր մի 
ժողովրդի՝ հայ ժողովրդին»1'""։ 

Հայ-արաբական դրական կապերի զարգացման նոր աստիճա-
նաչափը դրսևորվեց մանավանդ հայ ժողովյէդի հանճարեղ զավակի՝ 
Հ, թ՛ուման յանի հարյուրամյա հոբելյանի առթիվ։ 

Р եյրութ ի «Աս-Ս ակաֆա ալ֊ ո լա թան իա» ամսագրում և «Ալ-
Ախբար» շաբաթաթերթում Ն. Թաուիլր ռուսերենից արաբերենի 
թարգմանեց «Ոսկու կարասը» և «Ձախորդ Փանոսը»1'*, խմբագրա-
կան ծանոթագրությամբ ընդգծելով, որ «Սովետական Մ իությու-
նում և ամբողջ աշխարհում մեծ շուքով նշվելու է հանճարեղ բա-
նաստեղծի հոբելյանը»։ «Աթ-թարիկ» հանդեսում 1970 թ. լույս 
ընծայվեց «Անուշի» թարգմանությունը Մ, Դակրոլբի մի հոդվածի 
ուղեկցությամբ, որտեղ զուգահեռ էր անցկացվում «հայ ժողովրդի 
սովորույթների և ավանդությունների հանրագիտարան» պոեմի և 
արաբական «Լեյլա ու Մեջնոլնի» միջև1551 
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1971 թ. սկզբներին Ն. Թաոլիլր հրապարակ հանեց թուման յանի պատմվածք-

ների և հեքիաթների մի աոանձին ժողովածու՝ Մ. Նայիմեի առածաբանով (տե՛ս 

*Գրական թերթа, 19.11.1971)։ 
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Սակայն այն, ինչ Հալեպոլմ թարգմանիչ Նիզար Խալիլին և 
նրա հայ բարեկամները կատարեցին, վեր էր ամեն ակնկալությու-
նից։ Արդարև, 1968—1969 թթ. մեկը մյուսի ետևից գեղատիպ ու 
նկարազարդ առանձին գրքույկներով արաբերեն հրապարակ հան-
վեցին 0՛Քաշ Նազարըո, «Մի կաթիլ մեղրը}), «Ս ասոլնցի Գավիթը՛», 
«Անուշը», «Ոսկու կարասըX, «Գառնիկ ախպերը», «Գիքորը», 
«Ձախորդ Փանոսը», «Շունն ու կատուն» և «Տախ֊Չախ թագավո֊ 
րը»™, 

1970—1971 թթ. արաբ ընթերցողների սեղանին առանձին 
գրքերով դրվեցին նաև Դ. Վարուժանի «Հացին երգը»15՝, Ա. Իսա-
Հակյանի «Երգեր ու վերքերըJ)'՝՝s և Ե. Օտյանի «Ընկեր Փանջոլ-
նին»՝"*, որոնցում բնագրի թարգմանության հետ աոաշին լուր* 
փորձերն արվեցին բնութագրելու հայ գրողների կյանքի և ստեղ-
ծագործության ուղին՝՞0։ 

Հայ գրականությունը արաբներին ծանոթացնելու գործում 
զգալի ավանդ է ներդրել լիբանանահա յ հայտնի լրագրող Հ. 
Աղբաշյանը։ Նա հայ գրականության նվաճումները կանոնավորա-
բար մատուցել է արաբ մշակութային գործիչներին և հայ դպրու-
թյան հետ կապված հարցերի գծով եղել է հատկապես 0. Ֆախոլ-
րիի մշտական խորհրդատուն։ Նա գրականագիտական լուրջ հոդ-
վածներով հանդես է եկել արաբական գրական մամուլում, ինչպես, 
օրինակ, «Իսահակյան՝ բանաստեղծը որին կորցրեց հայ գրակա-
նությունը», «Մեսրոպ Մաշտոց՝ հայկական այբուբենի ստեղծիչր», 
«Ռոլբեն Զարդարյան» և այլն1611 Հ. Աղբաշյանը միաժամանակ 
կարևոր աշխատանք է կատարել արաբական գրականությունը հա-
յերին ծանոթացնելու ուղղությամբ, ինչպես թարգմանությունների, 
այնպես էլ բովանդակալից հետազոտությունների միջոցով։ Նրա 

1Ч1Л U J l j - ^ ^ibli " ՛ .t_,->y>Le» 
157 Հալեպ, 1970 թ., թարգմանիչ՝ ն. Նազարյան։ 

158 Հա/եպ, 1971 թ., թարգմանիչ՝ IT. Պ հարոս յան, 

159 Բեյրութ, 1970 թ., « Ան-ՆաՀաբ» Հրատարակչություն։ 

180 Արաբերեն այս թարգմանությունների չարքում թյուրիմացություն պետ,, 

է Համարել Հետադեմ քաղաքական գործիչ Ար ամ ՍաՀակյանի (Լութեր) չնորՀա-

ղուրկ «ՄաՀվան պես զորավոր» մելոդրաման, որ Հեղինակի իսկ պատվերով ու 

ծախսով 1949 թ, Ժ. թազրազյանի կողմից արաբերենի է վերածվեք ե Հրատարակ-

վեր 
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գրչին են պատկանում Ֆախոլրիի մասին հայ գրական հանդեսնե-
րում Iույս տեսած առաջին հմտալից հոդվածները, «Արաբական 
ազգային֊ ազատագրական շարժման զարթոնքըս մենագրությունը, 
մի շարբ ուսումնասիրություններ արաբական վերածնունդի շարժ-
ման, արաբական մամուլի պատմության, արաբական պատմված-
քում պատերազմի թեմայի, իբն Թոլֆեյլ ա լ-Ան դա լո լզի ի և այլոց 
մասին, ինչպես նաև բազում թարգմանություններ Ֆախոլրիից, 
Աբբուդից, Նայիմեից, Թոլֆիկ Աոլադից և ուրիշներիցг 

Եվ սակայն Հ. Ազբաշյանի առավել հիշարժան արժանիքը հայ 
դրականության մի շարք արժեբավոր էշեր արաբ ընթերցողների 
սեղանին դնելու մեշ է կայանում։ Առաջինը նա է, որ Հ, Պարոն-
յանի «Մեծապատիվ մուրացկանները» ծանոթացրել է արաբ գրա-
սերներին՝ թարգմանելով գրքի առաջին դւոլխը և լույս ընծայելով 
«Աս-Սակաֆա ալ-Ոաթանիայս հանդեսում։ նրա թարգմանությամբ 
են արաբներր ընթերցել նաև Ռ. կարդար յանի «Մարդը չէր մեռներ» 
հեքիաթը, Ա. Իսահակյանի «Հորս արորը», Հ. Թուման յանի «Քաջ 
"սադարը», Ե. Չարենցի «Բալլադ Լենինի, մուժիկի ու մի զույգ կո- • 
շիկի մասինս և այլ գործեր՝'։։ 

Հայ գրականությունը արաբներին ծանոթացնելու բնագավա-
ռում հիշարժան աշխատանք է կատարել նաև «Հայկական մշա-
կույթի և գրականության պատմություն» արաբերեն հատորի հեղի-
նակ Գ. Ասթարճյանը։ Հակառակ Իրաքոլմ հեղինակված և լույս 
ընծայված լինելուն (տպ. Մուսոլլ, 1954 թ.), այդ աշխատությունը 
մեգ համար հետաքրքրական է առաջին հերթին այն պատճառով, 
որ Ասթարճյանը հիսունական տասնամյակի երկրորդ կեսից տե֊ 
.1դավւոխվել է Լիբանան և այնտեղ ևս իր մասնակցությունն է բե-
րել հայ-արաբական մշակութային կապերի զարգացմանը, արժա-
նանալով Դամասկոսի արաբական լեզվաբանական կաճառի գլխա-
վոր քարտուղար Ջաաֆար ալ֊Հասանիի դրվատանքին'63« նրա 
թարգմանությամբ, իրոք, «Աս-Սակաֆա», «Ալ֊Հիքմա», «Ալ֊Ադիբ» 
և ((Ան ֊Նա սիրս հանդեսներում լույս են տեսել Պ. Դուր յանի, Մ. Մե-
ծարենցի, Դ. Վարուժանի և Մ. Զարիֆյանի մի շարք քերթված֊ 
ներ"*, նրա գրքից վերցված հատվածով է Ս. Մոլնաջջադը «Ալ-Հա-
յաթի» ընթերցողներին ծանոթացրել Զ՛ Ե սա յանի «Դերվիշի» հետ՝6'՝։ 

1,3 Տե՚ա .,3iJaJ\'<l4e4 _ 4 « Г 'l40A_f iJoO\ ' , j L j Ü » j J \ ÄilÜH" 

i n r / f /|"Ч „ 1 1Ч<,Ч _ II >J ֊ÄJ\ 
I«3 tUփյոաքՆ, 15.3.1982։ 
,M նույն տեղում, 6.2.1963։ 

Ж Նույն տեղում, 31.12.1964, 
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Գ. Ասթարճյանի հիմնական երախտիքը, սակայն, ա՛ն է, որ 
առաջին փորձն է կատարել ծավալուն մի գրքով հայ մշակույթի և 
գրականության պատմությունը արար ընթերցողի սեղանին դնե֊ 
լոլ՝։Տ, ճիշտ է, աշխատությունը մատնում է հեղինակի ակնհայտ 
անձեռնհասությունը հայ ժողովրդի բազմադարյան մշակույթի 
պատմությունը գիտական քիչ թե շատ տանելի մակարդակով, չա-
փի զգացումով և անկողմնակալ բարեխղճությամբ շարադրելու 
ասպարեզում, այնուամենայնիվ չի կարելի չընդգծել այն հանգա-
մանքը, որ առաջին անգամ լինելով Մաշտոցի և Սահ ակ Պարթևիг 

Կողբացոլ, Խորենացոլ, Կորյունի, Եղիշեի, Շիըակացու, Նարեկա-
ցու, Շնորհալոլ, Ֆրիկի, Քուչակի, Հերացոլ, Գոշի, Այգեկցոլ և դեռ 
բազմատասնյակ հայ ուրիշ մշակութային ու գրական հին ու նոր 
գործիչների անունն ու գործը Ասթարճյանի կողմից են մատուցվել 
արաբ գրասեր հասարակայնոլթյանը: Գրքի մեկ այլ արժանիքը 
կայանում է նրանում, որ մեր միջնադարյան տաղերգուների և 
հատկապես նոր դրականության տասնյակ երևելի դեմքերի արձակ 
և չափածո գործերից տողացի թարգմանություններով նա արաբ 
ընթերցողներին նախաճաշակն է տվել հայ դպրության հարուստ 
գանձարանի։ 

Հայկական դպրոցների արաբերենի դասատու Հոլսեյն Չերքե-
զի և երիտասարդ գրասեր Ա. Տոնոյանի համագործակցությանն ենք 
պարտական հայ գրողներից մի շարք բանաստեղծությունների և 
պատմվածքների թարգմանոլթ յունը արաբերենի։ Նրանք հրատա-
րակել են Գ, Վարուժանի «Գիակին սայլը» և «Տանը1>, ինչպես նաև 
Հ. Թուման յանի «Գիքորը», երկու հայ գրողների կենսագրական 
գծերի հետ։ Մամուլը նրանց անվան հետ է կապում նաև Սիաման-
թոյի «Խեղդամահ», «Պարը» և «Ես երգելով կուզեմ մեռնեքս, Պ. 
Գուբ յանի «Իմ մահը» և «Տրտունջք», Լ, Թուման յանի «ճախարակ», 
«Հին օրհնություն» և «Տրտմության սաղմոսներ», Ա. Իսահակյանի 
«Պանդուխտ որդին», «Մեր պատմիչները և մեր գուսանները», 
«Ռազմակոչ» և «Կտակ», Դ, Վարուժանի «Առկայծ ճրագ», «Ջար-
դը» (հատված) և «Լույսը» քերթվածների թարգմանոլթյո։նրս՝7։ 

Հայկական դպրությունից արաբերենի առանձին թարգմանոլ-
թ(ոլններ են կատարել նաև Խալիլ Հինդաուին և Ալի Բադդոլրը՝ հայ 

i m ^ - ^ Ч А э j j j O . J .viJ 

>87 Տե՛ս <rԱյգя, 9.10.1956 և 29.4.1957, «Արևելքя, 3.5.1957։ 
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1գործակիցների օժանդակությամբ, իսկ հայերից Արսինե Դարյանը, 
՛Ս. Նադարյանր, Ս. Բալոլլյանը և ուրիշներ'1։ 

• • • 

Երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին աճի նախնական հոլն 
դտնե/ու/՝ հետս/ատերաղմյան ժամանակաշրջանում ուշագրավ վե-
րեք ր աէդրեցին հայ ե. արաբ ժողովուրդն երի ո լ միայն գրական կա-
պերը։ 

Իրենց տնտեսական բարօրության, իրենց ազատ կյանբի հա-
մար հաւ և արաբ աշխատավորների համատեղ պայքարով, այդ 
պայբարր գւխավորող արաբական և հայկական առշավոր կազմա-
կերպությունների և առաջադեմ մտավորականության անդուլ ջան-
քերով ամրապնդված հայ-արարական բարեկամության ակունք-
ներից ծնվում և զարգանում Էին նաև արվեստի, գիտության ու այլ 
րնագավառների հայ-արարական առնչությունները։ 

Ե Ր Ր Ո Ր Դ Դ Լ Ո Ի հ 

ՀԱՅ-ԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԸ ԱՐՎԵՍՏԻ Ե 4 
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ 

1 

Ֆրանսիական մանդատի ժամանակահատվածն, անշուշտ, 
արաբական ազգային մշակույթի զարգացումը խափանել ջանացող 
բոլոր արգելակներով հանդերձ, Սիրիայի և Լիբանանի համար 
այնքան մթին չեղավ, որքան օսմանյան տիրապետության շրջանը։ 

Սակայն երկու երկրները մշակութային զարգացման ճանա-
պարհին լուրջ քայլեր կարողացան առնել միայն ազգային անկա-
խություն նվաճելուց հետո, հատկապես հետպատերազմյան երկ-
րորդ տասնամյակից սկսած։ 

Սիրիայի և Լիբանանի ազգային դեմքը բարեզարդող մշակու-
թային այդ առաջընթացին արաբների հետ իրենց բաժինը բերե-
ցին նաև պատմական ճակատագրի բերումով Լևանտը իրենց երկ-
րորդ հայրենիք դարձրած մի շարք փոքրամասնություններ, որոնց 
առաջին շարքերում անուրանալիորեն կանգնել Էին հայ ժողովրդի 
սիրիա֊լիբանանյան բեկորները։ 

168 Տե՛ս 1ГԱրարատ գրական», 15.6.1954։ кՄեր նշանաբանն Է՛ հառաշ», 

6.8.1961։ էնայիբի», 5.2.1961 են։ 
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«Հայերը հանճարեղ ժողովուրդ մըն են։ Չենք կրնար անտեսել մեր 
հայ եղրայրներր մանավանդ Լիբանանի վերածնունդի գործին մեք 
ու գլխավորաբար արվեստի մարզեն ներս», — հայտարարել է լի-
բանանյան կուլտուրական շատ ու շատ միջոցառումների կազմա-
կերպիչ Ժան Սքա ֆր1։ «Հ այերոլ Լիբանան հաստատումը միայն բա-
րիք եղած է մեզի համար, եղած է ներդրում և հարստացում։ 
...Հայերը նախ և առաջ արվեստի, մշակույթի անչափելի սերն է որ 
բերին իրենց հետ»,—իր հերթին վկայել է անվանի գրող Սաիդ 
Աքլը2։ 

Պիտի խոստովանել, սակայն, որ նմանօրինակ հայտարարու-
թյուններն ավելի շատ են առնչվում լիբանանահայոլթյան, քան թե 
սիրիահայոլթյան հետ։ Եվ ոչ միայն հայտարարությունները։ Ար-
վեստի և գիտության մի շարք ասպարեզներում հայ-արաբական 
կապերը (ավելի ճիշտ կլիներ ասել Սիրիայի և Լիբանանի մշա-
կութային վերելքին հայերի մասնակցությունը) պատկերելու հա-
մար տարբեր աղբյուրներից փաստեր քաղհանելիս ստացվող նյոլ-
թը իր հիմնական ծանրությամբ հակվոլմ է Բեյրութի նժարի վրա, 
համեմատության ոչ մի եզր չթողնելով սիրիական, տվյալ դեպ-
քում՝ Հալեպի նժարի հակման հետ։ 

Առաշին հայացքից կարող է թվալ, որ գլխավոր պատճառր 
լի բան ան ահա յո լթ յան հիմնական զանգվածի՝ մշակութային իր եռու-
զեռով համբավված մայրաքաղաք Բեյրութում կենտրոնացված լի-
նելն է, այն դեպքում, երբ սիրիահայոլթյան մեծագույն մասը 
բնակություն է հաստատել ոչ թե մայրաքաղաք Դամասկոսում, այլ 
գավառակենտրոն Հալեպում, որ Բեյրութի հայկական օջախում 
անընդմեջ լույս տեսած բազմանուն և ծանրորակ մամուլը պահ-
պանել է հայ-արաբական շփումների մասին վկայությունների 
կույտեր, մինչդեռ Սիրիայոլմ կարճատև ու կիսակաղ իրենց գոյու-
թյունը քարշ տվող հայկական մի քանի թերթեր նույնիսկ իրենց 
ան մ իջական շրջապատի հարազատ արձագանքը չեն բերել։ 

Այդ բոլորն, անշուշտ, չի դադարում ճշմարտություն լինելուց, 
բայց և միաժամանակ ճշմարտության հիմնական մասը չէ բնավ։ 

ճշմարտությունը լրիվ բացահայտելուն կօգնի սիրիահա յոլ-
թյան և լիբանանահայության (հայ ժողովրդի թվականորեն գրեթե 
հավասար այդ երկու բեկորների3)՝ ազդային-քաղաքական, պատ-

1 «Այգ», 19.7.1956։ 
2 «Հա յր են իքի ձայն», 12.11.1969։ 
3 Նկատի ունենք հետ պատերազմ յան առաշին տարիների թվաքանակր։ 
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մա֊ աշխարհագրական և սոցիալ-տնտեսական համանման դիմա-
գիծ ունեցող երկու երկրների մշակութային վերելքի գործում ունե-
ցած մասնակցոլթյանց զուգորդումը և քանակական ու մանավանդ 
որակական տարբերության բացահայտումը։ Այդ ձևով ձեռք կբեր-
վի հավելյալ մի հնարավորություն, րնդգծելոլ համար հայ ժողո-
Վրրգի՝ ի սվւյոլռս աշխարհի ցրված զավակների կյանքի ու գոր-
ծունեության բնորոշ մի կողմը, հայ գաղթօջախները իրենց ապաս-
տան տված օտար Կողովուրդների հետ մշակութային սերտ աղերս-
ներ են կնքել և նրանց ազգային մշակույթի զարգացման գործում 
իրենց ոսկեվ։այլ լուման են ներդրել այն դեպքում միայն, երբ 
իրենց չեն ղլացվել հնարավորությունները՝ իրենց իսկ ազգային 
մշակույթը կատարյալ ազատության պայմաններում պահպանելու 
և զարգացնելու համար։ 

Այդ տեսակետից, իրոք, որ խիստ բնութագրական է Սիրիայի 
պարագան։ 

Հետպատերազմյան առաջին տարիների խաղաղ ու առաջըն-
թաց խոստացող մթնոլորտը Ս իրիայում 1949—1954 թթ. և 1958 
թվից հետո միառժամանակ խաթարվեց քաղաքական վերիվայ-
րումների հետևանքով, երր ասպարեզից հեռացան հայ ժողովրդի 
պատմական անցյալին և նրա տարագիր զավակների խոհերին ու 
տրամադրություններին քաջատեղյակ պետական ու քաղաքական 
գործիչները և իմպերիալիստական շրջանների հետ կապված կամ 
ծայրահեղ ազգայնամոլ սպայական խմբավորումների արկածա-
խնդիր գործունեությամբ սիրիահայության համար սկսվեց ան-
հանգիստ և անորոշ մի ժամանակաշրջան։ 

Հայ համայնքի դեմ առաջին անարարյացակամ քայլերն ար-
վեցին դեռ 1949 թ., Հոլսնի Զաիմի ռազմական հեղաշրջումից հե-
տո, երբ խափանվեց հայկական առաջադեմ կազմակերպություն-
ների գործունեությունը, փակվեցին մի շարք շրջանների հայկա-
կան դպրոցները, արգելվեց հայերեն թերթերի և մյուս հրատարա-
կությունների լույս ընծայումը4։ 

Բոն ատ իրական աթոռը խլող Ագիբ Շիշակլիի օրերին խորա-
ցավ սիրիահա յութ յան տագնապը։ 1951 թ. հրամանագրված այն-
պիսի մի «անմեղ» միջոցառում, ինչպիսին վաճառատների և ար-
հեստանոցների ցուցատախտակներից հայերեն արձանագրություն-
ների վերացումն էր5, որպես առաջիկա ավելի խիստ ու լուրջ տըն-

* «Սուրիս,», 28.4.1950։ 
5 »Մեր նշանաբանն է հաոաշа, 25.7.1959։ 
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տեսական ճնշումների հուշարար, այնքան խորը խուճապի մատ֊ 
նեց հաւ գործարար շրջաններին, որ նրանք հետամուտ եղան իրենց 
դրամագլուխների շահարկման կամ իրենց շնորհների կիրառման 
համար ասպարեզ որոնեւ լիբանանյան շատ ավելի ապահով ու 
ձեռնտու հրապարակում։ 

Ա/ս դեպքում, սակայն, կարևորը սիրիական բռնակալների 
միջոցառումների՝ սիրիահայ մշակութային կյանքի վրա ունեցած 
անխուսափելի անդրադարձն է, որի մասին ամերիկաՀայ դեմոկ-
րատ գրող Ա• Անդրեասյանը, մերձավորարևելյան շրջապտույտից 
իր տպավորությունները ամփոփելով, դառնությամբ արձանագրել 
է. аՆախորդ բռնատիրական վարչությանց ճնշումներն ու հալա-
ծանքները բնականորեն քայքայիչ ազդեցություն գործեցին Հալե-
պահայ մտավորական դասին վրա։ Սոլրիո մեջ ստեղծված ա Հա -
բեկիչ մթնոլորտը հարկադրեց Հայրենասեր մտավորականներին, 
որ Հեռանան երկրեն կամ ամփոփվին սաՀմանափակ շրջադծե մը 
ներսJ>6» 

Հիսունական տասնամյակի կեսերին հանրապետական վարչա-
կարգի վերաՀաստատումը որոշ անդորրություն և ապաՀովոլթյուն 
բերեց սիրիաՀայությանը։ Նույնիսկ 1956 թերբ արաբական եր-
կըրների գործերին իմպերիալիզմի լկտի միջամտությունը Հետա-
դեմ շրջաններին օգնում էր օտարատյաց կրքեր բորբոքելու ժողո-
վըրդի խավարամիտ շրջաններում և վերջիններիս Հուզումների 
թափը արձագանք էր գտնում մինչև անգամ կառավարող բուրժուա-
կան վերնախավերոլմ, Հայերի նկատմամբ վերստին կիրառման 
դրված բարյացակամությունը չխախտվեց։ 

Եգիպտոսի դեմ եռյակ ն ախ աՀ արձակման, սիրիական սահ-
մաններում թոլրք֊իսրայելյան սպառնալիքի, Լիբանան և Հորդա-
նան անգլո֊ամ եբիկ յան ներխուժման և իրաքյան հեղափոխոլթյոլ-
նը ճնշելու փորձերի, մի խոսքով իմպերիալիզմի դեմ արար ժո-
ղովուրդների պայքարի աննախադեպ սրման պայմաններում 
(1956—1958 թթ. և այնուհետև) դաշնակ ղեկավարների բացա֊ 
Հայտ պրո-իմ պերիալիստական դիրքորոշում ը1 երկնառաք զենք 

տ Ա. Անւյւ-եասյան, Տպավորություններ Մերձավոր Արեելրի հա, գ աղութներէն, 

ffԶարթոնք10.10.1954։ 
7 Տե՛ս Լ. Խոլւ-շոսյյան, նշվ. աշխ., Էշ 151 —184։ Լ. Սիմոնյան, նշվ. աշխ., 

Էշ 259—321 ։ 5 . Կիւ-ակոսյան և ձ. Հ ա կ ո բ յ ա ն , Դաշնակները իմպերիալիզմի գոր-

ծակալներն են Մերձավոր Արևելքի երկրներում, Երևան, i960։ Ա. Թաւյևոսյաէ՚ւ, 

Դամասկոսյան դատավարության հետքերով, Երևան, 1988։ 
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դարձավ արաբ ծայրահեղ ազգայնամոլ և ընդհանրապես հետա-

դեմ շրջանների ձեոբին՝ Ս իրիայում աստիճանաբար նորից հար-

ձակման անցնելու համար հայ համայնքի իրավունքների և ազատ 

գործունեության ղեմ, հարձակում, որը ուժեղանալու էր Արաբա-

կան Միացյալ Հանրապետության (ԱՄՀյ կազմավորումից և միառ-

ժամանակ Սիրիայոլմ բացահայտ հակադեմոկրատական քաղաքա-

կանության նվիրագործումից հետո։ 

Տակավին 1958 թ., Եգիպտոսի ու Սիրիայի միավորումից ու 

Ս.ՄՀ-ի ստեղծումից անմիջապես հետո, Սիրիան իր տնտեսական 

կցորդր դարձնելու միջոցառումներից մեկի՝ լորս միլիոն եգիպտա-

կան ֆե/լահներ Ս իրիայում բնակեցնելու ծրագրի իրագործմանը 

հող նախապատրաստելու համար, եգիպտական բուրժուազիան 

սիրիացիներին այն միտքն էր ներշնչում, որ «հատկապես Հալեպի 

և Հասիչեի կուսակալությունների հյուսիսում ոչ-արաբ ազգային 

վ։ոքրամասնո։թյոլնների՝ իսլամ քրդերի և թուրքմենների ու քրիս-

տոնյա հայերի առկայությունը... այդ քայլը հրամայական անհրա-

ժեշտություն է դարձնում ոչ միայն տնտեսական, այլև ռազմա-

ստրատեգիական տեսակետից, ...որպես ազգային անվտանգու-

թյան ստիպողական միջոցառումս՛։ 

Հենց այդ ժամանակաշրջանում է, որ ԱՄՀ-ի սիրիական նա-

հանգում նախաձեռնվեցին հակահայկական լուրջ բռնամիջոցներ։ 

Առաջին հերթին հայերի առաջ փակվեցին պետական ու զինվորա-

կան ծառայության դռներընույնիսկ բանակից անժամանակ հան-

գը սա յան կոչվեցին Պաղեստինի պատերազմի հերոսներից գենե-

րալ Ա. Գարամանոլկյանը, գեներալ Հ. Մալոյանը, հայազգի մյուս 

բարձրաստիճան սպաները։ Այնուհետև խստագոլյն արգելքի են-

թարկվեց հայկական դպրոցներում հայ ժողովրդի պատմություն 

առարկան, իսկ շաբաթական 45 դասաժամերի 33—38-ը պարտա-

դրվեց արաբերենի դասավանդման, 7—12-ը միայն թույլատրվե-

լով մայրենի և օտար լեզուների ու կրոնի ուսուցման10» Եվ վերջա-

պես արգելվեցին ինչպես արտահայտչամիջոցով, այնպես էլ ոգով 

կամ բովանդակությամբ ազգային բոլոր ձեռնարկները (ասմունք, 

երդ ու երաժշտություն, թատրոն և այլն), հատկապես հրատարա-

կությունները։ 

՚ R. A. Ս., Hlstolre-Fails-Chlffres, Damas, 1958, р. 41-
9 «Մեր նշանաբանն է հաոաշ», 19.4.1959։ 
"> նույն տեղում, 25.7.1959։ 
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Խսաամիշոցները այնքան խորացան, որ հայկական բոլոր 
կազմակերպությունները հարկադրվեցին հրապարակայնորեն հրա-
ժարվել իրենց ազգային անուններից և արաբական մկրտություն 
ընդունելւ «Վահան Թեքեյան մշակութային միությունըX, օրինակ, 
պաշտոնապես դարձավ «Աբու Լալա ալ Մաարի— Վահան Թեքեյան 
մշակութային միությունս։ Ահա թե հայ հասարակության հաս-
ցեագրված նրա միշոցառոլմներից մեկի հայտագիրը ինչպիսի տեսք 
էր ստանում պետական տեսչության կարգադրությամբ.— բացման 
խոսք՝ նախ արաբերեն և ապա հայերեն, զեկուցումներ՝ երկոլսր 
արաբերեն և մեկը միայն հայերեն, ասմունք՝ երկուսը արաբերեն 
և մեկը հայերեն, խմբերգ՝ մեկր հայկական և երկուսը արաբական, 
ըստ որում վերշինները («Լա ՒլլահX— «Չկա այլ աստված բացի 
բարձրյալիցս և «Ալլահ ակբարս— «Աստված ամենաբարձրյալն էս) 
ի и լա մ ական ֊կրոն ական բովանդակությամբ"« 

Դժբախտաբար Արաբական Միացյալ Հանրապետության կազ-
մալուծումից և նրա հակադեմոկրատական միշոցառոլմների վերա-
ցումից հետո էլ սիրիահայ ազգային կյանքի վրա արաբ հետադեմ 
և ազգայնամոլ տարրերի հարձակումը չդադարեց։ Ընդհակառակն, 
ազգային դպրոցների վրա գործադրվող ճնշումը նույնիսկ աստի-
ճանաբար ուժեղացվեց։ Սիրիահայ դեմոկրատ գործիչ Տ. Ակինյա֊ 
նը ափսոսանքով է նշել, որ 1967—68 ուսումնական տարում սի-
րիական կառավարությունը, ի հավելումն նախորդ սահմանափա-
կումների, էլ ավելի է կրճատել հայոց լեզվին թողնված դասաժա. 
մերը, և «պետական տնօրեններս գործոլղելով՝ լրիվ վերացրել է 
հայկական դպրոցների ներքին ինքնավարության վերշին մնա֊ 
ցոլկը1Տ» 

Այս պայմաններում դժվար չէ պատկերացնել, թե ինչո՛ւ լի-
բանանահա յոլթյոլնից քանակապես ստվար սիրիահայոլթյոլնը եր-
կու տասնամյակում գրեթե կիսովին նվազեց՝3, թե ինչո՛ւ մանավանդ 
ազգային-մշակութային նվաճումների աստիճանաչափով անհամե-
մատ ցածր մնաց լիբանանահայությունից և հետևաբար աննշան 
մասնակցություն բերեց սիբիա-արաբական ազգային կուլտուրայի 
զարգացման գործին։ 

" «Սուրիս։*, 9.12.1959։ 

12 «Արարատ», 16 և 17.9.1968։ 

ւ3 «Արարատի» վկայությամբ (26.8.1967) «ներկայիս Հալեպի շրչանին մեշ 

ապրող մեր հայրենակիցներուն թիվը 60 հազարի կհասնի միայն և ոչ թե 120 

հազարի, ինչ որ կկարծեն ոմանք»t 

. 3 2 2 



Ընդհակառակն, Լիբանանի հայկական նոր գաղթօջախը, իր 

կազմավորման առաջին օրից գտնվելով անհամեմատ ավելի բա-

րենպաստ պայմաններում, քան թե սիրիահայ գաղթօջախը, իր 

հաճախ կարևոր խոսքն է ասել լիբանանյան նոր մշակույթի ծաղկ-

ման ասպարեզում։ 

Լիբանանցի լրագրող Ժան Շամին, պատասխանելով «հայ հա-

սարակությունը իրապես մասնակցո՞ւմ է արդյոք լիբանանյան 

կւանքինJ) հարցը տվող սկեպտիկներին և մանավանդ լիբանանա-

հա յերի՝ ազգային ու մշակութային հողի վրա Վայելած ազատու-

թյունները չափազանց համարող հետադեմներին, իրավամբ ընդ-

գծել է.— առաջին հայ գաղթականները, ամեն ինչից զրկված, երկ-

րի լեզվին ու սովորություններին անհաղորդ, միայն ու միայն 

իրենց հանապազօրյա հացին էին հետամուտ։ Նրանց որդիները, 

սակայն, վերագտնելով ապահովությունն ու ազատությունը, սկսե-

ցին սովորել արաբերեն լեզուն, սերտորեն շփվել տեղաբնակ իրենց 

եղբայրների հետ, մասնակցել նրանց կյանքին։ Անխոլսավւելի էր 

այդօրինակ մի հեղաշրջում, որը աստիճանաբար շեշտվելու է ան-

կասկած։ «Այս ըսել չէ՝ թե հայ հասարակությունը պիտի կորսնցնէ 

իր սեփական դիմա գիծը», — շեշտել է արաբ լրագրողը և եզրակաց-

րել. «Կա միակ ստույգ բան մը. լիբանանահայերը սրտանց կսի-

րեն Լիբանանը, և անոր կապված են, մանավանդ որովհետև կվա-

յելեն հոն ազատությունը՝ պահելու իրենց լեզուն, ավանդություն-

ները և կազմակերպություններըJ>'S 

2 

Անվանի գրող Սաիդ Աքլը մի առիթով գրել է. «Մինչև երեկ, 

լիբանանյան երաժշտության լավագույն տարրերը կկազմվեին 

անոնցմե, որոնց աչքերը կոպային Արարատ լեռեն և որոնք ունեին 

Վան ա ծովուն գեղեցկությունը։ Երկու տարի առաջ, երբ երաժիշտ-

ներուն երաժիշտը՝ Արամ Խաչատրյան այցելեց մեր երկիրը, իրեն 

հայտնեցինք, թե իր հայրենակիցները երկրորդական տարր մը չեն 

Լիբանանի վերածնունդին մեջ։ Լիբանանի ձիրքերն ու տաղանդը 

մաս կկազմեն հայերու սրտին, ու Լիբանանի սիրտը մեկ մասն է 

հայերու սրտին»15։ 

Արար գրողի պնդման իրավացիությունը ակնհայտ կդառնա 

Լիբանանի երաժշտական կյանքի վրա նետված թռուցիկ հայացքով 

Ա Ժ ա ն Շ ա մ ի , Հսւյ հասարակությունը Լիբանանի մեշ, «Արևելք», 2.1.1960։ 
15 «Սփյուռք», 18.1.1964։ 
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անդամ, քանի որ հայկական տաղանդը անխզելիորեն կապված է 
այդ կյանքի հետպատերազմյան ամեն մի ուշագրավ դրսևորման 
հետ) 

Անհրաժեշտ է այստեղ առաջին հերթին ոլրվագծել այն մթնո-
լորտը, որի մեջ կնքվեցին հայ-արարական երաժշտական նախնա-
կան աղերսները) 

Քառասնական տասնամյակի կեսերին, Մերձավոր Արևելքի 
ամենից հռչակավոր համույթը՝ Պաղեստինի սիմֆոնիկ նվագա-
խումբը Լեո Գիղենբերգի ղեկավարությամբ շրջագայում էր Անդըր֊ 
հորդանանի, Եգիպտոսի, Սիրիայի և Լիբանանի գլխավոր քաղաք-
ներում, հաճախ մի ամբողջ հայտագիր կազմելով հայ դասական 
երաժշտությունից (ընդգրկելով հատկապես Արամ Խաչատրյանի 
ստեղծագործությունները և իր լույս ընծայած գրքոլյկ-հայտագրե-
րոլմ լայնորեն պր ո պա գան դելով հայ երաժշտի արվեստը՝' )։ Հյու-
րախաղերով Բեյրութ այցելող օտար անվանի մենակատարներն էլ 
(Բեռնշտայնը, Բառնեսը, Սալզմանը, Տրիլլան, Պ ալենիչեկը և 
մյուսները) իրենց ելույթներում կարևոր տեղ էին հատկացնում 
Ա. Խաչատրյանի, Ալ, Սպենդիարյանի, Հ. Ստեփան յանի, Ս. Բար-
խոլդարյանի և այլոց գործերին) 

Բեյրոլթը, սակայն, երաժշտական վայելքի իր ակնկալություն-
ները լոկ պատահական այցելոլթյունների հետ չէր կապում, մա-
նավանդ, որ դասական նվագը «շատ սիրողներ ուներ» և «հասա-
րակությունը գեղարվեստական բարձրարժեք իրագործումների 
նկատմամբ կատարելապես ընկալունակ» էր դարձել՝1) 

Երաժշտական միջոցառումների ասպարեզում հանգուցային 
նավահանգիստ-քաղաք Բեյրութին «առանձնաշնորհյալ» պայման-
ներ էին ստեղծում առաջին հերթին իր սեփական «օջախները»՝ 
1925 թ. Ոլադիհ Սաբրայի և Միշել Չեսկինովի ջանքերով հիմնա-
դըրված ազգային երաժշտանոցը (որը Ալեկսիս Բուտրոսի ղեկավա-
րությամբ, հատկապես իր երգչախոլմբ-նվագախմրով, կազմակեր-
պում էր դասական նվագի բարձրարվեստ փառատոներ) և Ամե-
րիկյան համալսարանի երաժշտական ինստիտուտը (որը կոմպո-
զիտոր Արկ ագի Կոլգելի նախաձեռնությամբ պահում էր իր հայտ-
նի սիմֆոնիկ նվագախումբը)։ 

1 6 ffԺողովուրդի ձայն», 6.2.1945։ «Զարթոնք», 4.2.1945։ ffԱռավոտ», 10.2. 

1945։ 
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Պետք է ընդգծել, որ հալ գաղթօջախը լիբանանյան իրակա-

նության մեշ ըստ ինքյան հանդիսանում էր երաժշտական ուրույն 

մի օջախ, որի կրակը վառ էին պահում այնպիսի հեղինակավոր 

դեմքեր, ինչպիսիք Հ. Պերպերյանն ու Բ, Կանաչյանն էին՝3։ Երևու-

թապես հայ համայնքի շրշագծում պարփակված, զույգ վարպետ-

ների՝ առաջինի նվագախմբային և երկրորդի երգչախմբային բարձ-

րարվեստ գործունեությունը հուժկու ալիքներով անդրադառնում էր 

համալիբանանյան կյանքի վրա։ Բավարարվենք նշելով, որ Բ. Կա-

նաչյանն է առաջինը նախաձեռնել արաբական ժողովրդական եր-

գերը մշակելու, դաշնավորելու և քառաձայնի վերածելու գործը, 

որ տեղական մամուլը առանձին շերմությամբ է արտահայտվել 

նրա կողմից <rվարժորեն և փայլուն դաշնավորվածJ) լիբանանյան 

երգերի մասին և որ իր վաստակով նա արժանացել է պետական 

բարձրագույն շքանշանի։ 

Հետպատերազմյան տարիներին, սակայն, լի բ ան ան ահ ա յո լ ֊ 

թյոլնը երկրի երաժշտական կյանքում իր տեղն ընդգծում և հետըզ-

հետե պատկառելի էր դարձնում ոչ միայն զույգ վարպետների և 

առանձին անվանի մենակատարների ( Շ ա տ արևյան, Արթինյան և 

այլք) գործունեությամբայլև մանավանդ Բեյրութի երկու հիմ-

նական «օջախներիл հետ սերտ համագործակցությամբ։ 

Անհրաժեշտ է նշել, որ իրենց երկրորդ հայրենիքի մշակութա-

յին եռուզեռին հայերի ինքնաբուխ մասնակցությունը հատուկ հո-

գատարությամբ խթանվում էր լիբանանյան երաժշտությանն ավիշ 

և ուղղություն տվող մարդկանց կողմից։ Ազգային երաժշտանոցում 

ավելի քան քառասնամյա վաստակ ներդրած արվեստագետներից 

Միշել Չեսկինովը (որի սաներն են եղել, ի շարս շատ ուրիշների, 

Լիբանանի հպարտանքներից Գոճյան եղբայրները, էմմիյանը, Փեհ-

լիվանյանն ու Գոլյոլմջյանը) ամենագործուն կերպով օժանդակել 

է հայ երաժիշտների շնորհները երկրի մշակութային վերելքին ծա-

ռայեցնելու գործին10։ Լիբանանյան գեղարվեստի երախտավորնե-

րից էլի Բենժամենը և Ռոլդոլֆ ու Արկադի Կ ուզելները իրենց հեր-

18 Լ. Պերպերյանի և Р. Կանաչյանի մասին լիբանանյան երաժշտական ակա-

նավոր քննադատների և հատկաս/ես Ա. Կարպասիտիի բարձր դնահատանքր տե՛ս 

.Les Cahiers de l'Est" 1945 No. 1, р. 152: .L 'Orlenf, 12.12.1946 et 17.5.1957 
•Le Jour„, 18.5.1957: 

" էՍոսբիաէ, a.s.iote, Նաև՝, ,Les Cahiers de les t " , 1946, № 4, p. 197 
et № 6, p. 211. 
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թին տևապես ու սերտորեն գործակցել են հայ արվեստագետների 
հեւու Բենժամենը իր նվագահանդեսներում հաճախ է հանդես եկել 
Ա. Խաչատրյանի, Ալ. Սպենդիարյանի, Տ. Ալեքսանյանի և ուրիշ 
հայ կոմպոզիտորների գործերի կատարմամբ, իսկ Կոլգելը իր նվա-
գախմբում ընդգրկել է բացառապես հայ կին երաժիշտներին՝ Գա-
րագաշյանին, Վարդապետ յանին, Քասունուն, Սայի լյա նին, Սե-
մեր} յանին և Հայաթյանինւ Բենժամենն ու Կոլգելը միաժամանակ 
շանք չեն խնայել օգնելու տաղանդավոր հայորդիների կատարելա-
գործմանը, հատկապես դաշնակահարուհի Մ. Քասունիի և երգչու-
հի Շ. Վարդենիս յանի առաշրնթացին։ 

Լիբանանի երաժշտական կյանքում շրջադարձային պահը ար-
ձանագրվել էր դեռ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարի-
ներին, շնորհիվ «Նվագածուների օջախիս («Երաժիշտների տանս) 
հիմնադրման։ Ազգային անկախության հռչակման խանդավառ 
մթնոլորտում և նորակազմ ազգային կառավարության անմիջա-
կան քաջալերանքով, ազգությամբ արաբ և 1939 թ. առաջ Լիբանան 
հաստատված այլազգի երաժիշտները, թվով 75 հոգի, ընդհանուր 
ժողով գումարելով ստեղծել էին մի ընկերություն, որի նպատակն 
էր «բարձրացնել երաժշտության մակարդակը և պաշտպանել այս 
գեղարվեստին ծառայողներու անձնական և հավաքական շահերրս։ 

«Նվագածուների օջախիս ստեղծման փաստը նշանակալից էր 
այն իմաստով, որ առաջին անգամ լինելով արաբ, հայ, ռուս, իտա-
լացի, հունգար և այլ ազգությունների պատկանող արվեստագետ-
ներ ձերբազատվում էին համայնքային սահմանագծումներից ու 
գիտակցում, որ իրենց համատեղ ու համերաշխ գործունեությունը 
նախապայմանն է լիբանանյան երաժշտության զարգացման։ Հաս-
կանալի է, որ հայ արվեստագետները խանդավառ մասնակիցները 
պիտի դառնային «նվագածուների օջախինս, որի ղեկավար օրգան-
ներում պատասխանատու աշխատանք էին տանում Իսահակ Ավե-
տիս յանն ուՕննիկ Սյուրմելյանը1՝։ 

«Նվագածուների օջախովս արձանագրված բեկումը, սակայն, 
կարիք ուներ հետագա խորացման, մանավանդ, որ Ազգային նրա֊ 
ժըշտանոցը «ի վիճակի չէր անցյալին և ի վիճակի չէ ներկայիս 
(«օջախիս ստեղծումից մի տասնամյակ անց) գլուխ հանելու մշա-
կութային հառաջադիմոլթյան առաքելությունըյ)22.՛ Եվ ահա 1953 թ., 

2' IԺողովուրդի ձայն», 1S.1Z.1943 և 3.2.1944։ 
22 «Զարթոնք», 22.8.1953։ 
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հիմնականում նպատակադրելով «Բեյրութը օժտել ազգային երա-
ժրշտանոցով մը և սիմֆոնիկ նվագախմբով մը», ծնունդ առավ 
«Երաժշտության բարեկամների ընկերակցությունը», որի ղեկավար 
մարմիններում Դ. Կե տտանեի, Լ. Բակիի, Ժ. Ֆատ տալի, Ի. Խոլր-
շիդիւ Կ- Արիդայի, Պ. էդդեի, Կ. Տապետի և այլոց հետ եռանդուն 
գործունեություն ծավալեցին Վ. Բակալյանը և Ա. Ապրոյանը13։ 

«Երաժշտության բարեկամների ընկերակցության» շանքերի 
շնորհիվ էր, որ նոր կերպարանք ստացավ «Լիբանանի Ազգային 
երաժշտանոցը», որը և վերակազմակերպվելով ու ծավալվելով 
դարձավ 1937 թ. հիմնադրված «Լիբանանյան Գեղարվեստից ակա-
դեմիայի» հիմնական կորիզը1* ։ 

Ազգային նոր երաժշտանոցում դասախոսական աշխատանքի 
գլխավոր ծանրությունը ընկավ հայ մանկավարժների, առաշին 
հերթին 0. Սյոլրմելյ անի, Մ. Ավետյանի և Ա. Կերկեբյանի ուսերին։ 
Նրանք էին, որ մեկը մյուսի ետևից երկրին տվեցին հիմնականում 
հայ, մասամբ և արաբ շնորհալի երգիլ-երգլոլհիների, ջութ ակա-
հար ների, դաշնակահարների խմբեր։ Միայն Ա. Կերկեբ յանի արաբ 
սաներից կարելի է հիշատակել երաժիշտներ Գ. Ազարին, Ս. Բա֊ 
լոլդիին, Ն. Բասալին, Մ. Հադդադին, Ս, Բ՛այանին, Ռընե և Ռեյ֊ 
մոն Բ՝ ի անն ե ր ին1՞ ։ Երաժշտանոցի հայ մանկավարժների սաներըՒ 

հատկապես հայ հետնորդներն էին, որ ոչ միայն նոր որակ հաղոր-
դեցին Ակադեմիայի գործունեությանը, ուրեմն և լիբանանյան 
երաժշտական կյանքին, այլև Լիբանանի անունը հռչակեցին որպես 
տաղանդավոր երաժիշտների հայրենիք։ 

Վոկալի и տներ15 Ժ. Գոլյոլմշյտն (պետական կրթաթոշակով 
Հռոմի Սանտա Չեչիլիա և Չիենայի Կիչինանա երաժշտանոցների, 
ապա և Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի սան), Ս. 
Պետրոս յան («Նայիրի» երգչախմբի մենակատար), Ա. Կիրակոս-
յան, Ա, Պետոյան (Միլանի երաժշտանոցի սան, «Լիբանանի դեղ-
ձանիկ» անվանյալՏ, Ժամկոչյան (ժնևի միջազգային մրցանա-
կաբաշխության դափնեկիր) և Ա. Փեհլիվանյան (Ս. Աք լի անվան 

23 նույն տեղում։ 
յ< The .Middle East and North Africa, 1966—1967, London, 1966 p.425-
25 «Այգ», 17.6.1956։ 

Երաժշտանոցում մասնագիտացած հայ անվանի երգիչների մասին տե՛ս 

«ժողովուրդի ձայն», 22.2.1945։ «Սփյուռք», 4.4.1959, 11.6.1960, 3.6.1961, 

6.2.1963, 22.6.1963, 8 և 22.2.1964։ «Մեր նշանաբանն է հառաշ», 11.11.1962г 

«Արարատ», 11.7.1969։ 
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մրցանակակիր), դաշնակահարներ27 Ռաֆֆի Ոլռկանջյան (Փարի-
զի երաժշտանոցի աոաջին մրցանակակիր) և Գևորգ էմմիյան 
(Փարիզի երաժշտանոցից «գերազանց մենակատարող»), ջութակա-
հարներ23 Ժիր այր Գանթարջյան (պրոֆ. Վազա Պրիհոդայի սան), 
Սարդիս Խար դա լյան (Դանիա յում Ւելմանի և Նյոլ-Յորքոլմ Կա-
լամ յանի սան), Վարուժան Գոճյան (Փարիզի երաժշտանոցում 
Բենեդետտիի և Բ՚ալվելի սան, ջութակահարների փարիզյան մի-
ջազգային մրցույթի դափնեկիր, Նյոլ-Յորքի «Կըրտիս» երաժշտա-
նոցում Իվան Կալամ յանի սան) և Միհրան Գոճյան (Փարիզի երա-
ժըշտանոցի միջազգային մրցույթի առաջին մրցանակակիր), թավ֊ 
ջութակահար23 Վտհե Պերպերյան (Վենետիկի միջազգային փառա-
տոնի դափնեկիր), ահա մի մասը Բեյրութի Ազգային երաժշտա-
նոցի հայ շրջանավարտների, որոնց գործունեությունը, լիբանա-
նահա յ երաժիշտների աոաջին սերնդի աշխատանքին զուգորդվե-
լով, ո լ միայն նպաստեց հայ գաղթօջախի բարոյական վարկի 
բարձրացմանը, այլև հանդիսացավ հայ-արաբական մշակութա-
յին մերօրյա առնչությունների հետագա զարգացմանը նպաստող 
կարևոր գործոններից մեկը։ 

Հայ և արաբ երաժշտական գործիչների կապերի սերտացմանը 
շատ լուրջ ծառայություն մատուցեց Ազգային երաժշտանոցի՝ 
1956 թ. հիմնադրված սիմֆոնիկ նվագախումբրւ Խմբի առաջին 
ղեկավար 0, Սյոլրմելյանը հասկանալիորեն տևապես ձգտել է 
«ընդհանրապես հայկական և մասնավորապես սովետահայ երա-
ժըշտական իրագործումները արաբ հասարակության ծանոթաց-
նել», վստահ, որ «այսպիսով կսատարև հայ և արաբ մշակութային 
հարաբերությանց սերտացման երախտաշատ գործինյ»30» 1963 թ. 
Սյուրմելյանին փոխարինած Ռ. Արիլլաման ևս, լիբանանյան 
կյանքում հայ գաղթօջախի տեղի ո՛ւ դերի խանդավառ այդ ջատա-
գովը, որ միշտ բարձր կարծիք է հայտնել հայկական երաժշտու-
թյան մասին, ջանացել է անմիջական ու սերտ շփում հաստատել 

27 Երաժշտանոցի շրշանավարտ հայ անվանի դաշնակահարն երի մասին տես1 

«Այգ», 30.7.19541 «Սփյուռք», 4.4.1964։ 
23 Երաժշտանոցի հայ մեծահռչակ շութակահարների մասին տե՛ս «Ադղակ», 

2 և 31.7.1949, 14.9.1949, 19.6.1956։ «Այգ», 12.2.1954, 27.8.1957։ «Սփյուռք», 

15.8.1964։ 
29 Վ. Պերպեր յանի մասին տե՛ս «Եփրատ», 12.8.1947։ «Այգ*, 17.4.1954։ 

«Սփյուռք», 2.5.1959։ «Լ՝ Օրիան», 11.6.1947։ 
30 «Մեր նշանաբանն է հառաշ», 14.1.1962։ 
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մանավանդ սովետահայ երաժիշտների հետ և. իր նվագահանդես-

ներում արևմտյան դասականների կողքին պատվո տեղ է տվել 

շարունակ Ա. Տիգրան յանին, Ա. Խաչատրյանին, Գ. Ալեմշահին, 

Ալ. Հարությունյանին և ուրիշ հայ երգահանների3՝։ Ավելացնենք, 

որ եթե խմբավար Սյուրմելյանի ծրագրերի իրագործմանը շատ 

բանով են օգնել արաբ նվագածուների և հատկապես մենակատար 

Ժիղեչ Սաբայի եռանդն ու խանդավառոլթյոլնր32, ապա խմբավար 

Աբիլլամայի գործունեությանը տևապես սատարել են կոմպողիտոր 

Պ. Ջելալյանը և երգիչներ Ա. Փեհլիվանյանն ու Գ. Կակոսյանը33։ 

Ազգային երաժշտանոցի շրջանակներում հունավորված հայ-

արաբական երաժշտական կապերի հետագա ամրապնդման հա-

մար նպաստավոր հող ընձեռեցին Բաալբեկի միջազգային տոնա-

հանդեսները։ 

Բահալի տաձարի աշխարհահռչակ փլատակները որպես երա-

ժըշտական միջազգային միջոցառումների բեմ օգտագործելու գա-

ղափարն, անշուշտ, առաջին հերթին երկրռւմ տուրիզմ ի զարգաց-

ման պետական մտահոգությունից էր սկիզբ առնում։ Մշակութա-

յին գործիչների համար, սակայն, հիմնական մտահոգությունը հա-

մաշխարհային երաժշտական նվաճումները լիբանանցիներին մա-

տուցելու հետ միաժամանակ՝ ազգային գեղարվեստի զարգացման 

մի նոր մեկնալաստ ապահովելն էր։ 

Արտաքին հարաբերությունների պատասխանատու Ժ. Սքաֆի 

հավաստման համաձայն, փառատոնի կազմակերպիչները առաջին 

իսկ օրից համոզված էին, որ Լիբանանի համար աննախադեպ մ ի -

ջոցառման հաջողությունը կախված էր երկրի ազգաբնակչությունը 

կազմող բոլոր համայնքների և առաջին հերթին հայ ժողովրդի հա-

մագործակցությունից։ Այգ համոզմունքից էին թելադրված նախա-

պատրաստական հանձնաժողովի կազմում տիկին Ճիտեճյանի 

ընդգրկումը և դասական ու լիբանանյան երաժշտության կողքին 

հայտագրում անպայման հայկական երաժշտությանը տեղ տալու 

մտադրությունը, որը և իրագործվեց հենց ա ռաշին փառատոնին 

( 1 9 5 6 ) , ամերիկահայ կոմպոզիտոր Ալան Հովհաննեսի «Բառին բո-

վանդակ առումով Արևելքի դրոշմը կրող», «Հայկական ռապսո-

դիա» և «Գոհար» ստեղծագործությունների կատարումով^*։ 

31 «Սփյուռք», 13.12.1964։ 
32 *Սփյուռք», 2Տ.1.1964 և 1.2.1964։ 
33 «Արարատ», 10.12.1964 և 6.3.1966, «La Revue du Liban» 16.5.1963< 

»« «Այգ», 19.7.1956, 
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Երկրորդ փառատոնի (1957) նախապատրաստման օրերին, 
ֆեստիվալի կոմիտեի նախագահ է. Կետտանեն, ընդգծելով, որ 
լիբանանահա յոլթյունը երկրի մշակույթ ր «անսահմանորեն հարրս-
տացնելոլ» տեսակետից մեծ ծառայություն է մատուցել, հայ-արա-
բական փոխհարաբերությունների ամրապնդման համար առաջնա-
յին անհրաժեշտություն էր համարում հայերի և արաբների համա-
գործակցությունը գեղարվեստի բնագավառում և ուրեմն նաև 
Բաալբեկի միջոցառման շրջանակներում։ Հենց այդ նկատառումով 
էլ կոմիտեն Բաալբեկ էր հրավիրում անվանի ջութակահարներ 
Մ անոլկ Ր արիր յանին և Վարուժան Գոճյանին, որոնք ինչպես նշում 
էր Ժ. Սքաֆր, «հայ են Ու միաժամանակ մեծ նվագածուներ են և 
հայ հանճարին լույսր սփռած են մեծ ոստաններեն մինչև խոնարհ 
անկյունն երր»1'՝։ 

Մի փառատոնից մյուսը ավելի ու ավելի նշանակալից էր 
դաոնում հայ արվեսսւագետների մասնակցությանը Բաալբեկ յս։ն 
միջոցառմանըւ 1961 թ,, օրինակ, երբ Միլանի օպերայի խումբը 
բեմ էր բարձրացնում Մոնտեվերդիի «Պոպեի թագադրումը», իտա-
լացի հռչակավոր արվեստագետների կողքին երևամ էին նաև «Լի-
բանանահայ վերածնունդ» միության երգչախմբի մենակատարներ 
Ն. էլմաշյանը, Ս, Հակոբյանը, Ժ. Գոլյոլմջյանը և ուրիշներՅո։ 

Հետաքրքրական է, որ տոնահանդեսների շրջանագծում որպես 
հայ և արաբ երաժիշտների սերտացած շփումների արդյունք հայ-
կական մամուլը բացահայտում էր, որ Արաբական Արևելքի ան-
վանի երգչուհիներից Ֆեյրոլղը մոր կողմից «ծագումով հայ է» ու 
նույնիսկ նրան, իր իսկ հավանությամբ, անվանում էր «հայազգի 
Ֆեյրոլզ»37։ 

Բաալբեկի փառատոները եթե մի կողմից խորացրեցին հայ-
արաբական երաժշտական կապերը, ապա մյուս կողմից խթանեցին 
լիբանանահայոլթյան մշակութային աստիճանաչափի հետագա վե-
րելքը։ Իրոք, մասամբ հայրենական անսամբլների առաջացրած 
ոգևորության ներգործությամբ և մասամբ տեղական փառատոն-
ների հայտագրին հայկական երդն ու պարը պարտագրելու մտա-
դրությամբ, 1961 թ. կազմակերպվեց «Հայ երիտասարդաց ընկե֊ 

35 «Այգ», 16.8.1957, 
34 VՍփյուռք», 12.8.1961 ։ VՄեր նշանաբանն է հառաշս, 13.8.1961, Բարիք-

յանի և Գոճյանի ելույթների մասին տե՛ս ոԼր Սուարս, erԼ՚ Օրիանյ> և «էը ժուռս 

թերթերի 25 և 26.8.1957 համարները։ 
3 7 er Այպս, 25.8.1957 և 4.9.1957։ 
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րակցութ յան» (ՀԵԸ) երգի ու պարի անսամբլը (որի օրինակին 
հետևեց շուտով Համազգայինի «Քնարս խումբըոր արաբական 
«թ։աարոլրա» երդն ու «Դեբկե» լիբանանյան ժողովրդական պարը, 
«որպես գնահատանք ու երախտագիտության խոսք մը արաբ հյու-
րասեր ժողովրդին», ընդգրկեց իր հայտագրում31։ Անսամբլի գե-
ղարվեստական ղեկավար Ս. Բա и գա լյան ը (որ իր արվեստը կա-
տարելագործելու համար գործուղվել է Սովետական Հայաստան) 
իր խմբի հաջողության իսկ շնորհիվ նշանակվեց Բաալբեկի փա-
ռատոնի համար կազմակերպված լիբանանյան ազգային պարա-
խրմբի պաշտոնական պարուսույց և 1967 թ. ղեկավարեց «Լիբա-
նանյան գիշերներ» բալետը, արժանանալով արաբական մամուլի 
դրվատանքին391 

Հաշվի առնելով, որ 1965 թ. տասնամյա հոբելյանական ֆես-
տիվալի հայտագրում լիբանանահա յութ յան ը հնարավորություն 
տրվեց առանձին ծրագրով ներկայացնել հայկական ժողովրդական 
երգն ու պարը, ՀԵԸ-ի և Համազգային անսամբլները տիկին ճի-
տեճյանի ջանքերով միավորվեցին և ստեղծվեց 125 արվեստագետ-
ներ ընդգրկող պատկառելի մի համույթ, որի գեղարվեստական ղե-
կավարումն ստանձնեցին Պ. ճելալյանը, Ս, Բասգալյանը, է. է լ ֊ 
մաճյանը, 0. Սյոլրմելյանը, Վ. Աբրահամյանը, Ս. Իլանճյանը և 
Ս. Պերպերյանը*0, 

Բաալբեկի միջազգային տոնահանդեսները միաժամանակ ա֊ 
ռիթ հանդիսացան, որ լիբանանյան երաժշտական շրջանակները 
սկսեն մտահոգվել երկրռւմ բալետի աննախանձելի վիճակով։ Եվ 
իրոքւ թեև Անգլիայոլմ և Հարավսլավիայոլմ մասնագիտացած Անի 
Վարդապետ յանի կողմից 1954 թ. հիմնադրված «Պարարվեստի 
Անի Տապատ ուսումնարանն»41 ու էլենա Իմազի դպրոցը իրենց սա-
ների մասնակցությամբ երբեմն կազմակերպել են բալետի երեկո-
ներ և մի շարք շնորհալի պարուհիներ (այդ թվում և Սոնա Փո-
լադյանր) պետական կրթաթոշակով գործուղվել են Փարիզի2, հի-
սունական թվականների վերջերից միայն պարարվեստը հատուկ 
ուշադրության առարկա է դարձել և գործող ուսումնարաններն էլ 
կանոնավոր քաջալերանքի են արժանացել։ 

33 «Մեր նշանաբանն է հառաշ», 26.3.1961։ 

33 «Սփյուռք», 16.5.195*։ «Magazine», 1967 К 555։ 
40 «Բագին», 1965, М 3, էշ 78— 79։ «Սփյո։ռք», 3.2.1965։ 
4' «Զարթոնք», 1.5.1954 և 1.10.1955։ «Սփյուռք», 19.12.1959, 30.5.1964, 

1ւ 28.1.1965։ 

а ։ «Սփյուռք», 28.5.1960։ 
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Պ արարվե ստի նման, Լիբանանում նախանձելի վիճակում չէ 
նաև օպերային արվեստը, սակայն այս ասպարեզում ևս ցարդ ի 
գործ դրված անհատական ճիգերի մեջ զգալի է հայերի բաժինը։ 

Դեռևս 1950 թ., Ամերիկյան համալսարանի երաժշտական 
ինստիտուտի ուսանողների ջանքերով բեմադրվել է Շտրաուսի 
«Վալսի երազս օպերետան, որի մեջ պատասխանատու դերերով 
հանդես են եկել Պ. Ւորոսյանը և Ա. Գրվըրյանը*3։ 1956 թ. նույն 
ինստիտուտում բեմ է հանվե[ Ջիան-Կարլո Մենոտտիի «Ամահլ և 
երեք գիշերային այցելոլներր» օպերան, պրոֆ. Ս. Առնիտայի ղե-
կավարությամբ։ Մամուլը վեց գլխավոր դերակատարների շարքում 
արձանագրել է Անայիս Եղիայանի և .Օիրակ Թորոսյանի անուն-
ները, ընդգծելով նաև երկրորդական դերերում բազմաթիվ հայերի 
մասնակցության փաստը'1ւ 

1963 թ. ավելի քուրջ քայլ է եղել «Տելե-Օրիան» հեռուստա-
տեսությամբ JI. Վերդիի «Լոլչիա դի Լամերմուրл օպերայի բեմա-
դրոլթյոլնր՝ սոպրանո Սամիա Սանդրիի և տենոր Խաչիկ Փի/իկյանի 
գլխավոր դերակատարմամբ։ «Հեքիաթանման անակնկալ մը դա-
սական երաժշտության իսկական արվեստի բոլոր սիրահարներուն 
համար, երկրի մը մեջ՝ ուր չկա ո՛չ սիմֆոնիկ նվագախումբ, ո՛չ 
թատրոն, ո՛չ օպերա, ուր մարդիկ միլիոններ կհատկացնեն բախ-
տախաղի կեդրոն մը կառուցելու համարս, — դառնությամբ դրել է 
լիբանանահայ դեմոկրատական մամուլը, ընդգծելով, որ Սանդրիի 
և Փիլիկյանի նախաձեռնությունը ոչ միայն օպերային առաջին 
լուրջ փորձն է եղել լիբանանյան տարեգրության մեշ, ա վև «որա-
կավոր նախաքայլ մը, որ լիուլի արժանի է այն դրվատալից ար-
ձագանքին, որ գտավ տեղական մամուլին մեջ և երաժշտասեր 
շրշանակներոլն մոտ»**։ Հատուկ նշման է արժանացել ա (ն հան-
գամանքը, որ Փիլիկյանը գլխավոր դերում հանդես գալուց բացի, 
ձևավորել է բեմազարդերն ու հանդերձանքը**։ 

Ինչպես Ամերիկյան երաժշտական ինստիտուտի, այնպես էլ 
«Տելե-Օրիանի» նախաձեռնությանը հայերի մասնակցությունը 
հասկանալի կլինի եթե ասենք, որ հայկական բեմերում օպերա-
ներ ներկայացնելու փորձեր են եղել տարբեր ժամանակներում։ 

43 «Ազդարարս , 27.5.1950< 
44 «Ագդակ», 16.12.1956։ 
45 «Հառաչ գրական», 1963 թ., փետրվարի 8, էք 9, 

43 նույն տեգումւ 
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Հիշատակության արժանի է հատկապես եռանդուն գործունեու-
թյունը Հ, Պերպեր յանի, որ 1946 թ. բեմականացրել է Ա. Տիգրան -
յանի «Անուշը», իսկ իր հեղինակություններից՝ «Թիթեռ» (1940) և 
«Արեգնա ղան» (1948) օպերաները47 ։ Անն ախընթաց հաջողություն 
է արձանագրել մանավանդ 1962 թ. Տ. Չոլխաջյանի «Լեբլեբիջի 
Հորհոր աղա» օպերայի բեմականս/ցում ը «Վերածնունդ» միության 
խմբի կողմից4', 

Այս բոլորով չեն սահմանափակվում անշուշտ Լիբանանում 
հայ-արաբական երաժշտական կապերի, հատկապես լիբանանյան 
երաժշտական կյանքի վերելքին հայ գաղթօջախի մասնակցության 
շրջանակները։ Առանձին շնորհաշատ հայեր իրենց անունը անքակ-
տելիորեն առնչում են նաև հոբինողական արվեստի, արևելյան ժո-
ղովրդական նվագի և այլ բնագավառների եռուզեռին։ 

Ա. Այնթապլյանը, որ լիբանանյան պետական կրթաթոշակով 

սովորել է Փարիզի երաժշտանոցի կոմպոզիտորական կուրսերում և 

առաջին մրցանակով վերադարձել է Բեյրութ, ինչպես իր անձնա-

կան ուսումնարանում, այնպես էլ Սենտ Ան դե Բեզանսոն կոլեջում 

վարել է հոբինողական դասընթացներ։ Նրա սաներն են եղել Վ. Աբի 

Ջաոլդեն, Ա. Հադդադը, Ա. Ադեմը, Մ. Բեյդունը, Ա. Մասոլդը և 

լիբանանյան երաժշտության ուրիշ մշակներ43։ 

Հատուկ հիշատակության արժանի է կոմպոզիտոր Պողոս ճե-
լալյանը, որ անակնկալ մի հայտնություն է եղել Լիբանանի եր ա֊ 
ժըշտական կյանքում։ Ղրանում համոզվելու համար բավական է 
լիբանանյան մամոզից կատարել հեղինակավոր մի մեջբերում. 
«1952 թ,, անծանոթ երիտասարդ մի երաժիշտ՝ Պողոս ճելալյանը, 
երգեհոնի համար հորինեց մի տոկատտա, ստեղծագործություն՝ 
որը իր զվարթախոհ ութ յամբ և ոգեղենությամբ գլուխ-գործոցն եր ի 
շարքը կարող է դասվել. Եվ իրոք, եզակի մի գլուխգործոց էր այդ՝ 
լիբանանյան երաժշտության և նույնիսկ ամբողջությամբ միջերկ-
րական յան ուղղություն ունեցող երաժշտական մի նոր հոսանքի 
մեջ»50, 

1964 թ. մասնակցելով լիբանանյան «Երաժշտասեր երիտա-
սարդություն» ընկերության հոբինողական առաջին մրցանքին, 

« «Զարթոնք29.4.1948 և 4.4.1954։ 

" «Սփյուռք», 19.4.1962։ 
49 «Այգ», 19.6.1954, «Սփյուռք», 2.7.1960։ 

so .Les Cahiers de l'Est-, 1965, № 4—5. 
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22 հավակնորդների մեջ իր գործերով նվաճել է առաջին, երկրորդ 
և չորրորդ մրցանակները, միաժամանակ հայտնվելով «որպես հիմ-
նադիրներէն մեկը Լիբանանի ազգային երաժշտության՝ P՝n ւֆիք 
Սոլքքարի, Մանսոլր Ռահբանիի, Յւուլեյհւսնի, Ժորժ Պաղի, Թոլ֊ 
ֆիք Պսւշայի, Զերի Նեսիֆի և ուրիշներու շարքին»51 ։ Նրա գործերն, 
իրոք, համարվում են կարևոր ներդրում լիբանանյան երաժշտության 
զարգացման գործում։ Պ. ճելալյանը լիբանանյան ժողովրդական 
երաժշտության հաճախ միօրինակ ռիթմերը (օրինակի համար 
Ռահբանի եղբայրների հորինումները) հաջողությամբ ենթարկել է 
նվագախմբի պահանջներին։ 1964 թ. «Ֆենիսիա» թատրոնում ներ-
կայացված «Սաոլալի» բեմական երաժշտությունը իր գործն է 
եղել։ 

ճելալյանի ղործերը, դուրս գալով միջազգային ասպարեզ, 
պատիվ են բերել իր երկրորդ հայրենիքինւ Նրա սոնատը նվագվել 
է Իտալիայոլմ, Հարավսլավիայոլմ, Գերմանիայում և Անգլիայումւ 
Փարիզի կենտրոնական ռադիոկայանն ու հեռուստատեսությունը 
ամբողջ մի ժամ են հատկացրել նրա ելույթին։ Դաշնակահարուհի 
Դիանա Թակիեդդինը նրա գործերը իր հայտագրում է ունեցել եվ-
րոպական շրջապտույտի ժամանակ։ Լիբանանի հանրապետության 
նախագահ Շարլ Լելովւ Փարիզ այցելոլթյան առիթով, գեներալ դը 
Գոլը նրան հրավիրել է նվագելու Ելիսեյան պալատում։ 

ճելալյանը, գրում է լիբանանահա յ առաջադեմ մամուլը, «իր 
իսկ խոստովանությամբ, թե՛ իր ստեղծագործական աշխարհով և 
թե իր ապրումներով կմնա հայկական և առ այդ իր ստեղծագոր-
ծությունները կկազմեն մեր համայնքին դրական նպաստը՝ լիբա-
նանյան հայրենիքինЛИ( 

Քամանչան և ոլդը, արևելյան ժողովրդական այդ գործիքները, 
ի վաղուց անտի արաբների սիրելի նվագարաններից են եղել, իսկ 
19-րդ դարի պալատական և ժողովրդական նվագահանդեսներում 
հանդիսացել են որպես հիմնական գործիքներ53։ ß՝k ուղի, թե քա-
մանչայի հանրահռչակ երկու վարպետներն էլ հետպատերազմյան 
ժամանակաշրջանում եղել են հայեր և իրենց արվեստով ոչ միայն 
լայն ժողովրդականություն են վայելել արաբների ու հայերի շըր-

5 1 Պ . Հ ա կ ո բ յ ա ն , Տաղանդավոր քոմբոզիդյոր մը1 Պողոս ճելալյան, «Հառաչ,>, 

26.12.196Տ։ 
32 Նույն տեղում։ 
53 Af. Mlchaud et M. Poujoulat, Correspondance d'Orient, 1830—1831, 

է. VI, Paris, 1835, p. 95. 
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ջանում, այլև իրենց Համեստ բաժինն են բերել հայ-արաբական 
երաժշտական կապերի սերտացման գործին։ 

Առաջինը ոլդի Հբանդն է, Պոլսի ռադիոյի երբեմնի հայտնի 
մենակատարը, որ ջութակահար էմիլ Նոլնեի, դաշնակահար Պ. ճե-
!ալյանի և թավջոլթակահար Վ. Պերպերյանի մասնակցությամբ 
նվագախումբ կազմելով, հաճախ հայկական և արաբական ժողո-
վըրդական շրջաններում համերգներ է տվել։ Նրա հայտագրերում 
տեղ են գտել ինչպես հայկական, այնպես էլ արաբական և պարս-
կական դասական ու ժողովրդական եղանակներ։ Հատկապես արա-
բական հնամյա եղանակների նորացման և մշակման ասպարեզում 
Հր անդը վայելել է հմուտ վարպետի համբավի։ 

Մյոլսը՝ հռչակավոր քամանչիստ Ռոլբենը, ղարաբաղցի Սա֊ 
նամ Նավասոլ տոհմից սերված իսկական աշուղը, իր արվեստով 
շրջել է աշխարհով մեկ, հայ ժողովրդական նվագը հասցնելով մին-
չև Հեռավոր Արևելք։ Որպես երկրորդ հայրենիք նա ընտրել է Սի-
րիան և Լիբանանը ու հանդես եկել բոլոր մեծ ու փոքր քաղաքնե-
րում։ Հայ և արաբ աշխատավորական խավերի սիրված նվագածու, 
նրա բոլոր համերգները վայելել են երկու երկրների պետական 
մարդկանց հովանավորությունը, առ ի գնահատություն այն բանի, 
որ նրա գործերի «շունչն է ԱրևելքըJ)55» Նա մեծ վաստակ ունի հայ-
արաբական երաժշտական կապերի ամրապնդման ասպարեզում։ 
Նրա ստեղծագործություններից «Լիբանանյան հայրենիքը» և հատ-
կապես «Արաբիայի ձկնորսները» բարձր գնահատականի են ար-
ժանացել «ուժեղ կառույցով և կշռույթի այլազանությամբл56» 

Լիբանանի մշակութային վերելքի գործին նրա ակտիվ մաս-
նակցությունն ու հայ-արաբական բարեկամության ամրապնդման 
ի խնդիր նրա աշխատանքը արժանացել են արդար վարձատրու-
թյան՝ 1955 թ. Լիբանանի Արժանյաց ոսկե մեդալի, իսկ 1957 թ. 
Լիբանանի Մայրիների բարձրագույն շքանշանի67 ։ 1962 թ. հյու-
սիսային Սիրիայի ազգային կրթության տնօրենության հրավերով 
Հալեպի արաբական շրջաններում տված համերգներն ու «Ողջույն 
Հալեպին» ձոներգը առիթ են հանդիսացել, որ նրա ծառայությունը 
«հայ և արաբ եղբայրությունը» ամրապնդելու գործին՝ արժանանա 
նահանգապետության հատուկ պատվոգրին5*։ 

54 «Ազդակ», 2. և 17.6.1951։ 
55 «Սփյուռք», 8.8.1959։ 

И «Այդ», 11.5.1955։ 

57 «Սփյուռք», 8.8.1959, «Այգ», 31.12.1955։ 

5» «Սփյուռք», 20.3.1963։ 
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Սիրիայոլմ և Լիբանանում կիթառը անծանոթ մի նվագարան է 

մնացել մինչև Վրոլյր Մազման յանի ասպարեզ գալը։ Արդարև, եվ-

րոպական մի շարք ֆիլհարմոնիկ րնկերությոլնների անդամ հայ 

կիթաոիստն է, որ яշնորհիվ իր խոր հմտության և իր անկեղծ սի-

րույն ու նվիրմանս, մասսայականացրել է կիթառը նախ Լիբանա-

նում և ապա Սիրիայոլմ, հաճախ հանդես գալով համերգներով և 

դասախոսոլթյուններով, միաժամանակ և պատրաստելով հայ և 

արաբ կիթ առի ոտների (Ֆարրոլխ, Ապատի, Իշխան յան եղբայրներ 

և այլն) մի հույլ՛'9։ 

Լիբանանահայերը, իրենց երկրորդ հայրենիքի երաժշտության 

վերելքին կարևոր մասնակցություն բերելուց բացի, մեծ նպաստ 

են հասցրել մշակութային ավելի ցածր աստիճանի վրա կանգնած 

արաբական մյուս երկրներոլմ՝ Սաոլդյան Արաբիայոլմ, Քոլվեյ-

թոլմ, Լիբիայոլմ և այլուր, երաժշտությունը տարածելու գործին։ 

* * * 

Երաժշտության ասպարեզում հայ-սիրիական կապերը անհա-

մեմատ ցածր աստիճանի վրա են մնացել։ Եվ գա ոչ միայն այն 

պատճառով, որ երաժշտության (հատկապես դասական) զարգաց-

ման ճանապարհին Սիրիան չի ապրել Լիբանանի նման վերընթաց 

ուղի և որ երկրի քաղաքական ու մշակութային կենտրոն Դամաս-

կոսում հայ գաղթօջախըг միշտ էլ սակավաթիվ է եղել և կուլտու-

րական սահմանափակ կյանք է ունեցել։ Քսանական թվականների 

կեսերից քաղաքական վերիվայրումներն ու դրանց հետևանքով 

ինչպես երեց, այնպես էլ նորահաս հայ մտավորականների և մշա-

կութային գործիչների անընդմեջ արտահոսքը Հալեպից հիմնակա-

նում դեպի Բեյրոլթ, Հյուսիսային Սիրիայի ստվարաթիվ հայության 

շրջանում ևս սահման ափ ակել են գեղարվեստական զարգացման 

և ուրեմն նվաճված դիրքերից սիրիական ազգային մշակույթի 

վերելքին հիշարժան մասնակցություն բերելու հնարավորություն-

ները։ 

Տակավին քսանական թվականների սկզբին Հալեպի հայերի 

և արաբների շրջանում երաժշտությունը զարգացնելու և տաղան-

դավորներին հայտնաբերելու նպատակով եռանդուն գործունեոլ-

59 «Այգ», 16.2.1954 և 8.11.1955։ «Սփյուռք», 27.4.1958 և 14.5.19601 

«Լ ՝ Օրիան» և «կ Ս ո լար» թերթերի երաժշտական քննադատները շատ բարձր են 

գնահատել Վ. Մազման յանի աշխատանքը։ 
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թլոլն էր 6 ավալն լ երաժշտագետ Գ. Ե. Նալբանդյանը։ Նրան զորա-
վիգ էին լինում տեղի արաբ, հայ և օտար «ընտրյալ արտիստները}), 
որոնց գործակցությամբ էլ ստեղծվում է «Գողթան» երգչախումբ-
նվագախումբը (1923 թ.)։ «Գողթանի» ձեռնարկները ոչ միայն Գ. 
Նալբանգյանին ապահովեցին ֆրանսիական «Ակադեմիայի սպայի» 
շքանշան, այլև առիթ տվեցին տեղի երաժշտասերներին՝ «Լա Սի-
րի» թերթի խմբագրի գրչով նշելու. «Եթե Արևելքում կա մի ժողո-
վուրդ, որ ինչպես գործնական, այնպես էլ գեղարվեստական տե-
սակետից գերազանց արժանիքներ ունի, ապա դա հայ ժողովուրդն 
Է»Ո) 1924 թ., երբ սիրիական ժողովյրդի ազգային ֊ազատագրական 
պոռթկման հավանականությանը դեմ հանդիման՝ ֆրանսիական 
գաղութարարները աշ ու ձախ կասկածելիներ էին որոնում, դաշ-
նակների կողմից որպես կոմունիստ ամբաստանվելով Դ. Նալբանդ-
յանը աքսորվեց Սիրիայից և նրա շարժումն էլ խափանվեց'1։ 

Երեսնական թվականների սկզբին Հալեպոլմ, որտեղ, ինչպես 
վկայում է ժամանակի մամուլը, «երգ և երաժշտություն բացար-
ձակապես կփայլին իրենց բացակա յությամբ»'2, եվրոպական ու 
հայկական դասական երաժշտությունը և արաբական ժողովրդա-
կան երգերը մասսայականացնելու ուղղությամբ հիշարժան գոր-
ծունեություն ծավալեց Հ. Նալբանդյանի նվագախումբը։ Հայազգի 
երաժիշտը, որ սիրիացի երգահան Ահմեդ Իբարիի, երգիչ Ազիզ 
՛Հանեմ ի և հայ ու արաբ 15 նվագածուների հետ համագործակցա-
բար հայ-արաբական երաժշտական շփումների նախաքայլերին էր 
ձեռնարկում*3, քաշալերոլթյոլն չգտնելով, թողեց Սիրիան և Եթով-
պիայի կայսեր հրավերով տեղափոխվեց Ադիս Աբեբա։ 1950 թ., 
որոշելով վերադառնալ Սիրիա, Հ. Նալբանդյանը հրաժարվեց Հա-
բեշական արքայական գնդի երաժշտապետի պաշտոնից, սակայն 
Դամասկոսում հաստատված ռազմական դիկտատուրայից խրտնե-
լով՝ նախընտրեց բնակություն հաստատել Լիբանանում*Տ 

Դարձյալ երեսնական թվականներին, Հալեպի «Հայ մշակու-
թային միությունը», որը ղեկավարում էր Աբոլհայաթյանը, տեղի 
երաժշտական կյանքում և հատկապես հայ-արարական երաժշտա-

•օ .La Syrie", 16.3.1924. 
•1 Տե՛ս «Սուրիական մամուլ», 11.2.1923, 1Տ.3.1923, 13.4.1924, 10 և 20.7. 

1924։ 
м «Եփրատ», 10.2.1933։ 

«3 «Եփրատ», 14.4.1933։ 

« «Ազդակ», 5.3.1950։ 
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կան շփումների ասպարեզում փորձեց տեղաշարժ կատարել երա-
ժիշտներ Միշելի, Թոմասի և Մարխամի օգնականությամբ, սակաւն 
նույնպես ընկրկեց իր աոաշ հարուցված դժվարությունների աոաշю» 

Հիսունական տասնամյակի երկրորդ կեսին միայն, հանրապե-
տական կարգերի վերահաստատումից հետո, հայ-արաբական 
երաժշտական կապերը, թեկուզ վտիտ, հանգոլցվեցին Հալեպ քա-
ղաքում, հիմնականում (ГԱսլամազյան» քառյակի և аԿոմիտաս» ու 
«Սպենդիարյան» երգչախմբերի շանքերով։ 

(ГԱսլամազյան» քառյակի հիմնական առաշադրանքն է եղել ոչ 
միայն պայքարել դասական երաժշտության նկատմամբ հալևպա-
հայերի մոտ տիրող անտարբերության դեմ, այլև արաբ և հայ ժո-
ղովուրդների <Հհոգեկան ապրումներու և հոլյզերո։ ընդխառնումը» 
հեշտացնելու նպատակով՝ հայերի շրշանոլմ խորացնել սերն ու 
հետաքրքրությունը արաբական երաժշտության նկատմամբ, մշա-
կելով արաբական ժողովրդական երգերըт։ Շատ արևյան վարդա-
պետի ղեկավարությամբ գործող «Կոմիտաս» երգչախումբը իր հա֊ 
մերդների հայտագրում կանոնավորաբար ընդգրկել է արաբական 
.ժողովրդական երգեր, հնարավորություն ստեղծելով, որ արաբ 
երաժիշտների շրշանոլմ սաղմնավորվի հայ-արաբական երաժշտա-
կան համագործակցության գաղափարը*1 ։ Հայ երիտասարդաց ըն-
կերակցության 1953 թ. գործող «Սպենդիարյան» երգչախումբն էլ, 
Ժ. Ի и կեն յանի ղեկավարությամբ, մեծ մասամբ Հալեպի երաժըշ-
տանոցի տնորեն Հաշեմ Ֆանսայի կողմից դաշնավորված արաբե-
րեն բազմաձայն երդերը («Ալ֊Քամհ», «Մաոլթինի» և այլն) իր 
հայտագրում ընդգրկող ա ռաշին խմբերից է եղել, դառնալով սի-
րիական պետական տոների առթիվ Հալեպում արաբների կողմից 
կազմակերպվող հավաքույթների ծրագրի զարդը։ Հայ-արաբական 
խառը երգացանկով, — ասել է խմբավարը, — նա (Гոչ միայն եր ախ-
տագիտական արժանավոր տուրք մը կոլտա արաբ ազնիվ ժողո-
վըբգին, այլև կծառայե ամրապնդելու հայ և արաբ ժողովուրդներու 
սրտակցության ամուր հիմքերը»''։ նշենք, որ երգչախմբի ամբողշ 
.ծրագիրը հաճախ է հաղորդվել Դամասկոսի ռադիոյով և հեռուս-
տատեսությամբ69 « 

66 «Եփրատ», 13.4.1934։ 
98 «Երկիր», 1958, Բ. հտ., էշ 68—67։ 
67 «Արևելք», 4.4.1958։ 
88 (ГՀայրենիքի ձայն», 17.12.1966, 
89 <rՀայրենիքի ձայն», 15.12.1971։ 
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Ուշագրավ է արար գրող Խալիլ Հինդաուիի կողմից ընդգծված 
աչն փաստը, որ Դիա և Նըշմե Սոլկկարի ջութակահար եղբայր-
ների տաղանդը մանուկ հասակից հայտնաբերվել է Հայ բարեգոր-
ծական ընդհանուր միության (ՀԲԸՄ) Հալեպի ընտանեկան ակում-
բի վարչության կողմից, որը և կազմակերպել է նրանց առաջին 
համերգը՝ սիրիական կառավարության ուշադրությունը հրավիրելով 
նրանց ապագայով զբաղվելու անհրաժեշտության վրա10։ ն. Սոլկ֊ 
կարին, 1958 թ. Փարիզի ազգային երաժշտանոցի ջութակի առաջին 
մրցանակը նվաճելով վերադարձել է իր ծննդավայրը և ի նշան հա-
յերի նկատմամբ երախտագիտության, առաջին իսկ համերգում 

նվազել Արամ Խաչատրյանի գործերից'՛յ 

* * * 

Տակավին երկրորդ աշխարհամարտի օրերին, Բեյրութի «Ռա-
դիո Լըվանս ռադիոկայանին կից գործել է «Հայկական բաժան-
մունքЯ, որի հաղորդումները 1942 թ, ապրիլից սկսած ընդարձակ-
վել են'2, իսկ հիսունական թվականների սկզբին <rԲեյրութի ռա-
դիոկայանի հայկական ժամի հանձնախոլմբի» կազմակերպումով 
էլ ավելի են ծավալվեի3։ Ռադիոն իր հայկական հաղորդումները 
դարձրել է հայ ժողովրդի պատմությունն ու մշակույթը և հատկա-
պես երաժշտությունը արաբ ունկնդիրներին ծանոթացնելու ներ-
գործուն միջոց։ Այսպես, հատուկ հաղորդումներ են նվիրվել հայ 
երաժշտության պատմությանը, Սայաթ-Նովայի կյանքին ու գոր-
ծին, Կոմիտասի ծննդյան 75-ամյակին, Ալ. Սպենդիարյանի և սո-
վետահայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններինղ*է 

Փոխադարձաբար, քառասնական տասնամյակի վերջերից Բեյ-
րութի ռադիոն սկսել Է հայերեն լեզվով հատուկ հայտագրեր հա-
ղորդել, հայերին ծանոթացնելու համար լիբանանյան մշակույթը 

70 «Սուրիս։», 21.3.1950։ 
7' «Արևելք», 14.12.1958։ 
,տ Ամենօրյա քաղաքական լրատվության վրա երկուշաբթի օրերին մանկա-

կան, չորեքշաբթի օրերին ընտանեկան և հինգշաբթի օրերին գրական-գեղարվես-

տական հայտագրեր են ավելացվել (տե՛ս «ժողովուրդի ձայն», 1.5.1942)։ 1943 թ. 

հունվարից ավելացվել Է ևս մեկ հայտագիր, յուրաքանչյուր երկուշաբթի հատուկ 

ժամ Է տրամադրվել միշազգային քաղաքական տեսության և ռազմաճակատների 

դրության լուսաբանմանը (տե՛ս «ժողովրդի ձայն», 10.1.1943)։ 

73 «Զարթոնք», 18.9.1950, 21.8.1952, 5 և 12.2.1953, 5.3.1953։ 
74 «ժողովուրդի ձայն», 7.7.1942, 1.8.1942, 22.3.1943, 19.6.1944։ «Առա-

վոտ», 10.10.1945 և 30.11.1945։ «Զարթոնք», 7.5.1947։ 
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և հատկապես արաբական գրականությունը։ Այս (ինչպես և հայ-
արաբական մշակութային կապերի ծավալման հետ առնչվող մի 
շարք ուրիշ) միշոցառոլմները, հիմնականում վարել է ազգային 
կրթության նախարարության պատասխանատու աշխատող Մ. Իս-
կենգերյանը։ Նա ելույթներ է ունեցել Լիբանանի պատմական հու-
շարձանների, ազգային կրթության դրվածքի, լիբանանցի գրող 
Բոլտրոս Բոլստանիի, Աբու Ալա ալ-Մաարիի կյանքի ու ստեղծա-
գործության և այլ հարցերի շոլրշ։ Մ. Իսկենդերյանի բազմամյա 
(1943—11966) աշխատանքը բարձր է գնահատվել լիբանանյան և 
արաբական ուրիշ երկրների կառավարությունների կողմից, որոնք 
նրան պարգևատրել են շքանշաններով՝1Տ։ 

Հիսունական տասնամյակում շարունակվել և ավելի լայն ծա-
վալ է ստացել ծանոթացումը հայկական երաժշտությանը Բեյրու-
թի ռադիոկայանից և միաժամանակ այդ ուղղությամբ սկսել է 
գործել նաև Դամասկոսի սիրիական ռադիոկայանը։ Հայ երգն ու 
երաժշտությունը առանձնապես կարևոր տեղ են գրավել Հալեպի 
ռադիոկայանից կատարվող հաղորդումների հայտագրերում՛6։ 

Լիբանանյան հեռուստատեսության հաղորդումների սկսման 
օրից (1959) հայկական երգն ու նվագը նրա հայտագրերում գրա-
վել են արժանի տեղ։ Մնայուն «հայկական ժամից» անկախաբար, 
Բեյրութի կապույտ էկրանների վրա հաճախ են երևացել քաման-
չիստ Ռոլբենը, երգիչ Խ. Փիլիկյանը և ուրիշներ17։ 

Հայկական հատուկ հայտագրերի հաղորդման գծով ակտիվ 
գործունեություն է ծավալել համերգավար Վիգի Կարապետյանը, 
օգտագործելով հայկական երդի ու պարի «Քնար» անսամբլր, 0. 
Սյոլրմելյանի Կոմիտասի անվան քառյակը և լիբանանահայ մի 
շարք ծանոթ արվեստագետների։ Հայկական այգ հայտագրերի հա-
ջողությանը մեծապես օգնել է Վ, Կարապետյանի գործակից՝ արաբ 
բեմադրիչ Իսամ Համաոլին78/ 

3 

Քառասնական թվականներին, հակառակ Գեղարվեստի Ակա-
դեմիայում նկարչության ֆակուլտետի գործունեության և նկա-

78 Տե՛ս «Այգ»յ 2.7.1955 և «Ազդակ», 13.7.1949, 2.2.1950։ 

Ո <rԱուրիա», 6.5.1950 և 17.9.1950։ 
77 «Սփյուռք», 8.8.1959։ «Մեր նշանաբանն է հառաշ», 13 և 20.1.1963։ 

7* «Սփյուռք», 15.12.1964։ 

.340 



րիչների միության գոյության, նկարչական կյանքը Լիրան անում 
անկազմակերպ և անկերպարան բնույթ է կրել։ Պետական հովա-
նավորությունից և ներքին կազմակերպությունից զուրկ ինչպես 
արաբ, այնպես էլ հայ նկարիչների ուղին անտանելիորեն դժվար 
է եղել, արվեստագետներին նյութական ու բարոյական ոչ մի քա-
ջալերություն չի ցուցաբերվել։ Հայկական մամուլը իրավացիորեն 
ամենախիստ բառերով դատապարտել է նկարչության ասպարե-
զում հատկապես «պեյրոլթահա յութ յան քարացած ճաշակը», դառ-
նությամբ ընդգծելով, որ Լիբանանի հայությունը միայն «շարժա-
նկարներ կուլ տալ գիտե»79։ 

Սակայն հայ տաղանդավոր նկարիչները վրձինը ցած չեն դրել։ 
Լիբանանի ավազագույն նկարիչ ժորժ Սիրը, իր հիշողություննե-
րում արդարը հատուցելով լիբանանյան նկարչական արվեստի 
առաջ նոր ուղիներ բացող Հարություն Կալենցին, ընդգծել է, որ 
նա վայելել է լիբանանյան պետական գործիչ Ֆարիդ Թրադի հո-
վանավորությունը՛0։ Այդ հովանավորությունը կիսել է և Լիբանանի 
«ամենաօժտված արվեստագետներից» Արմինե Կալենցր, որի լի-
բանանյան բնանկարների «զարմանալի արտահայտչականությու-
նը» քիչ երկրպագուներ չի ունեցել տեղական շրջաններում՛՝։ Հով-
հաննես Ջոմյանի շնորհալի նախաքայլն/ւը քաջալերվել են արար 
արվեստասեր Սաադիի կողմից, որը մամոլ/ի վկայությամբ շատ-
ջանք է գործադրել «հայտնագործելոլ հայ արվեստագետներոլ ար-
ժանիքները»'2։ Նկարիչ Տ. Տատրյանը Բեյրոլթում իր համար ճա-
նապարհ է հարթել հիմնականում արաբ բարերարների քաջալե-
րանքով և օգնությամբ՛3։ 

Հայրենադարձությունը Կալենցներին, Զոմ յանի ն, Ասատուր-
յանին և լիբանանահա յ ու սիրիահայ ուրիշ շատ արվեստագետնե-
րի փրկեց սփյուռքի անորոշ և դժվարին պայմաններից, հնարավո-
րություն ստեղծելով, որ նրանց տաղանդը իր ամբողջ փայլը դրսևո-' 
րի հայրենի օջախում։ Ինչ վերաբերում է Լիբանանում և Սիրիա֊ 
յոլմ մնացած նրանց արվեստակիցներին, ապա նրանք, արաբ ար-
վեստասերների քաջալերությամբ հանդերձ, անասելի դժվարոլ-
թյոլններով միայն իրենց ձեռքում են պահել վրձինն ու երանգա-

79 «Զարթոնք», 5.12.1945։ 
80 „L'Orlent", 27.2.1960. 
81 .Les Cahiers de 1 'Esf , 1946, № 4, р. 197. 
82 Vժողովուրդի ձայն», 19.7.1943։ 
8' «Զարթոնք», 18.5.1953։ 
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պնակըւ Լիբանանցի արվեստաբանների բարձր գնահատանքին ար֊ 
ժանացած Աոնիա Աղե յան ր (Ս. Սյունի, Ս. Հարիս), օրինակ, մա֊ 
մուլի վկայությամբ հաղթահարել Է «մեծ դժվարություններ» և 
ստեղծադործել «նյութական և հոգեկան ծանր պայմաններ» ասլրե֊ 
լովւ Լիբանանի առաջնակարգ նկարիչների կարգին դասվելու գոր-
ծում նրան շատ Է օգնել «իր ներշնչման աղբյուրը Լիբանանի բա-
նաստեղծական բնությունը» դարձնելը։ Իր երկրորդ հայրենիքի 
մշակույթր ներկայացնելու հանգամանքով Էլ Աղճյանր հրավիրվել 
Է Հռոմ և երկրի մշակույթի զարգացման գործին մատուցած ծաոա֊ 
յությոլնների համար պարգևատրվել լիբանանյան առաջին կարգի 
ոսկյա շքանշանով8Տ 

Հետպատերազմյան երկրորդ տասնամյակում միայն լուրջ բե-
կում առաջացավ Լիբանանի նկարչական կյանքում։ Այդ գործում 
կարևոր բաժին ունեցան հայ նկարիչները'Տ, որոնք 1955 թ. հիմ-
նեցին «Բեյրոլթահայ նկարիչների միությունը»**։ 

1954 թ. սկսած երկրի նկարչական վերելքի հաշվեկշիռը կա-
տարելու, անկախ ազգային պատկանելությունից լիբանանյան բո-
լոր նկարիչների մերձեցոլմր հեշտացնելու և նրանց նվաճումները 
ցուցադրելու նպատակով, կրթական նախարարությունը նախաձեռ-
նել Է սեզոնային նկարահանդեսների կազմակերպում։ Հենց առա-
ջին «գարնանային» և «աշնանային» սալոններին իրենց գործերով 
մասնակցել են մոտ երկու տասնյակ հայ նկարիչներ, ոչ միայն 
իրենց ձեռք բերած արդյունքները և հեռանկարները ցուցադրելու, 
այլև երկրի բոլոր արվեստագետների հետ համագործակցաբար 
լիբանանյան նկարչության վերելքի գործում իրենց բաժինը ներ-
դնելու պատրաստակամոլթյունը հայտնելու համար։ Մամուլը հա-
վաստում Է, որ լիբանանահայ երիտասարդ նկարիչնեբր, հատկա-
պես 1955 թ, «ամառային» սալոնից սկսած, ռեալիստական ար֊ 

erԱյգя, 25.12,1956։ Ս. Ագճյանի մասին արաբ և հայ քննադատների 

ելույթները տե՛ս «•Զարթոնքя, 26.5.1945։ *Այգя, 1.1.1954, 18.6.1954 և Z5.ll. 

1956։ 
88 1948 թ. աշնանը Կիլիկիայի կաթողիկոսարանում բացված հայկական ար-

վեստի ցուցահանդեսը եղել Է աոաշին առիթներից մեկը, որ արաբ մտավորակա-

նությանը հնարավորություն Է տվել ծանոթանալու հայ բագ մ աղար յան մշակույթի 

հետ։ Լիբանանի պետական թանգարանի տնորեն Նուրեդդին Բեյհումր հիացմուն-

քով Է խոսել вՀայ ստեղծագործ հանճարիя մասին, իսկ հայտնի մտավորական 

Սելի մ ե դենին՝ кհայ արվեստի գանձերիя ճոխության մասին (տե՛ս сՍո՚րիաս, 

6.2.1949)։ 
88 »Այգ։, 15.11.1955։ 
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վեսսէի բաժնում՝ լիբանանցի ականավոր նկարիչներ Տեմայե/ի, 
Օն и ի ի ու Ֆաբր ո լի/ի հետ, իրենց կարևոր խոսքն են ասել8'> 

Բոլոր դեպքերում, արվեստի տարբեր ուղղությունների բա-
խումից անկախ, ավանդական դարձած այդ (Гսալոնները» կարևոր 
հանգրվան են հանդիսացել նկարչական արվեստի ասպարեզում 
երկրի վերելքին լիբանանահայ նկարիչների մասնակցության կա-
րևորությունը դրսևորելու և մյուս կողմից հայերի և արաբների 
մշակութային հարաբերությունները սերտացնելու տեսակետից։ 
Իրոք, այդ նկարահանդեսների շնորհիվ Է, որ բազմացել ու սիստե-
մատիկ են դարձել շփումները հայ և արաբ արվեստագետների1 

Խալիֆեի ու Կիրակոսյանի, Կանաանի և Բ՚երճանի, Ջեմայելի և 
ճիպոզւյանի, Աք/ի և Դարբին յանի, Ֆարրուխի, Զղեյբի, Ալ֊Ռայեսի, 
Իրան ի ի և նրանց հայ արվեստակիցների միջև*՝*։ Այդ նկարահան-
դեսների շնորհիվ Է դարձյալ, որ արաբական մամուլը հնարավորու-
թյուն Է ստացեւ արաբ ժողովրդական լայն շրջաններին ներկայաց-
նել հայ գեղանկարչության նվաճումներընույնիսկ կազմակեր-
պելու կամ հովանավորելու առանձին հայ նկարիչների գործերի 
ց ոլցահ ան գեսն եր լ։՝՝° ։ 

Լիբանանի նկարչական կյանքի վերելքը ավելի կազմակերպ-
ված իրականացնելու տեսակետից մեծ օգնություն Է եղել 1961 թ. 
գեղարվեստի «Սոլրսոկ» թանգարանի բացումը և կերպարվեստի 
ավելի մեծ ցուցահանդեսների կազմակերպումը, որոնցում հանդես 
են եկել նորանոր հայ տաղանդներ91» Արժե նշել, որ նրանցից շա֊ 
տերր իրենց աշխատանքներում ներշնչվել են լիբանանյան բնու-
թյունից, լիբանանցիւների կյանքից ու կենցաղից և ուշագրավ ար-
վեստով իրենց կտավներում վերարտադրել Էապես «Тտեղական 
մթնոլորտ», ինչպես Սոֆիա Երամյանր, որի յուղանկարների հիմ-
նական թեման կյանքն Է, երջանկությունը, մարդկայնությունը։ 
Կենսուրախությամբ ողողված նրա նկարներում լիբանանյան գյուղն 
Է և գյուղական Ոդաբկեն», Բեյթեդդինի պալատն Է և հողի աշխա-
տավորների խրախճանքը ավազանի շուրջ91։ 

87 «Այդ», 17.12.19И և 14.8.1955։ 
88 «Մեր նշանաբանն Է հառաչX, 6.1.1957։ 
89 I V / l ' l V j 1ЧгЧ/0/1Г . 
90 ни / i . / r r 
91 Մամուլը հավաստում Է, որ 1964 թ. ցուցահանդեսներից մեկին մասնակ-

ցություն են բերել 64 հայ նկարիչներ (տե՛ս «Հառաչ դրականյ>, 12.6.1964։ «Նա-

յիրի», 3.12.1961։ «Սփյուռք», 16.1.1963 և 16.5.1964։ 
92 A. d'Andräa, Sophie Yeramlan sans meflance, ..Magazine", No. 538, 

13.4.1967, p. 63. 
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Ինչ խոսք, սակայն, որ լիբանանահա յերի նպաստը երկրի 
մշակութային կարևոր բնագավառներից մեկին ոչ այնբան քանա-
կական, որքան որակական է եղեր Բավական է ասել, որ միջազ-
գային կարևոր ցուցահանդեսներում Լիբանանի պատիվը բարձր 
պահելու գործում հայ երիտասարդ նկարիչները կանգնել են առա-
ջին գծի վրաւ Ժ. Կյովերչինյանը Հռոմի իտալա֊լիբանանյան ցու-
ցահանդեսում զբաղեցրել է ակնառու տեղ93» Ժ. Դարբին յանի գոր-
ծերը Նյոլ-Յորքոլմ գտած հաջողության համար վերցվել են Լիբա-
նանյան ազգային պատկերասրահի կողմից9*։ Վ. Կ յո քկոզյանը 
ուսանողական միջազգային մրցույթում շահել է առաջին մրցա-
նակը96ւ 

Երկրռւմ ազգային կերպարվեստի զարգացման աստիճանա-
չափի բարձրացման թելադրանքով, 1963 թ. լիբանանյան կառա-
վարությունը որոշում է կայացրել պետական և հանրային հիմ-
նարկների ներքին ձևավորման համար արտասահմանյան արվես-
տագետներին դիմելու պրակտիկայից հրաժարվել։ Այդ որոշումը 
կենսագործելով, հանրօգուտ շինությունների նախարարությունը, 
նախագահական և արդարադատական պալատների համար որմ-
նանկարների և զարդագորգերի համալիր ան ան յան մրցույթ հայ-
տարարեց։ Ժյուրիի կազմում ընդգրկվել էին փարիզյան երեք մեծ 
մասնագետներ (Օբյոլսոն, Տարլիերի և Վոժենսկի) և լիբանանյան 
յոթ հայտնի մտավորականներ (Ա. Տապետ, Պ. Ալ֊Խոլրի, Հ. էդդե, 
0. Օն սի, Ռ. Ղանեմ, ժ. Աբու Ռըզկ և Մ. Նամ ատ), Ընդ ունվեցին 
«տեղական գույն և դրոշմս կրող այն բոլոր գործերը, որոնք կա-
րոզ էին «Լիբանանը և իր ձարտարվեստը ներկայացնել արտասահ-
մանումս։ Լիբանանյան բազմահարյուր արվեստագետների հետ 
մասնակցելով մրցույթին, երեք առաջին մրցանակներն էլ նվաճե-
ցին հայ նկարիչներ՝ Ժ. Գազանճյանը և Ժ, Կ յո լվե ր չին յան ը զար-
դագորգերի, իսկ Հ. Դիարրեքիրյանը՝ որմնանկարների գծով'6։ 

Այս բոլորը ինքնըստինքյան պերճախոս կերպով վկայում են 
այն լուրջ դերի մասին, որ լիբանանահա յ արվեստագետները խա-
ղում են երկրի մշակութային վերելքի ասպարեզում։ Սակայն հա-
յերի տեղն ու դերը ավելի ցայտուն դարձնելու համար անհրաժեշտ 
է առանձին խոսել մի քանի երևելի դեմքերի մասին։ 

93 «Սփյուռք», 22.11.1962։ 

M «Այպ», 15.5.1965։ 
95 «Սփյուռք», 20.6.1959։ 

" 111Ք / II / N . SBJSEJ՝" 
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«гԼիբանանյան հայրենիքին հայ ժողովուրդէն տրված լավա-
գույն պարգևըЛ այսպես է գրել մամուլը Մերձավոր Արևելքի լա-
վագույն ծաղրանկարիչներից մեկի՝ Տիրան Աճեմ յանի մասին97, որ 
լիբանանյան մամուլի էջերում ծաղրանկարներով հանդես եկող 
առաջին արվեստագետներից մեկն է եղել։ 

Հանրահայտ իրողություն է, որ արաբական երկրներից միայն 
Եգիպտոսի և Լիբանանի մամուլն է, որ ծաղրանկարչության աս-
պարեզում շուրջ հիսնամյա ավանդույթներ ունի։ Այդ ավանդույթ-
ների ստեղծման ու զարգացման գործում, համաձայն լիբանանյան 
արվեստաբան Արգել Քերիմ Աբու ան֊նասրի վկայության, առաջ-
նային ներդրումը պատկանում է Եգիպտոսում Ալ. Սարոլխանին, 
իսկ Լիբանանում Տ. Աճեմ յան ին'յ' ։ 

Իրոք, դեռ քսանական թվականներից լիբանանյան ծաղրա-
նկարչության վաստակավորների՝ Իզզետ Խոլրշիդի, Ռըդոլան Շա-
հալի և Խալիլ ալ-Աշկարի հետ միաժամանակ, Տ. Աճեմյանը իր 
խոսքն է ասել Լիբանանի արաբալեզոլ և ֆրանսիական թերթերի 
էջերիցւ (ГԱդ-Դաբբոլր3) հանրահռչակ երգիծաթերթի հիմն ա դիրն ե-

յւից Ի• Խոլրշիդը, սակայն, շուտով լքել է հրապարակախոսությունը 
և անցել դիվանագիտական աշխատանքի, Ռ. Շահալը աստիճանա-
բար նվիրվել է գրականությանը և գեղանկարչությանը, ալ-Աշկարը 
ևս հետևել է նրանց։ Եվ միայն Տիրանն է,—ինչպես լիբանանյան 
ծաղրանկարչության պատմությունն ուրվագծելիս նշում է արվես-
տաբան Աբու ան֊Նասրը, — որ 1926 թ. մինչև այսօր, անխոնջ նվի-
րումով ծառայում է Լիբանանում ծաղրանկարչական արվեստի վե-
րելքին և այդ ասպարեզում իր երկրորդ հայրենիքը հռչակում ոչ 
միայն ամբողջ Արաբական Արևելքում, այլև արևմտյան Եվրոպա-
յում ։ 

Տ. Աճեմ յանի ծաղրանկարները կանոնավորաբար հյուրընկալ-
վել են արաբական «Ադ-Դաբբոլր», «Աս֊Սայյագ», <rԱլ֊Ամալ», 
«Ան֊նահարՅ), «ԿոհաD, аԱլ֊ջոլմհոլր ալ֊ջադիդ.«Առ֊Ռաուադ» և 
«Ալ-ջարիդա», ֆրանսիական к Լ՚Օրիան», «Լը Սոլար}>, «Անռուտ», 
(ГԼա ռըվյոլ գյոլ Լիբան», հայկական «Նայիրի», «Այգս և շատ այլ 
թերթերում ։ 

Լիբանանի արաբական մամուլը նրան է պարտական հատկա-
պես Ղանտոլսի՝ ժողովրդական առողջ հումորով րոլրժուական 

97 »Այգ», 13.10.1956։ 

»• er _ fA ^ 'ГЧГ լ յ ^ * " ձ 
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բարքերն ու սահմանափակությունները քննադատող լիբանանցի 
դեղջոլկի կերպարը1®։ 

Նույնքան վաստակավոր և նույնպես հանրահռչակ է գեղա-
նկարիչ Պոլ Կիրակոսյանըւ Նրա նկարները, բացի Բեյրոլթից, ցու-
ցադրվել են նաև Ֆլորենցիայոլմ, Տոսկանայոլմ, Փարիզում, Մի֊ 
լանոլմ, Ֆրանկֆոլրտոլմ, Մ ա րլբուրգոլմ, Հռոմոլմ. և այլն։ 14 ան-
գամ նա իր ներկայությունը արձանագրել է Ալեքսանղրիայի և 
Սան֊Պաոլլոյի համաշխարհա լին բիեննալներոլմ։ Ֆլորենցիայի և 
Փարիզի միջազգային նկարահանդեսներում մեն-մենակ ներկա-
յացրել է Լիբանանը։ 1957 թ. Բեյրութի միջազգային նկարահան-
դեսում՝ ԱՄՆ-ի, Արևմտյան եվրոպայի և Արաբական Արևելքի 
150 արվեստագետների մեջ լավագույնը հռչակվելով, նա արժանա-
ցել է ոչ միայն լիբանանյան ժյուրիի, այլև Իտալիայի Գեղարվես-
տից ակադեմիայի հատուկ ժյուրիի առաջին մրցանակներին։ Առա-
ջին կարգի մրցանակ է ստացել նաև Ֆլորենցիայոլմ, Տոսկանայից 
վերադարձել է ոսկյա մեդալով, իսկ Փարիզի րիեննալոլմ Ժան Մ ու-
լենի կողմից դասվել է ժամանակակից համաշխարհային երիտա-
սարդական նկարչության լորս ամ են ավա վերա կան դեմքերի շար-
քին՝00։ 

Քանդակագործության գծով Լիբանանի ամենահայտնի արվես-
տագետը համարվում է Բեյրութի Գեղարվեստից Ակադեմիայի 
շրջանավարտ, աշխարհահռչակ վարպետներ Յոսսենի, Ժիմոնի և 
Կանիոյի աշակերտ ՀԼավեն Խըդշյանը, որ լիբանանյան մամուլի 
արվեստի քննադատների դրվատանքին է արժանացել՝01։ հարդար-
վեստի ասպարեզում Լիբանանի ա ռաշին կին մասնագետն է հըռ֊ 
չակվել էլո Տ եր֊Մ ելքոն յան լւ|օտ» Մանրանկար արձանագործության 
գծով ամբողշ Արաբական Արևելքում համբավվել են էլմասյան 
քույրերը, որոնք արաբ ժողովուրդների ազգագրությունը, կյանքն 

Ծաղրանկարչության ասպարեզում Աճեմ յանի հետնորդ Մ. Արարատյանը 

միաժամանակ արաբական գրքերի նկարազարդման ուղղությամբ քուրշ աշխա-

տանքներ է տարեք և բարձր գնահատականի արժանացել (տե՛ս ոՆայիբի», 5.2. 

1981)։ 
100 M. Rebelz, Paul Guiragossian ä cceur ouvert, .Magazine" 1967 p. 

79—81։ Կիրակոսյանի մասին լիբանանյան արվեստաբաններ Ֆարուգ ալ-Բաղի-

լիի, Ռ. Շահա/ի, ժ. Հազարի, Ք. Ղադիի և այլոց հոդվածները տե՛ս «гԱլ-ուսբոլ ալ֊ 

արաբի»., 1987 մայիսի 22, էշ 54—61։ «Աթ-թարիկ», 1966, Л? 3—4, էշ 145—147 

և այլուր։ 
101 .L'Orient L1U6raire", 4.6.1961. 
">2 «Ազդակ», 8.7.1956։ 
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л լ կենցաղը պատկերող բարձրարվեստ տիկնիկներով մասնակցել 
են Փարիղի, Բարիի, Բեռնի և Դամասկոսի միջազգային ցուցա-
հանդեսներին, արժանանալով լիբանանյան շքանշանի և սիրիա-
կան պատվոգրի՝031 Լիբանանի պետական պաշտոնական նկարիչ է 
կարգվել Մանուկ Ալեմյանը, որի նկարներով են զարդարվել պե-
տական դրամատոմսերը, մի շարք դրոշմաթղթեր և պաշտոնական 
հրատարակություններ1041 

* * * 

Ինչպես երաժշտության, այնպես էլ նկարչության զարգացման 
բնագավառում համեմատաբար համեստ է եղել հայերի դերբ Սի-
րիա յոլմ ւ 

Հիմնական զանգվածով երկրի հյուսիսային գավառական 
կենտրոններում համախումբ, սիրիահայերը ավելի շատ են հըռ-
չակվել ժողովրդական «արվեստների» աս՛պարեզում՝ պղնձագոր-
ծական, գորգագործական և այլ աշխատանքներով, քան թե կեր-
պարվեստով։ Այսպես, օրինակ, հալեպահայ Վ. Մալճյանի հայ-
կական գորգերը սիրիական ցուցահանդեսներում արժանացել են 
առաջին մրցանակների, իսկ պղնձագործ Դալեմքարյան եղբայր-
ների աշխատանքները մեծ պահանշարկ են ունեցել արտասահմա-
նում՝0Տ։ 

1955 թ. Է, միայն, որ բժիշկ Ռ. ճեպեճյանը և Հալեպի ճար-
տարապետական ինստիտուտի դասախոս պրոֆ. Ջ՛ Դաբլա֊ 
նը, 1954 թ. աշնանը Սիրիայի Հայ բարեգործական ընդհանուր 
միության տեղական մասնաժողովի նախաձեռնությամբ կազմա-
կերպված նկարչության և գծագրության դասընթացքների (ղեկա-
վար Զ• Գաբլան) հաջողությունից քաջալերվածլ06, ստեղծեցին 
ամբողջ «Սիրիայի գեղարվեստական կյանքում ուշագրավ երևույթ 
հանդիսացող ու երկրռւմ նկարչության զարգացման համար շատ 
մեծ նշանակություն ունեցող» Մ արտիրոս Ա ար յանի անվան ակա-
դեմիան107։ Լինելով հայ-արաբսյկան մշակութային կապերի զար֊ 

"03 կ . ' R u r q j u i G , Ամէնուն տարեգիրքը, 1955, Էշ 233—235։ Նաև՝ «Այգ«, 

6.10.1954։ 

104 «Այգ», 1.8.1956։ 1957 թ. Տոկիոյի միշաղգային ցուցահանդեսին ուղարկ-

•ված լիբանանյան 6 գործերից 3-ր պատկանել են հայ լուսանկարիչների է տե՛ս 

ГЛ ՚ I H V ՚ f f A • „jJjJ«J՝ 

>03 « • Ա ր և ե լ ք а , 7 և 19.3.1957։ 

<0> էՍուրիաа, 25.10.1954։ 
107 I I в л / у / л ՚ Հ Հ ձ ֊ ձ ' . յ ^ ՝ * 
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դաց մ ան համառ ջատագով՝ ակադեմիայի հիմնադիրները նպատա-
կադրել են նպաստել ոչ միայն ընդհանրապես սիրիական և մաս-
նավորաբար սիրիահայ նկարչության զարգացմանը, այլև հայ և 
արաբ ժողովոլլւդների բարեկամական և մշակութային կապերի 
ամրապնդմանը""ւ 

Ակադեմիան պատվով է կատարել այդ առաջադրանքը, կա-
րևոր դեր խաղալով Սիրիայի հյուսիսային շրջանի հայ և աբաբ 
երիտասարդ նկարիչների արվեստը հղկելու և նրանց համագոր-
ծակցությունը իրականացնելու ուղղությամբ։ Մինչև ակադեմիայի 
հիմնադրումը, հալեպահայ փոքրաթիվ նկարիչները գործել են տե-
ղական նկարչական կյանքից կատարելապես կտրված, մինչդեռ 
1959 թ. կազմակերպված առաջին ցուցահանդեսին Д, Գաբլանի, 
Ռ. Ճեպեճյանի, Ա. Շահինյանի և ժ. Յավերյանի գործերի կողքին 
ցուցադրվել են Լ. ճանճիէի, Սամի Պոլրհանի և Իսմայիլ Մոլսթա-
ֆայի աշխատանքները109/ Ակադեմիայի իր հայ ընկերների օգնու-
թյամբ Է իր արվեստը զարգացրել սիրիացի հայտնի նկարիչ Ս. 
Պոլրհանը, իսկ հալեպահայ նկարիչների հասունացման գործում 
կարևոր ծառայություն Է մատուցել Հռոմի Գեղարվեստից ակ ադե-
միայի շրջանավարտ Թալեր Յաղըճինս0> Ակադեմիայի սաներից 
քանդակագործ Թ. Ռաստկելենյանի առաջին աշխատանքներից են 
Հալեպի (ГԹեքեյան-ՄաարիJ) մշակութային միության սրահը զար-
դարող և երկու ժողովուրդն երի բարեկամությունը խորհրդանշող՝ 
Վ. Թեքեյանի և Աբու Ալա ալ֊Մաարիի կիսանդրիները) 

Սիրիական կառավարությունը բարձր Է գնահատել սիրիական 
արվեստին և սիրիացի արվեստագետներին մատուցած ակադե-
միայի ծառայությունը, Զ- Գաբլանին պարգևատրելով ոսկյա մե-
դալով, իսկ մշակույթի նախարարը ակադեմիայի տասնամյակի 
առթիվ ընդգծել Է հայ և արաբ ժողովուրդն երի մշակութային կա-
պերի ամրապնդման ուղղությամբ հայկական հաստատության խա-
ղացած ուշագրավ դերը՝11) 

Սարյանի անվան ակադեմիայից դուրս հիշատակության ար-
ժանի Է սոսկ Հալեպի պետական ակադեմիայի դասախոս, համ -

108 «Երկիր», 1958 Ա հատոր., Էշ 43—45t «Սովետական Հայաստանа, 1965, 

X 4, Էշ 36։ 

<rնայիրի», 31.3.1959t 

Чв «Մեր նշանաբանն Է հաոաշ», 27.4.1958t «Սովետական Հայաստան»Ւ 

1965, X 9, Էշ 8, 

I" «Հայրենիքի ձայն», 25.9.1966։ 
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բավավոր Հայ բնանկարիչ Նոլպար Սարբաղյանը, որ 1959 և 1961 
թվերին Դամասկոսի, իսկ 1963 թ. Սան֊Պաոլլոյի ցուցահանդես-
ներում մրցանակների է արժանացել112« 

* * * 

Հալերը կարևոր մասնակցություն են ունեցել նաև Սիրիայի և 
Լիբանանի կառուցապատման գործին։ 

«Մերձավոր Արևելքի մեծագույն ճարտարապետներեն մինյ)՝ 
լիբանանաՀայ Պասկալ Բապոլջյանն է, որ երկրի չորս կողմերում 
՛նախագծել և կառուցել է Լիբանանի Հպարտանքը Հանդիսացող 
Հայկական թե օտար բաղմատասնյակ եկեղեցական կոթողներ, 
,<ГՀայկական պատմական եկեղեցիներու մեծ ու սլացիկ արվեստեն 
ներշնչված, անոնց Հմայքեն ու Հատակագիծ են ազդված»1՝3г 
1920 թ. Հաստատվելով Բեյրոլթոլմ և 1935 թ. ավարտելով ֆրան-
յյիական Համալսարանը, նա այնուՀետև աշակերտել է Փարիզի 
գեղարվեստի բարձրագույն դպրոցի անվանի պրոֆեսոր Անտրե 
լը Քոնդին, որի Հետ և Հետագայում նախագծել ու կառուցել է Բեյ-
րութի օդանավակայանի, Լազարիստների կոլեշի և Ռիզկի Հիվան-
դանոցի շենքերը։ 1954 թ. ստեղծելով իր նախագծային արվեստա-
նոցը, Հայ ճարտարապետը Լիբանանում, Սիրիայոլմ և Եգիպտո-
սում կառուցել է անՀամար Հիվանդանոցներ, եկեղեցիներ, մըզ-
կիթներ ու վիլլան եր11* г 

Քառասուն տարի շարունակ «լիբանանյան կառավարության 
սիրված ու Հարգված ճարտարապետն ու շինոլթյանց վերաբերյալ 
Հարցերոլ խորՀրդատոլն» է եղել Մարտիրոս Ալթունյանը, որի 
բազմաթիվ կառույցներից (Անթիլիասի տաճարը, Ս. Նշան և այլն) 
մեկն էլ Լիբանանի խորՀրդարանի շենքը էտ ուա լի Հրապարակի 
վրա, բավական է նրա անունը պաՀելոլ Համար երկրի երախտա-
վորների ոսկեմատյանում, 

Լիբանանի զարգացման Համար էական նշանակություն ունե-
ցող և Մերձավոր Արևելքում ճան ա պա րՀա շինության բնագավա-
ռում իսկական Հեղաշրջում Հանդիսացող Բեյրոլթ֊Մ աամըլտեյն 
ավտոուղին և այն Հատող կամուրջները նախագծվել են Հանրօգուտ 
շինությունների մինիստրության բաժանմունքի վարիչ Աավեն Դա֊ 
վիթյանի կողմից™, 

1 1 2 I T Զ ա ր թ ո ն ք » , 1.3.1964։ 
113 «Սփյուռք», 6.3.1963, 
114 IՀայրենիքի ձայն», 3.2.1971, 

»" «Այգ», 19.11.19Տ4 և 31.3.1956։ 
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Անհնարին է սոսկ թվարկել այն աշխատանքները, որ դամաս֊ 
կահայ ն. Յագոլպյանն ու որդիները կատարել են Սիրիայի կառու-
ցապատման ասպարեզում։ Բավական է ասել, որ նրանք են ղե-
կավարել սիրիական խորհրդարանի նոր շենքի, Դամասկոսի հա-
մալսարանի, երկրազործական մինիստրության, Արդարադատական 
պալատի, «Սեմիրամիս» հյուրանոցի, բազմաթիվ դպրոցների, հի-
վանդանոցների, եկեղեցիների և մզկիթների շինարարությունը, 
պատմական հուշարձանների վերանորոգությունը (այդ թվում և 
Պ ալմիրայի մզկիթի վերակառուցում ը 1928 թ՛), որ նրանք են կա-
ռուցել երկրի ճանապարհների մոտ 25 տոկոսը (այդ թվում հռչա-
կավոր «Բաղդադի մայրուղին3) և Լաթաքիայից մինչև Կունեյտրա 
ու Բանիաս ավտոճանապարհը) և զորանոցների ու մաքսատների 
մեծ մասը՝՝6, 

Քաղաքաշինության ասպարեզում Սիրիային կարևոր ծառայու-
թյուննե՛ր է մատուցել նաև պրոֆ. Զարեհ Գաբլանը, որ Հալեպի 
մերձակա Շահբա բարեկարգ ավանի և Դամասկոսի հռչակավոր 
Ոլդարիտ շենքի գլխավոր ճարտարապետն է եղեք՝՝1։ Հալեպահայ 
ճ. Միքայելյանի անվան հետ է կապված Եփրատ գետի շրերը Հա-
լեպ բերելու ծրագրի իրագործման աշխատանքների հիմնական 
մասը՝՝1, 

Բեյրութի բազմաթիվ հռչակված զբոսավայրերի նախագծման, 
կառուցման և հարդարման գործում փայլել է ճարտարապետ Սու-
րեն Սասունին, որի նախագծած «քավ գյոլ Ռոլա» զվարճավայրի 
համանմանակը ամերիկացիները ուզեցել են ամեն գնով ունենալ 
Հոլլիվոլդի շրջանում՝՝9։ ճարտարապետներ Վ. Աշճյանի և Ղ• Ա-
մ աս յանի նախագծերը մերձավորարևելյան մրցույթներում առաջ-
նության են արժանացել՝10։ Դամասկոսոլմ գեղազարդել է Դավիթ 
Հովհաննիսյանը սուլթան Սելի մի և Բեյրոլթում Դաբբազա մզկիթ-
ները 

Հայերը կարևոր մասնակցություն են ունեցել Լիբանանի և Սի-
րիայի ոչ միայն կառուցապատման, այլև պատմական հնություն-
ների պահպանման գործին, 

ւ ՛ 6 Ն . Յ ա գ ո ւ պ յ ա ն , Հանուն երջանկության, Կահիրե, 1960, է{ 119։ 

«Բագին», 1964, M 4, էէ 80։ 

И» «Սուրիա», 20.5.1953։ 

» s «Ազդակ», 30.7.1957, 
130 «Ազդարար», 5.1.1946։ 

121 «Զարթոնք», 3.2.1954։ 
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Հաշվի առնելով Լիբանանում և հատկապես մայրաքաղաք Բեյ-
ր ութում հիսունական թվականների վերջերից քաղաքաշինության 
աննախընթաց թափը և այդ առիթով հնարժեք ու պատմական շի-
նություններին սպառնացող վտանգը, 1960 թ. Իվոն Սոլրսոկ-Կոկ-
րանի նախագահությամբ կազմվել է պատմական հուշարձանների 
պահպանման ընկերություն, որի վարչության մեջ իր եռանդուն 
աշխատանքով փայլել է Տիգրան Ս ա րաֆյանը՝2՝2, կարծես փոխա-
րինելով ճարտարապետ Մ. Ալթունյանին, որ մինչև իր մահը պատ-
մական յուրաքանչյուր շենք կորստից փրկելու համար անդուլ պայ-
քար է մղել։ 

Բեյրութի ամերիկյան համալսարանի պրոֆեսոր Հ. Գա լա յան ը 
երկար տարիներ Լիբանանի ազգային թանգարանի և հնություննե-
րի պահպանման բաժանմունքի գլխավոր ճարտարապետն է եղել 
1ւ կարևոր ծառայություններ է մատուցել ոչ միայն հին և միջնա-
դարյան պատմական կոթողների պահպանման և ուսումնասիրման 
ասպարեզում, այլև իր հոդվածներով պ րոպ ագան դե լ է դրանք123 » Իր 
հերթին պատմարան Ն. Ջիգեջյանը Փյունիկիայի պատմությանն ու 
հնագրությանը նվյիրել է «Տյուրոսը դարերի ընդմեջենյ> և «Ջիբեյ-
լը դարերի ընդմեջենJ> անգլերեն մենագրությունները12Տ 

Հյուսիսային Ս իրիայում նախապատերազմյան ժամանակա-
շրջանում Հ. վ. Մսրլյանը կատարել է հնագիտական կարևոր պե-
ղումներ, հատկապես ս, Ւովմասի և ս. Սիմոնի վանքերում12Տյ 
Գրեթե նույն ժամանակներից սկսած երկրի հնագույն . պատմական 
հուշարձանների հետազոտման ասպարեզում իրենց լուման են ներ֊ 
դըրել նաև Ժ. Գալեմքաբյանը, Հ. Քիրիշյանը, և Ա. Տետերյանը՝տ։ 
՛Փարիզի համալսարանից վկայված հնագետ֊ճարտարագետ Գա֊ 
լեմքարյանն է, որ պետական հանձնարարությամբ 1942 թ. սկսած 
գլխավորում է հինգերորդ դարի կոթողներից Սյոլնակյացի եկեղե-
ցու վերակառուցման աշխատանքները121 ։ 

4 
Ինչպես օսմանյան տիրապետության ժամանակաշրջանում, 

այնպես էլ ֆրանսիական մանդատի տարիներին թե' Ս իրիայում և 

122 «Սփյուռք», 28.5.1980։ 

123 <гՍփյուռք», 3.10.1959։ 
124 ЧЛ ,յ> • i v n / i r / л ձ ^ - * ' ^ ՝ " 
125 «Զարթոնք», 10.5.1953։ 

126 G. Tchalenko, Vlllages Antiques de la Syrle du Nord, է. I, Paris, 
J953, р. XV. 

127 «Հայրենիքի ձայն», 10.10.1969։ 
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թե՚ Լիբանանում ազգային արաբական թատրոն գոյություն չի ու-
նեցել։ 

Փաստորեն մինչև վաթսունական թվականները սիրիական ու 
մանավանդ լիբանանյան Հասարակայնոլթյոլնը իր բավականու-
թյունը որոնել է կինոդահլիճներում, քանի որ նույնիսկ մշակու-
թային կյանքի իր եռուզեռով համբավված Բեյրոլթը չի ունեցել 
ազգային մնայուն որևէ թատրոն ու թատերախումբ։ 

ճիշտ է, Դամասկոսում ու Բեյրոլթոլմ հաճախադեպ, իսկ գա-
վառական քաղաքներում երրեմնակի, մերթ մասնավոր սրահնե-
րում ու մերթ գիշերային զբոսարաններում գործել են «ժողովըր-
դականյ> առանձին խմբեր, սակայն նրանք հիմնականում բեմ են 
հանել անարվեստ զավեշտներ կամ էժանագին մելոդրամաներ և 
առնվազն թատերասեր հասարակության ճաշակը բթացնելու ճա-
նապարհով՝ ազգային թատրոնի ծնունդը ավելի շուտ արգելակել են 
ու հապաղեցրել։ 

Ազգային թատրոնի բազմադարյան ավանդույթներ ունեցող, 
օսմանյան կայսրությունում թատրոնի նախաձեռնող և արաբական 
թատերական շարժման վրա անառարկելի ներգործություն թողած 
հայ ժողովրդի սիրիական ու լիբանանյան հատվածները, ընդհա-
կառակն, իրենց ներփակ կյանքում անընդմեշ հարատևած թատե-
րական միշոցառոլմներին հետպատերազմյան տարիներին նոր 
թափ և աշխուժություն են հաղորդել™։ 

Թատերական կյանքի բնագավառում, հատկապես Լիբանա-
նում, հայ գազթօշախը ամենից ներկայացուցչական համայնքն է 
մնացել մինչև վաթսունական թվականների սկիզբը։ Համազգայինի 
«Գասպար Իփեկյանտ, Գրական շրշանակի «Նոր բեմ», Հայ երիտա-
սարդաց ընկերակցության <ГՎահրամ Փափազյան» և այլ կիսա-
պրոֆեսիոնալ մնայուն խմբերի ներկայացումները, ինչպես նաև 

128 Տակավին քսանական տասնամյակի սկզբին Լիբանանում և Սիրիայու-1 

կազմակերպվել են մի շարք թատերախմբեր («Մելբոմե», гՎերածնունդ» և այլն), 

որոնք բեմ են հանել Մ. Պեշիկթաշլյանի, Հ. Պարոն յանի, Ա. Շիրվանզադեի, Տ. 

Ձուխաշյանի, Մոլիեռի և Շեքսպիրի գործերը (տե՛ս «Կիլիկիա», 26.12.1918 I։ 

14.3.1919։ (ГՍուրիական մամուլ», 4 և 22.3.1923, 10 և 20.5.1923, 13.9.1923, 

«Արև», 14 և 19.3.1923)։ VՈւրախալի պարագա մըն ալ սա է, թե հայ ժողովուր-

դը ՒՐ ԲոԼ"Ր զրկումներեն ու տառապ ան քներ են վերշ չէ դագրած իր միտքն ու 

հոգին հավասարապես զարգացնող գեղեցիկը երագել»,— իրավամբ գրել է լի-

բանանահայ մի լրագրող. Բելրութոլմ «Օթելլոյի» բեմականացման առթիվ (տե՛ս 

«Արև», 14.3.1923)։ 
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սփյուռքի տարբեր անկյուններից հյուրախաղերով Լևանտ ժամա-
նող շնորհալի դերասանների ելույթները տոն են տվել լիբանան-
յան (ու մասամբ նույնիսկ սիրիական) թատերական կյանքին։ 

Ոչ միայն հայկական մամուլը, այլև տեղական թերթերի ար-
վեստի խրոնիկադիբները, ինչպես օրինակ Ալրեռ Խայյաթը փա-
րիզյան «Թեաթր» հանդեսում (1963 թ. Л1 7) իրավամբ ընդգծել են, 
որ լիբանանահա յ թատրոնի ներկայացումները երկրռւմ «ամենից 
հատկանշականները» և գեղարվեստական մակարդակով «բարձ-
րագույնն» են եղել, համեմատած հատկապես Սեսիլ Ժանիսի և Եվ 
Թյոլրքիեի՝ ֆրանսախոս արաբներից կազմված խմբերի ելույթ-
ների հետ։ Սակավ պերճախոս չէ և այն փաստը, որ լիբանանյան 
պետական բարձրագույն շքանշանի արժանացած լիրանանցի առա-
ջին թատերական գործիչներից մեկը եղել է Համազգայինի խմբի 
ղեկավար Ժ. Սարդսյանը, որպես վարձատրություն երկրռւմ թա-
տերական արվեստի զարգացման գործին ավելի քան քսանամյա 
իր ծառայությունների|и> 

Հայկական լուրջ թատերախմբերի հետ միասին պարբերաբար 
ելույթներ են ունեցել նաև հայկական «ժողովրդական» խմրեր, 
երբեմն նույնիսկ կրկնելով իրենց արաբ արվեստակիցների խա-
ղացանկը։ Վերջիններից է եղել, օրինակ Դ, էվերեկլյանի «Լիբա-
նանահա յ թատերասերների խումբը», որ Բեյրութի արաբական 
ռամկական բեմերից փոխ է առել «Սթեզ ճահ շեն.1) և «Հըմմոս» զա-
վեշտները130 / Բ. Հատիտյանը նման խմբերի համար հատկապես 
հեղինակել է «Քաաք թազա» («Թարմ կարկանդակ») երգախառն 
զավեշտը, որ հետպատերազմյան առաջին տարիներին մեծ ժողո-
վըրդականոլթյուն էր վայելում'31« 

Եթե, սակայն, «Ժողովրդական» թատրոնի բնագավառում հայ 
սիրողներն են դիմել իրենց արաբ աստիճանակիցների օրինակին, 
ապա լրջարվեստ թատրոնի հողի վրա հայկական համայնքը ինքն 
է բարերար ազդեցություն գործել լիբանանյան-արաբական ազ-
գային թատրոնի ծննդյան և զարգացման վրա։ 

Մի կողմից հայկական կիսապրոֆեսիոնալ թատրոնի և հատ-
կապես «Վահրամ Փափազյան» խմբի բարձրորակ ներկայացում-
ները, մյուս կողմից բեմադրիչ Պերճ Ֆազլյանի և թատրոնի ուրիշ 

123 «Սփյուռք», 30.6.1965։ 

՝ 3 ° *Ազդակ», 6.9.1950։ 

"1 «Ազդարար», 15.12.1945։ 
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հայ գործիչների անձնական շփումները լիբանանյան թատերական 
շրջանների հետ՝**, խթան են հանդիսացել արաբական թատրոնի 
ստեղծման հարցը իր ամրողշ սրությամբ վեր հանելուն։ 

Եվ ահա 1964 թբեմադրիչներ Պերճ Ֆազլյանի, Ջելալ հու-
րիի, Անտոլան Մոլլտակայի և Միշել Ղորայեբի համագործակցու-
թյամբ հիմնադրվեց «Լիբանանյան արդի թատրոնը», որը գրեթե 
մեկ ամսում բեմ հանեց Սթրինտբերգի «Հայրը» և Բրեխտի «Սի-
մոն Մաշարի տեսիլքները»։ Խումբը ոչ միայն հիմնականում հեն-
վել է Պ. Ֆազլյանի փորձի ու հմտության վրա, որպես թատրոն 
օգտագործել հայկական «Կյոլլբենկյան» սրահը, այլև ունեցել է մի 
շարք հայ դերակատարներ և ներկայացումները տարել է լիբանա-
նահայ տաղանդավոր նկարիչ Պոլ Կիրակոսյանի բեմազարդերով՝33։ 
Բայց քանի որ երկու ներկայացումներն էլ տրվել են ֆրանսերեն 
լեզվով, «Լիբանանյան արդի թատրոնն» էլ, ինչպես իր նախորդ-
ները, միայն անունով է լիբանանյան եղել և երկրռւմ ազգային 
թատրոնի ստեղծման հարցը մնացել է անլույծ՝3*։ 

Լիբանանի ազգա յին ֊արաբա կան մշակույթի զարգացման հա-
մար խիստ կենսական այդ հարցի լուծման հետ կապված խնդիր-
ները ճշտորոշելու նպատակով, խաղաղության պաշտպանության 
լիբանանյան կոմիտեի օրգան «Աթ֊թարիկ» հանդեսը 1964 թ. 
կազմակերպել է կլոր սեղանի մի խորհրդակցություն։ Լիբանան-
յան ազգային թատրոնի շուրջ այդ մեծ խոսակցությանը հրավիր-
վել են թատերագիր Ժորժ Շեհադեն, երգահան և օպերետների հե-
ղինակ Ասի և Մանսոլր Ռահբանի եղբայրները, թատերական նկա-
րիչ Պոլ Կիրակոսյանը, րեմադրիչ-դերասաններ Մ ունիր Աբու Դոլբ-
սը, Միշել Ղոըայեբը, Ջելալ Խոլրին և դերասանուհի Մարի-Կլոդ 
էդդեն՝33։ Մասնակիցները տարակարծիք չեն եղել այն հարցում, 
որ ազգային թատրոնի ստեղծումն ու գոյատևումը հնարավոր կլի-
նի, եթե հաշվի առնվեն լիբանանյան ժողովրդի հոգեկան պահանջ-
մունքները133։ 

ւ32 Հատկանշական է, որ լիբանանցի աշխարհահռչակ բանաստեղծ-թատերա-

գիր ժորժ Շեհագեի «Վասգոյի հեքիաթըа պիեսը իր հայրենիքում ա ռաշին ան-

գամ բեմականացվել է Պ. Ֆազլյանի խմբի կողմից, Ա, Դարյանի թարգմանու-

թյամբ։ 

>33 „ Բ ա գ ի ն a , 1964, М 3, էշ 73։ 

134 «Հառաշ գրականа, 1964 թ. ապրիլի 30, էշ 16։ 
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>36 «Հառաշ գրականа, 1964 թ., ապրիլի 30։ 
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Մամուլի հաղորդումները թույլ են տալիս կռահել, որ «Լիբա-
նանյան արդի թատրոնիս շուրջը համախմբված գործիչները, հենց 
ա պ պահանջմունքների որոշման հողի վրա, բաժանվել են տար-
րեր խմբավորումների, և 1965 թ. Բեյրութի «Շեհարազագ», «Հիլ֊ 
թոնս և «Աշրաֆիե» կինոթատրոնները գրեթե միաժամանակ վե-
րածվել են թատրոնի՝ հյուրընկալելու համար կազմակերպված 
երեք թատերախմբերին՝ «Ազգային թատրոնս, «Բեյրութի թատրոնս 
և «Ազատ թատրոնս։ 

Այդ խմբերից ամ են ա առաջավորը «ինքն աֆին ան и ավորմ ան» 
հիմունքով գործող «Ազատ թատրոնն» Էր, որի առաջադրանքն Է 
եղել դառնալ լիբանանյան ազգային թատրոնի կորիզը՛ «Ազատ 
թատրոնը» որդեգրել Է ժողովրդական թատրոնի սկզբունքը, «որ 
շեշտը կդնե հանդիսատեսին վ_րա, և հետևաբար, թատրոն բերելու 
համար ժողովրդի հոծ բազմությունները, թատրոնը կտանի ժո-
ղովրդին՝ շրջուն թատերախմբերոլ և ի հարկին բացօդյա բեմա-
դրություններս։, միջոցով»131։ 

«Ազատ թատրոնը» իր գործունեությունն սկսել Է 1965 թ. դեկ-
տեմբերին, բեմադրելով Էլիզաբետյան շրջանի անգլիական թատ-
րոնից Բեն Ջոնսընի «Վոլբոնեն»։ Բեմադրիչ Պերջ Ֆազլյանը, որ 
նախկինում հայկական երկու թատերախմբերի խաղացանկում 
իրագործել էր այդ պիեսի բեմհանոլմը, այս անգամ ներկայացրել 
էր «ազգայնացված» (արաբականացած) մի Վոլբոնե։ նրա հանձ-
նարարությամբ, լիրանանցի երիտասարդ թատերագիր էդուառ 
Բուստանին ոչ թե թարգմանել, այլ պիեսը դարձրել էր լիբանան-
յան՝ «Ծերոլնու աղվեսությունները», ստեղծելով լիբանանյան 
շրջապատ, լիբանանյան կերպարներ և օգտագործելով լիբանան-
յան խոսակցական արաբերենը։ Այգ բոլորը, լինելով ավելի մոտ 
ու հարազատ լիբանանցիների սրտին ու հոգուն, գրավականն են 
հանդիսացել պիեսի և ամբողջ թատրոնի ժողովրդականացման13,է 
Արժի նշել, որ հաշվի առնելով արաբական նորագույն գրականու-
թյան՝ թատերագրության տեսակետից աննախանձելի վիճակը, լի-
բանանյան թատերական գործիչները հետագայում որդեգրել են 
Ֆազլյանի «ոճը»։ 

«Ազատ թատրոնի» գործունեությանը Պ. Ֆազլյանից բացի 
մասնակցել են դիմահարդար Կայծակ Գնդոլնին, սրահի և լույսի 

137 «Հառաչ», 19.12.1985։ 
138 Գ , S b r m b r j U l G , Ո՛ւր է լիբանանյան ազգային թատրոնը, ffՀառաչл, 19.12. 
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պատասխանատու Անտոն ժիրակոն, հանդերձանքների հեղինակ 
Սիրո Ֆազլյանը և ուրիշ հայեր։ Լիբանանյան ազգային թատրոնի 
նախաքայլերը արվել են Պ. Կիրակոսյանի բեմազարդերի ստվե-
րում և երկրի լավագույն կոմպոզիտորների շարքում դասվող Պո-
ղոս ճ ելա լյան ի նվագի հնչյունների ներքո։ 

Ոչ միայն «Ազատ թատրոնի», այլև լիբանանյան մյուս թատ-
րոնների գործունեությանը ևս հայերը կարևոր մասնակցություն 
են բերել։ «Բեյրութի թատրոնում», օրինակ, Մ. Միթոլայի «Կրոկ-
մյոսյո» պիեսի գլխավոր հերոսուհու դերը վարպետությամբ կա-
տարել է Լիզետ Ենոքյանը, իսկ ընդհանուր առմամբ թատրոնի 
գործունեությունը հովանավորվել է Հայ կաթողիկե ընկերության 
վարչության կողմից139< 

Հատկանշական է, որ դեմոկրատական «Աթ-թարիկ» հանդեսի 
կողմից լիբանանյան ազգային թատրոնի հարցերին նվիրված երկ-
րորդ մեծ ասուլիսում, արաբ տասնյակ անվանի մտավորականնե-
րի հետ (ժորժ Շեհագե, Ասի Ռահբանի, Բիլենդ ալ-Հայդարի, Մո-
համմեդ Այթանի, Ժելալ Խո լրի և այլք) իրենց հեղինակավոր 
խոսքն են ասել նաև Պերճ Ֆազչյանն ու Պոլ Կիրակոսյանը1*0։ 

Լիբանանահայ դեմոկրատական մամուլը իրավամբ ընդգծել է, 
որ Լիբանանի արաբական-ազգային թատրոնի ստեղծման գործին 
հայերի ակտիվ մասնակցությամբ «կնվիրագործվի Լիբանանի ազ-
գային մշակույթի զարգացման ու լիբանանահայոլթյան մշակու-
թային ազատ զարգացման ներդաշնակությունը» և «կկատարվի 
նաև երկու մշակոլյթներու մերձեցումը՝ փոխադարձ հարստացման 
հիման վրաJ)141» 

Դժբախտաբար նույնը չի կարելի ասել Սիրիայի մասին, քա-
նի որ քառասնական տասնամյակի վերջերից հայ համայնքի ազ-
դա յին ֊մշակութային ազատ գործունեության առաջ հարուցված 
խոչընդոտները ոչ միայն խափանել են սիրիահայ թատրոնի ստեղ-
ծումը, այլև անհնարին դարձրել թատերական արվեստի ասպա-
րեզում սիրիա-հայկական ամեն մի համագործակցությունMJ» 

» » .Magazine*, No. 538, 13.4.1967, р. 19. 
1 4 0 o r ^ ' i i n « f _ r >.x*n „(jA^Ain* 
'« «Հաոաշ», 12.tX.1965։ 
143 Քսանական թվականների սկզբին Հալեպում ձևավորվող թատերախմբերը 

աստիճանաբար կազմալուծվել են և այնուհետև սիրիահայ գաղութը փաստորեն 

չի ունեցել ոչ մի քիչ թե շատ մնայուն որևէ խումբ։ erՀալեպի հայությունը զըրկ-

ված է գեղարվեստական վայելք են, թատերական ներկայացումները գրեթե ան-
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Արաբական կինոարվեստը սկզբնավորվել է 1925—1926 թթ՛, 
Եգիպտոսում։ նյութական միջոցներից և տեխնիկական հնարավո-
րություններից զուրկ լինելով, արաբական մյուս երկրների և գլխա-
վորապես Լիբանանի արվեստագետները ասպարեզ են որոնել Սա-
հի րեում ։ Հիշատակության արժանի է լիբանանահա յ նասիբյանը, 
որ Եգիպտոսում իր անունը կրող կինոստուդիան հիմնելովս երես-
նական թվականներից սկսած քիչ ծառայություն չի մատուցել արա-
բական կինոյի զարգացմանըս3։ 

Կինոն, որպես կապիտալի օգտագործման շահավետ ասպա-
րեզ, բավականին ուշ է գրավել լիբանանյան բուրժուազիային։ 
Հայտնի ձեռնարկատերեր Կատտանը և Հադդադը 1937—1938 թթ. 
փորձել են սկզբնավորել լիբանանյան ազգային կինեմատոգրա-
ֆիան, «Բաալբեկի ավերակների մեջ» ֆիլմի նկարահանումներին 
ձեռնարկելով, սակայն տեխնիկական անձնակազմի պակասի հե-
տևանքով գործը տապալվել ('4<ւ 

Ավելի քան մեկ տասնամյակ այլևս Լիբանանում ոչ մի փորձ 
չի արվել արաբական ֆիլմեր նկարահանելու։ 1950 թ. միայն, լիբա-
նանահա յ ձեռնարկատեր Հարություն Թոլրապյանը, հիմնելով լի-
րան ան յան ա ռաշին կինոստուդիան («Թոլրա֊ֆիլմ»), նկարահանել 
է երկրի առաջին լիամետրաժ ֆիլմը՝ «Արուս Լուբնան» («Լիբա-
նանի հարսը»), որը ներկայացվել է Բեյրոլթոլմ 1951 թ. մար-
տին՝*5, 

Լիբանանյան կառավարությունը և անձամբ հանրապետության։ 
նախագահն ու վարչապետը քաջալերություն և աջակցություն չեն 
խնայել ձեռնարկատեր Թոլրապյանի, եգիպտացի բեմադրիչ Հոլ-
սեյն Ֆաոլզիի, գլխավոր դերակատարներ Մոհամմեդ Սալմանի և. 
Հոնեյնի գործի հաջողության համար՝*'. Այդ ֆիլմը, — գրել է հայ-
կական մամուլը, — «արաբ և օտար արվեստագետներոլ վկայու-
թյամբ հաջող գործ մըն է և պատիվ կբերե ոչ միայն Բ՚ոլրա-ֆիլ֊ 
մին, այլև Լիբանանի»՝*1, 

ծանոթ են իրեն, ու այդ անունով հրամցվածներն ալ հաճախ ափ հափո պատ-

րաստված ու լույս աշխարհ րերված ձեռնարկներ են, գեղարվեստի պետքե մլէ՛ 

ավելի ապրեցնելու համար աս ու ան», — գրել Է «Եփրատ» թերթը 1933 փետըր-

վարի 10-ի համարում։ 

« 3 .Cinema et Culture Arabes', Beyrouth, Oclobre 1962. p. 29. 
144 .Les Cahlers de l'Est", 1945 № 1. pp. 141—142. 

«Սուրիա», 28.9.1950։ 

«Զարթոնք», 15.10.1950 և 15.11.1950։ 

W «Զարթոնք», 1.1.1951։ 
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Պետք է խոստովանել, սակայն, որ այդ կինոնկարը հետաքըր-
քըրական էր այնքանով միայն, ինչքանով հայ ձեռնարկատերի և 
կինեմատոդրաֆիայի հայ մասնագետի՝ օպերատոր Օհան Կոստան֊ 
յանի անունները կապում էր Լիբանանի հողում նկարահանված 
առաջին ֆիլմի հետւո։ Որովհետև կինոնկարը սովորական մի մե-
լոդրամա է եղել և որպես «լիբանանյան»՝ բնական տեսարաններն 
է ունեցել միայն։ Այդ իսկ պատճառով հաջողություն չի գտել և 
անարձագանք է մնացել։ 

«Արուս Լոլրնանին» հաջորդող փորձերն էլ եղել են միևնույն 
մակարդակի և ունեցել են միևնույն ճակատագիրը։ «Օտար ֆիլմե-
րուն նմանելու բացահայտ ճիգը, վաճառականական բոլոր պա-
հանջքներուն գոհացում տալու պատրաստակամ ությունը, ինչպես 
նաև մելոտրամին տրված ավելորդ տուրքը արդեն դատակնիքը 
հանդիսացան ծնող նոր արվեստին»,—իրավամբ գրել է առաջա-
դեմ հայ կինոքննադատըա։ 

Լիբանանում կինոարվեստի լճացման հետևանքով, լիբանա-
նահայ գաղթօջախի ծնունդ մի շարք շնորհալի աստղեր, հետագա-
յում ասպարեզ են որոնել արաբական կինոյի օջախ եգիպտական 
կինոստուդիաներում։ Առաջին հերթին հարկ է հիշատակել դեռա-
տի Փերուզ Գալֆայանին, որ եգիպտական մի շարք կինոնկարների 
գլխավոր դերակատարոլհին է եղել և իր ետևից տարել է նաև քույ-
րերին՝ Սիրվարդին և նելլիին՝10։ Մադլեն Մակսոլդյանը ևս «Կոլտ 
ալ-Կոլլուբ» անվան ներքո որպես գլխավոր դերակատարոլհի հան-
դես է եկել եգիպտական ստուդիաներում, որտեղ երբեմն իր տա-
ղանդն է ի գործ դրել նաև Պերճ Ֆազլյանը, հատկապես «Սեֆեր-
բերլիկ» հանրահայտ կինոնկարում1511 

Ինչպես տեսնում ենք, լիբանանահայերը, թեև աննշան լափով, 
մասնակցություն բերել են արաբական կինոարվեստին։ Դժբախ-
տաբար ոչ մի տվյալ թույլ չի տալիս նույն բանն ասելու նաև սի-
րիահա յերի մասին։ 

Մյուս կողմից Լիբանանի և Սիրիայի հայկական մամուլն էլ 
արաբական կինոյի նկատմամբ ցուցաբերել է անտարբեր վերա-
բերմունք։ Բավական է ասել, որ քառասնական թվականների վեր֊ 

"՚ «Ազդակ», 31.121951։ 
149 VՄեր նշանաբանն է Հառաշ», 2.2.1958։ 

>5° «Այգ», 11.3.1954 և 11.11.1955։ 
1Տ1 «Այգ», 8.5.1965։ 
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շերից «Զարթոնքը» և այնուհետև մյուս օրաթերթերը (հատկապես 
«Այգը») սկսել են իրենց ընթերցողներին ներկայացնել Բեյրութի և 
Հալեպի կինոթատրոնների պաստառների վրա ցուցադրվող ֆիլ-
մերը, սակայն իրենց ուշադրության առանցքում պահել են միայն 
ու միայն ամերիկյան և մասամբ էլ արևմտաեվրոպական ֆիլմերը։ 

Արաբական կինոարվեստի նկատմամբ հայկական մամուլի 
վերաբերմունքի ասպարեզում իսկական հեղաշրշում է առաջ բերել 
«Մեր նշանաբանն է հառաջ» շաբաթաթերթը։ Նրա աշխատակից-
ներ Ս. Վահագնը, Լ. Թորոսյանը և ուրիշներ սիստեմատիկ կերպով 
իրենց ուշադրության կենտրոնում պահելով արաբական կինոն և 
վեր հանելով արաբական երկրներոլմ կինոարվեստի նվաճումները, 
մեծապես օգնել են հայ կինոհանդիսատեսների շրջանում առաջա-
ցած կանխակալ կարծիքի ցրմանը,,տ» Առաջադեմ հայ կինոքննա-
դատների ուշադրությունից շի վրիպել մանավանդ նորածին լիբա-
նանյան ազգային կինոարվեստը, որի առաջին հաջողությունը՝ 
Ժորժ Նասերի «Դեպի ո՞լրը», և՛ իր հղացումով, և' իր բեմադրու-
թյամբ, ու մանավանդ Լիբանանի համար ամենից ցավոտ մի հար-
ցի՝ ազգաբնակչության արտագաղթի վրա սևեռված իր հայացքով, 
արժանացել է պատշաճ վերլուծության'53» Հաջողություն էր նաև, 
անկասկած, Ֆիլիպ Ակի կայի «Աղքատների թագավորությունը» կի-
նոնկարը, մայրաքաղաք Բեյրութի թարախոտ վերքին՝ հյուզավան-
հ ետնա խորշերին նվիրված։ Հայ և արաբ աշխատավորների կյանքի 
դաման «բնաշխարհը» պատկերող այդ ֆիլմի գլխավոր դերակա-
տարոլհին է եղել հայկական թատրոնի շնորհալի աստղերից Լիզ 
Սարգսյանը, որին մամուլը «լիբանանյան Բրիջիտ Բարդո» մակ-
դիրն է տվել™, 

Ց 

Հայերին և արաբներին մշակութային փոխհարաբերություն-
ների մեջ դնելու տեսակետից ուրույն դեր են խաղացել Բեյրութի 
ֆրանսիական և ամերիկյան համալսարանները։ ՛նրանք ոչ միայն 
Լիբանանին ու Սիրիային ապահովել են բարձրագույն կրթությամբ 
զինված մասնագետներով, հատկապես բժիշկներով, ճարտարա-

,э2 Նրանք մի ժամանակ հրատարակել են նաև շաբաթաթերթի լուրշ հավել-

վածներ՝ կինոարվեստին նվիրված։ 
1 5 3 Լ. Թ ո ա ս յ ս ւ ն , Վերշապես լիբանանյան ազգային սինեմա մը, «Մեր նշա-

նաբանն է հառաշа, 2.2.1958։ 
1 5 4 I « U V . - f , - 0 i j o « j \ . ( j J j * ) ՝ 
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սքետներով, ինժեներներով և իրավաբաններով, այլև հանդիսացել 
են հայ և արաբ մտավորականության շփման ու ծանոթացման ժա-
մադրավայր, միաժամանակ հայկական գաղթ օջախներին հնարա-
վորություն տալով կազմակերպելու և գործունեության լայն ասպա-
րեզ նետելու գիտության տարբեր բնագավառներում նշանակալից 
խոսք ասող հարյուրավոր հայորդիների։ 

Այս տեսակետից հատուկ ծառայություն ունի Բեյրութի հի-
սուսյանների՝ 1881 թ. հիմն ա դրված а Սեն ժոզեֆ» ֆրանսիական 
համալսարանը, որ դեռ դարավերշից օսմանյան կայսրության տար-
րեր մասերից իրեն է ձգել բարձրագույն ուսման հետամտող հար-
յուրավոր հայ երիտասարդների155/ 

Հաշվի առնելով Սիրիայոլմ և Լիբանանում հայերի ստվարա-
թ վոլթ յո ւնն ու նրանց պատմական անցյալի և դարավոր մշակույթի 
նկատմամբ հարաճող հետաքրքրությունը, առաշին աշխարհամար-
տի հետևանքով փակված արևելագիտական ֆակուլտետի վերա-
րա ցմ ան առթիվ 1933 թ. Հովհաննես Մսրյանի ջանքերով հիմնսւ-
դըրվել է հատուկ հայագիտական ամբիոն, ոչ միայն ուսումնասեր 
հայ երիտասարդներին հայագիտության ասպարեզում խորանալու 
հնարավորություն տալու, այլև օտարներին՝ հայ ժողովրդի բազ-
մադարյան անցյալի մշակութային նվաճումները ծանոթացնելու 
նպատակով։ Առաշին տարիներին ծրագրում եղել է միայն օտար 
ուսանողների համար հայոց լեզվի դասընթաց՝ ֆրանսերեն լեզ-
վով։ Աստիճանաբար ընդգրկվել են հայագիտական այլ առարկա-
ներ և դասավանդությունն էլ, 1941 թ. սկսած, կատարվեք է հա-
յերենով15*, 

Հետպատերազմյան ժամ անակաշրշանոլմ, համալսարանում 
հայերի տեղն ու դերը նկատելի վերելք են արձանագրել, համա-
պատասխանաբար շեշտակի դարձնելով նաև հայ և արաբ կրթա-
կան մշակների ու գիտնականների, ինչպես նաև հայ և արաբ ապա-
գա երիտասարդ մասնագետների շփումներն ու փոխադարձ ծանո-
թությունը։ Արդարև, հետպատերաղմ յան տարիներին է, որ հա-
մալսարանում նշանակալի գործունեություն են ծավալել դասախոս 
Մ. Բաղդասարյանը, բժշկական պոլիկլինիկայի ամբիոնի վարիչ 

155 Համալսարանի արխիվների տվյալներով, միայն 1899—1913 թթ. վկայվել 

են հայ 59 բժիշկներ և 10 դեղագործներ, իսկ հայ կաթողիկե 20 հոգևորականներ 
tl շրջանավարտ են եղել աստվածաբանական բաժնից (տե՛ս Ս. վ ա ր ժ ա պ ե տ յ ա ն , 

Հայերը Լիբանանի մեշ, Բեյրութ, 1951, էշ 463—465)։ 

I" «Զարթոնքя, 2.10.1954։ 
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Ժ. Ար и լան չան ր, քիմիայի լաբորատորիաչի վարիչ Գ. Պ ոլճիգան֊ 
յանր, անվանի բժիշկներ Վ. Սեֆերչանը, Ս. Կերկերչանը և տաս֊ 
նչակ ուրիշներ՝1'։ Աստիճանաբար մեծացել է և տարբեր ֆակուլ-
տետներում սովորող հաչ երիտասարդների թիվր։ 

Հետպատերազմյան ժամանակաշրջանում է դարձյալ, որ արե֊ 
վելագիտական ֆակուլտետն ու հատկապես հայազիտական ամ-
բիոնը լուրջ վերելք են ապրել և ուշագրավ ծառայություն մատու-
ցել հայ ժողովրդի պատմությունն ու մշակույթը օտարներին և 
հատկաս/ես արաբներին ծանոթացնելու ուղղությամբ։ 1952 թ. 
սկսած հայագիտական ամբիոնում դասավանդվել են հա( ժողովրդի 
և հայ դրականության պատմություն, հայկական բանասիրություն, 
գրաբար և աշխարհաբար լեզուներ։ (ГՀայագիտական թեքումով 
արևելագիտական բարձրագույն վկայական)) ստանալու համար 
ուսանողը հայագիտական առարկաներից բացի պետք է յուրացներ 
նաև Ասորիքի և Փյոլնիկիայի պատմություն և հնագրություն, 
արաբական երկրների պատմություն և սոցիոլոգիա՝3*։ Մյոլս կող-
մից արևելագիտական ֆակուլտետն իր մատենաշարով լույս է ըն-
ծայել մի շարք հայագիտական գործեր և համալսարանի հանդեսի 
հայագիտական հավելվածները։ Միաժամանակ կազմակերպելով 
բազմաթիվ հրապարակային դասախոսություններ՝ լիբանանյան 
մտավորականությանը հաղորդակից է դարձրել հայկական հերո-
սական էպոսի, հայ հին գրականության, ճարտարապետության, 
մանրանկարչության, դրամագիտության հետ՝ ընդգծելով հայ-արա-
բական հնադարյան առնչությունները,5В; 

erՍեն ժոզեֆ» համալսարանի ամբիոնից հայ և արաբ ժողո-
վոլրդների բազմադարյան կապերը բանասիրորեն հիմնավորելու և 
լիբանանյան մտավորականության լայն շրջաններում ջանասիրո-
րեն պրո պ ա գանդե լու ուղղությամբ անգնահատելի ծառայություն է 
մատուցել Հովհաննես վ. Մսրյանլւ160» Նրա դասախոսություններից 

'57 Տե՛ս «ժողովուրդի ձայնа, 20.11.19*4 ե 6.4.1947։ <гԱյգа, 7.4.1955։ 

.L'Orlent Litteraire", 10.3.1962 
>5» « г Զ ա ր թ ո ն ք а , 2.10.1954, 

"59 .ԱյգЛ, 1.1.1955։ 
160 Հ. Մսրյանը (1883—1965), տասը տարի հիսուսյանների աստվածաբա-

նական т и մ ան ff հետևելուց հետո, 1929—1932 Փարիզում աշակերտել է Մեյեին, 

Մաբիեսին, Տիլին, ժենեստալին և Բուայեին, Սոբբոնում եզել է Մեյեի ասիս-

տենտը (տե՛ս ffՍփյուռքа, 25.8.1965)։ 
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առանձին հիշատակության են արժանի հատկապես (ГՀայկական և 
արաբական գեղարվեստի առնչությունները)), аՀայաստանի քարա-
վանային քաղաքներն ու ճանապարհները արաբական շր/անում)), 
аԱրաբական տիրապետության ժամանակաշրջանում Հայաստանի 
տնտեսական կյանքի ընդհանուր գծերը» և ուրիշներ"՝։ Նրա դա֊ 
սախոս֊ոլթ յոլններն ու ուսումնասիրությունները, հատկապես հայ 
և արաբ ժողովուրդների կապերին անդրադարձող էշերը, հյուրըն-
կալվել են լիբանանյան հեղինակավոր հրատարակություններումie2t 

Հայ և արաբ ժողովուրդների բարեկամական կապերի սեր-
տացման համար Հովհ. Մսրյանի ծառայությունները արժանացել 
են Լիբանանի կառավարության գնահատանքին։ 1962 թ., կրթու-
թյան մինիստրության միջնորդությամբ, նա պարգևատրվել է Մայ-
րիների Ա. կարգի ասպետի շքանշանով։ Այդ առթիվ կառավարու-
թյան ներկայացուցիչ էմիր Մորիս Շեհաբը չի մոռացել իր ելույ-
թում շեշտելոլ Հ. Մսրյանի կարևոր վաստակը (Гարտասահմանում 
Լիբանանի անվան պանծացման» ուղղությամբ1Ю« 

Բեյրութի Ամերիկյան համալսարանի անվան հետ են կապված 
շատ ու շատ հայ գիտնականների անունները։ Դեռ այն ժամանակ, 
երբ համալսարանը նոր էր իր դռները բացել որպես (ГՍիրիական 
բողոքական կոլեշ» (1866 թ.), նրա հիմնադիր պրոֆեսորների 
շարքում մեծ երախտիք Լ ունեցել կարգաթող Հակոբ եպիսկոսլոս 
Պոլոլցիի որդին՝ բժիշկ Հովհաննես վարդապետը, Շոտլանդիայում 
բարձրագույն կրթություն ստացած մի գիտնական, որ 17 տարվա 
իր մանկավարժական գործունեության ընթացքում արաբ ուսանող-
ների համար գրել է բնախոսության, մարդակազմության, դիաղըն-
նոլթյան, առողջապահության և ախտաբանության մասին բազմա-
թիվ գրքեր™, 

Ինչպես ֆրանսիական, այնպես էլ ամերիկյան համալսարանը 
մինչև առաջին աշխարհամարտը եղել է օսմանյան կայսրության 
տարբեր շրշաններից ուսումնատենչ հայ երիտասարդներին ձգող 

16". «Արարատ», 20.11.1945։ «Ազդակ», 10.1.1946։ «LeS CahierS de l'Est» 
1946, ff 4, ր. 194 և 1946, К 6, ր. 54։ 

162 Տե՛ս հատկապես Ֆուադ Բուստանիի «Արաբական հանրագիտարանիV 

հատորները, հրատարակված Բեյրութում, 1956 թ. սկսած։ 

•63 «Սփյուոք», 7.6.1962։ 
I м А. Крымский, История новой арабской литературы, Москва, 197!. 

стр. 392. 
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մի կենտրոն՝1*', և աչն այդպիսին էլ մնացել է հետագայում ամ-
բողջ Մերձավոր և Մ իքին Արևելքի հայ ուսումնասերների համար՝6*։ 

Չունենալով հումանիտար գիտությունների նկատմամբ միև-
նույն հակումը, ինչ ֆրանսիական համալսարանինն էր, ամերիկյան 
համալսարան ր զուրկ է եղել հայ-արաբակ՛ան առնչությունների 
զարգացման գործում իր նույնատիպ նպաստը բերելու հնարավո-
րությունից։ Սակայն գերագնահատած չենք լինի նրա դերը, եթե 
ասենք, որ Բեյրութի ամերիկյան համալսարանը, հատկապես հետ-
պատերազմյան ժամանակաշրջանում, հայ գաղթօջախներին ավելի 
լայն հնարավորություններ է ընձեռել Սիրիային և Լիբանանին 
պարդևելոլ համաշխարհային հռչակ ձեռք բերած գիտնականներ: 
Արդարև, ամ բողք Մերձավոր և Մ իքին Արևելքում լինելով ճշգրիտ 
գիտությունների և հատկապես բժշկագիտության գծով ամենից 
հեղինակավոր կենտրոնը և իր հիվանդանոցում ունենալով պրակ-
տիկ գործունեության ամենալավ կազմակերպված բազան, ամե-
րիկյան համալսարանը եղել է մի օջախ, որտեղ հայ գիտնական-
ները հնարավորություն են ունեցել բացահայտելոլ իրենց ընդու-
նակությունները, և որպես դասախոս կամ գիտության մշակ՝ իրենց 
նպաստը բերելու հատկապես լիբանանյան բժշկագիտության վեր-
ելքին։ Բավական է ասել, որ միայն բժշկական ֆակուլտետում 
գործունեություն են ծավալել այնպիսի հեղինակություններ, ինչ-
պես բժշկապետներ Հ. Ենիգոմշյանը, Ե. $իդեջյանը, մաշկա-վենե֊ 
րական ամբիոնի վարիչ Լ. Չաղլասյանը և տասնյակ ուրիշներ՝6'։ 

Հետպատերազմյան շրշանում տարբեր ֆակուլտետնե-
րում սովորող հայ երիտասարդների քանակական մեծության մա-
սին է վկայում այն փաստը, որ 1946 թ. համալսարանից վկայվել 

1«5 Համալսարանի արխիվների տվյա/ներով 1895—1915 թթ. վկայվել են հայ 127 

բժիշկներ, 51 դեղագործներ, 3 ատամնաբույժ, 9 հիվանդապահուհի, С առևտրի 

և 11 արվեստի պսակավորներ (տե՛ս II. 4 u i r d u i 0 | b l l l ] u i l i , նշվ. աշխ., էշ 459— 

463)։ Համալսարանի Ուեստ Հոլի հուշատախտակըորտեղ թվարկված են առաշին 

աշխարհամարտին զոհ գնացած շրջանավարտները, ցույց է տալիս, որ վերջին ֊ 

ներիս գերակշռող մասը եղեւ են հայեր (տե՛ս А. К SCUljidn, The Armenien 
Communities in Syria under Ottoman Domination, Harvard, 1965, p. 341. 

166 1924 թա համալսարանի 70 շրջանավարտներից 1 0 ֊ ը հայեր էին (տե՛ս 

«Արև», 15.8.1924)։ նույն թվին դասախ ոսական պաշտոն ունեին 5 հայեր՝ գլխա-

վոր ախտաբան Հ. Ենիգոմշյանը, մանրէաբան Է. Ջանյանր, ատամնաբուժության 

կինիկայի վարիչի օգնականներ՝ Ռ. Մխիթարյանն ու Լ. Ալյանաքը և /եզվաբան 

Վ. Արծրունին (տե՛ս աԱոլրիահայ տարեցույցа, 1925, Էշ 33—36)։ 

>" гԱզդակа, 13.10.1949 և 7.6.1956։ <гԱյգа, 26.1.1954։ 
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են 36, 1950 թ.՝ 30, 1951 թ.՝ 33, իսկ 1962 թ.՝ 57 հայ շրջանա-
վարտներ16'։ Հայերի ոչ միայն քանակական, այլև որակական նշա-
նակության մասին է խոսում այն, որ հնարավոր է եղել, օրինակ, 
ճարտարագիտական բաժնի erհայկական պատվաբեր դիմագծի» 
մասին խոսել։ Իրոք, 1956 թ. տվյալներով, այդ ֆակուլտետի 256 
ուսանողներից 96-ը եղել են հայեր, аբոլորն ալ հաջողակ ու առա-
ջադեմ»։ Ֆակուլտետում դասախոսել են 5 հայ պրոֆեսորներ, վար-
չական գործերը ղեկավարել է հայուհի, իսկ տասնյակ ուրիշ հայեր 
էլ աշխատել են մասնագիտական սպասարկություններում և լաբո-
րատորիաներում։ Ամբիոնի վարիչ պրոֆ. Խ. Երամյանը վայելել է 
այնպիսի հեղինակություն, որ համալսարանի ուսումնական նոր 
կառույցների նախագծումը հանձնարարվել է նրան՝69։ 

Բեյրութի ամերիկյան համալսարանում հայերի նշանակալից 
դերը և լիբանանյան գիտության զարգացման գործում նրանց 
նվիրյալ աշխատանքը բարձր գնահատանքի են արժանացել միշտ։ 
Համալսարանի նախագահը, այցելելո վ Անթիլիասի հայկական կա-
թողիկոսարանը, հայ ժողովյւդի իմացական կարողությունների ներ-
բողն է հյուսել և դրվատել իրեն գործակցող հայ պրոֆեսորների 
աշխատանքը։ Այդ բարձր գնահատանքի գործնականացոլմն էր 
անշուշտ այն, որ 1965 թ. համալսարանը պատմության ֆակուլտե-
տին կից ստեղծեց հայ ժողովրդի պատմության և մշակույթի ամ-
բիոն™։ 

Լիբանանի բուհերում հայերի տեղի ու դերի և ընդհանրապես 
լիբանանյան գիտության առաջընթացի գործին հայերի մասնակ-
ցության մասին խոսելիս, չպետք է չմոռանալ նաև մի քանի այլ 
հայկական անուններ։ 

նրանցից առաջինը՝ Բեյրութի Հայկազյան կոլեջի գիտության 
դասախոս Մանոլկ Մանուկյանն էէ Նրա ղեկավարությամբ ստեղծ֊ 

<rԺողովուրդի ձայն», 27.1.1946, 7.2.1946 և 28.6.1946։ «Զարթոնք», 27.1. 

1946։ «Ագդակ», 29.6.1930 և 29.6.1951։ «Սփյուռք», 12.7.1962։ 

>•9 «Ագդակ», 4.2.1951։ «Այդ», 8.5.1956։ 
170 «Բադին», 1965, К 3, Էշ 80։ 1952 թ. «անհատական նախաձեռնությամբ» 

ստեղծված հայագիտական ամբիոնը իրականում եղել Է «հայագիտական իսկա-

կան ուսումե մը ավելի1 հայ մշակույթի ընդհանուր պատմության շուրշ կատար-

ված դասախոսոլթյանց շարթ մը, առանց մասնագիտական մերձեցման» և ունե-

ցել Է խիստ կարճատև գոյություն (տե՛ս «Զարթոնք», 12.10.1954)։ 
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վել է ուսանողական «Հրթիռների ակումբ»՝ մասնակցությամբ 3 
Հաչ և մի արաբ պատանիների։ Իրենց դասախոսի Հսկողությամբ, 
պատանիներին Հաջողվել է Հրթիռաշինության ասպարեզում Միջին 
և Մերձավոր Արևելքում առաջին փորձը կատարել և առաջին Հաջո-
ղությունն արձանագրել։ 1961 թ. փորձարկված առաջին Հրթիռի 
Հաջողությունից Հետո, պատանիները նույն թւէի մայիսի 6-ին ար-
ձակել են 13 կգ քաջով երկրորդ Հրթիռը, որ մամում 800 կմ արա-
գությամբ բարձրացել է 2360 մ։ Մայիսի 15-ին փորձարկվել է ռա-
դիոազդանշաններով կառավարվող երկաստիճան մի Հրթիռ, որ լի-
բանանյան բանակի մասնագետների բարձր գնաՀ ատ ականին է 
արժանացել։ 1962 թ. դեկտեմբերին արձակված եռաստիճան Հըր-
թիռը 180 կմ բարձրանալով և 425 կմ տարածություն կտրելով ըն-
կել է Միջերկրական ծով՝1՝, 

Բեյրութոլ մ տնտեսագիտական ինքնուրույն ֆակուլտետ է 
Հիմնել Ա. Սիմոնյանը և Հայերի շրջանում արաբագետ տնտեսա-
գետներ պատրաստելու գծով կարևոր ծառայություն մատուցել լի-
բանանահայոլթյանը՝'2, Տնտեսագիտության երիտասարդ դոկտոր 
սիրիահայ Ռ. Պողոսյանը Փարիզի Համալսարանին ներկայացրել 
է «Վերին Ջեզիրե» աշխատությունը, որ պրոֆ. Համիդ Անթաքիի 
գնահատությամբ լավագույնն է իր տեսակի մեջ։ Պողոսյանը 
առաջինն է, որ ըստ արժանվույն ընդգծել է հայերի դերը Սիրիայի 
հյուսիսային գոտոլ զարգացման գործում1,3յ 

ԼիբանանաՀայ լրագրող և պատմաբան ՎաՀե Դավիթյանը, որ 
իր «Վոսփոր և Դարդանել» ուսումնասիրությամբ ԿաՀիրեի «Ժուռ-
նալ դԵժիպտ» թերթի 1945 թ. կազմակերպած արևելագիտական 
մրցույթում առաջին մրցանակին է արժանացել, ՄԱԿ-ի կողմից 
1954 թ. «Կրթություն և միջազգային փոխըմբռնում» թեմայով Հե-
տազոտությունների մրցանքում ևս 50 երկրների գիտնականներից 
առաջ է անցել։ ՄԱԿ-ի դափնեկիրը Նյոլ-Յորք է Հրավիրվել Լիբա-
նանի մասին դասախոսությոլններ կարդալու. Իր երկրորդ Հայրե-
նիքի միջազգային վարկը բարձրացնելու ուղղությամբ Հայ գիտ-

1" Տե՛ս «Известия», 2.6.1962 և 24.11.1962։ 

"» «նայիրի», 5.5.1957։ 
113 R. Boghossian, La Haute Djezlreh, Alep, 1952. ԱչխաաությաՆ ա ֊ 

ոաշաբանը գրել է Ֆրանսիայի իրավաբանական համալսարանի և Փարիզի ե ր ֊ 

կըբա բանական ուսումնարանի պրոֆեսորներից, երկրաբանության ֆրանսիական 

ակադեմիայի անդամ Պիեր Ֆրոմոնը։ 
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նսսկանի ելույթների դերը ըստ արժանվույն դնահատվել է տեղի 
а՛Ալ֊ Հո դա ь արաբական թերթոլմ՝'*։ 

Վ. Դավիթյանի ուշագրավ միջոցառումներից է «Պատմական 
Հետազոտությունների լիբանանյան կենտրոնը», որ հիմնադրվեց 
1952 թ•։ Կենտրոնի գործունեությանը եռանդուն մասնակցություն 
են բերել արաբ, հայ և եվրոպացի պատմաբաններ, իրավաբաններ 
և տնտեսագետներ։ Բավական է ասել, որ միայն 1952 թ. լիբանան-
յան հայտնի մտավորականներ Միշել ալ-Խոլրին, Զորշ Ազգին, 
էդոլառ Հոնեյնը, Ֆոլադ Հադդադը, էդմոնդ Ռաբբադր, էլի Բոլս-
դանին, Մանսոլր Շալլիդան, Ջաբբար Աբդել ՛Սուրը և ուրիշներ, 
կենտրոնում կարդացել են տասնյակ դասախոսոլթյուններ Լիբա-
նանի 1861 թ. օրգանական ստատուսի, գնդապետ Լոոլրենսի, Լո-
գանի դաշնագրի, նեղուցների իրավական դրության, անկախ Լիբա-
նանի միջազգային պայմանագրերի, բրդերի, լիբանանյան գաղթ֊ 
օջախների և այլ նյութերի շոլրշ՝'5։ 

Վ. Դավիթյանը աշխատել է ոչ միայն ամրապնդել հայերի և 
արաբների մշակութային համագործակցությունը, այլև ջանք չի 
խնայել արաբներին ծանոթացնելու Սովետական Հայաստանի 
նվաճումներին։ Այսպես, Բեյրութի «Կոմբա» ֆրանսերեն շաբաթա-
թերթում Ս. Միշել-Դյոլլոնի ստորագրած «Հայկական կնճիռը» հոդ-
վածի176 հակասովետական պնդումներին, նա կորովի հակահար-
ված է տվել նույն հանդեսում, ընդգծելով, որ հայ ժողովուրդը 
երախտապարտ է սովետական վարչակարգին, «որուն շնորհիվ 
Հայաստան կյանքի կոչվեցավ և 30 տարվան աշխատանքով մը 
հրաշքներ իրականացոլց երկրին մեշ»177։ 

Ինչ վերաբերում է Սիրիային, ապա մայրաքաղաքում գործող 
սիրիական բարձրագույն կրթության հաստատություններում և ընդ-
հանրապես երկրռւմ գիտության զարգացման ասպարեզում հայերի 
տեղն ու դերը խիստ աննշան են։ Բարեբաստիկ բացառություն է 
Փարիզի գեղարվեստից վարժարանի և քաղաքաշինության ինստի-
տուտի շրջանավարտ պրոֆ, Զարեհ Գաբլանը, որ 1948 թ. սիրիա-
կան համալսարանի ղեկավարության հրավերով հաստատվել է Հա-
լեպում և տեղում կազմակերպել ճարտարապետության և քաղա֊ 

IM Տե՛ս «Զարթոնք», 22.10.1952, «Այգ», 11.9.1954։ 

176 «Զարթոնք», 4.5.1952։ 

176 Հայերեն թարգմանությունը տե՛ս «Ազդարար», 2 և 9.9.1950։ 

ւ77 «Combat», 1950, N 34։ 
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քաշինոլթյան բարձրագույն դպրոց՝1*, 14 տարի շարունակ կատա-
րելով դասախոսական աշխատանք։ 1962 թ. պրոֆ. Գաբլանը տե-
ղափոխվել է Բեյրոլթ՝ դասախոսելոլ համար տեղի Գեղարվեստի 
ակադեմիայում և երկրաչափական ինստիտուտում։ 

Պետք է ընդգծել, սակայն, այն կարևոր դերը, որ Հալեպում 
կատարել ու կատարում է «Հալեպի կոլեշը» (AleppO C o l l e g e ) ոչ 
միայն հայ և արար մտավորական կադրեր պատրաստելու, այլև 
նրանց շփումները սերտացնելու տեսակետից։ Մինչև 1920 թ., 
դրեթե կես դար Այնթաբոլմ գործելուց հետո, «Կենտրոնական Թուր֊ 
բիայի կոլեշը» տեդափոխվել է Հալեպ, որպես տասնյակ հազա-
րավոր հայ գաղթականների «թանկագին նվերը» ասպնշական 
արաբներին։ Կոլեշի ղեկավարներից բժիշկ Ա, ՋեբԼջյանր իր հու-
շերում ընդգծում է, որ «գաղթականաց այս դպրոցը» մինչև 1936 թ. 
ինքնուրույն և այնուհետև Հալեպի «Պրեսպիտերիըն հայ սկոլլ աֆ 
բոյզի» հետ միավորված՝ արժանացել է արաբական պետական և 
ժողովրդական շրջանների գնահատանքին, մանավանդ օգնելով, որ 
հայ և արաբ ժողովուրդները «ինչպես որ դարերու ընթացքին բա-
րեկամներ եղած են, նույն ուղղությամբ շարունակեն այս մտեր-
մությունը մինչև վերջ»՝10։ 

* * * 

Հայ նոր գաղթօջախների կազմավորման օրերին Սիրիայոլմ 
և Լիբանանում գործում էին այնպիսի անվանի բժիշկներ, ինչպի-
սիք էին Ա. Ալթունյանը, Ա. Ջեբեջյանը, է. Ալթոլնյանը, Ֆ. Հով֊ 
նանյանը, Զ՛ Արսլանը, ժ. Պապիկյանը, Հ. Գանթաըջյանը, Խ. Պո֊ 
ղոսյանը, 0. Լոռենցը, Հ. Տեր֊Ղևոնդյանը, Գ. Ասլան յանը, Ա. 
Հինդլյանը և ուրիշներ, որոնց հետ միասին բազմատասնյակ դե-
ղագործներ և ատամնաբույժներ հատկապես Հալեպում ու նաև Դա-
մասկոսում, Բեյրութում, Լաթաքիայոլմ, Դեյր էզ֊Զորոլմ, Ջեբ֊ 
լեոլմ, Անտիոքոլմ և այլուր հավասարապես սպասարկում էին ինչ-
պես հայ, այնպես էլ արաբ և այլազգի հիվանդների՝10։ Առողջա-
պահության ասպարեզում հայ նորաբնակների կատարած դերի 

178 «Սուրիս,», 24.2.19*9։ 

Ա. ճես|ենյ|աքյ, Հալեպի ամերիկյան դոլեճին տխուր բայց քաջալերիչ պատ-

մականը, (ГՍուրիա», 19.3.1950։ 
180 վ . | յեմեւ՝նիպսւշւսւն, Վկայություն անդարձ մեկնած Հալեպահայ ազգային-

ներով մասի՛ն, »Զարթոնք», 6.7,1958, նաև „ Annuaire Oriental", Constantinople, 
1923, pp. 1536—1554. 
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առնվազն քանակական կողմի մասին պատկերացում տալու հա-
մար բավական է արձանագրել, որ 1925 թ. միայն Հալեպոլմ գոր-
ծում էին հայ 32 բժիշկներ, 85 ատամնաբույժներ և 15 դեղա-
գործներ131։ Ինչ վերաբերում է որակական կողմին, ապա լրագրող 
ժորժ Շամիի վկայությամբ առողշապահոլթյան և բժշկագիտության 
զարգացման գործում Սիրիայոլմ և Լիբանանում հայերի ներդրու-
մը «տպավորիչ է»՝է2 ։ 

Հնարավորություն չունենալով մի աո մի պատկերել հայերի 
անվան հետ առնչվող բոլոր բուժական հիմնարկների եռուն գոր-
ծունեությունը, աշխատենք այստեղ գեթ թռուցիկ հայացքով ոլր-
վանկարել դրանցից հիմնականներըг 

1923 թ. հիմնադրված և մի քանի հարյուր մահճակալ ունեցող 
Ազոլնիեի բուժարանը իր տեսակի մեջ եզակի է ոչ միայն Լիբա-
նանում, այլև ամբոզշ Արևելքում ։ Բեյրութի ամերիկյան համալ-
սարանի հիվանդանոցի վարիչ պրոֆ. Չ՛ Ղեբսի վկայությամբ, 
բուժարանը «իր կազմակերպվածությամբ, իր ձեռներեցությամբ, 
իր հոգածությամբ և իր հրաշալի ոգիով» բացառիկ տեղ է գրա-
վում և Լիբանանը «կրնա պարծենալ նման առաջնակարգ հաստա-
տությունով մըտ>Հէ3։ 

Հալեպի հնագոլյն և Արաբական Արևելքի ամենից հռչակավոր 
հիվանդանոցներից մեկը 1891 թ. հիմնադրված և մինչև հիսունա-
կան թվականների վերջերը գործած «Ալթոլնյանտ հիվանդանոցն 
էր, որ արդիական սարքավորումներով և որակյալ մասնագետնե-
րով իր ժամանակին անմրցակից ապավենն էր Հյուսիսային Սի-
րիայի բազմազգի հիվանդների1Mi 

Բժշկապետ Ասատոլր Ալթոլնյանը (1857—1950), որ իր բու-
ժական գործունեությունը սկսել էր 1881 թ. Այնթաբոլմ, ԱՄՆ-ում 
կատարելագործվելուց հետո 1889 թ. հաստատվել էր Հալեպոլմ և 
կարևոր ծառայություն մատուցել Սիրիայում բժշկագիտության և 
առողջապահության՛ զարգացմանը։ 1896 թ. Ռենտգենի ճառա-
գայթային սարքը գյուտից հազիվ մի տարի անց, Միջին Արևելք 
մոլծած հայ բժշկապետը 1908 թ. հիմնադրել է իր արդիական հի-
վանդանոցը, որտեղ 1919 թ. իրեն համագործակցող բժիշկ որդու 

181 յ { . Պ ա պ ի կ յ ա ն , Սուրիս։ և հայությունը, «Արևս, 26.8.1925։ 

182 «Արևելք», 2.1.1960։ 
183 «Վերածնունդ», 23.10.1938։ «Զարթոնք», 8.5.1946 և 18.2.1951։ 

IM Ա. Ս յ ո ս ՝ մ ե լ յ ա ն , Պատմություն Հալեպի հայոց, հ. Բ, էչ 829—832։ նաև՝ 

«Հայաստանի կոչնակ», 1950, էշ 156—157 և 179—182։ 
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էրնեստի Հետ կատարել է ավելի քան 20 Հազար վիրաբուժական 

գործողություն18տ» Հիվանդանոցին կից՝ 1927 թ., Հիմնադրվել է 

Սիր իա յա մ առաջին բուժքույրերի դպրոցը և դեղագործական Հե-

տազոտական կենտրոնը։ 

Ինլպես Հիվանդանոցի, այնպես էլ բուժքույրերի դպրոցի և 

դեղագործական կենտրոնի անձնակազմը Հիմնականում բաղկա-

ցած է եղել Հայերից, որոնց, վերշին երկու տասնամյակներում, 

Համագործակցել են նաև արաբ և օտարազգի բուժաշխատողներ։ 

«Ալթունյան» Հիվանդանոցի անձնակազմը գրեթե ամբողջությամբ 

Հայկական էր և այդպես էլ մնաց մինչև վերջ», — վկայել է բժիշկ 

Ռ. Ջեբեջյանը, ավելացնելով, որ «կարևոր այս բժշկական Հաս-

տատության մատուցած խոշոր ծառայությունները անխտիր 

կբաշխվեին տեղացի ղանգվածներոլն, ըլլային անոնք քրիստոնյա 

կամ մուսուլման, արաբ կամ Հայ, Հրեա, քուրդ կամ թուրք»՝Mt 

Սիրիայոլմ ժամանակակից բժշկագիտության Հիմնադրի և 

զարգացնողի ծառայությունները երկրի գիտական և պետական 

շրջաններում բարձր գնաՀատականի են արժանացել։ Հայ բժշկա-

պետի անունով է կոչվել (սկսած իր կենդանության օրերից) Հա-

լեպի Ազիզիեի շրջանի մայրուղիներից մեկը։ Ա, Ալթոլնյանը 

1933 թ. ընտրվել է Հալեպի բժիշկների միության նախագաՀ, իսկ 

1946 թ., երբ միությունը վերակազմակերպման է ենթարկվել, այդ 

պաշտոնը նրան շնորՀվել է ցմաՀ։ 1939 թ. «պատվավոր անդամ» 

է ընտրվել վիրաբույժների միջազգային խորՀրդի, որը նրան շնոր-

Հել է նաև գիտական կոչում և ոսկե մեդալ։ Սիրիական կառավա-

րությունը իր Հերթին Ալթոլնյանին պարգևատրել է «Սիրիական 

Արժան յա ց» 3 շքանշաններով (1931, 1939 և 1950 թթ.), որոնցից 

վերջինը՝ «բացառության կարգով» տրվող «գերագույն շքանշան»։ 

Դարձյալ Հալեպոլմ է, որ 1906 թ. սկսած եռանդուն գործու-

նեություն է ծավսւլել Բեյրութի ամերիկյան Համալսարանի շրջա-

նավարտ (1902 թ.) և Գերմանիա յո ւմ կատարելագործված բժիշկ 

Ա. Ջեբեջյանը (վախճանված 1952 թ.)։ 1919 թ. բժիշկ Ֆ. Հով-

նանյանի Հետ (վախճ. 1936 թ.) նա Հիմնել է սեփական Հիվան-

դանոց, որ ամբողջ Հյուսիսային Սիրիայում Հայ և արար «աղքատ 

ու միջակորյար Հասարակության Համար նախախնամական դեր» 

«Զարթոնք», 10 և 19.1.1950։ 

1 8 6 Ռ. Ջ ե ք ե յ յ ա ն , Հալեպի մեծանուն բժշկապետը՝ Ա. Ա. Ալթոմւյան և իր 

գործը, Հալեպ, 1969, էշ 7։ 

24—726 
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է կատարել և որ 1942 թ. որդու՝ բժիշկ 1Ь. Ջ եբեջյանի ջանքերով 
բացված ակնաբուժական բաժնի շնորհիվ, ձեռք է բերել էլ ավելի 
մեծ հռչակ՛", 

Ջերմ հայրենասեր Ա. Ջեբեշյանր գործուն մասնակցություն է 
բերել հալեպահայ հասարակական կյանքին, ջատագովելով հայ-
արաբական բարեկամական հարաբերությունների ամրապնդումը։ 
1926—1927 թթ., երբ Սիրիայի ներքաղաքական բարդ իրադրու-
թյան հետևանքով հայ նորաբնակների շրջանում խուճապահար 
արտագաղթի մի շարժում էր սկսվել, նա «Ռահնամայոլմа ստո-
րագրեց «Ձայն մը Սոլրիայենւ> հռչակավոր կոչը, որտեղ ջանում էր 
իր հայրենակիցներին ետ կանգնեցնել անխորհուրդ քայլերից՝**՝։ 

Ա. Ջեբեջյանի որդին՝ Բեյրութի ամերիկյան համալսարանի 
շրջանավարտ հռչակավոր ակնաբույժ Ռ. Ջեբեջյանը, Սիրիա յոլմ 
տրախոմայի դեմ մեծ պայքարի կազմակերպիչն ու կուրության 
կանխարգելման սիրիական ընկերության (1948 թ.) նախաձեռնողն 
է եղել'89» Արաբական Արևելքում առաջինը նա է օգտագործել 
Հ1947 թ.) պրոֆ. Ֆիլատովի հյոլսվածաբուժոլթյան մեթոդը և նրա 
• ջանքերով է, որ մահմեդական աշխարհում առաշին անգամ ընդուն-
վել է օրենք (1952 թ.) մեռյալների եղջերենին օգտագործելով 
կույրերին տեսողություն պարգևող գործողությունների թույլատրե-
լիության մասին1Տ0» Ռ. Ջեբեջյանը միաժամանակ մեծ աշխատանք 
է կատարել կույրերի սիրիական առաշին դպրոցի հիմնադրման 
համար (1955 թ.), դպրոց, որի բոլոր ուսուցիչներն էլ հայեր են 
եղել։ 

Լիբանանում և Սիրիայոլմ հայ բժիշկների ղեկավարությամբ 
գործում են նաև հայկական տասնյակ փոքր հիվանդանոցներ, 
բազմաթիվ հասարակական դարմանատներ, ծերանոց-անկելանոց, 
ծննդատուն և այլնւ Առանձին նշենք հայազգի Ջ. Թահանի միջոց-
ներով Հալեպի արաբ հ ա սարա կա յն ութ յան համար կառուցված 
«Ալ-ՔալիմեJ) հիվանդանոցը, որ 1954 թ. գործում է հայ բժիշկների 
ղեկավարությամբ191« 

Հասկանալի է, որ հայ բժիշկների գործունեությունը չէր կա-
րող սահմանագծվել հայկական բուժական մի քանի հիմնարկների 

"" «Սուրիս,», 31.5.1952։ 

18< аՍուրիս,յ,, 31.5.1952 և 1.6.19521 

«Առողջապահություն», 1967 К 3, tt 401 «Հայրենիքի ձայն», 20.5.1970, 

«Այգ», 26.6.1956։ 

"1 «Սուրիս,», 7 և 10.7.1954։ 
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շրջանակներում։ Մ. Հայրապետյանը եղել է Լիբանանի բժշկական 
միության Հիմնադիրներից և բժշկական կաճառի անդամ։ Բեյրու-
թի քաղաքապետական խորՀրդի կազմում մայրաքաղաքին ընկե-
րաւ իհ և առողջապաՀական ասպարեզներում կարևոր ծառայություն 
է մատուցել Գ. Բ՝ ապուր յան ր և պարգևատրվել լիբանանյան բարձ-
րագույն շքանշանով։ Պարգևատրվել են նաև քաղաքապետական 
բժիշկ Խ. Երեցյանը, բանակի բժշկապետ Հ. Քացախյանը, պետա-
կան սպասարկոլթյանց բժշկապետ Ժ. ԲաՀաարյանը, լիբանանյան 
քիմիական արդյունաբերության Հիմնադիր բժիշկ Հ, Տոնապետյա-
նը և տասնյակ ուրիշներ։ Օտել Գիյո պետական կենտրոնական Հի-
վանդանոցի վիրաբուժական բաժնի գլխավոր բժիշկն է եղել Հ. 
Գրգյաշարյանը և այնոլՀետև առաջ է քաշվել որպես ընկերային 
գործերի մինիստրությանը կից աշխատանքի և արՀեստների բա֊ 
ժանմունքի գլխավոր քննիչ։ Երկար տարիներ ֆրանսիական ծնըն֊ 
դատան կլինիկայի պետի պաշտոնն է զբաղեցրել Վ, Տոնելյանը, 
որ Հետագայում բացել է իր անձնական ծննդատունը։ Լիբանանցի 
կույր և Հաշմանդամ երեխաների վերավարժեցման գործում իր 
երախտաշատ գործունեության Համար 0. Յազամջյանը, իսկ պա-
ղեստինցի գաղթականների առողշապաՀական պայմանների բարե-
լավման ուղղությամբ իր ծառա յութ յանց Համար Վ. Սեֆերյանը 
շքանշաններ են ստացել։ Մայրիների կարգի բարձրագույն շքա֊ 
նըշանների են արժանացել Լիբանանի մեծաՀռչակ բժիշկներ Ե. ճ ի ֊ 
տեճյանը, Ս. Կերկերյանը, Բ. Մկրտչյանը և շատ ուրիշներ։ Լիբա-
նանում գեղագիտական վիրաբուժության Հիմնադիրն է Համարվում 
Մ, էպլիղաթյանը՝92։ 

նույնպիսի ոչ ամբողջական և սակայն իսկապես տպավորիչ 
մի անվանացանկ էլ Հնարավոր է կազմել սիրիաՀայ ականավոր 
բժիշկներից։ նրանցից Հիշատակենք միայն մեկին՝ %արեՀ Աս լան-
յանին, որ 1905 թ. Հալեպոլմ բժշկական գործունեություն է ծա-
վալվել և 1922 թ. ընտրվել է գինեկոլոգիայի ֆրանսիական կաճա֊ 
ռի թղթակից-անղամ։ նա սիրիաՀա յ առաջին բժիշկն է եղել, որ 
Փարիզի կանացի Հիվանդությունների բուժական կենտրոնից ստա-
ցել է պրոֆեսորի տիտղոս"3< 

192 Լիբանանահա յ բժիշկների մասին նյութեր, տե՛ս «Այգ», 10 և 26.1.1954, 

7.4.1955, 22.6.1955, 9.4.1957, 28.5.1957 և 5.7.1957։ «Ազդակ», 2.7.1949 և 

1.7.1956։ «Արարատ», 30.1.1966։ «Արևելք», 2.10.1959։ «Զարթոնք», 20.2.1955 

և 11.1.1958։ 
1ՏՅ «Սուրիա», 2.11.1953։ 
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Սիրիայոլմ և Լիբանանում առողջապահությունն ու բժշկագի-
տությունը նոր աստիճանի բարձրացող հայ բժիշկները իրենց 
երկրորդ հայրենիքների անունից հաճախ են երևացել միջազգային 
կոնգրեսներում՝ առողջապահության համաշխարհային կազմա֊-
կերպոլթյան նստաշրշաններում, Հռոմի՝ միկրոբիոլոգիայի (1953), 
Լոնդոնի՝ կուրության կանխարգելման (1954), Մադրիդի՝ թոքախ-
տաբուժության (1954), Նյոլ-Ցորքի՝ վեներական հիվանդություն-
ների (1955), Կահիրեի՝ ակնաբուժական (1958) և այլ շատ հա-
մագումարներումlM» 

6 

Հայ-արաբական բարեկամական, հատկապես մշակութային 
կապերը Սիրիայում և Լիբանանում հետպատերազմյան ժամանա-
կաշրջանում անցնելով զարգացման վերընթաց ուղի, մեր օրերում 
արդեն իսկ թևակոխել են նշանակալից մի հանգրվան։ 

Այդ հանգրվանում, աստիճանաբար ավելի ու ավելի ամրա-
պնդելով իրենց միասնությունը տեղաբնակ ժողովրդի բախտի 
ու ճակատագրի հետ և հետզհետե ավելի ու ավելի զգալի դարձնե-
լով իրենց մասնակցությունը հյուրընկալ երկրների ազգային մշա-
կույթի վերելքի գործին, հայ ժողովրդի տարագիր բեկորները 
դրանով իսկ ոչ միայն բարձրացնում են իրենց վարկն ու կշիռԸւ 
այլև հնարավորություն ստանում ավելի լավատեսորեն նայելու 
իրենց վաղվա օրվան։ 

Ազգայնամոլ-հետադեմ այն շրշանները, որոնց ճիգերին ու 
եռանդին հակառակ դեպի իրենց բարձրակետը ճանապարհ են ըն-
կել հայ-արաբական առնչությունները, քիչ չեն աղմկում այն մա-
սին, որ հայերի և արաբների մշակութային կապերի սերտացումը 
փութացնելու է ձուլման պրոցեսը նաև սպիտակ ջարդի արհավիրք-
ների դեմ բավականին ապահով համարվող Լևանտի երկրներ ում155։ 

Հայ-արաբական մշակութային կապերի համառ ջատագով և 
դրանց ամրապնդման համար հարատև աշխատող հայ դեմոկրատ֊ 
յՏտավորականները տրամագծորեն հակառակ, մարքս-լենինյան 
ուսմունքի վրա հենվող ճիշտ տեսակետ են զարգացնում։ 

194 Հայ բժիշկների միշազգային գործունեության շոլրշ նյութեր տե՛ս «Այգ», 

28.9.1954, 1.11.1955 և 7.12.1955։ «Ազդակ», 7.6.1956։ «Սփյուռք», 4.4.1958։ 

«Արևելք», 2.1.1960։ «Արարատ», 4.10.1966։ «Զարթոնք», 18.10.1953։ 

196 Տե՛ս հատկապես «Սփյուռք», 18.7.1959 և 22.4.1961։ 
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նրանք լեն մոռանում «Քննադատական դիտողություններ աղ֊ 
դային հարցի մասին» հոդվածում Վ, Ի. Լենին ի ընդգծած այն միտ֊ 
քր, որ «տնտեսական շրջանառության պահանջները մշտապես 
կստիպեն մի պետության մեշ ապրող ազգություններին (որքան 
ժամանակ նրանք կցանկանան միասին ապրել) սովորել մեծամաս-
նության լեզուն»՝9*։ «Որքան ավելի դեմոկրատական լինի տվյալ 
երկրի հասարակարգը, — շեշտել է Լենինը, — այնքան ավելի ուժեղ, 
ավելի արագորեն և լայնորեն կզարգանա կապիտալիզմը, այնքան 
ավելի համառորեն տնտեսական շրշան ա ռո ւթյան պահա նշները 
պիտի մղեն տարբեր ազգություններին սովորելու այն լեզուն, որ 
ամենից հարմարն Լ ընդհանուր առևտրական հարաբերությունների 
համար»՝97։ 

Լենինյան այդ դրույթներով են հայ դեմոկրատները բացատ-
րում այն, թե ինչո՛ւ Սիրիա յո։ մ և Լիբանանում՝ երկու երկրների 
պետական անկախության հռչակումից, քիչ թե շատ դեմոկրատա-
կան հասարակարգի կազմակերպումից և տնտեսական ինքնուրույն 
կյանքի աստիճանական զարգացումից հետո միայն անօրինակ 
թավ։ ստացավ արաբերեն լեզվ_ի մասսայականացումը հայ գաղթ-
օջախների գրեթե բոլոր խավերում, և ուրեմն աննախընթաց աշ-
խուժացում ասլրեցին հայ-արաբական մշակութային կապերը։ 

Եվ սակայն արաբների հետ մշակութային կապե՞րն են արդյոք 
արաբահ այոլթյան սպառնացող ուծացման աղբյուրը։ Ո՛չ. իրա-
վացիորեն պատասխանում է հայ դեմոկրատ մտավորականությու-
նը։ Ընդունելով սփյուռքահայության գլխին դամոկլյան սրի նման 
կախված ձուլման և ուծացման վտանգի առկայությունն ու նրա 
դեմ պայքարելու անհրաժեշտությունը, հայ դեմոկրատները գըտ-
նոլմ են, որ «ազգապահպանման կռիվը պետք է տանիլ իր իսկա-
կան դաշտին վրա, կրակը կենտրոնացնելով ընդհանրապես մար-
դը այլասերող, անոր հոգին ժանգոտող, այլանդակող ու թունավո-
րող աղդեցոլթյուններոլ և գաղափարներու դեմ»՝9*։ 

Հայ առաջադեմ մտավորականության մոտ շատ ճիշտ է ար-
ծարծված այն միտքը, որ «ազգապահպանման դրոշը նվիրական է 
ամեն մի իրավ մարքսիստի համար»՝99, որ ուծացման դեմ հայկա-

1М վ. Ի. Անին, Երկերյ հ. 20, էշ 4—St 
13' Նույն տեղում։ 

՛Ա «Հառաշ», 10.10.196ՏI 
190 Նույն տեղում։ 
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կան գաղթօջախների պայքարը մի մասն է ժողովուրդն երի աղատ 
ինքնորոշման իրավունքի, եղբայրության և համերաշխության։ 

Իսկ ի՞նչ միջոցներով պետք է պայքարել ձուլման վտանգի 
դեմ։ Արդյո՞ք ազգային հետադեմ ավանդությունների կտուրի ներ- . 
քո պատսպարվելով, կամ ազգային «անաղարտ» մշակույթ ի չինա-
կան պարսպի ետև խրամատավորվելով, ինչպես քարոզում են մի 
շարք հետադեմ գործիչներ200« չ. պատասխանում է հայ դեմոկ-
րատ մտավորականությունը նաև այս հարցում, քաջ գիտակցելով, 
որ այդ՝ «նրբին նացիոնալիզմի պլանն է, որ այլասերում և բա-
ժանում է բանվոր դա սա կա ր գին յ)201 ։ 

«Ի հակադրություն կարգ մը պահպանողական գլուխներու 
պնդումին, մենք այն տեսակետին ենք, որ արաբական լեզվին ու 
մշակույթին ծանոթացումը և անոր մարդկայնական ու հառաջա-
դիմական բովանդակության ջամ բում ը մեր ուսանողության, ոչ մեկ 
կերպով կվնասե ազգապահպանման մեր գործին, և երբեք ալ չեն-
թադրեր հայ լեզվի անտեսում ը», — գրում էր իր առաջնորդող հոդ-
վածներից մեկում «Հառաջս շաբաթաթերթը և շարունակում. «ժո-
ղովուրդներու մտավոր և հոգևոր ստեղծագործությանց փոխա-
դարձ ծանոթությունը և փոխանակությունը լավագույն գրավականն 
է ժողովուրդներու բարեկամության, մերձեցման և իրարհասկացո-
ղությանЛ202/ 

Ինչպես ամբողջ սփյուռքահայ, այնպես էլ սիրիահա յ և լիբա-
նանահայ առաջադեմ մտավոր գործիչները ոգի ի բռին աշխատում 
են երկարաձգել կյանքը հայրենի հողից հեռու ընկած հայկական 
օջախների։ Սպասելով հայրենադարձության շնորհիվ ա/գ պա {քա-
րի վերջնական ու հաղթական ավարտին, նրանք որոնում են բազ-
մապիսի գործոններ և զարգացնում ազդակներ, որոնք անհրաժեշտ 
են ձուլման վտանգը հնարավորին չափ հեռու վանելու համար։ 

Սփյուռքահայ առաջադեմ մտավորականությունը, Սովետական 
Հայաստանի կենսունակ գոյության և նրա աննախընթաց վերելքի 
պայմաններում սփյուռքահայության ազգապահպանման համար ա-
ոաջնային գործոն է համարում իրավամբ՝ սփյոլռք-հայրենիք կապերի 

200 Ս. Վրաց յան ր իր մի հոդվածում զրել է. «եթե կուզեք, Ամերիկա յոլ 1 

ամենից զորավոր ազդակը հայապահպանության՝ հայկական քուֆթան է, հայկա-

կան փլավն է, հայկական դոլման է և հայկական պարերն ենՆ (տե՛ս Ս. Վրսւց-

JU1&, Հայաստան և սփյուռք, «Հուսաբերյ), 1956, հունիսի 27) լ 

Ч. К Լեէիէ, Երկեր, հ. 20, էշ 356—357։ 

яг «Հառաչл, 17.10.1965։ 
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ամրապնդումը, որն իր հերթին կնպաստի մյուս գործոնների՝ մայ-
րենի լեզվի, ազգային ավանդությունների, հոգևոր-մշակոլթային 
ժառանգության նկատմամբ սիրո պահպանման ու աճին։ «Ամենեն 
հզոր աղգակր, որ այսօր ոլնինք, մեր մայր հայրենիքն է»,— գրել 
է ամերիկահայ մի գործիք1։ «Սփյուռքի հայությունը, — ձայնակցել 
է նրան մի ոլրիշր,— պիտի մշակութային կապերով կապված լինի 
մեր ագատ հայրենիքի՝ Ս ո վետ ական Հայաստանի հետ, պիտի հա-
գենա եր1ւրում տեղի ունեցող վերելքով, առաշադիմութ յամբ, մշա-
կույթով, որոնք պետք են իրեն ազգապահպանման և ազգային 
ինքնուրույն դիմագիծր կայուն և անխաթար պահելու համար»20*։ 

Սիրիահայ և լիբանանահայ դեմոկրատ մտավորականությունը 
իրավամբ Արաբական Արևելքի հայ գաղթօշախների հարատևման 
ու զորացման երաշխիքր տեսնում է նաև արաբ ժողովուրդների 
հետ ձեռք-ձեռքի միասնական պայքարի հաղթանակի մեշ, այդ 
ասպեկտով էլ ընկալելով հայ-արաբական մտավոր-մշակոլթային 
կապերի սերտացումը և վերշինս համարելով երկու կողմերի ազ-
գային֊ քաղաքական և կուլտ ոլր-լոլսավորական պահանշմ ոլնքնե-
րին համապատասխան։ Զուլման վտանգի դեմ մի կողմից պետք է 
օգտագործել «ազգային առաշադե մ ավանդությունները» և «ըս֊ 
փյոլռք-հայրենիք կապերու առավել սերտացումը», իսկ մյուս կողմից 
ս/ևտք է անպայման դիմել արաբ «ժողովուրդներոլհետ մշակութային 
մերձեցման՝ փոխադարձ հարստացման հիման վրա»2"*, քանի որ 
«ժողովուրդներու մտավոր և հոգևոր ստեղծագործոլթյանց փոխա-
դարձ ծանոթությունը և փոխանակությունը լավագույն գրավականն 
է ժողովուրդներու բարեկամության, մերձեցման և իրարհասկացո-
ղության»206։ 

Ահա թե ինչո՛ւ Սովետական Հայաստանի՝ վերշին տասնամյա-
կում աստիճանաբար ամրապնդվող բարեկամական և հատկապես 
մշակութային կապերը արաբական Սիրիայի և Լիբանանի հետ, 
որպես սփյոլռք-հայրենիք կապերի ուժեղացման նպաստող յուրա-
տեսակ գործոն և ուրեմն սիրիահայ ու լիբանանահայ գաղթօջախ-
ների ներսոլմ ազգապահպանման գործր հեշտացնող ազդակ՝ ան-
օրինակ խանդավառությամբ ողջունվեց սփյուռքահայ դեմոկրատ֊ 
մտավորականության և մշակութային գործիչների կողմից։ 

203 <rՆոր օրа, 8.3.19Տ5։ 
204 ITԱրարատа, 24.1.1952։ 
2°3 *Հաոա^, 10.10.1965։ 
296 Նույն տեղում, 17.10.1965։ 



Յ Ո Ր Ր Ո Ր Գ Գ Լ Ո Ի Հ 

ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԸ 
ՍԻՐԻԱՅԻ ԵՎ, ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՀԵՏ 

1 

Ֆաշիստական Գերմանիայի կողմից Սովետական Միության 
վրա գործված չարանենգ նախահարձակումից անմիջապես հետո 
Սիրիայի և Լիբանանի հայ հայրենասէր աշխատավորների շրջա-
նում կազմակերպվեցին «Հայաստանի պաշտպանության լիգաներ/) 
(այլ անվամբ аՍովետական Հայաստանի բարեկամների ընկերու-
թյուններ3>), որոնց հիմնական առաջադրանքն էր аգործնապես 
ցույց տալ, որ զույգ գաղթօջախների հայությունն ալ պատրաստ է 
իր բաժինը բերելու հաղթանակի համար մեր սիրելի հայրենիքին 
մեջ թափված ջանքերունՅ)1։ 

1944 թ. վերջերին Երևանում հիմնադրված «Արտասահմանի 
հետ մշակութային կապի հայկական ընկերության3) կոչով, 1945 թ. 
սկղբներից այդ լիգաները վերածվեցին «ГՍովետական Հայաստանի 
հետ մշակութային կապի ընկերություններիՅ)) Վերջիններս, սփյուռ-
քահա յութ յան և մայր հայրենիքի հարաբերությունների սերտացա֊ 
մըն ունենալով հանդերձ որպես հիմնական նսլատակակետ, քիչ 
ծառայություն չմատուցեցին նաև Սիրիայի և Լիբանանի հետ Հա-
յաստանի մշակութային առնչությունները սաղմնավորելու ուղղու-
թյամբ) Արդարև, հայկական այդ ընկերությունների միջոցառում-
ներին արաբների հոծ և աշխույժ ներկայությունը1, ինչպես նաև 
Հայաստանի խորհրդայնացման տարեդարձներին և համահայկա-
կան պատմական ու մշակութային փառատոներին արաբ քաղա-
քական ականավոր գործիչների և մտավորականների ելույթները3 

Սովետական Հայաստանի և Սիրիայի ու Լիբանանի միջև հոգեկան 
հաղորդակցման արահետը սկզբնավորող սյունաքարեր էին) 

1944 թ. հուլիսին Սովետական Միության հետ Սիրիայի 
ու Լիբանանի դիվանագիտական պաշտոնական հարաբերություն-
ների հաստատումն էր4, որ մի կողմից Բեյրութի, Դամասկոսի ու 

1 Տե՛ս ԳԱ ԱԻ արխիվ, ֆ. 7. գ. 1, վ. 1, 
3 Տե՛ս «Առավոտ», 14.3.1945 և «Սուրիս,», 17 և 25.7.1947) 
3 Տե՛ս «Զարթոնք», 27.11.1944 և 9.12.1945։ «Ժողովուրդի ձայն», 6.1.1943, 

14.3.1943, 21.4.1943, 19.5.1943, 1.7.1943, 15.12.1943 և այլ համարներ, 
4 Տե՛ս «СССР и Арабские страны, 1917—1960. Документы и материа-

лы», М., 1961, стр. 82—85. 
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Հալեպի և մյուս կողմից Երևանի միջև մշակութային կապերի այդ 

արահետը դարձրեց պաշտոնական հաղորդակցման և հետզհետե 

ծավալվող ու ջերմացող հոգեկան շփումների մայրուղի։ Լիբանա֊ 

նահայ առաջադեմ մամուլը իրավամբ ընդգծել է, որ դիվանագի-

տական հարաբերությունների հաստատումով Սիրիան ու Լիբա-

նանը ոչ միայն ապահովեցին «անհուն շահեր, անկախության տա-

նող պայքարի դժնդակ բայց վսեմ ճամբոլն վրա)), այլև հնարա-

վորություն ստեղծվեց վերաամրապնդելոլ արաբ և սովետական 

ժողովոլրդների «մշակութային և հոգեկան կապերը, ավելի փառա-

վոր մթնոլորտի մը մեջսՏ։ ՍՍՀՄ֊ի կողմից Սիրիայի և Լիբանանի 

անկախության «առանց որևէ նախապայմանի)) ճանաչումը, — իր 

հերթին ասել է Հալեպի նահանգապետ Իհսան աշ֊Շերիֆը, — ոչ 

միայն «մեծ գրավական մըն էս արաբական երկրների համար «թե՛ 

ներկային և թե ապագային», ոչ միայն հնարավորություններ է 

ստեղծում «բարեկամական հարաբերությունների համար» ռուս և 

արաբ ժողովոլրդների միջև, այլև բարձրացնում է վարկը Սովե-

տական Հայաստանի, ավելացնում հետաքրքրությունը «հայ ժո-

զովրդի վեհության և ազգային զգացումների» նկատմամբ'։ 

Արար պետական և ժողովրդային շրջաններում Սովետական 

Հայաստանի նկատմամբ նոր ու խորապես բարեկամական կեց֊ 

վածքը լավագույնս դրսևորվեց 1946—1948 թթ. Սիրիայից ու Լի-

բանանից տասնյակ հազարավոր հայերի զանգվածային հայրենա-

դարձության կապակցությամբ։ 

Հայերի մեկնումը բնականաբար նշանակալից անդրադարձ 

ունեցավ երկու երկրների կյանքի բոլոր բնագավառներում։ Լրա-

գրող ժորժ Շե։ թի լան ափսոսանքով է արձանագրել, որ «հայերի 

մեկնումով Հալեպի ազգաբնակչության մեկ հինգերորդը նվաղե-

լու է և քաղաքն իր կյանքից ու աշխուժությունից շատ բան է 

կորցնելու»7։ Այգ կապակցությամբ սիրիական Աշ-Շաաբ կուսակ-

ցության ղեկավարության կողմից հրապարակված պաշտոնական 

հայտարարության մեջ ասված էր. «Հայության դարձը մեզ կմ տա֊ 

հոգե լոկ այն անդրադարձումով, որ առևտրական թե աշխատավո-

րական կյանքի մեջ պետք պիտի ունենանք բացառիկ ճիգերու, մեկ-

նողներու պարապը լեցնելու համար»'։ Լիբանանի վարչապետ 

5 «Զարթոնք», 8.8.1944։ 
6 ժողովուրդի ձայն», ig.12.1944։ 

՚ „L'Orient* 8.8.1946. 
8 «Ազդարար», 1.6.19461 
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Ռիադ Սոլհն էլ ընդունել է, որ հայերի հայրենադարձությունը լուրջ 
վնաս է հասցնելու Լիբանանի տնտեսությանը9։ 

Այնուամենայնիվ, հայրենադարձության քարավանների ճա-
նապարհումը Սիրիայի և Լիբանանի յուրաքանչյուր քաղաքում և 
ավանում վեր է ածվել հայ և արաբ ժողովուրդների անխորտակ 
բարեկամությունը դրսևորող տոնահանդեսների։ Ամենուրեք արաբ-
ները իրենց հրաժեշտ տվող հայերին ողշերթ են մաղթել սրտաբուխ 
մաղթանքներով, ելնելով ոչ միայն հայ գաղթօջախների բարի համ-
բավից, այլև, հատկապես Սովետական Հայաստանի նկատմամբ 
իրենց շերմ զգացմունքներից։ 

Սիրիայի հայտնի քաղաքական գործիչ Աքրամ Հաոլրանիի 
կողմից Դամասկոսում լույս ընծայվող Я՞Ալ-Յակազա» թերթը, օրի-
նակ, նշելով, որ «արաբ բարի ու ասպնշական ժողովուրդը իր սրր-
տում հավիտենապես պիտի պահի հիշատակր հայերի հուզիչ բա-
ժանման», չի մոռացել իր բարեմաղթություններն ուղղել նաև վե-
րածնված Հայաս՛տանին՝0։ Արաբների զգացմունքների սքանչելի 
բյուրեղացումը կարելի է համարել Հալեպի նահանգապետի խոսքը՝ 
ուղղված հյուսիսային Սիրիայից հայրենիք մեկնող հայերին. «Ցա-
վով կտեսնենք ձեր մեկնիլը, քանի որ հայ ժողովուրդը միշտ բա-
րեկամ եղած է մեր ժողովուրդին և ազատագրական պայքարին մեջ 
կանգնած է մեր ժողովուրդի կողքին։ Բայց դուք կմեկնիք, որով-
հետև ձեր հայրենիքը ավելի բարգավաճ և երջանիկ է։ Երթաք բա-
րով»՝՝։ Աֆրինի կուսակալն էլ նույն ոգով շեշտել է. «Կյանքիս ըն-
թացքին այսքան չեմ հուզված, երեսուն տարի մեկ արյուն և մեկ 
մարմին դարձած ապրեցանք, երբեք պիտի չներեի ձեզի, եթե Սոլ-
րիան փոխանակեիք Ֆրանսիայի կամ Ամերիկայի հետ, բայց դուք 
կմեկնիք ձեր հարազատ հայրենիքը, Սովետ Հայաստան. միայն 
այս իրականությունն է, որ կմեղմացնե մեր հուզումը»՝2։ 

Սակայն քառասունական թվականների վերջերից Սիրիայոլմ 
և Լիբանանում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակը, հատկա-
պես կառավարող շրջանների պրո իմպերիալիստ ական հակումները, 
արգելակեցին Սովետական Հայաստանի հետ մշակութային կապե-
րի զարգացումը, մանավանդ որ երկու երկրներոլմ Կոմոլնիստա-

• *ժողովուրդի ձայն», 8.1.1947։ 

11 гժողովուրդի ձայն», 4.7.1946։ 

13 նույն տեղում, 27.7.1946։ 
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կան Կուսակցությունների և դեմոկրատական մյուս կազմակերպու-
թյունների հետ այтզելվել էին նաև Սովետական Միության, ա/դ 
թվամ և Սովետական Հայաստանի հետ բարեկամության և մշակու-
թային կապի ընկերությունները։ 

Այդ բնագավառում շրջադարձ տեղի ունեցավ հիսունական 
տասնամյակի երկրորդ կեսից և հայ-արաբական կուլտուրական 
կապերն սկսեցին իրենց իսկական զարգացման հունի մեշ մտնեք 
1959 թ. սկսած։ 

2 

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում ֆաշիզմի ջախջա-
խում ր և հետպատերազմյան ժամ անւսկաշրշանոլմ Սովետական 
Միության գլխավորությամբ առաշավոր մարդկության պայքարը 
իմպերիալիզմի և գաղութարարության դեմ ոչ միայն Արաբական 
Արևելքը փրկեցին հիտլերաֆաշիստական ստրկացման վտանգից, 
այլև նախադրյալներ ստեղծեցին արաբ ժողովուրդների ազգային-
ազատագրական պայքարի վերելքի համար։ 

Սովետական Միությունը իր վճռական խոսքն ասաց նորան-
կախ Սիրիան ու Լիբանանը Մ ԱԿ-ի կազմ ում ընդունելու և ան գլո ֊ 
ֆրանսիական զորքերի ներկայությունից ազատելու (1946 թ.) 
հարցերում։ Սովետների երկիրը կանոնավորաբար հակահարված 
տվեց Արաբական Արևելքը, այդ թվում և Սիրիան ու Լիբանանը 
Արևմուտքի ագրեսիվ ծրագրերի մեջ ներքաշելու բոլոր փորձերին։ 

Իմպերիալիզմի սանձարձակ ոտնձգությունների, հատկապես 
ռազմական միջամտության դեմ արաբ ժողովուրդների տարած 
հաղթանակի գործում անչափ մեծ նշանակություն ունեցավ սովե-
տական բազմակողմանի անշահախնդիր օժանդակությունը'3t 

Սովետական բոլոր ժողովուրդների, առաշավոր ամբողջ մարդ-
կության հետ միասին հայ ժողովուրդը ևս իր միասնությունը հայտ-
նեց արաբ ազատասեր ժողովրդին՝ նրա հակա իմ պերիա լիստ ական 
պայքարի վճռական յուրաքանչյուր հանգրվանում։ 

Հանրահայտ փաստ է կորովի այն հայտարարությունը, որով 
հայ ժողովուրդը հանդես եկավ Եգիպտոսի վրա եռակողմ նախա-
հարձակման օրերին, պատրաստակամ ությոլն . հայտնե/ով ամեն 
տեսակի օգնություն հասցնել բարեկամ արաբներին։ 

13 «Новейшая история арабских стран, 1917—1966», М., 1968, стр. 30, 
37. 
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Նույնքան բուռն եղավ Սովետական Հայաստանի ժողովրդի 

հակազդեցությունը Հորդանանոլմ բրիտանական ու Լիբանանում 

ամերիկյան ներխուժմանը։ Արաբ մարտնչող ժողովրդի հետ միաս-

նության միտինգներ կազմակերպեցին հայ բանվորն ու կոլտնտե-

սականը, գիտնականն ու արվեստագետը, գրոգն ու ուսանողը։ Բա-

նաստեղծուհի Սիլվա Կապոլտիկյանը ողջունում էր «Гնոր ժամա-

նակների արշալույսով շառագունածս Արաբական Արևելքը, ՍՍՀՄ 

Գիտությունների ակադեմիայի իսկական անդամ Նորայր Սիսակ-

յանը պահանջում էր՝ «սեռքներդ հեռու Արաբական Արևելքիցս, 

իսկ հայտնի կինոգործիչ Համո Բեկ-Նաղարյանը վստահեցնում է ր , 

որ «մենք ձեզ հետ ենք, Լիբանանի, Իրաքի և Հորդանանի սիրելի 

բարեկամներս։ 

Արաբական ժողովուրդն եր ի ազգային անկախությունը ամրա-

պընդելոլ գործում կարևոր նշանակություն ունեցան նաև Սովետա-

կան Միության տնտեսական անհատույց օժանդակությունը և ընդ-

հանրապես արաբա-սովետական առևտրա ֊տնտեսական կապերի 

ամրապնդում ը։ 

Արաբական երկրների, այդ թվում Սիրիայի ու Լիբանանի հետ 

Ս Ս Հ Մ ֊ ի տնտեսական կապերին գործուն մասնակցություն սկսեց 

բերել նաև Սովետական Հայաստանը, որ իր զարգացած բազմա-

ճ յ ո լ ղ մեքենաշինությամբ մեծ օգնություն ընձեռեց արաբ բարե-

կամներին, առաքելով շարժական էլեկտրակայաններ, տրանսֆոր-

մատորներ, էլեկտրական կոմպլեքս ենթակայաններ, սինխրոն գե-

ներատորներ, ճշգրիտ և գերճշգրիտ սարքեր, հաստոցներ, մամ-

լիչներ, ջրային սարքեր և այլնы< 

Հասկանալի է , որ այս պայմաններում հիսունական տասնամ-

յակի վերջերից շրջադարձ պիտի արձանագրվեր ինչպես սովետա-

արաբական բարեկամական, այդ թվում և մշակութային հարաբե-

րությունների, այնպես էլ Ս ովետական Հայաստանի և արաբական 

երկրների, այդ թվում և Սիրիայի ու Լիբանանի կապերի ասպարե-

զում։ 

Եվ իրոք, Սովետական Միության և արաբական երկրների միջև 

քաղաքական, մշակութային, գիտական ու տնտեսական բնագա-

վառներում կապերի աստիճանական ամրապնդման որպես ար-

դյունք, 1958 թ. ապրիլի 21-ին Մոսկվայոլմ ստեղծվեց «ՍՍՀՄ-ի 

1 4 Մ. Սա&թասյսւն. Հայաստանը զարգացող երկրներին, < rՀայրենիքի ձայն»,. 

22.1.1967։ 
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և Արաբական Արևելքի երկրների միջև բարեկամության ու մշա-
կութային կապի սովետական ընկերությունը»։ 

Ընկերության հիմնադիր ժողովի նախաձեռնողների խմբի 39 
մասնակիցների թվում էին Հայաստանի Կոմկուսակցության կենտ-
կոմի առաշին քարտուղարը և Արտասահմանյան երկրների հետ բա-
րեկամության և մշակութային կապի (ԱԵԲՄԿ) Հայկական ընկե-
րության նախագահը1'։ Ընկերության հիմնադիր կոլեկտիվ անդամ-
ներից էր ԱԵԲՄԿ Հայկական ընկերությունը, իսկ հիմնադիր 198 
անհատների շարքում էին Հայաստանից 9 ներկայացուցիչներ՝ 
գրոգներ և արվեստի ու գիտության գործիչներ, ակադեմիկոս Հ. Ա. 
•Օրբելին, բանաստեղծուհի Ս. Կապոլտիկյանը, կոմպոզիտոր Ս. Բա-
լասան յանը, կինոռեժիսոր Գ. Մ ե լիք-Ավա գյան ը, փիլիսոփայական 
գիտությունների դոկտոր Տ. Ստեփանյանը և ուրիշներ՝1, որոնցից 
2-ը ընտրվեցին նախագահության անդամ, իսկ 8-ն էլ ընդգրկվե-
ցին նորաստեղծ ընկերության վարչության կազմում17։ Հիմնադիր 
ժողովում ելույթ ունենալով, բանաստեղծուհի Ս. Կապոլտիկյանը 
բյուրեղացրեց մարտնչող արաբ ժողովուրդների նկատմամբ հա-
յության ջերմագույն զգացմունքները"» 

ՍՍՀՄ֊ի և Արաբական Արևելքի երկրների միջև բարեկամու-
թյան ու մշակութային կապի սովետական ընկերության հիմնա֊ 
դըրմանը գործուն մասնակցության բերած հայ մտավորականու-
թյունը, անշուշտ, չէր կարող չմտածել Երևանում ընկերության հայ-
կական բաժանմունք ստեղծելու մասին, մանավանդ, որ «առաջա-
դեմ հայությունը անվարան կանգնած է իր արար եղբայրների 
կողքին և օգնում է նրանց իմպերիալիստ գիշատիչների դեմ նրանց 
սրբազան պայքարում™»։ Եվ ահա 1959 թ. սկզբներին, հանրապե-
տության մշակույթի ու գիտության մի խումբ աշխատողներ, որոնց 
թվում էին ՍՍՀՄ ժողովրդական արտիստներ Գ. Գասպարյանը և 

16 «Союз Советских обществ дружбы и культурных связей с зарубеж-
ными странами. Учредительное собрание Советского общества дружбы и 
культурной связи со странами Арабского Востока», стенограмма, М., 1958. 
Приложение №2. 

16 Там же, приложение № 3. 
17 Там же, приложение № 1 и стр. 28—35. 
18 Արաբական Արևելքի երկրների հետ բարեկամության և մշակութային կա-

պի սովետական ընկերության հայկական բաժանմոմւքի արխիվ (այսոլհետև՝ 

ԱԵԲՄԿ-ի հայկ, բաժանմունքի արխիվ), թ. 2, գ. 1, վ. 7, էշ 3, 
19 նույն աեղոսՏ։ 
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Բ՝. Ալթոլնյանը, ակադեմիկոսներ Մ. Ներսիսյանը և Մ. Տեր-Կա-
րապետ յան ը, գրողներ Ս. Կապոլտիկյանը, Ս. Ալաջաջյանը և ու-
րիշներ, Հանդես եկան մի դիմումով, որտեղ ասված էր. 

«Աշխարհի բոլոր մասերում խաղաղությունն ամրապնդվում է 
ոչ միայն տնտեսական, այլև կուլտուրական կապերի ընդլայնման 
միջոցով։ Այստեղից էլ բխում է սովետա-արաբական բարեկամու-
թյան և մշակութային կապի ընկերության Հայկական բաժանմուն-
քի ստեղծման կարևորությունը։ 

«Հայ-արաբական կապերը գալիս են շատ հնուց։ Այդ կապերը 
առանձնապես ընդլայնվեցին առաջին համաշխարհային պատե-
րազմի տարիներին ու նրանից հետո, երբ հարյուր հազարավոր հա-
յեր հյուրընկալություն գտան արար ժողովրդի կողմից, որը նույն-
պես ճաշակել էր թուրքական բռնատիրության դաժանություններն 
ու պայքարել նրա դեմ։ 

«Ամուր են հայ և արաբ ժողովոլրդների բարեկամության հիմ-
քերը, բարեկամություն, որն, անշուշտ էլ ավելի կամրանա սովե-
տա-արաբական բարեկամության կապերի ընդլայնման հիման 
վրա։ Վստահորեն կարելի է ասել, որ Հայկական բաժանմունքի 
ստեղծումը կնպաստի հա յ-արաբական կուլտուրական կապերի 
ընդլայնմանը, կնպաստի սովետա-արաբական ընկերության աշ-
խատանքների էլ ավելի ծաղկմանը»m։ 

Դիմումի գտած լայն ու ջերմ արձագանքը հաշվխ առնելով, 
1959 թ. հուլիսի 23-ին ԱՄՀ-ի տարեդարձին նվիրված հանդիսավոր 
նիստի ընթացքում հիմնադրվեց Սովետական Հայաստանի և արա-
բական երկրների միջև բարեկամության ու մշակութային կապի 
Հայկական ընկերությունը, որի կոլեկտիվ անդամները դարձան Մ. 
Մաշտոցի անվան մատենադարանը, ակադեմիայի գրականության 
և արևելագիտության ինստիտուտները, Պետհամալսարանի արևե-
լագիտության ֆակուլտետը, Ռադիոյի և հեռուստատեսության պե-
տական կոմիտեն, «Հայաստան» հրատարակչությունը, մի շարք 
գործարաններ, կոմբինատներ և կոլխոզներ1՝։ 

Ընկերության ծնունդը խանդավառությամբ ընդունվեց հայ 
ժողովրդի լայն խավերի և առաջին հերթին մտավորականության 
շրջանում։ Գրող Ս. Ալաջաջյանը իրավացիորեն ընդգծում էր, որ 
«Հայ ժողովուրդը անքակտելիորեն կապված է եղել արաբ ժողո-

20 ԱԵԲՄԿ-ի հայկ, բաժանմունքի արխիվ, թ. 2, գ. 1, վ. 1, էշ 1—3։ 
տ՝ Նույն տեղում, թ. 2, գ. 2, վ. 9, էշ ա—ժղ։ 
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վըրդի Հետ և՚ իր պատմական ճակատագրով, և' իր ազատության 
Համար մզած պայքարում, և' այժմ՝ սփյոլռքաՀայոլթյան գոյու-
թյան որպես Հիմքյ)22! Ակադեմիկոս Մ. Տեր-Կարապետյանր իր Հեր-
թին նշում էր. «Հայ ժողովուրդք մեծ գոհունակությամբ և եղբայ-
րական զգացումներով է ընդունում այն փաստը, որ գաղութարա-
րության լծից ազատագրված արաբական ժողովուրդները Հնարա-
վորություն ունեն մշակութային և տնտեսական կապեր Հաստա-
տելու և զարզացնելոլ սովետական բոլոր ժողովուրդների, այդ 
թվում նաև սովետական կարգերի շնորՀիվ ազատագրված Հայ ժո-
ղովրդի Հետս33։ 

Ինչպես բարեկամության ու մշակութային կապի սովետական 
ընկերության, այնպես Էլ նրա Հայկական բաժանմունքի գործու-
նեության ոլորտում Էին գտնվելու արաբական բոլոր երկրները՝ 
Եգիպտոսը, Իրաքը, Լիբիան, Աոլդանը, Մարոկկոն, Ալժիրը և մյուս-
ներըւ Հասկանալի Է, սակայն, որ Հայկական բաժանմունքի գոր-
ծունեության ոլորտում ավելի լայն տեղ Էին գրավելու այն երկըր-
ն երր t որտեղ պատմական դժբախտ ճակատագրի բերում ով ապաս-
տան Էին գտել Հայրենակարոտ Հայերի Հոծ խմբերէ 

Եվ իրոք, Հենց իր Հիմնադրման օրից Հայկական բաժանմուն-
քը առավել աշխույժ գործունեություն ծավալեց առաշին Հերթին 
Հայաշատ Սիրիայի և Լիբանանի Հետ, իր բազմազան միջոցառում-
ներով զգալի ներդրում կատարելով այդ երկրների Հետ Սովետա-
կան Հայաստանի բարեկամական ու մշակութային կապերի զար-
գացման գործում։ Բավական Է ասել, որ բաժանմունքը ոչ միայն 
ավանդական Է դարձրել Սիրիայի և Լիբանանի անկախության տա-
րեդարձների տոնակատարության և արաբական մշակույթին նվիր-
ված տարբեր միջոցառումների անցկացումը Երևանում, այլև կուլ-
տուրայի մինիստրության Հետ միասնաբար, քիչ ջանք չի թափել 
Հաճախակի իրականացնելու համար Հայ և արաբ մշակութային 
գործիչների փոխայցելությունները, մանավանդ Հայկական բազ-
մամարդ գեղարվեստական Համույթների ելույթները Բեյրոլթոլմ, 
Դամասկոսում և Հալեպում1*։ 

22 նույն տեղում, թ. 2, գ. 1, վ. 8, Էշ Տ։ 
23 Նույն տեղում, թ. 2, գ. 1, վ. Տա։ 
2 4 Ա. Շսւքփնյսւն, Ընդ արձակվում են հայ-արաբական մշակութային կապերը, 

«гՍովետական Հայաստան», 1963 № Տ, Էշ 29—30։ Նաև՝ ԱեՄԲԿ֊ի հայկ, բա-

ժանմունքի արխիվ, թ. 2, գ. 4, վ. 3, 6, 8, 9 և 11։ 
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Բաժանմունքը բազմիցս Սիրիայում և Լիբանանում կազմա-

կերպել է Սովետական Հայաստանի տնտեսությունը, շինարարու-

թյունն ու մշակույթը պատկերող լուսանկարչական ցուցահանդես-

ներ, ուղարկել է հայ ժողովրդի վերածնությունը արաբներին մա-

տուցող բազմազան այլ նյութեր։ Արաբ առաջադեմ մամուլում այդ 

նյութերի գտած ընդունելության և Սովետական Հայաստանի 

նկատմամբ առաջացրած հետաքրքրության խորության մասին կա-

րելի է բավարար վկայություն համարել այն փաստը, որ միայն 

լիբանանյան «Ան-նիդաx> թերթը 1959—1961 թթ. մի շարք անգամ-

ներ անդրադարձել է Հ. Թուման յանի, Շիրվանզադեի, Հ. Հովհան-

նիսյանի, Վ. Փափազյանի, Ն. Զարյանի, Գ. էմինի և Հ. Շիրազի 

ստեղծագործություններին, գրադատական ակնարկ է լույս ընծա-

յել Հ. Աճաոյանի ЯԱրմատականJ) և Ստ. Մալխասյանցի «Բացատը-

րականտ) բառարանների մասին, հանգամանորեն ներկայացրել է 

նկարիչ Հ. Կոջոյանի արվեստ ը, դրվատանքով խոսել ինքնուս փո-

րագրիչ էդ. Ղազար յանի մասին, արաբներին ծանոթացրել Բյու-

րականի աստղադիտարանի հետ, լույս ընծայել ակադեմիկոս Ն. 

Սիսակյանի և ուրիշների գիտական հոդվածները25< 

Արաբական երկրների հետ բարեկամական ու մշակութային 

կապերի զարգացմանը Սովետական Հայաստանում տրվող նշա-

նակությունը, անշուշտ, չի սահմանափակվում Հայկական բաժան-

մունքի գործունեության շրջանակներում։ Կապերի ամրապնդման 

ասպարեզում անհրաժեշտ է առանձին նշել այն դերը, որ ստանձ-

նել է Ռադիոհաղորդումների և հեռուստատեսության պետական 

կոմիտեի արաբական հաղորդումների խմբագրությունը։ Վերջինս, 

կանոնավոր ձայնասփռումներով Սովետական Հայաստանի տնտե-

սության, գիտության ու մշակույթի նվաճումները ծանոթացնելով 

իր արար ունկնդիրներին, ուղղակի մասնակցություն է բերում 

արաբա-հայկական մերձեցումը սերտացնելու գործին։ 

Ուրույն նշանակություն ունի նաև այն փաստը, որ պետական 

համալսարանում, սկզբում բանասիրական ֆակուլտետին կից ա֊ 

րարական ֆ ի լի ոլոգի այի ամբիոնի, իսկ ներկայումս արևելագիտա-

կան ֆակուլտետում արաբագիտական հատուկ բաժնի շրջանակ-

ներում մասնավոր զարկ է տրվում արաբագիտական կադրերի պատ-

րաստմանը, իսկ 1957—1958 ուսումնական տարվանից, Երևանի 

2 5 « ПП _ 0Г0 ՚ 141. _ ПЛ ՛ ո ւ ՚ Ոք ՚ VA > ՚ Ո01 ՚ . տԱյլւ\* 
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բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորում են 
շատ հայ երիտասարդներ Սիրիայից, Լիբանանից և արաբական մյուս 
երկրներից։ Նրանց հետ ուսումնառու են եղել նաև մի շարք արաբ 
ուսանողներ՝ Նիհաթ Ար։գուլ Ազիզը, Յակոլբ Աբդոլլ Հադդադը և 
ուրիշներ։ 1963 թ. սկսած, Հայաստանի բուհերն ավարտելուց հե-
տո Սիրիա և Լիբանան են սկսել վերադառնալ մասնագետների 
առաշին խմբերը26, բնականաբար հայ-արաբական կապերի ամրա-
ւդ րնգմ ան գործում իրենց լուման ներդնելու վճռականությամբг 
Այսպես, Սիրիայի Յագոլբիե գյուղաքաղաքից եկած Գ. Կասսիսը, 
որ Երևանում է սովորել հայերեն, իր ծրագիրների մասին խոսելիս 
ասել է. «Կվերադառնամ Սիրիա և կամոքեմ արաբ ու հայ աշխա-
տավորների ցավերը, ինչքան կարող եմ։ Ես համոզված եմ, որ 
ուրիշ մասնազիտոլթյոլնների մտավորականների նման, ու թերևս 
մի բանով էլ ավելի, բժիշկները կարող են Արաբական Արևելքում 
ամրապնդել հայ և արաբ աշխատավորների կապերը])27։ 

Հայ և արաբ ժողովուրդների մշակութային կապերի զարգաց-
ման գործին իր եռանդուն մասնակցությունն է բերում նաև ՀՍՍՀ 
գիտությունների ակադեմիայի 1958 թ. ստեղծված արևելագիտու-
թյան սեկտորըм, որի արաբական երկրների բաժնում ուսումնա-
սիրվում են արաբ աշխարհի նորագույն պատմությունը, տնտե-
սությունը, ազգային-ազատագրական շարժումները, հայ-արաբա-
կան կապերը և այլ հարցեր։ Միայն վերշին տարիներին սեկտորի 
հրատարակությամբ լույս են տեսել պատմական գիտությունների 
դոկտոր, պրոֆեսոր Ն. Հովհաննիսյանի «Ազգային-ազատագրական 
պայքարը Իրաքոլմ» , «Ազգային-ազատագրական պայքարը Լիբա-
նանում» և <rՍիրիայի անկախ հանրապետության կազմավորումըո 
մենագրությունները, Հ. Նալբանդյանի «Արաբական աղբյուրները 
հայերի և Հայաստանի մասին», Հ. Թոփոլզյանի «Հայերի մաս-
նակցությունը Սիրիայի և Լիբանանի ազգային-ազատագրական և 
դեմոկրատական շարժումներին», Հ. Սարգսյանի և Ս. Չոլլճյանի 
«Արաբերեն-հայերեն բառարան», «Արաբական ժողովածու» և մի 
շարք աշխատություններ23։ 

" 1 Ч Э Ч / Л / Л , » \ J O N -
27 <rՄեր նշանաբանն է հառաշ։, 7.10.1960։ 
28 ո:Պատմա-բանասիրական հանդես», 1958, № 2, էշ 316—317։ Սեկտորը 

1971 թ. վերակազմակերպվեց ինստիտուտի։ 
29 Տե՛ս Е. Наджарян, Армяно-арабские связи и Советская Армения. 

«Армения сегодня», 1969, №8—9, стр. 40—41. 
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Սովետահայ մամուլը աստիճանաբար ավելի ու ավելի է ար-
ձագանքում արաբ կողովուրդների կյանքի կարևոր իրադարձու-
թյուններին, ավելի հաճախ է իր ընթերցողների համար պարզա-
բանում արաբ Կողովուրդների ազատագրական պայքարը։ Առանձ-
նապես պետք է ընդգծել այն հանգամանքը, որ սովետահայ գրա-
կան մամուլում ավելի հաճախ են ներկայացվում արաբական գրա-
կանության հարցերը և արաբ առաջադեմ գրողների ստեղծագոր-
ծությունները30, հրատարակչությունների կողմից լույս են ընծայվում 
արաբական նոր դպրությունը ներկայացնող առանձին ժողովածուներ, 
որոնցում հատուկ ուշադրության են արժանանում սիրիական և 
լիբանանյան գրողները։ Բավական է ասել, որ միայն «Արաբական 
պատմվածքներ» ժողովածուում սիրիացի գրողներից ընդգրկված 
են Աբու Իսամը, Աբդել Ազիզ Հի լալը, Աբդել Աբու Շահաբը, Բա-
րաքաթ Սաիդը, Ում-Սալեմը, Սաիդ Հաոլրանիեն և Ֆարես Զար-
զոլրը, իսկ լիբանանցիներից՝ Իսա Րլահիբ Քադդիսը և Սելիմ Խոլ-
րին«, 

Միաժամանակ, սովետահայ և հատկապես արաբական երկըր-
ներից հայրենադարձված երիտասարդ գրոգների ստեղծագործու-
թյուններում ուշագրավ տեղ է սկսում գրավել արաբական թեմա-
տիկան, մանավանդ Սիրիայոլմ և Լիբանանում հայ և արաբ աշ-
խատավորների համերաշխ կյանքի, ինպերիալիզմի և նրա տեղա-
կան գործակալների դեմ նրանց համատեղ պայքարի արտացոլու-
մը։ Հիշատակենք, հատկապես Ա. Շաքլյանի КՖելլահներ» վեպը, Գ. 
Քեշիշյանի «Քեզնից հեռու, քեզ հետ» և Ատ. Ալաջաջյանի «Անա-
պատում» ու «Պարտություն» վիպակները, Գ. Սևանի մի շարք 
պատմվածքներ, Գ, Սարյանի, Ա. Դարբնոլ, Ա, Ալիքյանի, Ա. Ար-
մանի, Ա, Բ՛երզյանի, Ն. Շահենի, Վ. Հաճյանի և մյուսների քերթ-
վածները։ 

Եվ սակայն Սիրիայի ու Լիբանանի հետ Սովետական Հայաս-
տանի մշակութային կապերի անդաստանում առավել կարևոր իրա-
դարձություն հանդիսացան սովետահայ գրողների և մշակույթի 
գործիչների, երբեմն արվեստի ամբողջ համույթների, գիտնական-
ների և մարզիկների այցը Սիրիա և Լիբանան, ինչպես նաև արաբ 
ազգային ու մշակութային գործիչների փոխադարձ այցելոլթյունը 

Տե՛ս Հատկապես՝ «Աովետական գրականություն», 1958յ Л? 8t <ГԳրական 

թերթ», 1.7.1966 և 20.3.1970։ 
31 *Արաբական պատմվածքներ», թրգ. Հ. Դագուրյան, Երևան, 1963։ 
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Հաւաստանւ Այդ ա յցելութ յունները, անմիջական այդ շփումները 
մեծապես օգնեցին, որ Հայ և արար ժողովուրդները ավելի լավ 
ճանաչեն իրար և էլ ավելի ամրապնդեն իրենց րարեկամոլթյոլնը։ 

3 

ՍովետաՀայ և արար մտավորականության միջև շփումների ու 
վ։ոխադարձ ծանոթացման անդաստանում պատասխանատու նա-
խաքայլն առնել վիճակվեց արձակագիր Հրաչյա Քոչարին։ 

Սովետական Մ իություն այցելած իրաքցի գրողներ Ալի Ջավադ 
ՒաՀելյի և Շաքիր հոսբակի նախաձեռնությամբ, Իրաքի գրոգների 
միությունը սովետական գրողներին փոխայցելության Հրավեր էր 
ուղարկել։ Ի պատասխան այդ Հրավերի, 1961 թ. Հունվարին, Հր. 
Քոչարը, գրող Ա. Պերվենցևի և արաբագետ Վ. Կրասնովսկոլ ընկե-
րակցությամբ, մեկնեց Բաղդադւ Սովետական Միության Հետ 
մշակութային կապի լիբանանյան ընկերությունը, տեղեկանալով 
սովետական գրողների Իրաք այցելության մասին, իր Հերթին սո-
վետ աՀայ գրողին իրաք յան շրշա պտույտից Հետո Հրավիրեց այցե-
լել Լիբանան32։ 

Հասկանալի է, որ Լիբանանում Հր. Քոչարը իր ժամանակի 
մեծագույն մասը նվիրել է Հայրենակարոտ Հայերին, պատմելով 
նրանց Հայրենիքի վերածննդից և սփյոլռքաՀայոլթյան նկատմամբ 
Հոգատարության փաստերով սրտապնդելով նրանց33։ Եվ սակայն 
գրողը ոչ մի րոպե չի մոռացել, որ իր առաքելության երկրորդ Հիմ-
նական նպատակը լիբանանյան արաբ գրողների Հետ բարեկամա-
կան կապերի ամրապնդումն է, նրանց մոտ Հայ մշակույթի և 
առանձնապես Հայ գրականության նկատմամբ մեծացող Հետ ա֊ 
քըրքրոլթյան բավարարումը։ Գրեթե ամեն օր, նա շփվել է իր արաբ 
գրչեղբայրների՝ Միխայիլ նայիմեի, Ռաիֆ հուրիի, Ալի Սաադի, 
Հոլսեյն Մրոլեի, ՄոՀամմեդ Դակրոլբի, Միշել Սլեյմանի, ժորժ 
Հաննայի և տասնյակ ուրիշների Հետ, լսել նրանց ողջույնը ուղղված 
Հայ ժողովրդին և նրա մշակոլթ ային գործիչներին, խնդությամբ 
արձանագրել նրանց ցանկությունը՝ Հայ և արաբական կապերի 
ամրապնդման ուղղությամբ և իր պատասխան ելույթներում շարոլ֊ 

32 Հ. ՛Քոչար, Հայրենիք կուզեմ, <гՍովետական գրականություն!), 1962, М 11, 

էշ 80—81։ 

33 «Մեր նշանաբանն է հառաշ», 5.2.1961։ 
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նակ կանգ է առել Հայաստանում այդ կապերի նկատմամբ ցուցա-
բերվող հոգատարության վրա՛*։ 

Հր. Քոչարի այցը Լիբանան և հանդիպումները արաբ գրական 
գործիչների հետ, կարևոր նախասկիզբ հանդիսացան Սովետական 
Հայաստանի ու Լիբանանի ստեղծագործող մտավորականության 
շփումների ասպարեզում և բարերար ներգործություն ունեցան հայ֊ 
արաբական մշակութային կապերի զարգացման վրա։ Այդ նախա-
սկիզբը առավել ամուր հիմքերի վրա դրվեց, երբ Հայաստանի 
գրողների միության առաշին քարտուղար, ՀՍՍՀ Գերագույն սովե-
տի դեպուտատ էդոլարդ Բ՚ոփչյանը, սովետական պատվիրակության 
կազմում Աֆրիկայի և Ասիայի գրողների երկրորդ համագումարի 
ՀԿահիրե) աշխատանքներին մասնակցելուց հետո, 1962 թ. փե-
տըրվարին ժամանեց Բեյրութ35» 

Հայաստանի պատվյիրակը, որ համագումարում սերտ կապ էր 
հաստատել արաբական երկրների ներկայացուցիչների հետ, 
ՍՍՀՄ-ի գրողների միության քարտուղարությունից լիազորվել էր 
զբաղվելու արաբական լավագույն երկերի ընտրության հարցով[՝ 
դրանք ռուսերենի և ապա սովետական ժողովոլրդների ազգային 
չեզուներով թարգմանելու համար։ Այս իրողությունը, որ դեռ հա-
մագումարի փակումից առա շ արաբական մամուլի հաղորդումնե-
րով հասել էր Բեյրութ բնականաբար հետաքրքրել և խան դավա֊ 
ոել էր լիբանանյան գրողներին38» 

Լիբանանում Գերագույն սովետի դեպուտատին պետական շըր-
շաններոլմ ցույց տրվեց պատշաճ ընդունելություն։ Նրան ընդու-
նեցին Լիբանանի հանրապետության նախագահ Ֆոլադ Շեհաբը և 
խորհրդարանի նախագահ Սաբրի Համադեն, նրան այցելեցին մի-
նիստրներ և պառլամենտի դեպուտատ ներ31, 

Ձեռնամուխ լինելով իր առաքելության կատարմանը էդ. 
Թոփչյանը անմիջական շփման մեշ մտավ Լիբանան-ՍՍՀՄ մշա-
կութային կապի ընկերության նախագահ դոկտ. Ժորժ Հաննայի, 
խաղաղության մրցանակի դափնեկիր Անտոլան Թապեթի, լեզվա-

նույն տեղում։ 
3 5 էդ. Թոփչյանի այցելոլթյաЬ մասին տե՛ս „ L ' O r l e n t 2 4 . 2 . 1 9 6 2 ; „ L e 
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բան Աբդալլա Ալեյլիի, գրողներ Հ. Մրուէի, Մ. Սլեյմանի, Մ. Դակ-
րոլբի, Ա. Ռաֆիի և այլոց հետս։ 

Հայաստանի գրոգների միության քարտուղարի ա յցելությոլնը, 
ինչպես դիպուկ կերպով ասել է գրող և գրականագետ Հ. Մրոլեն, 
լիբանանցիներին օգնել է ավելի ևս հաստատակամորեն հավա-
տալու բոլոր ժողովուրդների և հատկապես «շատ սիրելի Սովետա-
կան Հայաստանիи և Լիբանանի ժողովուրդների բարեկամոլթյա-
նը™, 

1962 թ. վերջերին, լիբանանահայ «Թեքեյան» մշակութային 
միության հրավերով, մեսրոպյան փառատոնին մասնակցելու հա-
մար Լիբանան և Սիրիա մեկնեց սովետահայ բանաստեղծուհի Սիլ֊ 
վա Կապոլտիկյանը։ 

Ի տարբերություն Հր. Քոչարի և էդ. Թոփչյանի ուղևորություն-
ների, Կապոլտիկյանի առաքելությունը բացառապես Սիրիայի և 
Լիբանանի հայ գաղթօջախների և Սովետական Հայաստանի մշա-
կութային կապերի ամրապնդման նպատակն ուներ։ Եվ սակայն 
կարո՞ղ էր հայ բանաստեղծուհու այցը խթան չհանդիսանալ հայ-
արաբական մշակութային հարաբերությունների առավել սերտաց-
մանը, երբ մի կողմից, որպես իր ժողովրդի կյանքով ու ճակատա-
գրով եռևեփող արվեստագետ, նա չէր կարող չորոնել արաբ աս<-
պընջական ժողովրդին եր ախտագիտական խոսք ասելու առիթներ,, 
և մյուս կողմից՝ տեղում հայ-արաբական բարեկամական կապերի 
զարգացման նոր հանգրվանում, արաբ մտավորականությունն էլ 
չէր կարող չհետամտել հայ նոր գրականության պատվիրակի հետ 
հաղորդվելու հնարավորությունների, մանավանդ որ Ս. Կապուտիկ 
յանը հանդիսանում էր արաբական երկրների հետ բարեկամու-
թյան և մշակութային կապի սովետական ընկերության հայկական 
բաժանմունքի փոխ-նախագահը։ 

Բեյրոլթ ժամանման օրն իսկ, մասնակցելով մեսրոպյան փա-
ռատոնի եզրափակիչ հանդիսությանը, Կապոլտիկյանը իր ելույ-
թում շեշտել է այն հանգամանքը, որ ամեն երկրռւմ չէ, որ այնպի-
սի նպաստավոր պայմաններ են ստեղծված հայ ժողովրդի գոյու-
թյունը աշխույժ և կենդանի պահելու համար, ինչպես Լիբանա-
նում։ Այդ պատճառով էլ, որպես մայր հայրենիքի մշակույթի ներ-

" Տե՛ս «Մեր նշանաբանն է հառաշл, 25.2. և 11.3.1962։ ։ / г / V , Տ1 •*»»" 
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կայացոլցիչ, նա խորին շնորհակալության խոսք է ասել Լիբանա-
նի ժողովրդին ու պետական գործիչներին, որոնք հայ ժողուէրդի 
համար ճակատագրականորեն ծանր օրերին իրենց եղբայրական 
գիրկը բացեցին հայ տարագրյալների առաջ և շարունակում են 
իրենց բարի վարմունքով ու սրտաբաց կամեցողությամբ ողոքել 
հայրենիքից հեռու ընկած հայերի կարոտն ու տագնապները*0։ Այդ 
միտքը վերաբերվում է նաև Սիրիային, որովհետև, ինչպես նշել է 
նա, «Սիրիայի արաբ հյուրընկալ ժողովրդի մոտ ես գտա շատ 

չերմ վերաբերմունք»*՝։ 

Կապուտիկյանը բազմաթիվ առիթներ է ունեցել շփվելու սի-
րիական և լիբանանյան մտավորականության հետ։ Այդ առիթները 
շատ հաճախ ստեղծել են իրենք՝ արաբները, ինքնաբերաբար ներ-
կա լինելով նրա պատվին կազմակերպված բոլոր հավաքույթնե-
րին։ «Հառաջ գրականի» բարեկամների հավաքույթում, արաբ հյու-
րերի անունից խոսք առնելով, գրող և քննադատ Հոլսեյն Մրոլեն 
շեշտել է, որ արաբ և հայ ժողովոլրդների եղբայրակցությունը և 
սովետա-արաբական բարեկամությունը հիմնված են պատմության 
փորձի վրա և ոչ ոքի չի հաջողվի խախտել դրանք։ Կապուտիկյանը 
իր պատասխանում չի մոռացել ընդգծել, որ իր այցելոլթյամբ 
ջանք չի խնայի նպաստել հա յ-արաբական և արաբա ֊սովետական 
բարեկամության էլ ավելի ամրապնդմանը*2։ Հայ բանաստեղծու-
հու հետ սերտորեն շփված արաբ մշակույթի ներկայացուցիչների՝ 
երգչուհի Ֆեյրուզի, երգահան Ռահբանի եղբայրների, գրողներ 
նայիմեի, Մրոլեի, Սլեյմանի, ß". Իբրահիմի, Ա. Հաշեյմիի, Հ. 
Ֆախրի և մյուսների տրամադրությունն է բացահայտել ժ. Հան-
նան իր ելույթներից մեկում ընդգծելով, որ (Гօդանավերից, երկա-
թուղիներից, նավերից ավելի ժոզովոլրդներին կապում են գրա-
կանությունն ու արվեստը, կապում է մշակույթը։ Ուրախ ենք մեր 
երկրռւմ, որտեղ այնքան շատ են հանգրվանում նավերն ու ինք-
նաթիռները, ողջոլնելոլ մի բանաստեղծուհու, որը բանաստեղծու-
թյան քնքուշ տողերով մի օղակ է ամրացնում Լիբանան֊Սովետա-
կան Միություն բարեկամության շղթայում»*3։ 

Կապուտիկյանը ջերմ հանդիպումներ է ունեցել նաև սիրիացի 

40 «Մեր նշանաբանն է հաոաշւ։, 30.12.1962։ 
41 նույն տեղում, 3.2.1963։ 

44 Նույն տեղում, 13.1.1963։ 
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.390 



գրողների և արվեստագետների հետ ու զրուցել մշակութային տար-
բեր հարցերի շոլրշ։ Հալեպի «Թեքե յան-Մ ա արի» ընկերության 
կազմակերպած ընդունելության ժամանակ, հայ ժողովրդին նվիր-
ված քերթված է ընթերցել բանաստեղծ Ալի Զեյբէկը։ իսկ բանա-
սեր Սելիմ Յահյա Հաշի մին խոսել է հայ մշակույթի և հատկապես 
Մաշտոցի մեծության մասին։ Մի ուրիշ ընդունելության ժամանակ, 
հայ մշակույթ ի և բանաստեղծուհու հասցեին շերմ խոսք է ասել 
բանաստեղծ և թարգմանիչ Խայրեդդին ալ-Ասադին, Կապուտիկ֊ 
յանին նվիրված իր քերթվածն է ընթերցել գրող և թարգմանիչ նի֊ 
զար hl ալի լին"։ 

Սիլվա Կապոլտիկյանի այցելոլթյոլնը արաբ գրական գործիչ-
ների համար առիթ է հանդիսացել արաբական մամուլում պատ-
շաճորեն անդրադառնալու հայ գրականությանը։ Այսպես «Աթ 
թարիկ» հանդեսը ոչ միայն հարցազրույց է անցկացրել բանաստեղ-
ծուհու հետ՝ սովետական բազմազգ ժողովուրդների գրականության 
անդաստանում հայկական բանաստեղծության տեղի, հայկական 
հին դրականության մարդկայնական ավանդությունները սովետա-
հայ գրականության կողմից զարգացնելու, հայ և արաբ ժողովուրդ-
ների մշակութային բազմադարյան հարաբերությունների և այլ 
հարցերի շուրջ, այլև բանաստեղծ Միշել Սլեյմանի թարգմանու-
թյամբ լույս ընծայել Ս. Կապուտիկյանի «Գարուն» քերթվածը45» 

Վերջին տարիներին Սիրիա և Լիբանան են այցելել նաև բա-
նաստեղծներ Գեղամ Սարյանը, Հրաչյա Հովհաննիսյանը, Վ. նո֊ 
րենցը, Սարմենը, Լ. Միրի ջանյանը, արձակագիրներ Մ. Սարգսյա֊ 
նը, Ա. Սահինյանը, Ս տ. Ալաջաջյանը, Շ. Վարս յա նը, Վ. Պետրոս֊ 
յանը և ուրիշներ,Տ։ 

Սովետահայ գրողների այս այցելոլթյունները սովետահայ 
դրականությունը հարստացրեցին մի շարք արժեքավոր ուղեգրու-
թյուններով, ինչպիսիք են Հր. Քոչարի «Հայրենիք կուզեմЛ, Ս. Կա-
պուտիկյանի «Քարավանները դեռ քայլում են», Վ. Պետրոսյանի 
«Տուն մեր չծնված զավակների համար», Հր. Հովհաննիսյանի 
«Անուշ հայրենիք» շարքը և այլն։ 

Սիրիայում և Լիբանանում են եղել նաև սովետահայ պատմա-
բան ասի րոլթյ ան մի շարք ներկայացուցիչներ։ 

նույն տեղում, էշ 353։ 
A I Г \ ՚ 1Ч1Г ՚ I I J O L H „ J ^ J L J K L C 

« Տե՛ս «Հայրենիքի ձայն», 22.1.1967 և 21.6.1967։ 
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Բեյրութի «Հայկազյան» կոլեջի և «Երվանդ Հյուսիսյան» հայա-
գիտական հիմնարկոլթյան խնդրանքով, սփյուռքահայության հետ 
մշակութային կապի կոմիտեն տևական ժամանակով Բե/րոլթ է 
գործուղել պրոֆեսոր Մ. Հասրաթյանին, հայագիտական առարկա-
՛ների գծով դասախոսոլթյոլններ կարդալու" ։ Մ. Հասրաթյանի 
Բեյրոլթոլմ միաժամանակ կարևոր ծառայություն է մատուցել հայ 
մշակույթը և առանձնապես մեծ տաղերգու Սայաթ-Նովա (ի երգերը 
արաբներին ծանոթացնելու տեսակետից։ Սայաթ-Նովայի մասին 
նրա ուսումնասիրությունները լույս են տեսել «Աթ-թարիկ» հան-
դեսում*' և հայ գուսանի արաբական հատընտիրում։ 

1963 թ. մայիսին, Լիբանանի և ՍՍՀՄ-ի միշև կնքված մշակու-
թային հարաբերությունների համաձայնագրի հիմամբ, Բեյրութ 
մեկնեց ակադեմիկոս Աբգար Հովհաննիսյանը, հայ ժողովրդի 
պատմության և մշակույթի մասին արար հասարակայնոլթյանբ դա֊ 
սախոսոլթյուններ կարդալու համար։ Իր դասախոսոլթյուննեբի ըն-
թացքում ակադեմիկոս Հովհաննիսյանը շեշտել է խորհրգա լին 
կարգերի հաստատումով հայ ժողովրդի վերածնունդը և ապա 
կանդ առել պատ մ աբանասիրոլթյան, այդ թվում՝ հատկապես արև֊ 
վելագիտոլթյան բնագավառում հայ գիտական մտքի նվաճումների 
վրա*'։ Այգ ս՚յցելության ժամանակ կրթական մինիստրության 
բաժնի վարիլ Ֆ. Սաուայայի, Գեղարվեստի ակադեմիայի տնորեն 
Ա. Բուտրոսի, համալսարանի ռեկտոր Ֆ. Բուստանիի, թանգարանի 
տնորեն Մ. Շեհարի, գրողներ Հ. Մրուեի, Ե. Ղուսոլբի և այլոց հետ 
Ա. Հովհաննիսյանը քննարկել է Սովետական Հայաստանի և Լիբա-
նանի միշև մշակութային կապերը սերտացնելու հարցերը"։ 

Վերշին տարիներին Սիրիա և Լիբանան են այցելել նաև ակա-
դեմիկոս Ծ. Աղայանը, արևելագիտության ինստիտուտի դիրեկտորի 
տեղակալ Հ. Ինճիկյանը, ինստիտուտի արաբական երկրների բաժ-
նի վարիչ Ն. ՛ Հովհաննիսյանը և ուրիշներ, որոնք մշակույթի և գի-
տության ասպարեզում հա յ-արաբական համագործակցությունը 
զարգացնելու հնարավորությունների շուրշ գործարար շփումներ են 
ունեցել սիրիացի գիտնականներ և մշակութային գործիչներ Սա-
լահ Օմար Բաշայի, պրոֆ. Ադել Աոլայի, Ասադ Դատկաոլիի, Նոլ-

* 7 ffՍովետական Հայաստան», 1965, M 8, էշ 12։ 
48 vr _ II • II лхлм՝ s F4 _ r t • 1Ч1Г _ 4 „ J ^ t l V " 
4 9 ffՄեր նշանաբանն է հառաշ», 26.5.1963։ 

so Տե՛ս IS J> « i n r - 1 xx*)\ „(jjj^JLn" 
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րեդդին Խաթումի, Ջալալ Մլլահի և Խ. Հինդսւոլիի, Լիբանանի ազ-
գային Համալսարանի դասախոս սլրոֆ. Մրուէի և այլոց Հետ'1: 

4 

Ավելի բան մի տասնամյակի կյանք ունեն Սովետական Հա֊ 
ւաստանի գեղարվեստական անսամբլների կապերը Սիրիայի և Լի-
բանանի Հետւ 

1956 թ. սեպտեմբերին, Դամասկոսի Միջազգային տոնավա-
ճառին Սովետական Միության մասնակցության փայլը ավելաց-
նելու և սովետա-արաբական մշակութային Հարաբերությունները 
սերտացնելու նպատակով Սիրիա և այնուհետև Լիբանան ուղևոր-
վեց ՀՍՍՀ կուլտուրա յի մինիստր Ա. ՇաՀինյանի գլխավորած սո-
վետական արվեստագետների խումբը, որին Հայաստանից մաս էին 
J/աղմոլմ ՍՍՀՄ ժողովրդական արտիստոլՀի Տաթևիկ Սազանդար֊ 
յանր, ՍՍՀՄ ժողովրզական արտիստ Նար Հովհաննիսյանը և ուրիշ-
ներւ 

Հայ արտիստների ելույթները Դամասկոսում և Հալեպում 
առանձին շերմոլթյամբ են ընդունվել։ Սակայն արաբ աշխատա-
վորների, մտավորականության և քաղաքական գործիչների համար 
այդ ելույթները ունեցել են և ուրիշ իմաստ՝ եղել են Սովետական 
Միության և Սիրիայի ամրապնդվող բարեկամության դրսևորում։ 
«Մենք ձեր այցը չենք դիտում միայն որպես լոկ կուլտուրական 
միջոցառում, — ասել է Սիրիայի վարչապետը։ —Վերջին տարինե֊ 
րըս մեր և Սովետական Միության բարեկամությունը գնալով ամ-
րանում է։ Ընդլայնվում էն մեր տնտեսական, առևտրական, կուլ-
տուրական կապերը և ահա ձեր խմբի այցը մեր երկիրը մենք դի-
տում ենք Հենց այդ տեսանկյունից, մեր երկու երկրների Համա-
գործակցությունն էլ ավելի ընդլայնելու ցանկությունից»62։ 

Սովետա-արաբական բարեկամությունն է ընդգծվել Սիրիա֊ 
յում մեր արվեստագետների յուրաքանչյուր ելույթի ժամանակ։ 
Ե՛վ Դամասկոսում՝ որտեղ Տ. Սազանդարյանը ամբողջ դաՀլիճի 
ընկերակցությամբ երգել է արաբական «Սելլիմ, սելլիմJ) և «Ալ-լո-
մա» քաղցրաՀնչոլն երգերը, 1ւ սահմանապահ զորամասերի հետ 
հանդիպման ընթացքում, և՚ Հալեպում, որտեղ արաբական տաս֊ 
ձըյակ պատվիրակություններ ծաղկեփնջերով են դիմավորել Հայ 

5) Տե՛ս հատկապես* «Հայրենիքի ձայնյ), 5,3.1967։ 

֊ 2 11. Շ ա Տ ի Տ յ ա Տ , 30 օր Ս իրիս։ յում և Լիբանանում, Երևան, 1957, էչ 20։ 
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երգիչներին, և' պետական մարդկանց հետ շփումների ժամանակ, 

Ii արաբական գյուղում, ամեն տեղ մարդիկ չեն թերացել շեշտ ելու, 

էէԱրաբ և Սովետական ժողովուրդները եղբայրներ ЙЛЯ! 

Միևնույն բար եկա մ ական ֊տոն ական մթնոլորտն Է ընկերակ-
ցել հայ արվեստագետների ելույթներին նաև Բեյրոլթոլմ։ 

1959 թ. նոյեմբերին, Սիրիայոլմ և Լիբանանում ելույթներով 
հանդես եկավ հայկական երգի և պարի անսամբլը։ Ուշադրության 
արժանի հանգամանք Է, որ անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար, 
ՍՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Р՝. Ալթոլնյանը արաբական շրջա-
պտույտի առիթով վերամշակման Է ենթարկել երկու լիբանանյան 
ժողովրդական երգեր՝ «Դախլ այոլնակ հակինա» և «Յա ղըզայալ» , 
որոնց կատարումը անօրինակ խանդավառություն Է առաջացրել 
արաբ ժողովրդի մոտ։ Եգիպտական «Ալ-Մոլսաոլաբա թերթի երա-
ժըշտական տեսաբանի կարծիքով, Р՝. Ալթոլնյանի փորձից արաբ 
երաժշտասերները ստացել են «կարևոր դաս մը», որից պետք Է 
օգտվեն՝ հրաժարվելով արաբական երգերի «ձանձրացուցիչ կըր-
կընոլթյոլններից»։ Բայց ոչ միայն այդ։ Արաբական ժողովրդական 
երգերի մշակումն ու գործադրումը հայ արվեստագետների կողմից, 
հոդվածագրի գնահատմամբ, հայ ժողովրդից արաբ ժողովրդի հան-
դեպ մի «ազնիվ ժեստ Է», որն արժանի Է փոխհատուցմանы» 

Այդ միտքը ավելի ցայտուն Է արտահայտված լիբանանյան 

մամուլի կողմից։ Լիբանանցի գրող Մոլհամմեդ Դակրուբը « Ա լ ֊ 

Ախբար» շաբաթաթերթում շատ բարձր գնահատական տալով ան-

սամբլի ելույթին, գրել Է, որ արաբական երգերի մշակումն ու կա-

տարումը «ոչ միայն մի լավ նախաձեռնություն Է, սիրո և համա-

կրանքի հրաշալի մի արտահայտություն», այլև «արվեստի մի 

գործ, որ հավատարիմ մնալով հանդերձ արաբական բնագրին, 

հանդիսանում Է իսկական նորություն»։ Մ. Դակրոլբի կարծիքով, 

հայ արվեստագետները արաբ ժողովրդի նկատմամբ իրենց զգաց-

մունքները դրսևորել են լավագույն կերպով, միաժամանակ ցու-

ցաբերելով արաբական արվեստի նկատմամբ բարձր գնահատանք և 

նրա զարգացման գործին իրենց ստեղծագործական ճիգը բերելու 

եռանդ։ «Հենց դրա մեջ Է կայանում բարեկամության բաբախուն և 

իրական իմաստը,—,շեշտել Է Դակրուբը,—բարեկամություն, որ հա-

րըստացնոլմ Է ժողովոլրդների ճոխ գանձերը, նրանց նոր փայլ 

53 նույն տեղում, Էշ 27։ 

«Մեր նշանաբանն Է հաոաշя, 23.11.1959։ 
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տալով և գարգացմ ան նոր աստիճանի բարձրացնելով, չբավարար-
վելով չոր ու. ցամաք սոսկական փոխանակությամբ»։ Լիբանանցի 
դրոդր երախտագիտությամբ արձանագրել է այն օգուտը, որ երկ-
րի արվեստագետներն ստանալու են Հայաստանի երգի ու պարի 
անսամբլից, Հղկելու Համար արաբական ժողովրդական արվեստը, 
որ ՀետզՀետե դուրս է գալիս ՀամաշխարՀայի ն բեմ351 «Լ՛ Օր ի ան» 
թերթի երաժշտական քննադատ ՍալաՀ Ս թ ե թի են ևս իր ուշագրավ 
Հոդվածը եզրափակել է այսպես, аՊետք է շնորՀակալ լինել Հայ-
կական ժողովրդական խմբին այն փափկանկատ ուշադրության Հա-
մար, որ մեր նկատմամբ ցուցաբերեց։ Մեզ վերապաՀել էր մի իս-
կական անակնկալ Հայտագրում ընդգրկելով լիբանանյան երկու 
երգեր, որոնք հուզիչ Հավատարմությամբ վերամշակման էին են-
թարկվել»5*։ Հայաստանից արաբներին փոխանցված լավագույն 
ողջույնն էին այդ երգերը,— գրել է իր Հերթին «Ան ֊Ն ի դա» թերթը։ 
—ւ Դրանք սիրո արտաՀայտոլթյոլն էին ոչ միայն լիբանանյան ժո-
ղովրդի, այլև արաբական արվեստի նկատմամբ67։ 

Պետք է ասել, որ արաբ ժողովուրդը լիուլի փոխՀատոլցել է իր 
նկատմամբ սովետաՀայ արվեստագետների բարեկամական ժես-
տր։ Լիբանանի վարչապետը ամենաջերմ ընդունելությունն է ցույց 
տվել ß". Ալթոլնյանին և նրա արվեստակիցներինM« «նոր սերունդ 
մշակութային միության» կողմից կազմակերպված ընդունելության 
ժամանակ Հայ արվեստագետների պատվին ելույթ են ունեցել լի-
բանանյան ֆոլկլորի խմբի պարողները, իսկ «Դրական շրջանակի» 
Հավաքում, որտեղ «ՍԱ՝ՀՄ ֊Լի բան ան բարեկամության ընկերու-
թյան» քարտուղար նաՀլե Մութրանը շեշտել է անսամբլի ղերը եր-
կու երկրների բարեկամական կապերի ամրապնդման գործում, 
անսամբլի ղեկավարներին նվիրել են արաբա կան «ակալ և կա֊ 
ֆիա»53։ Հայ արվեստագետները այցելել են Հայտնի երգչոլՀի Ֆեյ-
րոլզին և երգաՀան ՌաՀբանիին, որոնք Հիացմունքով են արտա-
Հայտվել ß՝. Ալթոլնյանի մշակած արաբական երգերի մասին և 
կարծիքներ փոխանակել Հայ և արաբական երգերի առանձնաՀատ-
կոլթյոլնների շուրջ՛0։ 

5 5 1Ч0Ч / II / Г0 

* .L'Orleilf , 25.11.1959. 
S1 1ЧЭЧ/ и / г 
M «Մեր նշանաբանն է հառաշ», 13.12.1959։ 

5» Նույն տեղում, 6.12.1959։ 

Նույն տեղում, 14.2.1960։ 

. 3 9 5 



Հայկական երգի ու պարի անսամբլը Լիբանան և Սիրիա է այ-
ցելել նաև 1964 թ. նոյեմբերին և դարձյալ նրա ելույթները վեր են 
ածվել հա յ-արաբական բարեկամության տոների։ 

1961 թ. սեպտեմբերին Սիրիա այցելեց Հայաստանի պարի 
պետական անսամբլը քգեղարվեստական ղեկավար՝ էդ. Մանոլկ-
յան, բալետմեյստեր՝ Վ. Ռաշիդյան, գործիքային մասի վարիչ՝ 
Խ. Ավետիս յան J , որն այնուհետև հանդես եկավ Լիբանանում։ Լի-
բանանյան մամուլի վկայությամբ, խումբը ոչ միայն հայկական 
լեռնաշխարհի նվագն ու պարերն է բերել իր հետ, այլև արվեստի 
ծաղկեփնջով արաբ և հայ Կողովուրդների բարեկամությունն է 
ամրապնդել՛1։ Հալեպի, Դամասկոսի և Բեյրութի իր տասնյակ հա-
մերգների ընթացքում, անսամբլը և նրա մենակատարներ Հովհան-
նես Բադալյանը, Օֆելյա Համ բարձում յան ը, Ելիա Մինասյանը և 
ուրիշներ շատ մեծ հաջողություն են գտել՛1։ «Ամբողջ Հայաստանը 
անսամբլի պարերի մեջ» պերճախոս խորագրի ներքո արվեստի տե-
սաբան Սալահ Սթեթիեն հատկապես շեշտել է հայկական և արա-
բական ժողովրդական պարարվեստի համանմանոլթյոլնր63 < Առան-
ձին ջերմությամբ է ընդունվել արաբական ժողովրդական մեղեդին 
և արաբ ու հայ ժողովոլրդների բարեկամության նվիրված երդը'*։ 

Պարի պետական անսամբլը արաբ ժողովրդին հայկական 
պարարվեստը ներկայացնելու առիթ է ունեցել նաև 1965 թ.։ 

Սովետական Հայաստանի և արաբական երկրների երաժշտա-
կան կապերի ամրապնդման համար հսկայական նշանակություն 
է ունեցել կոմպոզիտոր, ՍՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, Լենինյան 
մրցանակի դափնեկիր Արամ Խաչատրյանի այցը Եգիպտոս և Լի-
բանան։ 1961 թ. մայիսի սկզբներին ժամանելով Բեյրութ, մեծ 
երաժիշտը Կահիրեի սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ մի շարք համերգ-
ներ է տվել։ 

Ա. Խաչատրյանի դիմավորում ը Խալդեի միջազգային օդանա-
վակայանում և Բեյրոլթոլմ նրա անցկացրած օրերը՝ արաբ և հայ 
ժողովրդական զանգվածների ու մտավորականության համար վե-
րածվել են տոնահանդեսների, հայ և արաբ ժողովոլրդների և ընդ-
հանրապես սովետա-արաբական բարեկամությունը դրսևորելու 
առիթների'՜1։ 

" օ». _ а л « n r i — ir X X J U » ' „ J O J ä h * 
62 EՄեր նշանաբանն է հաոաշа, 17.9.1961։ 

' 3 .[/Orient", 15.10.1961. 
M m i / 1 . / n 
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Լիբանանի կրթության մինիստր Ք. Ջոմբլաթը ազգային երա-
ժրշտանոցում մեծ երաժիշտի էգ ատ վին կազմակերպված ընդունե-
լության ժամանակ Հայտարարել Է. erԽաչատրյանը երաժշտության 
դեսպանն Է Լիբանանի մեշւ Բ՛ող իր Հետ սովետական ժողովուրդ֊ 
ներին տանի ողջույնները լիբանանցիների , որոնք բարձր են գնա֊ 
Հատում Սովետական Միության բարեկամությունըл6*: Լիբանան֊ 
ՍՍՀՄ բարեկամության ընկերության նախազաՀ Ժ. Հաննան ընդ-
գըծել Է, որ լիբանանցիները Հպարտ են Խաչատրյանի այցով, 
որովՀետև նա Սովետական Միության «մշակույթի առաքյալն Էյ)1՝'։ 

1964 թ. մայիսին, կարճատև այցելոլթյամբ Եգիպտոսից Հետո 
Լիբանանում Է եղել ՍՍՀՄ ժողովրդական արտիստոլՀի ԳոՀար 
Գասպարյանրէ Հայ երգչոլՀոլ Համերգը լիբանանյան մամուլի կող֊ 
ւէից շատ բարձր զն աՀ ատ ականի Է արժանացեք'( Բեյրութի ազգա-
յին երաժշտանոցի վարիչ Տալի Հետևյալ Հակիրճ խոսքերը շատ 
պերճախոս են լիբանանյան երաժշտասերների տպավորությունը 
բացաՀ այտ ելու տեսակետից. «Հոյակապ Է պարզապես-, սքանչելի, 
կատարյալ Է ամեն ինչ»09» Բեյրոլթոլմ միայն մի օր մնալով, Գաս֊ 
պար յանը Հանդիպումներ Է ունեցել Լիբանանի գեղարվեստական 
կյանքի ականավոր դեմքերի՝ պրոֆ. Տալի, պրոֆ. Իսաևայի, Ո՛տ-
իֆ Աբիլամայի, երգչոլՀի Սամիա Սանդրիի և ուրիշների Հետ։ 

1960 թ. ապրիլին մի քանի օրով Լիբանանի և Սիրիայի Հյուրն 
Է եղել կոմպոզիտոր Ալ. Հարությունյանը, ծանոթացել պատմական 
Հուշարձաններին, շփվել լիբանանաՀայության Հետ10։ Նա իր Հայտ-
նի «ГՀայ ժողովրդի լեգենդը» գործի երրորդ մասի՝ «ուխտավորի 
երգի» ներշնչանքը, ինչպես նշել Է ինքը, բերել Է իր արաբական 
շրջապտույտից։ Նրա վրա խոր տպավորություն են թողել արաբա-
կան երկրներն ընդՀանրապես և մասնավորաբար <rարաբներուն ու 
Հայերուն միշև գոյություն ունեցող սիրալիր կապերը»1՝։ 

Կարճատև այցելոլթյամբ Սիրիայոլմ և Լիբանանում են եղել 
նաև սովետահայ ուրիշ արվեստագետներ, իրենց Համեստ բաժի-
նը ներդնելով արաբական երկրների Հետ Սովետական Հայաստանի 
մշակութային Հարաբերությունների սերտացման գործում։ 

1ЧИ/о/r. 
67 «Մեր նշանաբանն Է հառաշ։, 21.5.1961։ 

«» .Le So l r \ 18.5.1962. 
6 9 ffՄեր նշանաբանն Է հառաշ։, 27.5.1962։ 
ո նույն տեղում, 10.4.1962։ 
71 Նույն տեղում, 22.4.1962։ 
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1965 թ. Բեյրութ այցելեց ասմունքի վարպետ Սոլրեն Քոչար-
յանըւ «Գրական շրջանակի» և «Նոր սերունդ մշակութային միության» 
կողմից կազմակերպված ընդունելության ժամանակ, հանուն արար 
մտավորականության ողջույնի ջերմ խոսքով հանդես Է եկել գրող 
Սաիդ Աքլը և ընդգծել. «Այստեղ, Լիբանանի հողի վրա, սիրելի 
արվեստագետ, կգտնվիք ձեր տանը մեջ և մարդ երբ իր տունը 
կմտնե, պետք չունի շնորհակալություն հայտնելու։ Հայերը մեր 
եղբայրներն են և դուք մեր եղբայրը, իմ եղբայրն եք»ո։ 

1960 թ. Բեյրութ են այցելել սովետահայ նկարիչները Տ. Բ՝ոք~ 
մաջյանը և Հր. Ռոլխկյանը։ Վերջինս Եգիպտոսում, Իրաքում և 
հատկապես Լիբանանում հղացած դիմանկարների, բնանկարների 
և կենցաղային պատկերների շարքով Երևանում բացել Է «Երկու 
շաբաթ Մերձավոր Արևելքում» ցուցահանդեսը73 ։ 

1965 թ. Սիրիա այցելեց նկարչոլհի Ա. Կալենցը, որին ջերմո-
րեն Է ընդունել Սիրիայի մշակույթի մինիստրը։ Նրա նկարների 
ցուցահանդեսը բացվեց Հալեպի «Արաբական մշակութային կենտ-
րոնում», նահանգապետ հայր Մահրուսի հովանավորությամբ7է։ 

Սիրիայի և Լիբանանի հետ Սովետական Հայաստանի մշակու-
թային կապերի զարգացման գործում կարևոր ներդրում հանդիսա-
ցան Սոմւգուկյանի անվան ակադեմիական թատրոնի հյոլրախաղերր 
1966 թ. աշնանը։ ՀՍՍՀ կուլտուրայի մինիստր. Հ. Բաղդասարյանի 
գլխավորած խմբին մաս Էին կազմում ՍՍՀՄ ժողովրդական ար-
տիստներ՝ թատրոնի գլխավոր ռեժիսյոր Վ. Աճեմյանը, Վ. Փափազ֊ 
յանը, Ա. Ավետյանը և Գ. Ջանիբեկյանը, ՀՍՍՀ ժողովրդական ար-
տիստներ Մ. Սիմոնյանը, Բ՛. Դիլլաքյանը, Մ. Մկրտչյանը և ուրիշ-
ներ։ 

Նոյեմբերի 30-ից մինչև դեկտեմբերի 18֊ը թատրոնը 25 ներ-
կայացում տվեց Բեյրոլթոլմ, իսկ դեկտեմբերի 20—30-ը 12 ներ-
կայացում՝ Հալեպոլմ և մեկ ներկայացում՝ Դամասկոսոլմ, բեմ 
հանելով Հ. Պ արոնյանի «Պ աղտասար աղբար», Վ. Փափազյանի 
«Ժայռ», Ա. Շիրվանզադեի «Նամուս», Վ. Սաբո յանի «Իմ սիրտը 
լեռներոլմ Է» և Ն, Զարյանի «Արա գեղեցիկ» պիեսները։ 

Տեղական մամուլի թատերական քննադատները և արվեստի 
գործիչները չափազանց բարձր գնահատական են տվել թատրոնի 

и erԷշեր գրականության և արվեստիa, Բեյրութ, 1965 դեկտեմբեր, Էշ 96։ 
73 «Մեր նշանաբանն Է հառաշa, 17.4.1960։ 
7 4 Ա . Կսւլենց, Չորս ամիս Սիրիայում, էՀայրենիքի ձայնa, 16.1.1966։ 
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ղեկավրաների գեղարվեստական վարպետությանը և դերասանների 
տաղանդինո։ «Երևանի թատրոնի հյուրախաղերի հանդիսավոր բա-
ցումը Հիրավի հաղթական էր, — գրել է «Լը Սոլար» թերթըt — Հա-
սարակոէթյունը միանգամայն դյութված է ինչպես դերասանների 
խաղով, այնպես էլ հոյակապ բեմադրությամբ։ ՛հ. Սոլնդոլկյանի 
անվան թատրոնի խումբը իրեն դրսևորեց որպես երկհաղարամյա 
թատերական ավանդույթների շատ արժանավոր ժառանգորդ»։ 
«Լ՝, Օրիան» թերթը հայ արտիստների ելույթը անվանել է «հոյա-
կապ»7*։ 

Հյուրախաղերից բացի, թատրոնի արվեստագետները բարե-
կամական հանդիպումներ են ունեցել Սիրիայի և Լիբանանի ար-
վեստի գործիչների, մշակութային ու հասարակական կազմակեր-
պությունների ներկայացուցիչների հետ, ամրապնդելով արաբ և 
հայ ժողովուրդների կուլտուրական համագործակցությունը։ 

Լիբանանի լուսավորության մինիստր Սլեյման Զեյնը, ընդու-
նելով ՀՍՍՀ կուլտուրայի մինիստր Հ. Բաղդասարյանին, իր ժողո-
վըրդի և կառավարության անունից մեծ գոհունակություն հայտնե-
լով Սովետական Հայաստանի մշակութային գործիչների այցի 
առիթով, հայտարարել է. «Հայաստանի Սոլնդոլկյանի անվան պե-
տական ակադեմիական թատրոնի հյուրախաղերը խոշոր իրադար-
ձություն են Լիբանանի մշակութային կյանքում։ Մենք բարձր ենք 
գնահատում աշխարհի հնագոլյն թատրոններից մեկի ելույթներ 
մեր երկրռւմ»։ նա որպես եզրակացությոլն վստահություն է հայտ-
նել, որ Երևանի թատրոնի հյուրախաղերը կծառայեն «Լիբանանի 
և բարեկամ Սովետական Միության մշակութային կապերի հետա-
գա ամրապնդմանը»77 ։ 

Լիբանանում հրաժեշտի հանդիսության ժամանակ հայ արվես-
տագետների ներկայացուցիչը հայտարարել է. «Մեր ժողովուրդը 
բազմադարյան բարեկամությամբ կապված է արաբական ժողո-
վըըդի հետ։ Սովետական Հայաստանի աշխատավորները ցանկա-
նում են, որ էլ ավելի ամրապնդվեն Սովետական Միության ու Լի-
բանանի բարեկամությունն ու մշակութային կապերը»ո։ 

75 «Սովետական Հայաստան», 21.12.1966։ 
76 Նույն տեղում, 3.12.1966։ 
77 Նույն տեղում, 18.12.1966։ 

Iя Նույն տեղում, 21.12.1966։ Սիրիայում և Լիբանանում մի շարք րնկերա֊ 

կան խաղերով հանդես են եկել նաև Սովետական Հայաստանի մարզական խմբե-

բր, աոաշին հերթին «Ս պարտակ» («Արարատ») և «Շիր ակ» ֆուտբոլային թի-
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5 

Սիրիայի ու Լիբանանի հետ Սովետական Հայաստանի բաբե՛ 
կամական և մշակութային հարաբերությունները խթանող շատ 
կարևոր ազդակ հանդիսացավ արաբ պետական մի շարք գործիչ-
ների և գիտական ու մշակութային պատվ՛իրակությունների Սովե-
տական Հայաստան այցելոլթյունը։ 

Վերշին տասնամյակում Երևանում հյուրընկալվել են սիրիական 
խորհրդարանական պատվիրակության անդամներ Շոլկրի Ռահ մեն 
և Աբդելհամիդ Ղուեյդահին, արաբ կանանց պատվիրակության 
անդամ՝ լիրանանցի հայտնի բժշկուհի Անտոլանետ Մալոլֆը, Աֆ-
րիկայի և Ասիայի երկրների հետ միասնության լիբանանյան կո-
միտեի պատվիրակությունը, որին մաս էին կազմում Առաջադի-
մական սոցիալիստական կուսակցության նախագահ Քամ ալ ճոլմբ-
լաթը, երեսփոխան Ֆարիդ Ջիբրանը, իրավաբան Շեքիբ Ջարերը, 
Մոհամմեդ Աբբաս Յազին, Ֆադլո Արի Հայդարր, Աբբաս Խալաֆը, 
Մոհամմեդ Իբրահիմը և Նահլե Մոլթրանը, գրող և ազգային գոր-
ծիչ Ժորժ Հաննան, Հաննա Մինան, թարգմանիչներ Նիզար Խալի-
լին, Նիկոլա Թաուիլը ու տասնյակ ուրիշներ։ 

Սովետական Հայաստանում, այցելելով գործարաններն ու նո-
րակառույցները, կոլտնտեսություններն ու մշակույթի օջախները, 
շփվելով աշխատավորների, պետական գործիչների, գիտնական-
ների ու գրողների հետ, Սիրիայից ու Լիբանանից եկած հյոլրերր 
մի անգամ չէ, որ հաստատել են սոցիալիզմի նվաճումների վիթ-
խարիությունը և հայ ժողովրդի կյանքում տեղի ունեցած փոփո-
խությունները։ 

«Մենք մեր աչքերով տեսանք հայ ժոզուԼլւդի իրագործումները, 
որոնք մի անգամ ևս կապացուցանեն, թե հարաբերաբար փոքրա-
թիվ այս ժողովուրդը հեղափոխոլթենեն ետք նման նվաճումներ 
արձանագրած է շնորհիվ սոցիալիստական վարչաձևին», — ասել է 
սիրիացի երեսփոխան Ռահ մեն, Սևանի ստորերկրյա հիդրոէլեկ-
տրոկայանը, Երևանի մետաքսի գործարանը և մի շարք կոլտնտե-
սություններ այցելելուց հետո™։ «1920-են առաջ երկրագործական 

մերը։ Նրանք իրենց հաղորդական հաղթանակներով ոչ միայն բարձր են պահել 

սովետական սպորտի դրոշը, այլև հիմքը դրել Սովետական Հայաստանի՝ Սիրիայի 

ու Լիբանանի հետ մարզական կապերին և մի քար ավելացրել հայ արաբական 

ամրապնդվող բարեկամության շենքում (տե՛ս erՄեր նշանաբանն է հառաշ», 

8 և 15.10.1959, 13.11.1960)։ 
79 «Մեր նշանաբանն ք հառաշ», 25.8.1957։ 
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երկիր ճանաչված Հայաստանը այսօր, սոցիալիստական իրավա-
կարգի տակ դարձած է արդյունաբերական երկիր»,— Բեյրոլթոլմ 
մամուլի ասուլիսի ընթացքում այսպես է արտահայտվել Ասիայի 
և Ս.!իրիկայի համերաշխության լիբանանյան կոմիտեի ընդհանուր 
քարտուղար Շ. Տարերբ*0։ Սովետական Հայաստանից իր արտա-
կարգորեն դրական տպավորությունները հուզմունքով է արտա-
հայտել ժ. Հանն ան, նշելով, որ «այն երեք օրերուն, զորս Սովե-
տական Հայաստանի մեշ անցուցի, ես տեսա, թե հայ ժողովուրդը 
ինչպես կկերտե իր լուսավոր կյանքը»*11 

Արաբ քաղաքական և մտավորական գործիչները Սովետական 
Հայաստան այցելոլթյամբ հնարավորություն են ստացել անձամբ 
համոզվելու, որ հայ ժողովուրդը անկեղծ բարեկամություն է տա-
ծում արաբների նկատմամբ և մեծ հետաքրքրությամբ է հետևում 
արաբական երկրների, առանձնապես Սիրիայի և Լիբանանի ազ-
գային պայքարինւ «Ես մեկ վայրկյան իսկ ինքզինքս օտար չզգա-
ցի հոնi), — գրել է Ժ. Հաննան*՝1։ Ք. ճոլմբլաթը Երևանից բաժանվե-
ւիս ընդգծել է, «Մեր կարճատև այցը մեզ համոզեց այն մասին, 
որ Խորհրդային Հայաստանի ժողովուրդը անկեղծ բարեկամություն 
մը ունի լիբանանցիներոլն նկատմամբյ>83< Շ. Ջ արերի համոզմուն-
քով «Լիբանանը մեծ տեղ ունի հայաստանցիներոլ և խորհրդային֊ 
ներոլ Արտերուն մեշ։ Հայերը մոտեն կհետևին Լիբանանի վերա-
բերյալ լուրերուն և այնպես կզգան, թե Լիբանանը՝ Հայաստանի 
մեկ մասն է, որովհետև ան իր հովանիին տակ առած է հայերու 
հույլ մր»**։ 

Հայաստան ա յցելութ յոլնը արաբներին համոզել է այն բա-
նում ևս, որ հակառակ արևմտյան հետադիմության և նրա կամա-
կատար դաշնակների աղմկարարության, սովետական իշխանու-
թյունը ի վիճակի է բարվոք կյանք ապահովելու արաբական և 
մյուս երկրներից հայրենադարձող հայերին։ Բժշկուհի Ա. Մաա-
լոլֆը զարմացել էր ի տես Լիբանանից հայրենադարձված հայերի 
բարգավաճ կյանքին, հատկապես երիտասարդների՝ ուսման և աշ-
խատանքի գծով առաշընթացի հոյակապ հնարավորություններինes, 

80 <rԱրարատ», 10.12.1964։ <rԵրեկոյան Երևան»,, 15.11.1965։ 
81 (ГՄեր նշանաբանն է հառաշ», 13.12.1960։ 
8Տ Նույն տեղում, 29.12.1964։ 
88 erԱրարատ», 18.11.1964։ 

« Նույն տեղում, 11.11.1964։ 
8 5 141. /V /Г 
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իսկ Ք- ճոլմբլաթը հայտարարել է. ЯԽորհրդային Հայաստանի կա-
ռավարության ջանքերուն շնորհիվ կարելի պիտի ըլլա մայր հայրե-
նիքի մեջ համախմբել արտասահմանի ցիրուցան հայել։ր»**։ 

* * * 

Արաբական երկրների դեմ իսրայելյան ռազմամոլների կողմից 
1967 թ• հունիսին սանձազերծված պատերազմն ու Մերձավոր Արե-
վելքոլմ ստեղծված լարված մթնոլորտը չկարողացան արզելակել 
Սիրիայի ու Լիբանանի հետ Սովետական Հայաստանի մշակութա-
յին կապերի աստիճանական ամրապնդումը։ 

Բ՚շնամոլ ոտնձգությունների դեմ լարված միջոցառումներ 
.անցկացնող Դամասկոսոլմ, միջազգային 14-րդ տոնավաճառի 
շրջանակներում, 1967 թ. օգոստոս և սեպտեմբեր ամիսներին 
.առանձին հետաքրքրության արժանացավ սովետական տաղավա-
րի հայկական բաժինը, որտեղ ազգային ճաշակով ձևավորված 
ցուցանմուշները այցելուներին հնարավորություն տվեցին համոզ-
վելու, որ սոցիալիզմի շնորհիվ Հայաստանը Ռուսաստանի հետա-
մնաց ծայրամասից վեր է ածվել բարձր զարգացած արդյունաբե-
րության ու գյուղատնտեսության, գիտության ու մշակույթի առա-
ջատար հանրապետության՛7 ։ Հայրենի քաղաքի պաշտպանության 
հոգսերով տարված դամասկոսցիները ժամանակ գտան հետաքբր-
քըրվելոլ հայ գրքի պատմությամբ և Հայաստանում գիտության, 
.ժողովրդական կրթության և առողջապահության զարգացման հար-
ցերով, դիտելու Հայկական կինոֆիլմեր և ունկնդրելու հայ արվես-
տագետներին։ 

Միևնույնը պետք է ասել նաև Բեյրութի մասին, որտեղ շա-
րունակում էր գործել դեռ տարեսկզբում բացված ցոլցահանգեսր՝ 
նվիրված Հայաստանում ժողովրդական կրթության նվաճումներին 
և արաբների շրջանում լայն տարածում էր գտնում «Նորություն-
ներյ> մամուլի գործակալության կողմից պատրաստված և Հայաս-
տանի անցյալը, ներկան ու գալիքը ուրվագծող նկարազարդ գըր֊ 
քոլյկը 

Արաբական Արևելքի համար դժվարին փորձությունների ժա-
մանակաշրջանում Ս ովետական Հայաստանի աշխատավորության 

•« «Արարատ», 18.11.1984։ 
87 «Սովետական Հայաստան», 31.8.1967։ 

88 «Հայրենիքի ձայն», 22.1.1967՛ 
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վերաբերմունքին Հաղորդվելու Հրաշալի առիթ ընձեռնվեց արաբ 
երիտասարդությանը, որի բազմամարդ մի պատվիրակություն, 
Հիմնականում Սիրիայից, Լիբանանից և Հորդանանից, Լիբանանի 
Առաջադիմական սոցիալիստական կուսակցության ղեկավարներից 
ՆաղիՀ Յամ մին ի գլխավորությամբ, 1968 թ. այցելեց Երևան։ Ա յ ֊ 
ցելո/թյունը առիթ դարձավ, որ պատվիրակոլթյոլնը անդրադառնա 
Հայերի և արաբների անցյալ բախտակցոլթյանն ու Հայաստանի 
պայծառ ներկային և խորը շնորՀակալոլթյուն Հայտնի սովետա-
կան ժողովուրդն երին՝ արաբական ազգային արդարացի պայքա-
րին ցույց տրվող օժանդակության Համար։ Արաբ երիտասարդու-
թյան պատվիրակները ընդգծեցին, որ Հիացած են «արաբական 
երկիրներու մեջ ասպնջականություն գտած ու մեծ վարկ վայելող 
աշխատասեր ու շինարար Հայ ժողովրդի մայր Հայրենիքով}), մա֊ 
նա վանդ որ «արևավառ Երևանի մեջ, Բեյրութի նման, կարծեք Հա֊ 
րաղատներու Հետ էինք»™։ 

Հա յ-արաբա կան բարեկամական ու մշակութային կապերի 
ամրապնդման ճանապարՀին նոր Հանգրվան Հանդիսացավ 1969 թ. 
Հուլիսին սիրիական մշակույթի օրերի անցկացումը Հայաստանում։ 
Երևան ժամանեցին սիրիական քաղաքական գործիչներ Համադ 
Քոլտանը, Նեդիմ Ջաբրը, Դոլրեյդ ԼեՀամը, Յասին Շոլքրը և Ար-
դալլա ալ-Հաոլրանին, բժիշկ Նազ մի ՖալլոլՀը, ճարտարապետ 
Սոլլեյման Մոլկտատը, դերասաններ Սելի մ Սաբրին, ՄաՀմուդ 
Համմադը և Մոմթազ ալ-ԲաՀրան, գրողներ Հաննա Մինան և Ալի 
Կանաանը։ 

Պատվիրակությունը այցելեց Մատենադարան, էրեբոլնի ամ-
րոցը և պատմության թանգարան, ծանոթացավ ժողովրդային 
տնտեսության նվաճումների ցոլցաՀանդեսի ցուցանմուշների Հետ, 
դիտեց եղեռնի զոՀերի Հուշարձանը և Սարդարապատի Հուշակո-
թողը, եղավ Սևանա լճում, Դիլիջանոլմ, Կիրովականոլմ և Ապա-
րանում։ Երևանի Սոլնդոլկյանի անվան թատրոնում և «Արագած» 
կինոթատրոնում, ինչպես նաև Կիրովականոլմ, Դիլիշանում, 
Ապարանում և Հոկտեմբերյանում կազմակերպվեցին Հայ-սիրիա-
կան բարեկամության երեկոներ, որոնց ընթացքում Հայ և արաբ 
արվեստագետների Համատեղ ուժերով Համերգներ տրվեցին 

Բարեկամության երեկոների ժամանակ Հայ ժողովրդի ներ-
կայացուցիչները ընդգծեցին, որ Հայաստանի աշխատավորները 

89 «Արարատ», 12 և 13.9.1968։ 
90 сՍովետական Հայաստան», 20, 22. և 24.7.1969։ 
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ինչպիսի ի՛՛՛ր համակրանքով են հետևում իմպերիալիզմի դեմ 
արաբական ժողովոլրդների պայքարին, ինչպես են ուրախանում 
տնտեսական ու մշակութային շինարարության բնագավառում Սի-
րիայի ձեռք բերած հաջողությունների համար։ Սիրիայի պատվի-
րակները, կանգ առնելով այն մեծ օգնության վրա, որ Սովետա-
կան Միությունը ցույց է տալիս իրենց՝ տնտեսական զարգացման 
ասպարեզում, խոսեցին նաև այն մասին, որ Սիրիայոլմ ապրող 
հայերը արաբների հետ ուս-ուսի անցյալում պայքարել են երկրի 
ЛԱզատության ու անկախության համար և այսօր էլ գործուն մաս-
նակցություն են բերում հա կա իմպերիա լի и տա կան մարտերին*՝։ 

Սիրիական մշակույթի օրերից պատվիրակության տպավորու-
թյունը ամփոփելով, Սիրիայի ռադիո֊հեռոլստատ ե սութ յան կոմի-
տեի ղեկավարներից Աբդալլա ալ֊Հաուրանին ասել է. «Մեր տեսա-
ծը գերազանցեց մեր բոլոր պատկերացումները։ Մենք շոշափե-
լով համոզվեցինք, թե սովետական իշխանությունն ինչպես է կա-
րողացել հրաշքներ գործել՝ փրկելու համար բազմաչարչար հայ 
յժողովրդին, որը դարերի ընթացքում շատ բռնություններ և անար-
դարություններ է տեսել։ Ս ովետական իշխանությունն է բերել խա-
ղաղություն և ապահովություն շինարար ու գործունյա այդ ժողո-
վըրգին, որը տիտանական ջանքերով օգտագործել է իր լեռնային 
հողի ամեն մի թիզը և ամեն մի կաթիլը իր ջրերի։ Մշակույթի աս-
պարեզում ևս մենք տեսանք այն բոլոր նվաճումները, որոնց հա-
սել է իր պատմությամբ, թատրոնով, ֆոլկլորով, ժողովրդային 
Ժառանգությամբ և ճարտարապետությամբ իրավամբ հպարտացող 
հայ ժողովուրդըJ)9S» 

«Երբ ես ինքնաթիռից իջա և տեսա մեզ դիմավորող պաշտո-
՛նական մարդկանց և բազմությանը, — Երևանից մեկնելուց հետո 
պատմել է թատերագետ Մարաին, — զգացի, որ ես Երևան եմ ժա-
մանել ոչ թե բարեկամություն ստեղծելու կամ ստեղծված բարե-
կամությունը խորացնելու, այլ այցի եմ եկել իմ եղբայրներին և 
բարեկամներին։ Հա յ-արաբական բարեկամությունը պատմական 

Junp արմատներ ունի և ստեղծվել է համատեղ կյանքի ու պայքա֊ 
յ՛ի ճանապարհինЛ83» 

9՝ erՍովետական Հայաստան», 19 և 12.7.1989։ «Հայրենիքի ձայն», 23.7. 

1969։ 

03 Նույն տեղում։ 
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Ինչ որ ավելի կարևոր է, սիրիական մշակույթի գործիչները 

Երևանից մեկնել են Սիրիայի և Ս ովետական Հայաստանի կուլ-

տուրական կապերի հետագա ամրապնդման անհրաժեշտության 

համոզմունքով։ 

1969 թ. է, դարձյալ, որ Երևանում հյուրընկալվեցին լի բան ան-
ցի բազմաթիվ թազա թական ու հասարակական գործիչներ, լրա-
գրողներ, բժիշկներ։ Լիբանանի ազգային ինֆորմացիոն գործա֊ 
կա/ության տնորեն Ռադոլան Մաոլլաոլին իրավամբ է ընդգծել, 
որ տարեցտարի զարգանում և ամրապնդվում են արաբական եր֊ 
կրրների, առաջին հերթին Լիբանանի ու Ս ովետական Հայաստանի 
բարեկամական կապերր և որ լիբանանյան ժողովուրդը մեծ հե-
տաքրքրություն է ցուցաբերում դեպի հայոց հայրենիքը, «որի հնա-
դարյան մշակույթը և ժամանակակից բարձր քաղաքակրթությունը 
հանրահայտ են»**։ 

1969 թ. աշնանը Հայաստանում Հ. Ւ ում ան յան ի ծննդյան հար-
յուրամյակի նշումը հայ և արաբ ժողովոլրդների ամրապնդված 
բարեկամության փայլուն մի դրսևորումը հանդիսացավ։ Հոբելյա-
նական հանդիսությունների հյուրերի թվում էին Բեյրութի համալ-
սարանի արաբական լեզվի ու գրականության ամբիոնի վարիչ, 
«Աթ-թարիկи ամսագրի գլխավոր խմբագիր, գրող Հ. Մրուեն, Բեյ-
րութի արաբական մշակույթի կենտրոնի նախագահ և «Աս-Ս ա կա-
ֆա ալ-Ոլաթանիյա» հանդեսի խմբագիր Ժոզեֆ Մոլկայզելը, լի-
բանանյան «Ալ-Ոլլոլմ» հանդեսի խմբագիր Մոլնիր Բաալբակին, 
«Աթ-թարիկիи խմբագրության անդամ գրող, Մ. Դակրուբը, եգիպ-
տացի գրականագետ, Կահիրեի համալսարանի պրոֆեսոր Լաթի-
ֆա ազ-Զայաթը, սիրիացի գրող և թարգմանիչ Ն. Խալիլին, լիբա-
նանցի գրող Մոհամմեգ Յոլսեֆ Նաշմը և ուրիշներ։ 

Հ. Թուման յանի տուն-թանգարանում ելույթ ունենալով և հայ 

ժողովրդի աշխատասիրության ու հոգևոր հարստության մասին 

խոսելով, Հ, Մրուեն ասաց. «Հինավուրց այս հողը, ուր մենք սի-

րով եկանք, ծնել է մի ժողովուրդ, որը ստեղծագործում, բարիքներ 

է կերտում ոչ միայն հարազատ հարկի տակ, այլև արտասահմա-

նում, ամբողջ աշխարհում։ Հայերը ակտիվ մասնակցում են մեր 

ժողովրդի պայքարին ու նրա երջանիկ ապագայի կառոլցմանրյօ95է 

94 «•Հայրենիքի ձայն», 27.8.1969։ 
93 гՍովետական Հայաստան», 23.9.1969։ 
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* * * 

Հայ-արաբական մշակութային կապերի զույգ անդաստաննե-
րը՝ արաբահայ գաղթօջախների առնչությունները բնիկ ժողովրդի 
հետ և Սովետական Հայաստանի փոխհարաբերությունները արա-
բական երկրների (տվյալ դեպքում Սիրիայի ու Լիբանանի) հետ, 
յրացնղւմ են մեկը մյուսին և որպես մի ամբողջություն՝ մեծապես 
նպաստում հայ և արաբ ժողովուրդների, հետևաբար նաև սովե-
տա֊արաբական բարեկամության ամրապնդմանը։ 

Е. О. НАДЖАРЯН 

АРМЯНО-АРАБСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ 
(СИРИЯ И ЛИВАН) 1945—1970 гг. 

Р е з ю м е 

Настоящая работа является первой попыткой освещения 
истории культурных связей армян и арабов в Сирии и Лива-
не, а также культурных связей между этими странами и Со-
ветской Арменией. 

В предисловии обосновываются научное значение и поли-
тическая актуальность рассматриваемого вопроса, дан также 
обзор литературы. 

В первой главе—«Предпосылки развития армяно-араб-
ских культурных связей» подвергается всестороннему анализу 
обстановка в 20—30-х годах, царившая в Сирии и Ливане, 
что позволило раскрыть и разъяснить те национальные и 
культурные факторы, которые препятствовали развитию ар-
мяно-арабских связей. 

Со второй половины тридцатых годов, когда выявилось 
сочувственное отношение армянских трудящихся к стремле-
нию сирийского и ливанского народов приобрести независи-
мость и были созданы условия для образования единого фрон-
та против активизировавшихся фашистских элементов, в 
армяно-арабских взаимоотношениях произошел определен-
ный перелом. Значительный вклад в это внесли «народные 
фронты» сирийских и ливанских армян. 

Армяно-арабские взаимоотношения стали еще более тес-
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1>ыми ь годы второй мировой войны, когда по инициативе 
демократических организаций стало частым сотрудничество 
арабских и армянских трудящихся и интеллигентов в рам-
ках Антифашистской лиги, обществ друзей Советского Союза, 
лиг защиты Советской Армении и других прогрессивных ор-
ганизаций, где особенно крупную роль сыграли известные 
арабские культурные и политические деятели О. Фахури, 
А. Табет, /К- Ханна, Ф. Хелу, X. Бекдаш, Н. Шауи, Р. Хури и 
другие. 

Во второй главе работы—«Армяно-арабские литератур-
ные связи» одно из центральных мест занимает отражение 
антиимпериалистической борьбы арабских народов Сирии и 
Ливана в литературных произведениях армянских писателей. 
Разработка этой темы и выступление армянских писателей и 
всей демократической интеллигенции в защиту национальных 
интересов арабов свидетельствовали о новой ступени дружбы 
между армянами и арабами. Помимо этого, в работе подроб-
но освещается деятельность армянских писателей, которые 
посредством переводов и специальных исследований популя-
ризировали арабскую литературу в армянских колониях.. 
Большое место уделено истории переводов на арабский язык 
произведении армянской литературы. При рассмотрении араб-
ских переводов обстоятельно освещаются связи известных 
арабских писателей О. Фахури, М. Аббуда, М. Найме, О. Абу 
Риша, С. Акля, А. Аль-Сагира, Р. Хури и других с армянски-
ми писателями, приводятся их высказывания об армянской 
литературе, анализируются статьи в арабской периодической 
печати, посвященные истории армянской культуры. 

Сирия и Ливан сумели совершить серьезные шаги по 
пути культурного развития только после завоевания нацио-
нальной независимости. В культурный прогресс обеих стран 
внесли свой вклад и ряд национальных меньшинств, которые 
по воле исторической судьбы нашли в Леванте свою вторую 
родину; в первом ряду их находятся армяне Сирии и Ливана. 

В третьей главе—«Армяно-арабские связи в области ис-
кусства и науки» отдельные разделы посвящены участию ар-
мян в здравоохранении и медицине, высшем образовании и 
печати, музыке и живописи, театре и кино, технических науках, 
строительстве и т. д. в обеих странах. 
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За последнее десятилетие приобрели новый размах куль-
турные связи Советского Союза со странами Азии и Африки. 
Заметное участие в развитии культурных связей с указанны-
ми странами принимает Армянская ССР, которая поддержи-
вает оживленные отношения с арабскими странами, в част-
ности с Сирией и Ливаном. В четвертой главе работы—«Куль-
турные связи Советской Армении с Сирией и Ливаном» об-
стоятельно освещается деятельность армянского отделения 
общества дружбы и культурных связен с арабскими страна-
ми, а также та роль, которую сыграли в деле укрепления и 
развития этих связей с арабскими странами Институт восто-
коведения АН Арм. ССР, факультет востоковедения Ереван-
ского государственного университета и т. д. 

В монографии обстоятельно освещаются также те непо-
средственные контакты, которые установились между совет-
скими армянскими и арабскими государственными и полити-
ческими деятелями, писателями и учеными, рассматриваются 
связи художественных групп, творческих коллективов и от-
дельных художников Советской Армении с Сирией и Ливаном 
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Н. С. ЛУЦКАЯ 

ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ЛУЦКИИ 

Одним из основателей советской школы арабистов-
историков нового и новейшего периода является Владимир 
Борисович Луцкий. 

О некоторых арабских поэтах говорят: «Певец арабских 
народов», именно таким вдохновенным певцом и был Влади-
мир Луцкий. Любое, даже самое маленькое его произведе-
ние было написано кровью сердца, с жаром и темперамен-
том. 

По трудам ученого можно проследить не только историю 
его жизни, но и историю арабских стран, так как одна была 
органически связана и неотделима от другой. Вне работы он 
не мыслил себе жизни, даже прикованный к постели, после 
тяжелого заболевания сердца, он продолжал работать. 

Владимир Борисович Луцкий родился 28 июня 1906 г. в 
городе Бердянске, в семье банковского служащего. 

В 1923 г. он окончил среднюю школу в городе Ростове-
на-Дону и поступил на факультет общественных наук Дон-
ского Государственного университета. В 1924 г. он провел 
Տ месяцев в Палестине, откуда вернулся в мае 1925 г. и до 
1926 г. работал в Ростове-на-Дону. 

В 1926 г. В. Б. Луцкий переехал в Москву и поступил в 
Московский институт востоковедения, на арабский сектор 
дипломатического факультета, который закончил в 1930 г. 
По окончании учебы, благодаря незаурядным способностям, 
он был оставлен в аспирантуре института. С мая 1931 г. одно-
временно с занятиями в аспирантуре он начал веста препо-
давательскую работу в Институте 'востоковедения, читая раз-
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работанные им самим впервые курсы географии и экономи-
ки арабских стран, а с 1936 г.—по истории арабских стран. 
Кроме того, он подготовил специальные курсы по аграрному 
и национальному вопросу, исторнн революционного движения 
в арабских странах и др. Одновременно молодой специалист 
вел в том же институте научно-организационную работу—в 
качестве ученого секретаря Научно-исследовательской ас-
социации (1930—1932 гг.), заведующего арабским сектором 
(1931 г.) и заведующего кабинетом востоковедения (1931— 
1932 гг.). 

В апреле 1932 г. Владимир Борисович перешел на работу 
в Красный Интернационал Профсоюзов (Профинтерн) рефе-
рентом по арабским странам, а осенью того же года—в 
Международный аграрный институт при Крестьянском Ин-
тернационале, где проработал старшим научным сотрудником 
до начала 1936 г., разрабатывая проблемы аграрного строя и 
национально-освободительного движения арабских стран и 
Эфиопии. Работа в Международном аграрном институте бы-
ла хорошей школой для молодого ученого. Замечательный 
коллектив сотрудников, страстные научные споры и творче-
ская обстановка в секторе способствовали завершению его 
формирования как ученого-марксиста. 

Одновременно с работой в научно-исследовательском ин-
ституте В. Б. Луцкий продолжал педагогическую деятель-
ность в Московском институте востоковедения (МИВ). В 
августе 1932 г. он был назначен заведующим Арабской стра-
новедческой кафедрой этого института. 

Живо интересуясь проблемами советской арабистики, он 
принимал активное участие в обеих довоенных сессиях ара-
бистов (в 1935 и 1937 гг.), организованных академиком И. Ю. 
Крачковским при Институте востоковедения АН СССР, вы-
ступая с научными докладами. 

В январе 1939 г. В. Б. Луцкий поступил на работу в Ин-
ститут истории АН СССР старшим научным сотрудником 
сектора истории колониальных и зависимых стран, где участ-
вовал в работе по составлению учебника «Новая история ко-
лониальных и зависимых стран». Работу над этим учебником 
он всегда вспоминал с большой душевной теплотой и говорил, 
что это были лучшие годы его научной деятельности. 
414 



Осенью 1939 г. он защитил кандидатскую диссертацию и 
был принят в докторантуру Института истории АН СССР. 
Однако, вместо работы над диссертацией, он продолжал за-
ниматься в основном заданиями сектора, написав ряд глав 
для учебника по новейшей истории колониальных и зависи-
мых стран и ряд монографических очерков для Всемирной 
истории. Не оставлял он также и своей любимой педагогиче-
ской деятельности, работая в 1939—1941 гг. на кафедре исто-
рии колониальных и зависимый стран МГУ. 

После начала Великой Отечественной войны, в июле 
1941 г., В. Б. Луцкий записался добровольцем в народное 
ополчение и в августе 1941 г. был направлен как боец рабоче-
го батальона на строительство оборонительных сооружений 
ո прифронтовую полосу, где находился до 15 октября 1941 г., 
когда батальон, вышедший из окружения, был расформиро-
ван и находившиеся в нем научные сотрудники откомандиро-
ваны в распоряжение Президиума АН СССР. 

В ноябре 1941 г. Президиум АН СССР получил В. Б. Луц-
кому выехать в Ташкент, куда был эвакуирован Институт 
истории, чтобы вывезти туда архив и уникальные издания 
институтской и фундаментальной библиотек. 

Несмотря на большую научную и лекторскую работу, 
ученый во время пребывания в Ташкенте сумел подготовить 
книгу «Провал фашистских планов в Африке и на Ближнем 
Востоке», изданную в 1943 г. Тогда же он написал и вторую 
книгу о Северной Африке, но по условиям военного времени 
ее не удалось издать, лишь опрывок из нее был напечатан в 
«Историческом журнале», а также статью о колониальной 
политике германского империализма. В то же время В. Б. 
Луцкий продолжал собирать материалы для докторской дис-
сертации. 

В январе 1943 г. В. Б. Луцкий вместе с институтом вер-
нулся в Москву, а с осени 1944 г. возобновил постоянную 
преподавательскую деятельность в Московском государствен-
но университете и в МИВе. В 1945—1946 гг. ученого награди-
ли медалями «За оборону Моокны» и «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне», а также почетной грамотой 
Президиума АН СССР. 
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В 1946 г. Министерство обороны СССР обратилось к. 
В. Б. Луцкому с просьбой напнсать книг}՛ об арабских стра-
нах, которая и была подготовлена им в течение года. 

До 1948 г. ученый работал старшим научным сотрудником 
Института истории АН СССР. За это время к его помощи и 
консультации прибегал ряд институтов АН СССР. 

Несмотря на-то, что подобные консультации отбирали 
много времени, ученый никогда и никому не отказывал в них. 

С 1948 по 1956 г. В. Б. Луцкий преподавал на историче-
ском факультете МГУ, а с августа 1956 г. он перешел на ра-
боту в Институт этнографии АН СССР. С организацией в 
феврале 1960 г. Института Африки он, вместе с группой аф-
риканистов Института этнографии, был переведен в этот 
институт. В последние годы жизни ученый работал над проб-
лемой арабо-африканских связей. 

17 декабря 1962 г. Владимир Борисович Луцкий скон-
чался. 

Такова основная канва биографии ученого. 
Роль В. Б. Луцкого как ученого—исследователя новой и 

новейшей истории арабских стран трудно переоценить. Его по 
праву считают основателем новой отрасли исторической нау-
ки—истории национально-освободительных движений в араб-
ских странах. 

Победа Великой Октябрьской социалистической револю-
ции и создание новой марксистской науки потребовали под-
готовки таких кадров историков-исследователей, которые 
были бы вооружены марксистско-ленинской методологией. 

Помимо этого, поскольку Великая Октябрьская социали-
стическая революция положила также .начало кризису коло-
ниальной системы, то возникла необходимость в совершенно 
новой постановке изучения новой и новейшей истории коло-
ниальных и зависимых стран, в том числе истории националь-
но-освободительных движений. Иными словами, надо было 
подготовить советского востоковеда-историка. 

В первые годы советской власти проблемами арабских 
стран занимались большей частью публицисты-международ-
ники. В 1920—1930-х годах на страницах востоковедческих и 
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политических журналов1 печатались статьи М. П. Павловича, 
П. В. Китайгородского, В. А. Гурко-Кряжина, А. Шами, В. Б. 
Абузяма, К. М. Трояновского, М. М. Аксельрода, В. Т. Крот-
кова и др.2 Эти работы, написанные, в лучшем случае, на изу-
чении западноевропейских источников, а чаще всего западно-
европейской прессы, не ставили перед собой задачи глубоко-
го, систематического изучения затрагиваемой авторами проб-
лемы. В своем большинстве они были призваны удовлетво-
рять запросы текущего момента. Эти произведения, как прави-
ло, носили боевой, ярко выраженный журналистский харак-
тер, где серьезное исследование зачастую заменялось хлест-
кон, бьющей по врагам угнетенных народов фразой. Заслуги 
их авторов неоценимы хотя бы потому, что они обратили вни-
мание общественности па борющийся Восток. 

И только после первых, послереволюционных выпусков 
Московского института востоковедения в науку пришли люди, 
знающие восточные языки, прошедшие курс советской выс-
шей школы, владеющие марксистско-ленинской методологией. 

В. Б. Луцкий был первым из советских историков, кото-
рый начал систематически изучать новую и новейшую исто-
рию арабских стран. По справедливым словам Б. Г. Сейра-
няна, «он относится к числу тех исследователей, которые яв-
ляются основателями нового направления в определенной об-
ласти науки»3. 

В предисловии к «Очеркам по истории арабских стран» 
В. Б. Луцкий та« определял существо арабистики: «...Чувства 
братства и дружбы по отношению к арабским народам, пони-
мание их освободительных чаяний, глубокое уважение к их 

1 «Новый Восток» (1922—1930), «Революционный Восток» (1927— 
1937), «Коммунистический Интернационал» (1919—1943), «Бюллетень На-
родного комиссариата иностранных дел» (1920—1922), в дальнейшем 
переименованный в «Международную жизнь» (1922—1930) и др. 

1 Исключение составлял М. М. Аксельрод, арабист, окончивший в 
1924 г. МИВ, знавший хорошо арабский язык. Однако он, в основном, 
занимался практической деятельностью и научно-исследовательской рабо-
те уделял меньше времени. 

3 Б. Г. Сейранян, В. Б. Луцкий как историк-арабист, сб. «Арабские 
страны. История. Экономика», М., 1966, стр. 5. 
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национальной культуре лежат в основе развития советской 
арабистики»*. Этой науке он посвятил всю жизнь. 

В рамках новой и новейшей истории арабских стран 
ученый изучал проблемы национально-освободительного дви-
жения, национальных меньшинств в Османской империи, ко-
лониальной политики держав в странах Арабского Востока, 
социально-экономических преобразований, антиимпериалисти-
ческого и антифеодального движений, арабского просвети-
тельства, межарабских отношений, арабско-африканских свя-
зей. Он занимался аграрными и дипломатическими отноше-
ниями, вопросами культуры, этнографии, историографии, исто-
рии русской и советской арабистики. 

Изучению арабского национального движения он, по-су-
ществу, посвятил большую часть своей жизни, это была глав-
ная тема его исследований. 

В 1935 г. на сессии Ассоциации арабистов при Институте 
востоковедения АН СССР в Ленинграде, выступая с докла-
дом «Национальная революция 1925—1927 гг. в Сирии», 
ученый, говоря об изучении национальный движений в новое 
время, подчеркнул: «Мне кажется, что советские арабисты 
могли бы дать очень много для изучения истории нацио-
нально-освободительной борьбы арабского народа, но дали 
еще очень мало. Изучены ли нами многочисленные восстания 
XIX в. в Алжире—национально-освободительная война, воз-
главленная Абд аль-Кадыром (1832—1847), ряд восстаний в 
50-х и 60-х годах—в Зааче, Лагуате, Большой Кабилии, Ора-
не, на марокканской границе? Изучена ли нами гражданская 
война 1858—1860 гг. в Ливане, ряд друзских восстаний, про-
должавшихся на протяжении 60-х и 70-х годов XIX в.? Изу-
чены ли фигуры вождей эт,Их восстаний— Тануса Шехина и 
Шебли Атраша? Изучена ли революция Араби-паши в Египте 
или восстание, возглавленное Магхди Ахмедом в Судане? Изу-
чены ли те течения общественной мысли, которые были связа-
ны с этими движениями в Египте, влияние таких писателей, 
как Джемаль ад-Дин аль-Афгани и Мухаммед Абдо на еги-
петскую революцию (а для более позднего периода влияние 

* «Очерки по истории Арабских стран», М., 1959, стр. 3. 
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Кавакиби на программу Лиги арабской родины Наджиба Азу-
ри, на партию децентрализации и Аль-Ахд)? Изучено ли еги-
петское национальное движение в период Мустафы Камиля?»5. 

Касаясь проблем новейшего времени, он отметил: «Но-
вейший период в истории арабского национального движения 
еще более богат объектами исследования. Друзские восста-
ния в начале XX в., арабское национальное движение в Си-
рии, возникшее в период русской революции 1905 г., нало-
жившей неизгладимый отпечаток на всю новейшую историю 
арабов; национально-освободительная борьба в период миро-
вой войны, волна послевоенных национальных революций; 
египетская революция 1919 г., иракское восстание 1920 г., 
сирийская революция 1925 — 1927 гг., палестинские восстания 
1920, 1929 и 1933 гг.; восстание Абд аль-Керима в Марокко— 
таковы основные темы, изученные пока еще в очень слабой 
степени»6. 

И как бы подводя итог всему вышеизложенному, ученый 
говорил: «Я привел беглый, далеко не полный перечень объ-
ектов исследования, стоящих перед новой отраслью арабисти-
ки. Но и этот краткий перечень свидетельствует о том, как 
богата и как насыщена историческим опытом новейшая исто-
рия арабских стран. Бесчисленные национально-освободитель-
ные и классовые войны, революционные восстания, мощные 
общественные движения, развитие национальных идеологий— 
такова одна сторона этой истории. И в то же время исключи-
тельный интерес представляет другая ее сторона—наступле-
ние империалистов всех видов и типов на арабские страны, 
борьба между империалистами за экономическое, политиче-
ское и культурное порабощение арабских народов. Если брать 
масштабы прежних эпох, то за последние 50—100 лет араб-
ские страны пережили по интенсивности и богатству своего 
исторического опыта много веков»7. 

Обеим этим сторонам истории арабских стран В. Б. Луц-

5 «Труды первой сессии арабистов», М.—Л., 1937, стр. 63—64. Стено-
грамма доклада, прочитанного на сессии Ассоциации арабистов при Ин-
ституте востоковедения АН СССР на заседании 15 июня 1935 г. 

* Там же, стр. 64. 
7 Там же. 
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кий уделял большое внимание. Его статьи: «Аграрный кри-
зис и классовые противоречия в Египте» («Аграрные пробле-
мы», кн. 4—6, 1933), «Империалистические противоречия и 
подготовка войны на Ближнем Востоке» (сборник «Война и 
крестьянство», М., 1934), «Английский империализм и 
октябрьское восстание в Палестине» («Аграрные проблемы», 
кн. 1—2, 1934) и многие другие анализировали причины на-
родных выступлений, вскрывали грабительскую политику им-
периалистических держав. Фундаментальное изучение нацио-
нально-освободительного движения в Сирии в 1925—1927 гг. 
ученый вел, практически, на протяжении десятков лет. Им 
была проделана без преувеличения титаническая работа по 
обработке всей имеющейся в Советском Союзе зарубежной 
прессы 1920—1927 гг., а также по изучению источников и ли-
тературы не только непосредственно по исследуемому автором 
вопросу, но и по ряду сопредельных проблем. Начав работать 
над этой темой в начале 30-х годов, В. Б. Луцкий в 1946 г. в 
основном завершил свой труд. Но появление после окончания 
второй мировой войны новых работ зарубежных, главным об-
разом арабских авторов, не позволило ему считать работу 
оконченной, без детального изучения новых материалов. В 
результате монография так и осталась незавершенной и уви-
дела свет уже после кончины ученого. 

Ценность этого произведения прежде всего в том, что это 
первое серьезное исследование данного периода сирийской 
истории не только в советской, но и в мировой истории. Вме-
сте с тем значение для арабских народов национального вос-
стания в Сирии, которое наряду с национально-освободитель-
ным движением марокканского народа расшатало устои ча-
стичной стабилизации капитализма, трудно переоценить. 

В первой части монографии автор дает детальную карти-
ну Сирии и Ливана накануне французского завоевания. Он 
знакомит читателя с аграрным строем Сирии, с сирийским 
городом, а также повествует об истории национально-освобо-
дительного движения в этих странах. Вторая часть посвяще-
на анализу положения страны, попавшей под французский 
колониальный гнет, причем автор отдельно рассматривает эко-
номический и отдельно политический гнет французского им-
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периализма и обосновывает законность национально-освобо-
дительного движения в Сирии и Ливане з 1920—1924 гг. 

И, наконец, третья часть рассказывает уже непосредст-
венно о национально-освободительной войне 1925—1927 гг. К 
сожалению, последней главы, обобщающей всю работу, авто-
ру не удалось написать. В какой-то мере ее может заменить 
статья «Национально-освободительная борьба 1925—1927 гг. з 
Сирии-., опубликованная В. Б. Луцким в 1959 г. в сборнике 
«Очерки но истории арабских стран»8, в которой он попытал-
ся кратко изложить итоги исследования этого периода сирий-
ской истории. 

В монографии поднято много вопросов, на которые даны 
исчерпывающие ответы. Так, например, разоблачая миф о 
цивилизаторской миссии Франции в подмандатных странах, 
автор доказывает, что колониальный грабеж и искусственное 
консервирование средневекового аграрного строя привели к 
тому, что уровень сельского хозяйства стал ниже, чем он был 
при османском господстве9. 

Большой заслугой ученого является также установление 
периодизации национально-освободительной борьбы в новое 
и новейшее время для каждой крупной арабской страны з 
отдельности и для арабских стран в целом. 

Кроме того, в «трудах В. Б. Луцкого большое внимание 
уделяется зарождению буржуазного национализма, выясне-
нию степени революционности национальной буржуазии, об-
разованию и деятельности политических партий националь-
ной буржуазии и их роли в освободительном движении»50. 

Можно только удивляться как один человек сумел на 
протяжении сравнительно короткого отрезка времени проде-
лать такую огромную работу, исследовать основные историче-
ские процессы ряда арабских стран. Не следует забывать, что 

8 «Очерки по истории арабских стран», М., 1959, стр. 139—184. 
9 В. Б. Луцкий, Национально-освободительная война в Сирии (1925— 

1927 гг.), М„ 1964, стр. 86—93. 
10 М. Ацамба, В. Б. Луцкий как исследователь национально-освобо-

дительных движений арабских народов, в сб. тезисов «Межвузовская 
научная конференция по вопросам истории стран Азии и Африки в совет-
ской историографии (20—22 декабря 1966 г.)», МГУ, 1966, стр. 47. 
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до второй мировой войны получение нужных источников It 
литературы было крайне затруднено, не говоря о том, что ни-
каких прямых контактов с объектами исследования, находя-
щимися под гнетом колонизаторов, не было. И тем не менее 
В. Б. Луцкий написал «Очерки по истории арабских стран» 
(новейший период). В этих очерках дана подробная картина 
национально-освободительного движения в наиболее крупных 
арабских странах. В дальнейшем ученый мечтал дополнить 
«Очерки» разделами о всех арабских странах. 

Общее число статей, написанных В. Б. Луцким, достигает 
400. Правда, не все они носили научный характер, но каждая 
была написана на высоком теоретическом уровне. 

Расцвет исторической науки после второй мировой войны 
благотворно повлиял на творчество В. Б. Луцкого. Возмож-
ность получения необходимой книжной продукции, увеличе-
ние поступлений источников и литературы в библиотечные 
фонды Москвы способствовал« его дальнейшему научному 
росту. 

Из его многочисленных послевоенных работ хочется оста-
новиться на одной—на статье «Июльская революция 1952 г. 
в Египте»11. В этой не очень большой по объему статье автор 
не только дал блестящий анализ предреволюционного Египта, 
но и доказал закономерность июльской революции. 

Уже в 1957 г. он подчеркивал, что после победы июльской 
революции «в борьбе оо случайными элементами выкристал-

лизовывалась программа антиимпериалистической, антифео-
дальной революции и вместе с тем усиливалась роль народ-
ных масс в революционном развитии страны»՛12. 

Он указывал также, что «эта революция не закончилась 
26 июля, в день свержения Фарука; она открыла новую эпо-
ху в жизни древней страны—эпоху независимого развития»13. 

«Сейчас еще рано,—писал он,—.подводить итоги револю-
ции: ей предстоит еще большая работа, направленная к окон-
чательной ликвидации тяжелого наследия колониализма и 

11 «Советское востоковедение», 1957, №2, стр. 31—48. 
12 Там же, стр. 45. 
13 Там же, стр. 46. 
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феодализма—вековой нищеты трудящихся масс, болезней, 
неграмотности, экономической отсталости, засилья иностран-
ного капитала в экономике страны. Но успехи, достигнутые в 
этом направлении за эти годы, внушают уверенность в том, 
что свободный египетский народ справится с этой большой 
исторической задачей»14. 

Тема влияния Великой Октябрьской социалистической 
революции также была очень близка В. Б. Луцкому, к ней 
он неоднократно возвращался в GBOHX работах. К 40-летней 
годовщине Октября он написал статью «Октябрьская рево-
люция и арабские страны», в которой показал, что русская 
революция изменила коренным образом весь ход историческо-
го развития человечества в целом « арабских стран, в част-
ности15. Он детально проанализировал первые шаги молодой 
советской власти и их отзвук в арабских странах. Но ученый 
не ограничился только исследованием начального периода, а 
проследил историю арабо-советских отношений в течение все-
го сорокалетия. 

И, наконец, еще об одной любимой теме. Это проблема 
арабского единства18. В. Б. Луцкий последовательно отстаивал 
идею арабского единства, доказывая ее правомерность и 
необходимость всем ходом исторического развития арабских 
стран. 

Отнюдь не закрывая глаза на трудности достижения это-
го единства, ученый выявлял те факторы, которые способству-
ют консолидации межарабских сил. 

Разбирая предпосылки для складывания единой араб-
ской нации, ученый отмечал, что «несомненно, и проблема 
становления единой арабской нации будет решаться не уче-
ными за письменным столом, но самими арабскими народами 
в процессе их общественной .практики»17. Свой же долг он 
видел в том, чтобы «совместно с учеными арабских стран 

14 Там же, стр. 46—47. 
15 «Советское востоковедение», 1957, №5, стр. 88—99. 
" В. Б. Луцкий. Проблема арабского единства, «Советская этногра-

фия», 1957, №1, стр. 106—117. 
17 Там же стр. 117., 
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оказать теоретическую помощь арабским народам в их спра-
ведливой борьбе за единство, национальную независимость 
и свободу арабского мира»15. 

Большое количество времени уделял В. Б. Луцкнй рецен-
зированию работ. Им было опубликовано около 50 рецензий 
в журналах «Книга и революция», «Новый Восток», «Рево-
люционный Восток», «Аграрные проблемы», «Вестннк Ком-
мунистической академии», «Советская библиография», «Ино-
странная книга», «Библиографический бюллетень ФБОН АН 
СССР», «Вопросы истории», «Ат-Тарик» и в газетах «Изве-
стия» и «La Liberte» (орган ЦК Алжирской коммунистической 
партии). 

В. Б. Луцкий был тесно связан с энциклопедическими ре-
дакциями Москвы. Он был у них и автором, и редактором, и 
консультантом. I и II издания Большой Советской Энциклопе-
дии, Дипломатический словарь (оба издания), Энциклопеди-
ческий справочник «Африка», Историческая энциклопедия и 
другие издания, в которых сотрудничал ученый, получили от 
него десятки статей. 

В. Б. Луцкий придавал огромное значение этой работе 
благодаря ее просветительскому характеру. 

Обладая энциклопедическими знаниями, он умел насы-
щать небольшие по объему статьи богатейшим фактическим 
материалом. Образцом такой работы является его статья 
«Арабистика» для Советской исторической энциклопедии (т. I, 
М., 1961, филология написана Г. Ш. Шарбатовым). 

Только для Дипломатического словаря он написал 76 ста-
тей (в т. I, М., 1948—40 статей и в т. II, М., 1950—36 статей). 
А сколько написано для Большой Энциклопедии и других из-
даний! Теперь этого не учтешь. 

В I издании БСЭ В. Б. Луцким были написаны статьи: 
Ливия; Марокко, Неджд, Нигерия, Оман, Палестина, Риф, 
Саудовская Аравия, Сирия, Судан (раздел «История») и др. 

Во II издании опубликовано около 30 статей. Среди них— 
Арабская культура («Введение» и «Арабская наука»), т. II; 
Египет («История XIX—XX вв.»), т. IV; Ливан (исторический 

18 Там же. 
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очерк), т. XXV; Марокко (исторический очерк), т. XXVI и 
др. Дружба В. Б. Луцкого с издательством Советская энцик-
лопедия продолжалась до его кончины. 

В научной деятельности В. Б. Луцкого большое место 
занимало редактирование. Под его научной редакцией были 
опубликованы такие произведения, как «Абиссиния» Г. Крейт-
нер (М., 1931); «Современный Египет» Л. Н. Ватолиной (М., 
1949); «Страны арабского Востока» И. А. Генина (М., 1948); 
«Турция и проблемы проливов». А, Ф. Миллера, «Восстание 
махдистов в Судане» С. Смирнова (М., 1950) и др. 

В. Б. Луцкий редактировал тщательно и скрупулезно. Я 
не ошибусь, если скажу, что для него редактирование было 
своего рода соавторством, потому что он остро чувствовал 
ответственность за редактируемую работу. 

Несколько слов хочется сказать о том, как работал В. Б. 
Луцкий, вернее, о его картотеке. В продолжение всей своей 
научной деятельности ученый вел картотеку (в настоящее 
время она находится в Государственной публичной истори-
ческой библиотеке в Москве), поистине уникальную. В ней 
собраны карточки по истории, экономике, политическим пар-
тиям, библиографии и т. д. всех арабских стран. Здесь име-
ются краткие выписки из прочитанных В. Б. Луцким книг, 
вырезки из газет и журналов и записи сообщений радио. 
Тысячи карточек, десятки тысяч сведений разного характера. 
Таков был масштаб работы ученого, стремившегося к систе-
матизации всего проработанного материала. 

Владимир Борисович Луцкий был прирожденным педа-
гогом. Он очень любил преподавательскую деятельность и 
уделял ей много внимания. Он разработал ряд курсов по исто-
рии п экономике арабских стран, Азии и Африки. В. Б. Луц-
кий автор глав по истории арабских стран университетских 
учебников «Новая история стран зарубежного Востока» (М.г 

1952) и «Новейшая история стран зарубежного Востока» (М., 
1954). Его лекции по новой истории арабский стран были 
изданы стеклографированным изданием Ленинградским го-
сударственным университетом в 1938 г. 

Стенограммы его лекций по новой истории, а также кон-
спекты лекций, прочитанных ученым позднее в МГУ, и легли 
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в основу книги «Новая история арабских стран»19, которую 
подготовили к печати его ученики после его смерти. По су-
ществу это первый опыт систематического изложения новой 
истории арабских стран в их совокупности и взаимосвязи, 
где дано общее представление об исторических судьбах и 
развитии арабского мира, его месте и роли в истории нового 
времени. 

В предисловии к этой книге главный редактор И. А. Ива-
нов дает ей следующую оценку: «Работа В. Б. Луцкого напи-
сана с позиций марксистско-ленинской методологии. Она 
исходит из стремления осмыслить новую историю арабских 
стран в свете учения Маркса—Энгельса—Ленина. В. Б. Луц-
кий глубоко верил в торжество коммунистических принципов 
решения национального и колониального вопросов, в револю-
ционную энергию и творчество масс. В своей книге он резко 
выступает против колониальной политики европейских дер-
жав, рассматривает их присутствие на Востоке, как абсолют-
ное зло... 

Книга В. Б. Луцкого,—.продолжает редактор,—пронизапа 
горячей и страстной симпатией к народам арабских стран, к 
их борьбе за национальное освобождение от гнета турецких 
пашей и европейских колонизаторов. В. Б. Луцкий глубоко 
сочувствует борцам против иностранного угнетения, всем тем, 
кто с оружием в руках отстаивал независимость родины. Он 
неизменно верил в будущее арабских народов и в их способ-
ность самим решать свои собственные судьбы»20. 

Книга В. Б. Луцкого получила достойное признание; 
позднее она была переведена на английский язык издатель-
ством Иностранной литературы21. Она вышла также на араб-
ском языке. 

Как уже было сказано выше, В. Б. Луцкий много лет 
работал в Московском институте востоковедения и в Москов-
ском государственном университете. Кроме того, он препода-
вал в Ленинградском восточном институте (1932—1937), в 
Коммунистическом университете трудящихся Востока (1933— 

19 В. Б. Луцкий. Новая история арабских стран, М., 1965, М., 1966 
(2-е изд.). 

20 Там же, стр. 3—4. 
» V. Lutsky, Modern History of the Arab Countrtes, M., 1969. 
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i 035յ и в Ленинградском государственном университете 
(1938--1939). 

С чувством большой ответственности он относился к 
каждой лекции, набрасывая предварительно ее конспект, 
внося в него то новое, что удалось ему найти з процессе на-
учной работы. 

Очень большое значение придавал В. Б. Луцкий введе-
нию в научный оборот произведений арабских авторов. Он 
рекомендовал своим студентам изучать источники и литера-
туру на арабском языке. В Московском государственном уни-
верситете, иа восточном отделении исторического факультета, 
он вел семинары, на которых заставлял слушателей читать 
арабские источники. 

Он стремился привить студентам навыки самостоятель-
ного научного мышления, критического подхода к прочитан-
ному, стремление к творческим находкам и дерзанию. Любой 
студент был у него желанным гостем, и он предоставлял ему 
возможность пользоваться своей библиотекой и картотекой. 
Искренне любя избранную им специальность, он прививал эту 
любовь и студенческой молодежи. 

Большое значение придавал В. Б. Луцкий также лек-
ционной пропаганде. Во время войны в г. Ташкенте он чи-
тал публичные лекции в окружном доме Советской Армии и в 
горкоме ВКП(б) . В 1945—1948 гг. он активно работал во 
Всесоюзном лекционном бюро, а затем, с момента организа-
ции Всесоюзного общества по распространению политичес-
ких и научных знаний—в этом обществе. 

Выступая с публичными лекциями в различных городах 
страны, он рассказывал широкой аудитории о наиболее вы-
дающихся событиях в истории арабских стран. Он был глу-
боко убежден, что истинный долг ученого заключается в 
беззаветном служении народу, в приобщении его к сокровищ-
нице знаний. 

Его публичные лекции пользовались неизменным успехом 
н собирали всегда большую аудиторию. В 1945—1947 гг. он 
прочел целый цикл лекций по проблемам Ближного Востока, 
которые впоследствии были изданы отдельными брошюрами в 
издательстве «Знание». Это «Сирия и Ливан» (М., 1945); 
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«Проблема Сирин и Ливана» (М., 1946). «Лига Арабских го-
сударств» (М., 1946); «Палестинская проблема»22 (М., 1946);. 
«Англия и Египет» (М., 1947); «Англо-египетский конфликт в. 
Совете Безопасности» (М., 1947). 

В. Б. Луцкий всегда тщательно готозился к лекциям. Он 
не был «прирожденным» оратором с хорошо поставленным 
актерским голосом, но сила его убежденности в правоте араб-
ских народов невольно увлекала слушателей. 

В этих публичных лекциях он касался различных аспек-
тов политики империализма на Ближнем Востоке, вскрывал 
отрицательную роль сионизма как инструмента в руках им-
периалистических держав в осуществлении их захватнической 
политики в этом регионе. Он научно обосновал законные пра-
ва арабских народов на свободное, независимое существова-
ние, на суверенность их государств. 

Помимо вышеперечисленного, заметную роль в жизни 
В. Б. Луцкого играла журналистика, как одна из отраслей 
широкой пропаганды политических н научных знаний. Им 
было опубликовано свыше 200 статей по темам научной спе-
циальности в газетах «Известия», «Труд», «Красная звезда», 
«На страже», «Заря Востока» (Тбилиси), «Правда Востока» 
(Ташкент), «La Liberte» (Алжир) и в журналах «Новое 
время», «За рубежом», «Интернационал молодежи». «Совет-
ские новости» (орган Сошжформбюро СССР, издаваемый в 
Бейруте), «Ат-Тарик» (Ливан) и др. 

В период второй мировой войны он писал многочислен-
ные статьи специально для ближневосточной, эфиопской и 
французской печати. Эту работу он считал научно-политиче-
ским заданием Родины. 

С главным редактором журнала «Ат-Тарик» Антуаном 
Табитом его связывала большая личная дружба. После кон-
чины ученого Антуан Табит прислал мне письмо, в котором 
отмечал, что Владимир Луцкий был для него «не только дру-
гом, но и живым примером человека и советского ученого, 
который посвятил большую часть своей жизни изучению и 

22 «Палестинская проблема» издана также в болгарском переводе-
в издательстве ЦК Болгарской компартии. 
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поддержке борьбы арабских народов за их независимость и 
свободу, широкому ознакомлению с их культурой большой 
дружеской страны—Советского Союза». 

Ознакомление арабского читателя с достижениями со-
ветской науки В. Б. Луцкий считал своим почетным долгом. 
И он честно служил как советскому, так и арабскому народам. 

Хочется коснуться еще одной стороны многогранной де-
ятельности В. Б. Луцкого. Это его работа в Обществе дружбы 
и культурной связи с арабскими странами. С момента осно-
вания общества он был членом его правления, регулярно по-
сещал все заседания и торжественные собрания, посвящен-
ные знаменательным датам арабских стран, неоднократно 
выступал с докладами. 

21 ноября 1962 г., меньше чем за месяц до кончины, он, 
делая доклад на вечере ливано-советской дружбы, говорил: 
«Небольшой, но смелый и мужественный ливанский народ 
пронес через всю свою многовековую историю страстную 
любовь к независимости и свободе. 

На протяжении тысячелетий орды разных завоевателей— 
от Александра Македонского до британского фельдмаршала 
Алленби—топтали своими сапогами соседние страны Ближне-
го Востока. Но седые вершины Ливана высились над ними, 
как неприступный бастион свободы.» 

Это было последнее публичное выступление ученого. 
Когда В. Б. Луцкий начинал свою трудовую деятель-

ность, в Советском Союзе не было историков-арабистов. Сей-
час их насчитывается не один десяток. Многие из них прошли 
школу В. Б. Луцкого или учились у его учеников. 

Пожалуй, не многие востоковеды оставили после себя та-
кое количество учеников и последователей, какое оставил 
В. Б. Луцкий: Ф. М. Ацамба, И. П. Беляев, Н. Г. Калинин, 
III. Н. Курдгелашвили, Е. М. Примаков, Б. Г. Сейранян, Л. А. 
Фридман, работающие в области истории и экономики Египта, 
Н. А. Иванов, Р. Г. Ланда, Н. С. Луцкая, Н. Г. Хмелева, за-
нимающиеся историей Магриба, И. М. Смилянская, изучаю-
щая новую историю Ливана, Л. Н. Котлов и Е. А. Лебедев, 
специализирующиеся по истории Ирака и Иордании, 3. И. 

. 4 2 9 



Левин, посвятивший свои труды философским проблемам ара-
бистики, Л. И. Надирадзе, избравший своей специальностью 
изучение средних веков, и многие другие. В числе его учени-
ков был также польский арабист Эдвард Шиманский, пи-
савший под его руководством докторскую диссертацию. Не у 
всех перечисленных выше В. Б. Луцкий был официальным 
научным руководителем, но всем им он оказывал помощь и 
давал консультации. 

В. Б. Луцкий был очень строг и требователен к себе, очень 
добр и снисходителен к своим ученикам. Но там, где дело 
доходило до принципиальных вопросов, он не шел на компро-
миссы. По нескольку раз заставлял он переделывать главы, 
почему-либо не удовлетворявшие его. Много внимания он 
уделял также стилю работы. Надо сказать, что язык его соб-
ственных произведений—красочный и яркий, сочный и выра-
зительный, был в то же время предельно прост и доступен. 
Прост той интеллигентной простотой, 'которая достигается пу-
тем упорного, долголетнего труда и позволяет даже самое 
серьезное научное исследование читать с неослабевающим 
интересом. 

Благодаря школе В. Б. Луцкого многие из проблем, на-
меченных ученым для исследования в 1935 г., были разрабо-
таны его учениками. Наука, которой он беззаветно посвятил 
свою жизнь, получила воспитанное им .поколение. В. Луцкий 
передал эстафету в верные руки. И это является лучшим па-
мятником настоящему ученому. 

Будучи формально беспартийным В. Б. Луцкий был глу-
боко партиен по своему существу. И эту партийность в науке 
он прививал и своим ученикам. Человек мягкий, он люто не-
навидел равнодушие и аполитичность в науке. Однажды, про-
читав книгу одного из своих коллег, умную, но бездушную, 
он шутя сказал мне: «Знаешь, через 10—15 лет такие книги 
будет выпускать электронная машина». 

Сам он отдавал работе и своим ученикам не только все 
свои силы, но и большое щедрое сердце. 
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ն. Ս. ԼՈԻՏԿԱՅԱ 

ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՐՈՐԻՍՈ4Ի2 ԼՈՒՑԿԻՆ 

Ա մ փ ո փ ո ւ մ 

Հայրենական արևելագիտության մեջ արաբական երկրների 
նոր և նորագույն պատմության գիտական ուսումնասիրումն ան-
խըզելիորեն կապված է Վ. Բ. Լուցկու անվան հետ: 

Երկար տարիների քրտնաջան աշխատանքով նա մշակել է 
արաբական մի շարք երկրների պատմության հանգուցային և հա-
մեմատաբար քիչ ուսումնասիրված հարցերը և նոր խոսք ասել այգ 
բնագավառում։ Նրա գրչին են պատկանում մի քանի տասնյակ 
մեծ ու փոքր աշխատություններ, այգ թվում «Արաբական երկրնե-
րի նոր պատմություն», «Ազգային-աղա տսւ դրա կան պատերազմը 
Սիրիայոլմ 1925—1927 թթ.3> ֆունդամենտալ աշխատությունները 
և այլն։ 

Հոդվածում մեծ տեղ է հատկացված նաև Վ. Բ. Լուցկու ման-
կավարժական ու հասարակական գործունեության լուսաբանմանը։ 
Նա դաստիարակել է երիտասարդ գիտնականների մի ամբողջ սե-
րունդ և ստեղծել արաբագետների դպրոց։ Նրա աշակերտներից 
շատ-շատեբն այսօր հաջողությամբ աշխատում են երկրի տարբեր 
գիտա-հետազոտական հիմնարկներում։ 

Վ. Բ. Լուցկին տեսական մեծ պատրաստականություն և գի-
տելիքների անսպառ պաշար ունեցող, խստապահանջ և սկզբուն-
քային գիտնական էր։ 

է tJa—я—Х—« ) 

^ j m J ^ W J ՝ (As^ji yoLa«J\ J jLojJüV jLJ^ UJ 
b UÄJÜ\ ՝i լյ J ֊ » j i j \ J i l i . 
Jl—ä у ' iUjjjü՝ հհ-A (tj^b' (jS ULJ ^ gg «•» . л 

j j J f i ü y « . tiUi ^ öJo^Xa-
" : o i j j j Ц1՝ ' — հ * * » յ ֊ Տ ձ ձ յ 

ИГО fl_6 Հյ* ^յ» ՝ձ->յ.)յՅշՀւ\ ձ—«J»jJ՝ 1—JjJEJ՝ " j , ձօՕօՈ 
• . Hrv <J\ 
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