
Հայկական Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան Կեդրոն
Armenian Diaspora Research Center

GUEST SPEAKER: Prof. Simon Payaslian 
“The Armenian Community of Syria and its Legacy”

Sunday, May 24, 2015 at 5:00 p.m.
First Armenian Evangelical Church Auditorium

ՀԻՒՐ ԲԱՆԱխօՍ՝ Փրոֆ. Սիմոն Փայասլեան
Սուրիահայ Համայնքը Եւ Իր Աւանդը

Կիրակի, 24 Մայիս 2015, երեկոյեան ժամը 5:00
Հայ Աւետ. Առաջին Եկեղեցիի Հանդիսասրահ

ՍՈՒՐԻՈՅ ՀԱՅԵՐԸ 
ԳիՏԱժՈղՈվ

CONFERENCE ON 
ARMENIANS OF SYRIA

Երաժշտական Շնորհանդէս 
Շողակաթ Աբարդեան-Սելիմեանի

Հալէպի նուիրուած խտասալիկին

Կիրակի, 24 Մայիս 2015, երեկոյեան ժամը 6:30, Հայկազեան Համալսարան

Launching of Shoghagat Apartian-Selimian’s 
Musical CD “The Story Goes On” Dedicated to Aleppo

Sunday, May 24, 2015 at 6:30, Haigazian University 



We thank the following contributors  
for their financial support of this conference:

The Armenian Communities Department of the  
Calouste Gulbenkian Foundation.

David and Christina Segel.

Շնորհակալութիւն կը յայտնենք  

այս գիտաժողովին նուիրատուներուն.-

Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան  
Հայկական Համայնքներու Բաժին

Տէյվիտ եւ Թինա Սիկըլ
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Կիրակի, 24 Մայիս   Sunday, May 24

5:00–6:00 Պաշտօնական բացում գիտաժողովի / Official opening

6:30–7:30 Երաժշտական Շնորհանդէս Շողակաթ Աբարդեան-
Սելիմեանի̀ Հալէպի նուիրուած խտասալիկին / 
Launching of Shoghagat Apartian-Selimian’s Musical CD 

“The Story Goes On” dedicated to Aleppo
8:00 Ընթրիք / Dinner

Երկուշաբթի, 25 Մայիս  Monday, May 25 
Ա. օր գիտաժողովի  First day of the conference

8:00–8:20  Արձանագրութիւն մասնակիցներու եւ հիւրերու / 
Registration of participants and guests

Ա. ՆԻՍՏ, ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՊԵՏՈՒԹԻՒՆ 
FIRST SESSION:  STATE AND HISTORY
Նիստավար՝ Դոկտ. Արտա Էքմէքճի      Moderator: Dr. Arda Ekmekji

8:30–8:50  Ա. Զեկոյց / 1st paper   
Prof. Jon Armajani (English) 
Syria's Constitutions and Their Relationships to Minorities
Փրոֆ. Ճոն Արմաճանի (անգլերէն) 
Սուրիոյ Սահմանադրութիւնները Եւ Փոքրամասնութիւնները 

8:50–9:10 Բ. Զեկոյց / 2nd paper
Dr. Nora Arissian (Armenian) 
Armenian MPs of the Syrian Parliament
Դոկտ. Նորա Արիսեան (հայերէն) 
Սուրիահայ Երեսփոխաններու Ներդրումը Սուրիոյ Խորհրդարանական 
Կեանքին

9:10–9:30 Գ. Զեկոյց / 3rd paper
Maria Kaprielian (Armenian)
The Cultural Revival of the Aleppo Prelacy: 1995–2015
Մարիա Գաբրիէլեան (հայերէն) 
Բերիոյ Հայոց Թեմի Ազգ. Առաջնորդարանի Մշակութային Վերելքը՝ 1995–2015

Գիտաժողովի Յայտագիր   
Conference Sessions
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9:30–10:10 Քննարկում Ա. նիստի /  
Discussion of the first session 

10:10–10:20 Դադար / Break 

Բ. ՆԻՍՏ, ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՊԵՏՈՒԹԻՒՆ
SECOND SESSION: STATE AND HISTORY

Նիստավար՝ Դոկտ. Զաւէն Մսըրլեան Moderator: Dr. Zaven Messerlian

10:20–10:40  Ա. Զեկոյց / 1st paper
Prof. Taline Der Minassian (French)
Comintern Promoters: The Trajectory of the Communist Armenians 
in Mandatory Syria

Փրոֆ. Թալին Տէր Մինասեան (ֆրանսերէն) 
Քոմինթերնին Սատարողներ. Սուրիահայ Համայնավարներուն 
Աւանդը Ֆրանսական Իշխանութեան Տարիներուն

10:40–11:00  Բ. Զեկոյց / 2nd paper
Dr. Arman Yeghiazarian (Armenian)
Syrian Armenians and the Committee of Cultural Relations with the 
Diaspora 

Դոկտ. Արման Եղիազարեան (հայերէն) 
Սփիւռքահայութեան Հետ Մշակութային Կապի Կոմիտէն Եւ 
Սիրիահայութիւնը

11:00–11:20  Գ. Զեկոյց / 3rd paper
Dr. Arthur Israelian (Armenian) 
State Relations of Armenia and Syria (1992–2008)

Դոկտ. Արթուր Իսրայէլեան (հայերէն) 
Հայ-Սուրիական Դիւանագիտական Եւ Քաղաքական 
Յարաբերութիւնները (1992–2008 թթ.)

11:20–11:40 Դ. Զեկոյց / 4th paper
Firdus Zakarian (Armenian) 
The Diaspora Ministry and the Syrian Armenians

Ֆիրդուս Զաքարեան (հայերէն) 
Սփիւռքի Նախարարութիւնը Եւ Սուրիահայութիւնը 

11:40–12:20  Քննարկում Բ. նիստի /  
Discussion of the second session

12:20–2:10 Դադար եւ ճաշ / Lunch Break
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Գ. ՆԻՍՏ, ՀԱԼԷՊ 
THIRD SESSION: ALEPPO
Զրուցավար՝          Moderator:  
Դոկտ.  Անահիտ Տօնապետեան  Dr. Anait Donabedian
2:10–2:30  Ա. Զեկոյց / 1st paper

Varty Keshishian (Armenian) 
Aleppo as the Seat of the Cilician Catholicosate (16th–17th C.)
Վարդի Քէշիշեան (հայերէն) 
Հալէպը Սսոյ Կաթողիկոսութեան Նստավայր (ԺԶ.-ԺԷ.դդ) 

2:30–2:50 Բ. Զեկոյց / 2nd paper
Dr. Hidemitsu Kuroki (English)
Armenians in 19th Century Aleppo
Դոկտ. Հիտեմիցու Քուրոքի (անգլերէն) 
Հայերը 19րդ Դարու Հալէպի Մէջ

2:50–3:10 Գ. Զեկոյց / 3rd paper
Prof. Simon Payaslian (English) 
The Armenian Prelacy of Aleppo (20th Century)
Փրոֆ. Սիմոն Փայասլեան (անգլերէն) 
Հալէպի Առաջնորդարանը (Ի. դար)

3:10–3:50  Քննարկում Գ. նիստի / Discussion of the third session

3:50–4:00 Դադար / Break 

Դ. ՆԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՅԹ 
FOURTH SESSION: CULTURE
Նիստավար՝ Դոկտ. Արմէն Իւրնէշլեան     Moderator: Dr. Armen Urneshlian  
4:00–4:20 Ա. Զեկոյց / 1st paper

Dr. Hayganush Mesrobian (Armenian) 
The Vocabulary of Catholicos Karekin Kesabtsi as a Source of 
Enrichment for the Armenian Lexicon

Դոկտ. Հայկանուշ Մեսրոպեան (հայերէն) 
Գարեգին Քեսապցի Կաթողիկոսի Բառապաշարը Հայերէնի 
Հարստացման Միջոց

4:20–4:40 Բ. Զեկոյց / 2nd paper
Dr. Hagop Cholakian (Armenian) 
The Syrian Armenian Education Effort:  
The School Network in Pre-independent Syria 

Դոկտ. Յակոբ Չոլաքեան (հայերէն) 
Սուրիահայ Կրթական Գործի Կազմակերպումը.  
Դպրոցական Ցանցերը Մինչեւ Սուրիոյ Անկախութիւնը
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4:40–5:00 Գ. Զեկոյց / 3rd paper 
Sylvi Apelian (Armenian)
Kesab in Armenian Literature

Սիլվի Աբէլեան (հայերէն) 
Քեսապը Հայ Գրականութեան Մէջ

5:00–5:20 Դ. Զեկոյց / 4th paper
Marush Yeramian (Armenian) 
Aleppo Armenian Poetry of the Last Decade
Մարուշ Երամեան (հայերէն) 
Վերջին Տասնամեակի Հալէպահայ Բանաստեղծութիւնը

5:20–6:00 Քննարկում Դ. նիստի / Discussion of the fourth session  
Փակում Գիտաժողովի Ա. Օրուան / Closure of the first 
day of the Conference

6:00–7:20  Ընթրիք / Dinner

Երկուշաբթի, 25 Մայիս         7:30–9:00 Monday, May 25 

ԿԼՈՐ ՍԵՂԱՆ՝  
«ՍՈՒՐԻՈՅ ՏԱԳՆԱՊԸ ԵՒ ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԻՒՆԸ» 
ROUND TABLE:  

“THE SYRIAN CRISIS AND THE SYRIAN-ARMENIANS”
Զրուցավար՝          Moderator: 
Վեր.-Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան    Rev. Dr. Paul Haidostian  

Կը Մասնակցին՝   With the participation of

Հոգշն. Շահան Արք. Սարգիսեան  
(Առաջնորդ Բերիոյ Թեմի)

Archbishop Shahan Sarkissian  
(Armenian Orthodox Prelate of Aleppo)

Վեր. Յարութիւն Սելիմեան  
(Առաջնորդ Սուրիոյ Հայ Աւետ. Համայնքի)

Rev. Haroutioun Selimian 
(Head of the Armenian Evangelical Community in Syria)

Հոգշն. Արմաշ Եպս. Նալպանտեան 
(Առաջնորդ Դամասկոսի Հայոց)

Bishop Armash Nalbandian 
(Armenian Orthodox Prelate of Damascus)
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Երեքշաբթի, 26 Մայիս  Tuesday, May 26
Բ. օր գիտաժողովի  Second day of the conference

8:00–8:20 Արձանագրութիւն մասնակիցներու եւ հիւրերու / 
Registration of participants and guests

Ա. ՆԻՍՏ, ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀԵՏԵՒԱՆՔՆԵՐԸ
FIRST SESSION: THE CONSEQUENCES OF THE GENOCIDE
Զրուցավար՝          Moderator: 
Դոկտ.Պարոյր Աղպաշեան  Dr. Baruyr Aghbashian  

8:30–8:50  Ա. Զեկոյց / 1st paper   
Khachig Mouradian (English) 
Concentration Camps During the Armenian Genocide: Power, 
Collaboration, and Resistance

Խաչիկ Մուրատեան (հայերէն)  
Գաղթակայանները Ցեղասպանութեան Շրջանին. Իշխանութիւն, 
Գործակցութիւն Եւ Դիմադրութիւն

8:50–9:10 Բ. Զեկոյց / 2nd paper
Mihran Minassian (Armenian) 
The Soul-Searching Process Throughout Syria for those Lost During 
the Armenian Genocide

Միհրան Մինասեան (հայերէն) 
Հայոց Ցեղասպանութեան Հետեւանքով Կորսուած Հարազատներու 
Փնտռտուքի Աշխատանքը Սուրիոյ Տարածքին

9:10–9:30 Գ. Զեկոյց / 3rd paper
Dr. Antranik Dakessian (Armenian) 
The AGBU Shelter-Home in Aleppo (January 1919–1927)
Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան (հայերէն) 
ՀԲԸՄիութեան Հալէպի Ապաստանարան-Արհեստանոցը  (Յունուար 
1919–1927)

9:30–9:50 Դ. Զեկոյց / 4th paper
Dr. Ani Voskanian (Armenian)
Ottoman Army Armenian Physicians in post-Genocide Aleppo  
Դոկտ. Անի Ոսկանեան (հայերէն) 
Հայ Զինուորական Բժիշկներ. Օսմանեան Բանակից Սիրիահայ 
Գաղթօճախ

9:50–10:30 Քննարկում Ա. նիստի / Discussion of the first session 

10:30–10:40 Դադար / Break 
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Բ. ՆԻՍՏ, ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀԵՏԵՒԱՆՔՆԵՐԸ 
SECOND SESSION: THE CONSEQUENCES OF THE GENOCIDE
Նիստավար՝ Վերա Եագուպեան  Moderator: Vera Yacoubian

10:40–11:00  Ա. Զեկոյց / 1st paper
Dr. Hagop Cholakian (Armenian) 
The Settlement of the Survivors of the Genocide in Syria, Their New 
Habitat and Conditions (1915–1960s)

Դոկտ. Յակոբ Չոլաքեան (հայերէն) 
Սուրիոյ Մէջ Հայ Վերապրողներու Տեղաբաշխումը եւ Անոնց 
Բնակավայրերու Հիմնադրութեան Պայմաններն Ու Գոյատեւումը 
Մինչեւ 1960ականներ

11:00–11:20  Բ. Զեկոյց / 2nd paper
Dr. Nora Arissian (Armenian)
The Armenians of Damascus
Դոկտ. Նորա Արիսեան (հայերէն) 
Դամասկոսի Հայերը

11:20–11:40  Գ. Զեկոյց / 3rd paper
Dr. Vahe Tachjian (Armenian) 
Syrian Jazira and the Armenians in the 1920s: A Colonialist Episode 
during the French Mandate

Դոկտ. Վահէ Թաշճեան (հայերէն) 
Սուրիական Ճեզիրէն Եւ Հայերը 1920ականներուն. Գաղութատիրա- 
կան Դրուագ Մը Ֆրանսական Հոգատարութեան Շրջանին

11:40–12:00 Դ. Զեկոյց / 4th paper
Khachig Mouradian (English) 
Genocide and Humanitarian Resistance in Der Zor, 1915–1916
Խաչիկ Մուրատեան (հայերէն) 
Ցեղասպանութիւնը Եւ Մարդասիրական Ընդդիմութիւնը Տէր Զօրի 
Մէջ, 1915–1916

12:00–12:40  Քննարկում Բ. նիստի / Discussion of the second session

12:40–2:00 Դադար եւ ճաշ / Lunch Break

Երեքշաբթի, 26 Մայիս          6:30–7:30 Tuesday, May 26 

ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍ`
ԿԻՐԱԿՈՍ (ԿԱՐՕ) ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԻ ՉՈՐՍ ԳԻՐՔԵՐՈՒՆ

Կը ներկայացնէ`  Դոկտ. Պարոյր Աղպաշեան
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Չորեքշաբթի, 27 Մայիս           Wednesday, May 27 
Գ. օր գիտաժողովի  Third day of the conference

8:00–8:20 Արձանագրութիւն մասնակիցներու եւ հիւրերու / 
Registration of participants and guests

Ա. ՆԻՍՏ, ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ՍՈՒՐԻՈՅ ՆԵՐԿԱՅ ՏԱԳՆԱՊԻՆ 
ԴԷՄ ՅԱՆԴԻՄԱՆ
FIRST SESSION: FACING THE CURRENT CRISIS
Նիստավար՝          Moderator: 
Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան  Dr. Antranik Dakessian

8:30–8:50  Ա. Զեկոյց / 1st paper   
Dr. Shoghig Ashekian (Armenian)
From Displacement to Repatriation: Collective Memory and 
Personal Experience, the Case of Kesab

Դոկտ. Շողիկ Աշըգեան (հայերէն) 
Տեղահանութենէ 'Հայրենացում ': Հաւաքական Յիշողութիւն Եւ 
Անձնական Փորձառութիւն․ Քեսապի Պարագան

8:50–9:10 Բ. Զեկոյց / 2nd paper
Sose Pilavdjian (Armenian) 
Syrian-Armenian Cultural Loss
Սօսէ Փիլաւճեան (հայերէն) 
Սուրիահայ Մշակութային Կորուստը

9:10–9:30 Գ. Զեկոյց / 3rd paper
Marush Yeramian (Armenian) 
Syrian-Armenian Literature: Reflecting the Crisis 
Մարուշ Երամեան (հայերէն) 
Սուրիահայ՝  Պատերազմի Գրականութիւնը (2012–2015) 

9:30–9:50 Դ. Զեկոյց / 4th paper
Hagop Mikayelian (Armenian)  
Translations into Arabic: the Syrian-Armenian Effort
Յակոբ Միքայէլեան (հայերէն)  
Հայ-Արաբական Թարգմաչական Գրականութեան Զարգացումը 
Սուրիոյ Մէջ.

9:50–10:30 Քննարկում Ա. նիստի /  
Discussion of the first session

10:30–10:40 Դադար / Break 
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Հայ Աւետարանական «Արմիս» Երգչախումբ
ԽՄԲԱՎԱՐ՝ Վեր. Ներսէս Պալապանեան 

ԴԱՇՆԱԿԻ ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ՝ Սեւան Պալապանեանի

ՄԵՑՕ ՍՕՓՐԱՆՕ՝ Աննա Մայիլեան 
ԴԱՇՆԱԿԱՀԱՐ՝ Էլէն Կիրակոսեան

Բ. ՆԻՍՏ, ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ՍՈՒՐԻՈՅ ՆԵՐԿԱՅ ՏԱԳՆԱՊԻՆ 
ԴԷՄ ՅԱՆԴԻՄԱՆ
SECOND SESSION: FACING THE CURRENT CRISIS

Նիստավար՝          Moderator: 
Դոկտ. Արշալոյս Թօփալեան  Dr. Archalouyse Topalian

10:40–11:00  Ա. Զեկոյց / 1st paper
Khoren Krikorian (Armenian) 
Genocide Memory and the Syrian Armenians: Return to the Fatherland  
(Memory Anthropology)

Խորեն Գրիգորեան (հայերէն)   
Ցեղասպանութեան Յիշողութիւնը Եւ Սիրիահայերը. Վերադարձ Դէպի 
Հայրենիք (Յիշողութեան Մարդաբանութիւն)

11:00–11:20 Բ. Զեկոյց / 2nd paper
Dr. Tehminé Mardoyan (Armenian) 
Syrian Armenians in the Republic of Armenia and the Republic of  
Mountainous Karabagh: Current Issues and Likely Options for Resolutions

Դոկտ. Թեհմինէ Մարտոյեան (հայերէն) 
Սիրիահայերը Հայաստանի Հանրապետութիւնում Եւ Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետութիւնում. Առկայ Խնդիրներն ու Լուծման 
Հնարաւոր Տարբերակները

11:20–11:40  Գ. Զեկոյց / 3rd paper
Armenak Tokmadjian (Armenian) 
Reconstructing Aleppo

Արմենակ Թոքմաճեան (հայերէն) 
Հալէպի Ճարտարապետական Վերակառուցումը

11:40–12:00 Դ. Զեկոյց / 4th paper
Kevork Hagopian (Armenian) 
The Syrian Armenian Community and the Post-Conflict Syrian State

Գէորգ Յակոբեան (հայերէն) 
Սուրիահայութիւնը Եւ Յետ-Պատերազմեան Սուրիան

12:00–12:50  Քննարկում Բ. նիստի. Գիտաժողովի Գ. Օրուան, 
Փակում Գիտաժողովի Փակում /  
Discussion of the second session, Closure of the third 
day of the Conference, Closure of the conference

12:50–2:10 Ճաշ / Lunch
Չորեքշաբթի, 27 Մայիս 2015, երեկոյեան ժամը 8:30

Հայ Աւետարանական Առաջին Եկեղեցի, Մեքսիք Փողոց, Քանթարի, Պէյրութ
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Հայ Աւետարանական «Արմիս» Երգչախումբ
ԽՄԲԱՎԱՐ՝ Վեր. Ներսէս Պալապանեան 

ԴԱՇՆԱԿԻ ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ՝ Սեւան Պալապանեանի

ՄԵՑՕ ՍՕՓՐԱՆՕ՝ Աննա Մայիլեան 
ԴԱՇՆԱԿԱՀԱՐ՝ Էլէն Կիրակոսեան

ԵՌԵԱԿ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ / EXHIBITION
Ա. Հալէպի Հայկական Գաղթակայանը (Վարդան 

Տէրունեանի Լուսանկարչական Ոսպնեակէն) 
A. The Armenian Refugee Camp of Aleppo (Vartan 

Derounian’s photos)
Բ. Այնթապի Եւ Հալէպի Հայ Պղնձեղէն Եւ 

Պղնձագործութեան Գործիքներու Նմուշներ
B. Armenian Copper Craftsmanship: Materials & Products
Գ. Սուրիահայ Նորագոյն Հրատարակութիւններ (Նմուշներ)
C. Some Syrian-Armenian Publications

Հայկազեան Համալսարանի Մաթոսեան Արուեստից Ցուցասրահ 
Haigazian University Arthur Matossian Arts Gallery

Ցուցահանդէսը բաց է գիտաժողովի ամբողջ տեւողութեան
The exhibition is open throughout the conference.

ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ  
ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՄԻՈՒԹԻՒՆ

ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ «ԱՐՄԻՍ» ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

ՀՈՎԱՆԱւՈՐՈւթԵԱՄԲ՝ 

Հայոց Ցեղասպանութեան Հարիւրամեակի 
Լիբանանի Կեդրոնական Մարմնի

ՆԱխԱԳԱՀՈւթԵԱՄԲ՝ 

Ն.Վ. ՏԻԱՐ ԱՐթԻւՐ ՆԱԶԱՐԵԱՆԻ 
(ՈՒժԱՆԻՒԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐ)

Չորեքշաբթի, 27 Մայիս 2015, երեկոյեան ժամը 8:30
Հայ Աւետարանական Առաջին Եկեղեցի, Մեքսիք Փողոց, Քանթարի, Պէյրութ
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ՓՐՈՖԵՍՈՐ ՍԻՄՈՆ ՓԱՅԱՍԼԵԱՆ Վարիչն է Պոստոնի Համա- 
լսարանի Չարլզ Ք. եւ Էլիզապէթ Մ. Քենոսեանի Անուան ժամանակակից 
Հայոց Պատմութեան Եւ Գրականութեան Ամբիոնին: 1992ին, Ուէյն Հա- 
մալսարանէն ստացած է դոկտորական վկայական՝ Քաղաքական Գիտու- 
թիւններու մարզին մէջ, իսկ Եու.Սի.Էլ.Էյ. էն՝ 2003ին, երկրորդ դոկտո- 
րականը՝ Հայոց Պատմութեան մարզին մէջ: 

Հեղինակ է շարք մը գիրքերու, ինչպէս՝ The Political Economy of Human 
Rights in Armenia: Authoritarianism and Democracy in a Former Soviet Republic 
(2011), The History of Armenia: From the Origins to the Present (2007); United 
States Policy toward the Armenian Question and the Armenian Genocide 
(2005); The Armenian Genocide, 1915-1923: A Handbook for Students and 
Teachers (2001); U.S. Foreign Economic and Military Aid: The Reagan and 
Bush Administrations (1996); International Political Economy: Conflict and 
Cooperation in the Global System (համահեղինակութեամբ Ֆրետերիք 
Փիրսընի) (1999, չինարէն թարգմանութիւն՝ 2006): Ունի նաեւ ուշագրաւ 
ուսումնասիրութիւն-յօդուածներ, ինչպէս՝ “Diasporan Subalternities: The  
Armenian Community in Syria,” եւ՝ “Imagining Armenia,”  գիրքին մէջ: Փրոֆ.  
Րիչըրտ Յովհաննէսեանի հետ խմբագրած է Armenian Constantinople 
(2010) եւ Armenian Cilicia (2008) հատորները: Ներկայիս աւարտելու 
վրայ է Դանիէլ Վարուժանի նուիրուած ուսումնասիրութիւն մը եւ՝ Dias- 
porization and the Politics of Recognition: U.S. Foreign Policy and the Ar- 
menian Question գիրքը:

Փրոֆ. Փայասլեան դասաւանդած է զանազան համալսարաններու մէջ,  
ներառեալ՝ Միշիկընի, Սատըրն Քելիֆորնիայի, Սուն Եաթ Սէնի (Կան- 
ժու, Չինաստան) եւն.:

PROFESSOR SIMON PAYASLIAN is holder of the Charles K. and 
Elizabeth M. Kenosian Chair in Modern Armenian History and Literature at 
Boston University. He has a Ph.D. in Armenian History (UCLA, 2003) and a 
Ph.D. in Political Science (Wayne State University, 1992). He is the author 
of a number of books, including The Political Economy of Human Rights 
in Armenia: Authoritarianism and Democracy in a Former Soviet Republic 
(2011), The History of Armenia: From the Origins to the Present (2007); United 
States Policy toward the Armenian Question and the Armenian Genocide 
(2005); The Armenian Genocide, 1915-1923: A Handbook for Students and 
Teachers (2001); U.S. Foreign Economic and Military Aid: The Reagan and 

Կենսագրութիւն 
Biography
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Bush Administrations (1996); and International Political Economy: Conflict 
and Cooperation in the Global System (co-authored with Frederic S. Pearson) 
(1999; Chinese translation, 2006), as well as articles and book chapters, 
including “Diasporan Subalternities: The Armenian Community in Syria,” 
and “Imagining Armenia”. He has co-edited (with Richard G. Hovannisian), 
Armenian Constantinople (2010) and Armenian Cilicia (2008). He is currently 
completing a research on Daniel Varujan and a book tentatively titled 
Diasporization and the Politics of Recognition: U.S. Foreign Policy and the 
Armenian Question. Since 1985 he has taught at different universities in 
Michigan and southern California, and at the SIE summer program, Sun 
Yat-Sen University, Guangzhou, People’s Republic of China.

ՓՐՈՖ. ՃՈՆ ԱՐՄԱՃԱՆԻ դասախօս է Սընթ Պենետիքթ Քոլէճի 
Աստուածաբանութեան Բաժանմունքին եւ Միննըսոթայի Սընթ Ճոնզ Հա- 
մալսարանին մէջ: Ան իր դոկտորականը պաշտպանած է Քալիֆորնիայի 
Համալսարանին մէջ (Սանթա Պարպըրա)՝ Կրօնագիտական Ուսմանց ծի- 
րին մէջ, կեդրոնանալով իսլամական եւ միջին արեւելեան ոլորտին մէջ:  
Աստուածաբանութեան մագիստրական իր թեզը պաշտպանած է Փրինս- 
թընի Աստուածաբանական Ճեմարանին մէջ, կրօններու եւ էմիւմենիք 
շարժման պատմութեան ոլորտին մէջ, ապա տարի մը խորացած է քրիս- 
տոնէութեան եւ իսլամի մէջ՝ Թիւպինկէնի Էպերհարտ Քարլս Համալսա- 
րանին մէջ, Գերմանիա:

Իր ուսումնասիրութիւնները կ’ընդգրկեն իսլամի եւ քաղաքականութեան 
յարաբերութիւնը՝ Միջին Արեւելքի եւ Հիւսիսային Ափրիկէի մէջ: Ան 
հեղինակն է Dynamic lslam: Liberal Muslim Perspectives in a Transnational 
Age (2004), Modern lslamist Movements: History, Religion, and Politics 
(2012): Ճէյմս Լինծիի հետ խմբագրած է Historical Dimensions of lslam: 
Pre-Modern and Modern Periods; Essays in Honor of R. Stephen Humphreys 
(2009): Ներկայիս կ’ամբողջացնէ lran, Shiite lslam, and Modern Middle East 
Politics ուսումնասիրութիւնը:

PROF. JON ARMAJANI is Associate Professor in the Department of Theology  
at the College of Saint Benedict and Saint John’s University in Minnesota, 
U.S.A. He earned his Ph.D. in Religious Studies with a focus on lslamic and 
Middle Eastern Studies at the University of California, Santa Barbara; his Master 
of Divinity with a focus on History of Religions and Ecumenics at Princeton 
Theological Seminary in Princeton, New Jersey, U.S.A.; and his Bachelor of 
Arts, Phi Beta Kappa, with a major in Philosophy and a minor in German 
at Oberlin College in Oberlin, Ohio, U.S.A. He also studied Christianity and 
lslam, for one year on a post-Master of Divinity exchange fellowship through 
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Princeton Seminary, at Eberhard Karls University Tiibingen in Germany.

His scholarship focuses primarily on the relationships between lslam and 
politics in the Middle East and North Africa, and secondarily in South Asia. He 
is the author of Dynamic lslam: Liberal Muslim Perspectives in a Transnational 
Age (2004); Modern lslamist Movements: History, Religion, and Politics (2012). 
He also co-edited with James E. Lindsay Historical Dimensions of lslam: Pre-
Modern and Modern Periods; Essays in Honor of R. Stephen Humphreys 
(2009). He is currently working on a book, which is tentatively entitled lran, 
Shiite lslam, and Modern Middle East Politics.

ԴՈԿՏ. ՆՈՐԱ ԱՐԻՍԵԱՆ ծնած է Դամասկոս 1967ին: 1988ին աւար- 
տած է Դամասկոսի Համալսարանի Բանասիրութեան Բաժինը: 2001ին 
աւարտած է ՀՀ Ազգային Ակադեմիայի Արեւելագիտութեան Ինստիտուտը՝ 
պատմութեան ոլորտին մէջ, տիրանալով պատմական գիտութիւններու 
թեկնածուի գիտական աստիճանին:

2007էն կը դասախօսէ Դամասկոսի Պետական Համալսարանը: 2014ին 
ստանձնած է Դամասկոսի Պետական Համալսարանի Հայագիտական Բա- 
ժինի պատասխանատուութիւնը: Մասնակցած է շարք մը հայագիտական 
գիտաժողովներու: 2007էն անդամ է Արաբ Գրողներու Միութեան: Խըմ- 
բագիրն է Ազդակ օրաթերթի արաբերէն կայքին: Ունի բազմաթիւ 
թարգմանութիւններ ու յօդուածներ եւ հեղինակ է 5 գիրքերու՝ Տէր Զօր, 
Մարտիրոսաց Քաղաք (2010),

ــة فــي  ــادة األرمني ــر الســوري، دار الفــرات ,(2002) أصــداء اإلب ــل األرمــن فــي الفك غوائ
الصحافــة الســورية 1930-1877، دار الذاكــرة ,(2005) النــواب األرمــن فــي المجالــس 
ــة.  100 شــهادة  ــادة األرمني ــة الســورية 1928-2011,(2010) 100 عــام علــى اإلب النيابي

ــة( (2015). ــادة األرمني ــة لإلب ــرى المئوي ــة ) بمناســبة الذك عربي

DR. NORA ARISSIAN was born in Damascus in 1967. She graduated 
from the Philology Department of the State University of Damascus in 1988. 
In 2001 she defended her Ph.D. at the Institute of Oriental Studies in the 
Armenian National Academy of Sciences.

She has been a lecturer at the Damascus State University since 2007, and 
as of 2014 she has been in charge of the Armenian Department of the same 
university. Dr. Arissian has participated in a number of conferences. She has 
been a member of the Union of Arab Writers since 2007, is the editor of the 
Arabic website supplement of Aztag, and has a number of translations into 
Arabic.

Dr. Arissian has authored one book in Armenian and four in Arabic: Der Zor, 
the City of Martyrs (2010, in Armenian), The Sufferings of the Armenians in the 
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Arab Mind, The Stance of Arab Scholars Regarding the Armenian Genocide 
(2002, in Arabic), Echoes of the Armenian Genocide in Arab Media, 1877-
1935 (2005, in Arabic), The Syrian MPs in the Syrian Parliament 1928-2011 
(2011, in Arabic); 100 Years of Armenian Genocide. 100 Arab Testimonies 
(2015, in Arabic) 

ՄԱՐԻԱ ԳԱԲՐԻԷԼԵԱՆ ծնած է Հալէպ: Աւարտած է Հալէպի Պե- 
տական Համալսարանի Իրաւաբանական ճիւղը, Դամասկոսի Պետական 
Համալսարանի Լրագրական ճիւղը, Հալէպի Պետական Համալսարանի  
Բժշկական Ուսումնարանը եւ՝ Համազգայինի Հալէպի Հայագիտական  
Հիմնարկը: Կը պաշտօնավարէ Հալէպի Ազգային Քարէն Եփփէ Ճեմարա- 
նին (ԱՔԵՃ) եւ ՀԲԸՄ Գ. Կիւլպէնկեան-Լ. Նաճարեան Կեդրոնական Վար- 
ժարանը իբրեւ հայերէնաւանդ ուսուցիչ, միաժամանակ լրագրութիւն 
կ՚աւանդէ Համազգայինի Հալէպի Հայագիտական Հիմնարկին մէջ: 

Ներկայացուցիչն է Հայրենի Երկիր Մետիա հեռուստակայանի Սուրիոյ գրա- 
սենեակին: Կ՚աշխատակցի Գանձասարին, խմբագրած է ԱՔԵՃի Ծիլեր 
աշակերտական պարբերաթերթը, մաս կը կազմէ Շաւիղ պարբերաթերթի 
խմբագրակազմին: Հիմնադիրն է «Լուսնակ» մանկապատանեկան դաս- 
տիարակչական խաղերու հրատարակչութեան:

2015ին պարգեւատրուած է Հալէպի Փաստաբաններու Արհեստակցական 
Միութեան կողմէ «յատկանշեալ լաւագոյն փաստաբան»ի վկայագրով:

MARIA KAPRIELIAN was born in Aleppo. She graduated from the 
Law School of Aleppo State University and at a later stage from the Media 
(Sahafa) Department of Damascus State University. She also holds a degree 
from the Aleppo State University Medical School Laboratory Department 
and a diploma from the Hamazkayin Institute of Armenian Studies in Aleppo. 
Currently she teaches Armenian subjects in the Karen Jeppe National Col- 
lege (KJNC) and the AGBU Gulbenkian-Nadjarian Central School (both in 
Aleppo). She also teaches correspondence at the Hamazkayin Institute of 
Armenian Studies in Aleppo.

Kaprielian is the Armenian Yergir Media TV station Syria office representative 
in Aleppo. She is a reporter for Kantsasar, the newspaper of the Armenian 
Otrthodox Prelacy of Aleppo. 

She has edited the KJNC Dziler student periodical and is a member of the 
editorial board of Shavigh magazine and is the founder of Lusnag teen-age 
games publishing house.

In 2015 Kaprielian was awarded the Aleppo Syndicates’ “most significant  
lawyer” diploma.
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ՓՐՈՖԵՍՈՐ թԱԼԻՆ ՏԷՐ ՄԻՆԱՍԵԱՆ դասախօս է Փարիզի  
Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INaLCO)ի մէջ, ուր  
կը դասաւանդէ Ռուսիոյ եւ Կովկասի պատմութիւն: Անոր ուսումնասիրու- 
թիւնները կը վերաբերին միջազգային յարաբերութիւններուն, Սովետ Մի- 
ութեան արտաքին քաղաքականութեան եւ Միջին Արեւելքի փոքրամաս- 
նութեանց դերկատարութեան: Դոկտ. Տէր Մինասեան հեղինակ է Col- 
porteurs du Komintern, l’Union Soviétique et les Minorités au Moyen-Orient 
(1997), Erevan, la Construction d’une Capitale à l’époque Soviétique (2007) 
եւ՝ Most Secret Agent of Empire, Reginald Teague-Jones Master Spy of the 
Great Game (2014) հատորներուն:

PROFESSOR TALINE TERMINASSIAN born in France, Prof. Terminas- 
sian is a professer at l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales 
(INaLCO, Paris), where she teaches Russian and Caucasian history. Her 
research revolves around the history of international relations, foreign politics 
of the USSR and the role of minorities in the Middle East. She has authored 
several books including: Colporteurs du Komintern, l’Union Soviétique et les 
Minorités au Moyen-Orient (1997), Erevan, la Construction d’une Capitale 
à l’Époque Soviétique (2007) and Most Secret Agent of Empire, Reginald 
Teague-Jones Master Spy of the Great Game (2014).

ԴՈԿՏ. ԱՐՄԱՆ ԵՂԻԱԶԱՐԵԱՆ վարիչն է Երեւանի Պետական  
Համալսարանի Սփիւռքագիտութեան Ամբիոնին (2013): Դոկտորականը 
պաշտպանած է Երեւանի Պետական Համալսարանի (ԵՊՀ) Պատմու- 
թեան Բաժանմունքին մէջ, 2012ին: 2005-2008 իբրեւ գիտահետազօտող 
աշխատած է ԵՊՀ Պատմական Աշխարհագրութեան եւ Քարտէսագրու- 
թեան աշխատանոցին մէջ, իսկ 2008-2013՝ վարիչն էր ՀՀ Սփիւռքի Նա- 
խարարութեան Հայրենադարձութեան եւ Հետազօտութեան Բաժանմուքին: 

Դոկտ. Եղիազարեան անդամ է Համշէն-Պոնտոս պարբերականի եւ Շրջա-
նային Հարցեր պարբերաթերթի խմբագրակազմերուն: 2011ին ան ար- 
ժանացած է ՀՀ ԳԱԱի Պատմութեան Ինստիտուտի 2011 տարուան լաւա- 
գոյն գիտահետազօտութեան մրցանակին:

DR. ARMAN YEGHIAZARIAN received his Ph.D. in history from Yerevan 
State University (YSU) in 2012. Between 2005 and 2008 he was a researcher 
at the YSU Laboratory of Historical Geography and Cartography of Armenia, 
between 2008 and 2013 he headed the Diaspora Ministry Department of 
Repatriation and Research, and since 2013 he has been the Chair of the YSU 
Diaspora Department.

Dr. Yeghiazarian is a member of the editorial board of the Hamshen-Pontos 
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journal as well as the Regional Affairs journal. In 2011 he won “The Best 
Scientific Research” prize of the Republic of Armenia National Academy of  
Sciences, History section.

ԴՈԿՏ. ԱՐթՈւՐ ԻՍՐԱՅԷԼԵԱՆ տեղակալն է ԵՊՀ Միջազգային 
Յարաբերութիւններու Ֆակուլտէտի Տեսուչի Դիւանագիտական Ծառա- 
յության Եւ Մասնագիտական Հաղորդակցման: 1997-2004՝ ուսանած է 
ԵՊՀ Արեւելագիտութեան Բաժինի Արաբագիտութեան Բաժանմունքը, 
ընդ որում 1999-2000՝ Դամասկոսի Համալսարանին կից Արաբերէն Լե-
զուի Հիմնարկը: 2007ին պաշտպանած է դոկտորական՝ Դամասկոսի 
Համալսարանին մէջ: 

Դոկտ. Իսրայէլեան 2008էն դասախօս է ԵՊՀ Արեւելագիտութեան, իսկ 
2009էն՝ Միջազգային Յարաբերութիւններու բաժանմունքներուն մէջ: Ան 
2009–2010՝ դասաւանդած է Երեւանի Վ. Բրիւսովի Անուան Պետական 
Լեզուաբանական Համալսարանին մէջ, ուր 2010–2014՝ ղեկավարած է 
Արեւելեան Լեզուներու Ամբիոնը:

Ան հեղինակ է Դիւանագիտական Եւ Քաղաքական Տերմինների Հայերէն- 
Արաբերէն Բառարանին եւ ունի արաբական երկրիներու պատմութեան 
նուիրուած շարք մը գիտական յօդուածներ: Գիտական զեկոյցներ ներ- 
կայացուցած է Գահիրէի Համալսարանի Հայագիտական Ուսումնասի- 
րութիւններու Կեդրոնի կազմակերպած միջազգային գիտաժողովներուն 
(2011 եւ 2012):

Դոկտ. Իսրայէլեան 2009ին պարգեւատրուած է «Արաբերէն Լեզու Եւ Մշա-
կոյթ» եւ 2011ին՝ Եգիպտոսի մօտ ՀՀ դեսպանատան «Հայ-Եգիպտական 
15-ամեայ Դիւանագիտութիւն Եւ Բարեկամութիւն» յուշամետալներով, իսկ  
2014ին՝ ԵՊՀ Րեկտորի շնորհակալագրով:

DR. ARTHUR ISRAELIAN is the deputy-director of the Yerevan State 
University (YSU) International Relations Faculty Dean in Diplomatic Services 
and Professional Communications. During 1997–2004 he studied in the Arabic 
Section of the YSU School of Oriental Studies, and in 1999–2000 studied in 
the Damascus University Arabic Language Institute as an exchange student. 
In 2007 he defended his Doctoral thesis in the Damascus State University.

Dr. Israelian has taught at YSU School of Oriental Studies since 2008 and 
since 2009 in the school of International Relations. During 2009–2010 he 
taught at the V. Brusov State Linguistics University in Yerevan and from 2010 
to 2014 headed the Oriental Languages Department.

He is the author of an Arabic-Armenian dictionary of diplomatic and political 
terms and has a number of research papers on the history of Arab states. 
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In 2011 and 2012 he participated in the Cairo University Armenian Studies 
Center conferences.

In 2009 he was awarded the “Arabic Language and Culture” award and in 2011  
the “Armenian-Egyptian 15-year Diplomacy and Friendship” medal of the 
Armenian Embassy of Cairo.

ՎԱՐԴԻ ՔԷՇԻՇԵԱՆ ծնած է Երեւան: Վկայուած է Երեւանի Պետա-
կան Մանկավարժական Համալսարանի Բանասիրական Բաժնէն, մագիս- 
տրոս արուեստից վկայականով: Ընտանեկան հանգամանքներու բերմամբ 
հաստատուած է Հալէպ: 

1993–2001՝ իբրեւ պատասխանատու վարիչ պաշտօնավարած է Հալէպի 
Վ. Ճէպէճեան Գրադարանին մէջ, միաժամանակ մաս կազմած է Գեղարդ 
Սուրիահայ Տարեգիրքի խմբագրակազմին: 2001-2010՝ վարած է ՀԲԸՄի 
Սուրիոյ շրջանակի Հայեացք պարբերաթերթի խմբագրութիւնը եւ Սուրիա- 
հայ Գրողներու Համախմբումի՝ Երթ տարեգիրքը: Նոյն տարիներուն եղած 
է վարիչ-տնօրէնը Գ. Կիւլպէնկեան Հիմնարկի Հալէպի Հայագիտական 
Կեդրոնին: 2011էն հաստատուած է Երեւան եւ կը պաշտօնավարէ Մեսրոպ 
Մաշտոցի Անուան Հին Ձեռագրերի Ինստիտուտ-Մատենադարանին մէջ:

Ունի գիտական յօդուածներ, որոնք լոյս տեսած են Սփիւռքի եւ Հայաս- 
տանի հայագիտական հանդէսներու մէջ: 1997էն կ’աշխատակցի Հայկազ- 
եան Հայագիտական Հանդէսին: Հեղինակ է շարք մը գիրքերու, ինչպէս՝ 
Հալէպի Հայկական Գաղթօճախի Հասարակական-Մշակութային Կազմա- 
կերպութիւնները  (1846–1915) (2001), Գոյապատում  (2002), Յուշամատեան 
ՀԲԸՄի Սարեան Ակադեմիայի Յիսնամեակի (2007): Խմբագրած, ծանօ- 
թագրած ու իր յառաջաբանով լոյս ընծայած է Հայր Ներսէս Դանիէլ-
եանի Կաթիլ Մը Ջուր Այրած Սիրտերու (2010), Թէոդիկի Տիպ Ու Տառ 
(2012), Արշակ Ալպօյաճեանի Տպագրութեան Արուեստը Եւ Հայք (2013)  
հատորները: Մամուլի տակ է Հալէպի Հայ Աւետ. Բեթէլ Եկեղեցւոյ պատ- 
մութեան նուիրուած հատորը: 

VARTY KESHISHIAN was born in Armenia. She graduated from the 
Yerevan State Pedagogical University and due to family circumstances settled 
in Aleppo. 

Between1993 and 2001 she was in charge of the Aleppo-based Violet 
Djebedjian Library and was a member of the Keghart Syrian-Armenian 
Yearbook editorial board. Between 2001 and 2010 she was the editor of the 
AGBU Hayatsk Periodical published in Aleppo as well as the Yert yearbook 
of the Syrian-Armenian Writers’ Grouping. Simultaneously she was the 
executive director of the C. Gulbenkian Foundation Aleppo Armenian Studies 



ARMENIANS OF SYRIA    17

Center. Since 2011 she has been resettled in Yerevan and works in the Mesrob 
Mashdots Old Manuscripts Institute-Matenadaran.

Keshishian has several research papers published in diverse Diaspora and  
Armenian periodicals. She has contributed to the Haigazian Armenological  
Review since 1997. She is the author of a number of books, including The  
History of the Aleppo-Armenian Community Socio-Cultural Organizations, 1846– 
1915 (in Armenian, 2001), Story of Survival (in Armenian, 2002), The 50th 

Anniversary AGBU Sarian Academy Memorial Book (in Armenian, 2007). She 
edited and wrote the introduction of Fr. Nerses Tanielian’s A Drop of Water to 
Hearts in Fire (in Armenian, 2010), Teotig’s Typing and Letters (in Armenian, 
2012), as well as Arshag Alboyadjian’s The Art of Printing and the Armenians 
(in Armenian, 2013). 

ՓՐՈՖ. ՀԻՏԵՄԻՑՈւ ՔՈւՐՈՔԻ դասախօս է Թոքիոյի Համալսա- 
րանի Արտասահմանեան Ուսումնասիրութեանց Ասիոյ Եւ Ափրիկէի 
Լեզուներու Եւ Մշակոյթներու Հետազօտական Հիմնարկին մէջ: Անոր մաս- 
նագիտութիւնը Սուրիոյ օսմանեան պատմութիւնն է. ան խորացած է  
Հալէպի 18–19րդ դարերու ընկերատնտեսական պատմութեան մէջ: 1990- 
ականներուն աշխատած է Դամասկոսի «Պատմական Աղբիւրներու Կեդ- 
րոն»ին մէջ (Մարքազ Ուասաիք ալԹարիխիյյա պիՏիմաշք): 2006էն իվեր 
կը գլխաւորէ Պէյրութի Միջին Արեւելքի Հետազօտութեան Ճափոնական 
Կեդրոնը:

Խմբագրած է Human Mobility and Multiethnic Coexistence in Middle Eastern 
Urban Societies: Tehran, Aleppo, Istanbul, and Beirut (2015); The Influence of 
Human Mobility in Muslim Societies (2003), իսկ ճափոներէն խմբագրած է 
The Sixty-Four Chapters for Syria and Lebanon (2013): Ունի նաեւ ուշագրաւ 
ուսումնասիրութիւններ, ինչպէս՝ “Account Books of Oppression and Bar- 
gaining: The Struggle for Justice and Profit in Ottoman Aleppo, 1784–90”, 

“The 1850 Aleppo Disturbance Reconsidered”, “Zimmis in Mid-Nineteenth 
Century Aleppo: An Analysis of Cizye Defteris”, “The Orthodox-Catholic Clash 
in Aleppo in 1818” եւն.: Ներկայիս ան հետազօտութիւններ կը կատարէ 
Միջին Արեւելքի քաղաքային մշակոյթին մասին, մասնաւորաբար՝ Լի- 
բանանի եւ Սուրիոյ սփիւռքին մասին:

PROF. HIDEMITSU KUROKI is a professor in the Research Institute 
for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign 
Studies. His specialty is the Ottoman history of Syria, particularly the so-
cio-political history of Aleppo during the 18th–19th centuries. He worked at 
the Center for Historical Sources in Damascus (Markaz al-watha’iq al-ta’rikh-
iya bi-Dimashq) during the 1990s. Since 2006, he has been Head of the 
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Japan Center for Middle Eastern Studies, Beirut Central District. His English 
publications include; Hidemitsu Kuroki (ed.), Human Mobility and Multieth-
nic Coexistence in Middle Eastern Urban Societies 1: Tehran, Aleppo, Istan-
bul, and Beirut (2015); “Account Books of Oppression and Bargaining: The 
Struggle for Justice and Profit in Ottoman Aleppo, 1784–90”; Peter Sluglett 
(ed.), Syria and Bilad al-Sham Under Ottoman Rule: Essays in Honour of Ab-
dul-Karim Rafeq (2010); Hidemitsu Kuroki (ed.), The Influence of Human 
Mobility in Muslim Societies (2003); “The 1850 Aleppo Disturbance Recon-
sidered,” (1999); “Zimmis in Mid-Nineteenth Century Aleppo: An Analysis 
of Cizye Defteris,” (1998); “The Orthodox-Catholic Clash in Aleppo in 1818,” 
(1993). His most recent Japanese publication is Hidemitsu Kuroki (ed.), The 
Sixty-Four Chapters for Syria and Lebanon (2013). He is currently conducting 
research projects on Middle Eastern urban studies and on Lebanese and 
Syrian migrants in the world.

ԴՈԿՏ. ՀԱՅԿԱՆՈւՇ ՄԵՍՐՈՊԵԱՆ ծնած է Կիրովական (այժմ  
Վանաձոր)։ 1975ին աւարտած է ԵՊՀ Բանասիրական   Ֆակուլտէտի 
Հայոց Լեզուի եւ Գրականութեան Բաժանմունքը։ 1995-1997՝ ուսանած 
է Էջմիածնի Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Կեդրոնին մէջ։ 2002-
2004՝ ուսումնասիրած է պարսկերէնը: 1978էն իվեր կը պաշտօնավարէ 
ՀՀ ԳԱԱ Հրաչեայ Աճառեանի Անուան Լեզուի Ինստիտուտը: Հայոց լեզու  
դասաւանդած է Կոմիտասի Անուան Երաժշտանոցը, Պետական Ճարտա- 
րագիտական, Վ. Բրիւսովի Անուան Լեզուաբանական, Պետական Տնտե-
սագիտական Համալսարաններուն մէջ։ Արեւմտահայերէնի վիճակին շուրջ 
դաշտային ուսումնասիրութիւններ կատարած է Սուրիա եւ Թուրքիա։

Դոկտ. Մեսրոպեան հեղինակն է Գարեգին Ա. Կաթողիկոսի Երկերի Բա- 
ռարան (2000), Գրական Լեզու Եւ Բարբառ (2008), Ածականական Հո- 
մանիշները Հայերէնի Բարբառներում (2009), Կրօնաեկեղեցական Բա- 
ռապաշարը Հայերէնի Բարբառներում (անտիպ) մենագրութիւններուն։ 

Հրատարակած է նաեւ՝ Ընտրանի Ասոյթների Եւ Պատգամների (1999), Հա- 
յաստանեայց Եկեղեցին Կեանքի Ճանապարհ (2000), Յովնան Արք. Տէր-
տէրեանի Խմորուինք Աղօթքով (Ընտրանի) (2000), Եդուարդ Գոլանճեանի 
Երկերը (2005), Յովնան Արք. Տէրտէրեանի Բարութեան Սերմեր (Ասոյթ- 
ների Ընտրանի) (2013) երկերը։

Մասնակցած է հանրապետական եւ միջազգային գիտաժողովներու՝ ՀՀի, 
ԼՂՀի, Սպահանի, Քեսապի, Սանկտ Պետերբուրգի, Իսթանպուլի, Թրակիոյ, 
եւ Պուլկարիոյ մէջ:

DR. HAYGANUSH MESROBIAN was born in Girovagan (currently Va- 
natsor) and in 1975 graduated from the Department of Armenian Language 
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and Literature in the YSU School of Philology. Between 1995 and 1997 she 
studied at the Echmiadzin Christian Education Center, and between 2002 
and 2004 she studied the Persian language. Since 1978 she has been a 
researcher in the Hrachya Adjarian Language Institute of the Armenian 
National Academy of Sciences. She has taught Armenian language at various 
universities in Yerevan and has conducted field research in Syria and Turkey 
on the status and conditions of the Western Armenian language.

Dr. Mesrobian has authored a number of books, including Dictionary of the  
Works of Catholicos Karekin I (in Armenian, 2000), Literary Language and  
Dialect (in Armenian, 2008), Adjective Synonyms in the Armenian Dialects  
(in Armenian, 2009), The Vocabulary of Religio-ecclesiastical Words in the 
Armenian Dialects. In addition, she has compiled, edited and published a 
number of books.

Dr. Mesrobian has participated in a number of state and international conferences.

ԴՈԿՏ. ՅԱԿՈԲ ՉՕԼԱՔԵԱՆ ծնած է 1947ին, Գարատուրան, Սուրիա:  
Նախակրթութիւնը ստացած է ծննդավայրի, իսկ միջնակարգ եւ երկրոր- 
դական ուսումը՝ Այնճարի մէջ: Աւարտած է ԵՊՀ Բանասիրական Բաժան- 
մունքը: Եղած է հայ լեզուի եւ գրականութեան ուսուցիչ Այնճարի, Պէյրութի 
եւ Հալէպի մէջ եւ լեզուի դասախօս՝ հայագիտական հիմնարկներու: 
2002ին ստացած է պատմական գիտութիւններու թեկնածուի կոչում: 
Այժմ ՀՀ ԳԱԱ Ազգագրութեան եւ Հնագիտութեան Հաստատութեան աւագ  
գիտաշխատող է ու ԵՊՀի դասախօս:

Հեղինակն է Հայերէնի Դասագիրքս (վեց գիրք՝ նախակրթարանի համար,  
1990-1994), Անդաստան (վեց գիրք, գրականութեան եւ լեզուի ձեռնարկ  
միջնակարգ եւ երկրորդական կարգերու համար, 2009-2014), Հայերէնի  
Աւանդական Ուղղագրութիւն (2000), Հնչիւնաբանութիւն-Բառագիտու- 
թիւն, Ձեւաբանութիւն, Շարահիւսութիւն, Լեզուի Պատմութիւն դասա- 
գիրքերուն, ինչպէս նաեւ` Հալէպահայ Պարբերական Մամուլի Համառօտ 
Նկարագրութիւն (1978), Ցամքած Աղբիւրը Նորէն Կը Բխի (1981), Միջ-
Գաւառական Անեքթոտներ (1988), Արցախեան Ինքնաճանաչման Բանա- 
ստեղծութիւնը (1990), Քարէն Եփփէ Հայ Գողգոթային Եւ Վերածնունդին 
Հետ (2001), Անտիոքի Մերձակայ Ռուճի Հովիտի Հայերը (2006), Քեսապի 
Ժողովրդական Երգարուեստը (1980), Քեսապի Բարբառը (1986, Բ. տիպ՝  
2010), Քեսապ (Ա. Հտր., 1995, Բ. Հտր՝ 1998, Գ. Հտր.՝ 2004, վերահրա- 
տարակուած իբրեւ Քեսապ յուշամատեան՝ 2015ին), Քեսապի Երեք Օրերը –  
21-23 Մարտ 2014 (2014) ուսումնասիրութիւններուն, Յիսնամեակ Քարէն 
Եփփէ Ազգային Ճեմարանի 1947-1997, Ութսունամեակ Հալէպի Ազգային 
Սահակեան Վարժարանի 1927-2007, Ոսկեմատեան Քուէյթի Ազգային Վար- 
ժարանի 1961–2011 յուշամատեաններուն:
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DR. HAGOP CHOLAKIAN was born in Syria in 1947, received his inter- 
mediate and secondary education in Ainjar, Lebanon, and graduated from 
the YSU School of Philology. He taught Armenian literature and language in  
Ainjar, Beirut and Aleppo and lectured on the Armenian language in centers of 
Armenian studies. In 2002 he received his Ph.D. Currently he is a researcher 
in the National Academy of Sciences Institute of Ethnography and Archeology 
and lectures at YSU.

Dr. Cholakian has authored a number of Armenian language, grammar and 
literature textbooks. He has also published a number of research books about  
Kesab, Karen Jeppe, Aleppo Armenian newspapers, provincial anecdotes, 
Artsakh poetry, the Antioch area Rudj valley Armenians, Kesab popular 
Armenian songs and the Kesab dialect, and books dedicated to the history of 
a number of Armenian schools in Aleppo and Kuwait.

ՍԻԼՎԻ ԱԲԷԼԵԱՆ ծնած է Պէյրութ, 1979ին: Կրթութիւնը ստացած է 
Հայ Աւետարանական Միացեալ Վարժարանին մէջ, Քեսապ: Վկայուած է 
Հալէպի Հայագիտական Բարձրագոյն Հիմնարկէն: 

2007էն իվեր կը դասաւանդէ հայերէն լեզու եւ գրականութիւն Քեսապի 
Ազգային Ուսումնասիրաց Միացեալ ճեմարանին, ապա՝ Պէյրութի Սուրէն 
Խանամիրան Ազգային Քոլէճի մէջ: 

Նիզար Խալիլիին հետ արաբերէնի թարգմանած է Մխիթար Հերացիի 
Ջերմանց Մխիթարութիւնը: Ունի լայնածաւալ ուսումնասիրութիւն մը՝  
«Քեսապը Գրականութեան Մէջ» վերնագրով:

Կ՚աշխատակցի Ազդակ օրաթերթին:

SYLVI APELIAN was born in Beirut in 1979. She received her education 
at the Armenian Evangelical United School in Kesab and graduated from 
the Hamazkayin Higher Armenian Studies Institute in Aleppo. She taught 
Armenian language and literature from 2007 in Kesab and later in Beirut. 

With Nizar Khalili she has translated Mekhitar Heratsi’s book on medicine and 
sickness. Currently she is a reporter for Aztag daily.

ՄԱՐՈւՇ ԵՐԱՄԵԱՆ ծնած է Հալէպ: Աւարտած է Պէյրութի Պետական 
Բարձրագոյն Երաժշտանոցի դաշնամուրային բաժինը, ապա 1989ին վկայ- 
ւած է Քաշանի (Ֆրանսա) Պետական Երաժշտանոցէն:

Գիտութիւններու Թեկնածուի աստիճանի տիրացած է ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղ- 
եանի Անուան Գրականութեան Ինստիտուտէն, պաշտպանելով «Սփիւռ- 
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քահայ Բանաստեղծութիւնը 1965–1995 Թուականներուն» թեզը: Հրատա- 
րակած է բանաստեղծութեան հինգ գրքոյկներ՝ Հում Բառերս Կը Բերեմ 
Դիմակներու Հանդէսին (1991), Տարբերակներ (1995), Հալոց (1998), Գիշեր- 
ներ  (2001), Հին Քերթուածներ (2004): Հրատարակած է նաեւ պատուածք- 
ներու զոյգ հատորներ՝ Մօր Գոգնոցը (2003) եւ Տաճարացում (2007): Մա- 
մուլի տակ է քերթուածներու նոր հատոր մը՝ Ծածկագրութիւն: Ունի բազ- 
մաթիւ յօդուածներ՝ ցրուած սփիւռքահայ եւ հայրենի պարբերականներու 
էջերուն:

MARUSH YERAMIAN born in Aleppo, Marush Yeramian graduated from 
the piano section of the Lebanese National Conservatory and in 1989 from 
the state conservatory of Cachane.

Yeramian received her degree in Sciences from the Institute of Literature of the 
National Academy of Sciences of Armenia. Her thesis was titled “Armenian 
Diaspora Poetry 1965–1995”. She has published five volumes of poetry and 
two books of prose as well as several articles in Diaspora and Armenian 
periodicals.

խԱՉԻԿ ՄՈւՐԱՏԵԱՆ ծնած է Պէյրութ: Աւարտած է Հայկազեան Հա- 
մալսարանը 2000ին: Աշխատակցած է Ազդակին: Համադրողն է Րաթ- 
կըրզ Համալսարանի Ցեղասպանութեան եւ Մարդկային Իրաւանց Ուսում- 
նասիրութեան Կեդրոնի Հայոց Ցեղասպանութեան Ծրագրին, ուր կը 
դասաւանդէ նաեւ պատմութեան եւ ընկերաբանութեան բաժիններուն մէջ: 
Դասաւանդած է Քլարք եւ Ուորսեսթըրի Նահանգային համալսարաններուն 
մէջ: 2007-2014՝ խմբագիրն էր Արմինիըն Ուիքլիի: 2014ին արժանացած է 
Ազատութեան եւ Արդարութեան Հրանդ Տինք յուշամետալին: Մուրատեան 
կը պատրաստուի պաշտպանել իր դոկտորականը՝ «Ցեղասպանութիւն եւ 
Մարդասիրական Դիմադրութիւնը Օսմանեան Սուրիոյ մէջ, 1915–1917» 
նիւթով:

KHACHIG MOURADIAN born in Beirut, Khachig Mouradian graduated 
from Haigazian University in 2000. He is the Coordinator of the Armenian 
Genocide Program at the Center for the Study of Genocide and Human Rights 
at Rutgers University, where he also teaches in the history and sociology 
departments as adjunct professor. He has also taught at Clark University 
and Worcester State University. Between 2000 and 2007 he was an editor 
of Aztag, and the editor of the Armenian Weekly from 2007-2014. He was the 
recipient of the Gulbenkian Armenian Studies research fellowship to study the 
Armenian community in China in the 20th century (2014). Mouradian was also 
the recipient of the first Hrant Dink Freedom and Justice Medal (2014) of the 
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Organization of Istanbul Armenians. He is a Ph.D. Candidate at the Strassler 
Center for Holocaust and Genocide Studies at Clark University, where he 
currently is completing his dissertation, titled “Genocide and Humanitarian 
Resistance in Ottoman Syria, 1915–1917.”

ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ ծնած է Հալէպ: Նախակրթութիւնը ստացած 
է Հալէպի Ազգային Հայկազեան Վարժարանէն, իսկ երկրորդականը՝ 
Ազգային Քարէն Եփփէ Ճեմարանէն:

Արաբերէնի թարգմանելով, առանձին հատորներով հրատարակած է Պա- 
րոյր Սեւակի բանաստեղծութիւններու եւ Նահապետ Քուչակի վերագրուող  
միջնադարեան հայրէններու ժողովածուներ, ինչպէս նաեւ արդի հինգ հայ 
բանաստեղծներու հատընտիր մը, որ արժանացած է Սուրիոյ Մշակոյթի 
Նախարարութեան «Սամի Ալտրուպի»ի անուան թարգմանչական առաջին 
մրցանակին: Արաբերէնէ հայերէնի թարգմանած է հայկական թեմաներով 
արաբ գրողներու բազմաթիւ գործեր, որոնց մէկ մասը ամփոփուած է 
«Անապատին Կակաչները» խորագրով հատորին մէջ։ 

Արհ. Պետրոս Արք. Միրաթեանի համահեղինակութեամբ հրատարակած 
է Հալէպցիներու Ապստամբութիւնը Կուսակալ Խորշիտ Փաշայի դէմ (1819–
1820) - Աբրահամ Արք. Քիւփէլեանի Օրագրութիւնը արաբերէն հատորը 
2008ին։

Մինասեան կ’աշխատակցի Հասկ Հայագիտական Տարեգիրքին, Բագինին,  
իսկ 1981էն իվեր՝ Հայկազեան Հայագիտական Հանդէսին, ինչպէս նաեւ  
այլ հանդէսներու եւ յօդուածներու ժողովածու գիրքերու՝ պատմաբանա- 
սիրական ուսումնասիրութիւններով, նուիրուած՝ հայ հնատիպ գիրքին,  
հայ պարբերական մամուլի մատենագիտութեան, հայերէն ձեռագիրերուն, 
Հայոց Ցեղասպանութեան պատմութեան, հայ լուսանկարչութեան, յուշա-
մատեաններու եւն.: Մինասեան զբաղած է նաեւ բանահաւաքչութեամբ. 
Հայոց Ցեղասպանութեան հարիւրաւոր վերապրողներէ գրի առած է 
անոնց վկայութիւնները եւ ազգագրական-բանահիւսական հսկայ նիւթ, 
որոնց փոքր մասը հրատարակած է հայագիտական մամուլի էջերով:

Անդամ է Սուրիոյ Արաբ Գրողներու եւ Հայաստանի Գրողներու Միութեան։

2012էն իվեր կ’ապրի Երեւան ու կը պաշտօնավարէ Մեսրոպ Մաշտոցի 
Անուան Հին Ձեռագրերի Ինստիտուտ-Մատենադարանի եւ ՀՀ ԳԱԱ Հա- 
յոց Ցեղասպանութեան Թանգարան-Ինստիտուտի մէջ։

MIHRAN MINASSIAN born in Aleppo, Minassian received his secondary 
education at the Karen Jeppe National College.

He has translated into Arabic medieval Armenian and contemporary poetry 
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and is the recipient of the first prize of the “Sami Drubi” translation award 
of the Syrian Culture Ministry. He has translated a number of Arab authors’ 
works into Armenian and published them as well.

In collaboration with His Beatitude Arch. Bedros Miriatian, he translated the 
diary of Arch. Apraham Kupelian into Arabic and published it in 2008.

Minasian has contributed to the Hask Armeniological Yearbook, Pakin, and 
since 1981 to the Haigazian Armenological Review as well as collaborative 
books mainly with articles dedicated to philology, old books, Armenian 
periodicals, bibliographies, manuscripts, Armenian Genocide history, and 
Armenian photographers. He is a member of both the Union of Syrian 
Arab Writers and the Union of Armenia Writers. Since 2012 he has been a 
researcher at the Armenian Genocide Museum-Institute of the Armenian 
National Academy of Sciences as well as at the Mesrob Mashdots Old 
Manuscripts Institute-Matenadaran in Yerevan.

ԴՈԿՏ. ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՏԱԳԷՍԵԱՆ ծնած է Պէյրութ, 1960ին: 1983ին  
աւարտած է ԵՊՀ Բանասիրական Բաժանմունքը: 1988ին՝ մագիստրոս 
արուեստից վկայականով աւարտած է Պէյրութի Ամերիկեան Համալսա- 
րանի Քաղաքական Գիտութիւններու բաժինը: 2002ին Գիտական Հետա-
զօտութեան եւ Վերլուծութեան մագիստրոսի վկայական ստացած է 
Էպըրտինի Համալսարանէն: 2011ին պաշտպանած է դոկտորական աւար- 
տաճառը՝ Ուէյլզի Համալսարանին մէջ: 1983–1989՝ եղած է Զարթօնք 
օրաթերթի, իսկ 1991–96՝ Շիրակ ամսագրի խմբագրակազմի անդամ: 
1983–1993՝ ծաւալած է կրթամանկավարժական գործունէութիւն: 1993էն 
իվեր պատասխանատու քարտուղարն է Հայկազեան Հայագիտական 
Հանդէսին: 2014էն մաս կը կազմէ Հայագիտական Հարցեր Հանդէսի 
խմբագրակազմին: 2011ին ստանձնած է տնօրէնութիւնը Հայկազեան 
Համալսարանի Հայկական Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան Կեդրոնին, 
միաժամանակ լիբանահայ պատմութիւն եւ հայ ընկերային-քաղաքական 
միտքի պատմութիւն կը դասաւանդէ Հայկազեան Համալսարանին մէջ: 

Խմբագրած եւ հրատարակած է Լիւսի Ղուկասեան-Եագուպեանի Ողբերգ 
Զէյթունի 1914-1922 (1987), Օննիկ Սիւրմէլեանի Կեանքիս Գուպարը Ջու- 
թակիս Հետ (1988), Խաչիկ Քարուկեանի Տխուր Յուշեր Անցեալէն (1989), 
Հրանդ Գէորգեանի Կէս Դար Երաժշտա-Մանկավարժական Ծառայութիւն  
(1937-1987) (1990), Գերսամ Ահարոնեանի Հատընտիր Խմբագրականներու 
(1996), Յուշամատեան Հայ Աւետարանական Կեդրոնական Բարձրագոյն 
Վարժարան (1995), Փրոֆ. Խաչեր Գալուստեան Մարդն Ու Դաստիարակը 
(2005), Յակոբ Սերոբեանի Եղեռնի Յուշերս  (2005), Մեսրոպ Քէնտիրճեանի 
Ժամանակին Այնճարի Մէջ ՄԱՐԴ Մը Կար՝ «Ընկըլըզման»ը. Անդրանիկ 
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Քէնտիրճեան (1921-1977) (2013) հատորները: Փրոֆ. Եուրի Աւետիսեանի 
հետ խմբագրած է Սփիւռքագիտութիւն Տարեգիրք. Տեսութեան Եւ Պատ- 
մութեան Հարցեր (2012) եւ Հայկական Ինքնութեան Խնդիրները 21-
րդ Դարում (2013) հատորները: Կազմած եւ խմբագրած է Հաճնոյ 
Հերոսամարտի 90Ամեակի Գիտաժողովի Նիւթեր Եւ Վաւերաթուղթեր Ու  
Փաստաթուղթեր (2013) եւ Հայկական Անդրսահմանային Տարածականու- 
թիւնը Եւ Արդի Հաղորդակցական Միջոցները, Գիտաժողովի Նիւթեր, (15–
17 Մայիս 2013) (2014) գիրքերը: Հեղինակն է Պատմութիւն ՌԱԿ Լիբա- 
նանի Շրջանակի, 1922–1937 (1993) եւ Վահան Պէտէլեան. Երաժիշտ-
Մանկավարժը (2004) գիրքերուն: Դոկտ. Արմէն Իւրնէշլեանի հետ կազմած 
է Լիբանանահայ Գիրքը 1894–2012, Մատենագտական Ցանկ հատորը (2013):  
Մամուլի տակ է Լիբանանի Հայերը (Համառօտ Ակնարկ) հատորը:

ANTRANIK DAKESSIAN Born in Beirut in 1960, Dr. Dakessian received 
his Ph.D. from Swansea University in 2011, his MA in Armenian Literature from 
YSU in 1983, MA in Politics from the American University of Beirut in 1989 and 
an MA in Research Methods and Analyses from the University of Aberdeen in 
2002. He has been the Executive Secretary of the Haigazian Armeniological 
Review since 1993 and a member of the Yerevan State University-based 
Armenological Issues Bulletin since 2014. He has been the Director of the 
Haigazian Univerity Armenian Diaspora Research Center since its inauguration 
in 2012.

Dr. Dakessian has edited a number of books including Onnig Surmelian’s My 
Life Struggle with My Violin (in Armenian, 1988), Memorial Book of the Armenian 
Evangelical Central High School (in Armenian, 1995) and Hagop Seropian’s My 
Memoirs of the Yeghern (in Armenian, 2005). He compiled Kersam Aharonian’s 
Selected Editorials (in Armenian, 1996) and co-edited with Prof. Yuri Avedissian 
Diaspora Studies Yearbook: Issues in Theory and History (in Armenian, 2012). 
He compiled and edited Proceedings of the Conference on the 90th Anniversary 
of the Heroic Defense of Hadjin, Materials and Documents (in Armenian, 2013) 
and Armenian Transnationalism and the Modern Age of Communications, 
Proceedings of the Conference 15-17 May 2013 (in Armenian, 2014). He is 
the author of History of the Ramgavar Party, Lebanon District, 1923–1937 (in 
Armenian, 1993) and Vahan Bedelian, Musician and Educator (in Armenian, 
2004). He compiled with Dr. Armen Urneshlian Lebanese Armenian Book 
Bibliography: 1894–2012 (in Armenian, 2013). Currently he is working on a 
book called The Armenians of Lebanon (A Brief View).

ԴՈԿՏ. ԱՆԻ ՈՍԿԱՆԵԱՆ Ծնած է Երեւան: 2003ին աւարտած է 
ԵՊՀ Արեւելագիտութեան Ֆակուլտէտի Թուրքագիտութեան Բաժինը, 
մագիստրոսի վկայականով: 2010ին պաշտպանած է թեկնածուական՝ 
«Օրհան Փամուքի Լեզուն Եւ Ոճը» թեմայով:
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2007–2014՝ պաշտօնավարած է ՀՀ ԳԱԱ Հայոց Ցեղասպանութեան Թան- 
գարան-Ինստիտուտին մէջ, իբրեւ գիտաշխատող: 

2015ին լծուած է է Հայոց Ցեղասպանութեան վերապրածներու եւ ականա- 
տեսներու թուային վաւերապատումներու տեղադրումին եւ ժամանակի 
մամուլի նիւթերով 1915 օրացոյցի կայքէջի ստեղծումին:

Աշխատակցած է Մերձաւոր Արեւելք V, Պատմութիւն, Քաղաքակա- 
նութիւն, Մշակոյթ, Յօդուածների Ժողովածուին, Orientaliaին, Ցեղասպա- 
նագիտական Հանդէսին, Ազդակ Բացառիկին, Հայագիտութեան Հացեր 
Հանդէսին:

Մասնակցած է շարք մը գիտաժողովներու:

DR. ANI VOSGANIAN Born in Yerevan, Dr. Vosganian received her MA 
from the YSU Turkic Studies Department of the School of Oriental Studies in 
2003. In 2010 she defended her Ph.D. thesis on “Orhan Pamuk’s Language 
and Literary Style”. Between 2007 and 2014 she was a researcher at the 
National Armenian Academy’s Armenian Genocide Museum-Institute. Cur- 
rently she is working on a digitization project of the chronology of the Ar- 
menian Genocide.

Dr. Vosganian has contributed to several periodicals and books and has 
participated in conferences.

ԴՈԿՏ. ՎԱՀԷ թԱՇՃԵԱՆ ծնած է Լիբանան։ Համալսարանական ու- 
սումը ստացած է Երեւան, Լուվէն Լա Նէօվ (Պելճիքա): Դոկտորական 
վկայականը ստացած է Փարիզի Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Socialesէն։ Իր հետազօտութիւնները կ’ընդգրկեն Կիլիկիոյ, Սուրիոյ եւ Լի- 
բանանի ֆրանսական գրաւումի ժամանակաշրջանը, Օսմանեան Կայս-
րութեան հայերը եւ Միջին Արեւելքի մէջ գաղթականական հարցեր։ 
Աշխատած է եւրոպական հետազօտական կեդրոններու մէջ՝ Փարիզ եւ 
ներկայիս՝ Պերլին։

Հեղինակ է La France en Cilicie et en Haute-Mésopotamie: Aux Confins de la 
Turquie, de la Syrie et de l’Irak, 1919–1933 (2004) գիրքին։ Համահեղինակ է 
Ohannès Pacha Kouyoumdjian: Le Liban à la Veille et au Début de la Guerre: 
Mémoires d’un Gouverneur, 1913–1915 (2003), Les Arméniens, 1917–1939: 
La Quête d’un Refuge (2006) եւ Les Arméniens de Cilicie: Terroir, Mémoire et 
Identité (2012) գիրքերուն: Խմբագրած է Ottoman Armenians: Life, Culture, 
Society, Vol. 1 (2014) հատորը:

Հրատարակութեան կը պատրաստէ նոր գիրք մը, որ կը վերաբերի տե- 
ղահանութեան առօրեայ կեանքի վերականգնումին՝ հիմնուած երկու հայ 
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տարագիրներու պահած օրագիրերուն վրայ։

Ներկայիս Պերլինի մէջ կը վարէ Յուշամատեան հետազօտական ծրագիրը, 
որ կը միտի վերականգնել օսմանեան հայերու յիշողութիւնը, տեղական 
պատմութիւնն ու ընկերային միջավայրը։

DR. VAHE TACHJIAN Born in Lebanon, Dr. Tachjian studied in Yerevan 
and Belgium and received his Ph.D. from the Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales, Paris. His research covers the era of the French occupation 
of Cilicia, Syria and Lebanon, as well as the Armenians in the Ottoman Empire 
and the Middle East refugee issues. He is the author of La France en Cilicie et 
en Haute-Mésopotamie: Aux Confins de la Turquie, de la Syrie et de l'Irak, 1919-
1933 (2004) and the co-author and co-editor of Ohannès Pacha Kouyoumdjian: 
Le Liban à la Veille et au Début de la Guerre: Mémoires d’un Gouverneur, 1913-
1915 (2003); Les Arméniens, 1917-1939: La Quête d’un Refuge (2012); Les 
Arméniens de Cilicie: Terroir, Mémoire et Identité and the editor of Ottoman 
Armenians: Life, Culture, Society, Vol. 1 (2014). Currently he is working on a 
book concernming the daily life of the deportees based on the diaries of two 
Genocide survivors.

Dr. Tachjian is the director of Houshamadyan website, which intends to 
reconstruct the life of the Ottoman Armenians.

ԴՈԿՏ. ՇՈՂԻԿ ԱՇԸԳԵԱՆ ծնած է Քեսապ: 1980ին աւարտած է Հա- 
լէպի Ազգային Գարէն Եփփէ Ճեմարանը: 1992ին աւարտած է ԵՊՀ Պատ- 
մութեան Ֆակուլտէտը, իսկ 2005ին պաշտպանած է իր դոկտորականը՝ 
ՀՀ ԳԱԱ Պատմութեան Ինստիտուտին մէջ: Հայոց լեզու եւ գրականութիւն 
դասաւանդած է լիբանահայ երկրորդական վարժարաններու մէջ, իսկ 
1995–2003՝ Համազգայինի Պէյրութի Հայագիտական Բարձրագոյն Հիմնար- 
կին մէջ: Հեղինակն է Քառորդ Դար. Հայերը Շարժայի Եւ Հիւսիսային 
Էմիրութեանց Մէջ (2008) գիրքին: 2007էն իվեր կ’ապրի Քեսապ եւ կը 
դասաւանդէ հայերէն լեզու եւ գրականութիւն Ազգային Ուսումնական 
Միացեալ Ճեմարանին մէջ:

DR. SHOGHIG ASHEKIAN Born in Kesab, Syria, Dr. Ashekian 
graduated from the Karen Jeppe National Secondary School in Aleppo 
in 1980, received her MA in History from YSU in 1992 and in 2005 her 
Ph.D. from the National Academy of Sciences of Armenia. She taught 
Armenian language and literature in Armenian secondary schools 
in Lebanon and instructed general history from 1995 to 2003 at the 
Hamazkayin Higher Institute of Armenian Studies, Beirut. She is the 
author of A Quarter of a Century: the Armenians in Sharjah and the 
Northern United Arab Emirates (in Armenian, 2008). Since 2007 she 
has been living in Kessab where she teaches Armenian language and 
literature at the Educational Union College (Secondary section). 
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ՍՕՍԷ ՓԻԼԱւՃԵԱՆ ծնած է Հալէպ: Ծննդավայրի Մխիթարեան Հայ- 
րերու Հայագիտական Ամբիոնի ուսումը աւարտելէ ետք, հետեւած է Հա- 
մազգայինի Պէյրութի Հայագիտական Բարձրագոյն Հիմնարկին դասըն- 
թացքներուն: Բարձրագոյն կրթութիւնը ստացած է Երեւանի Խաչատուր 
Աբովեանի Անուան Պետական Մանկավարժական Համալսարանի Լրա- 
գրութեան Բաժանմունքէն եւ ստացած միջազգային լրագրողի վկայական:

Շրջան մը հայոց լեզու եւ գրականութիւն դասաւանդած է Հալէպի Ազ- 
գային Սահակեան Վարժարանը եւ Ազգային Քարէն Եփփէ Ճեմարանը 
ու զուգահեռաբար՝ Զմմառեան Միաբանութեան Դպրեվանքի Հալէպի 
մասնաճիւղը: 2009էն իվեր հայագիտական նիւթեր կը դասաւանդէ Զըմ-
մառեան Միաբանութեան Երանելի Իգնատիոս Մալոյեան Դպրեվանքի 
ժառանգաւորներուն եւ Ս. Միքայէլ Ընծայարանի նորընծաներուն: Խմբա- 
գիրն է Դպրեվանքի Կանչ Հրեշտակապետին տարեգիրքին: 

Խմբագրած է դպրեվանքի շէնքի 50ամեայ յոբելեանին նուիրուած Յու- 
շամատեանը:

2012ին արժանացած է ՀՀ Սփիւռքի Նախարարութեան եւ Համաշխար- 
հային Հայկական Քոնկրէսի «Մայրենի Պաշտպան»ի առաջին մրցանա- 
կին, իսկ 2014ին` ՀՀ Սփիւռքի Նախարարութեան «Մայրենիի Դեսպան»ի  
շքանշանին:

SOSE PILAVDJIAN Born in Aleppo, Sose Pilavdjian studied at the 
Hamazkayin Armenian Higher Education Institute in Beirut and graduated 
from the Khachadour Apovian Yerevan State University of Pedagogy, with 
a degree in international correspondence.

Pilavdjian has taught Armenian language and literature in Armenian schools 
in Aleppo, and since 2009 she has been teaching Armenian subjects at the 
Zemmar Monastery Seminary. She is the editor of Ganch Hreshdagabedin, 
the periodical of the seminary. 

Pilavdjian was awarded the “Defender of the Armenian Language” dip- 
loma in 2012 and was the recipient of the Ministry of Diaspora medal of 

“Ambassador of the Armenian Language” in 2014.

ՅԱԿՈԲ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ ծնած է Հալէպ 1943ին: Ուսումը ստացած 
է Ազգային Հայկազեան եւ ՀԲԸՄ Լ. Նաճարեան-Գ. Կիւլպէնկեան Երկրդ. 
Վարժարաններուն մէջ: 1970ին վկայուած է Դամասկոսի Համալսարանի  
Անգլերէն Լեզուի Եւ Գրականութեան Բաժինէն, ապա հետեւած մանկա- 
վարժութեան եւ վկայուած Նիւ Ճըրզիի Համալսարանէն: 

Ծաւալած է կրթամանկավարժական գործունէութիւն: 2002–2004՝ իբրեւ  
տնօրէն պաշտօնավարած է ՀԲԸՄ Լ.Ն.-Գ.Կ. Վարժարանին մէջ, իսկ  
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2004–2014՝ ստանձնած է նոյն վարժարանի Հայկական Բաժնի ընդհա- 
նուր պատասխանատուութիւնը, ծաւալելով նաեւ արտադասարանային 
գործունէութիւն:

Ունեցած է տարատեսակ միութենական–հասարակական գործունէութիւն՝ 
երկարամեայ թատերական վաստակ, վարչական գործունէութիւն, իսկ 
վերջին տարիներուն ստանձնած է ատենապետութիւնը ՀԲԸՄ Հալէպի 
Տեղական Մասնաճիւղին:

Միքայէլեան կատարած է Վարդան Այգեկցիի Աղուէսագիրքին արաբերէն  
թարգմանութիւնը եւ հրատարակած զայն 1989ին: Ան հեղինակն է  
Տիկնիկը (1998), Փինոքիօ, Քիթի Մը Օրագրէն (2004), Բաց Պատուհան  
(2006), Անաւարտ Համանուագ (2007), Աշնանային Մենանուագ (2012) 
պատմուածքներու հատորներուն:

Աշխատակցած է սփիւռքահայ եւ հայրենի մամուլին: Արժանացած է ՀՀ 
Սփիւռքի Նախարարութեան «Պատուոյ Գիրի»ն: Այժմ կ’ապրի Երեւան եւ 
կ’աշխատակցի Ազգին ու Գանձասարին:

HAGOP MIKAYELIAN Born in Aleppo in 1943, Hagop MIkayelian 
received his secondary education at the AGBU Nadjarian-Gulbenkian 
Secondary School in Aleppo. In 1970 he graduated from the English 
Language and Literature Department of Damascus University, and later 
studied pedagogy at New Jersey University. 

Mikayelian has been an educator in the Aleppo Armenian community for 
over three decades. Between 2002 and 2004 he was the Director of the 
AGBU Nadjarian-Gulbenkian Secondary School, and between 2004 and 
2014 he was in charge of the Armenian section of that same school.

He has been very active in community service too. Alongside being the 
chair of the AGBU Aleppo chapter he has made a significant contribution 
to the Aleppo Armenian stage.

Mikayelian has translated into Arabic and published a book of Vartan 
Aykegtsi’s proverbs. He is the author of several books in prose and 
contributes to Armenia and Diaspora newspapers. Currently he lives in 
Armenia and writes in Azg and Kantsasar.

խՈՐԵՆ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ ծնած է 1986ին Երեւան: 2010ին աւարտած է  
ԵՊՀ Պատմութեան Ֆակուլտէտի բաժանմունքը, իսկ 2012ին՝ Ֆակուլտէտի 
Հնագիտութեան Եւ Ազգագրութեան Ամբիոնը: 2012էն թեկնածուականի 
հայցորդ է ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտութեան Եւ Ազգագրութեան Ինստիտուտի 
Ազգագրութեան Բաժնին, նիւթ ունենալով «Առեւտուրը Որպէս Սոցիալ-
Մշակութային Երեւոյթ Յետ-Խորհրդային Հայաստանում» թեման: 
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Գիտական հետաքրքրութիւններու իր ոլորտը մշակութային եւ տնտեսա-
կան մարդաբանութիւնն է: Մասնակցած է միջազգային գիտաժողովներու՝ 
Երեւան, Սարաթով, Սանկտ Պետերբուրգ, Շիքակօ եւ Վենետիկ:

Ուսումնասիրութիւններ հրատարակած է Թանգարան Հանդէսի, ԵՊՀ Գի- 
տական Յօդուածների Ժողովածուի, ԳՊՄԻ Ուսանողական Գիտական 
Նստաշրջանի Նիւթերի մէջ: Կ’աշխատակցի նաեւ Հայկազեան Հայագի- 
տական Հանդէսին:

KHOREN KRIKORIAN Born in Yerevan in 1986, Khoren Krikorian 
graduated from the History Faculty of YSU in 2010. He recieved his 
MA from the YSU Department of Archeology and Ethnography in 2012. 
Currently he is working on his Ph.D. thesis titled “Trade as a Socio-cultural 
Phenomenon in Post-Soviet Armenia”. 

His academic interests revolve around cultural and economic anthropology. 
He has participated in several national and international conferences and 
has published in several periodicals including the Haigazian Armenological 
Review.

ԴՈԿՏ. թԵՀՄԻՆԷ ՄԱՐՏՈՅԵԱՆ Ծնած է Երեւան, 1977ին: 2000ին  
աւարտած է Երեւանի Գլաձոր Կառավարման Համալսարանի Միջազգային 
Յարաբերութիւններու Ֆակուլտէտը: 2008ին Գիտութիւններու Թեկնա- 
ծուի թեզը պաշտպանած է ՀՀ ԳԱԱ Արեւելագիտութեան Ինստիտուտի 
Իրանագիտութեան Բաժինին մէջ: 

2006–2009՝ դասաւանդած է Գլաձոր Համալսարանի, 2009–2010՝ Երեւանի 
Բաց Համալսարանի մէջ՝ դիւանագիտութեան պատմութիւն, միջազգային 
յարաբերութիւններու տեսութիւն, յարակից երկիրներու պատմութիւն: 
2010–2014՝ պաշտօնավարած է ՀՀ ԳԱԱ Հայոց Ցեղասպանութեան Թան- 
գարան-Ինստիտուտը: 2012էն սկսեալ դասախօս է Աւետիք Մկրտչեանի 
Անուան Տնտեսաիրաւագիտական Համալսարանին մէջ: 2015 Յունուարէն 
նախագահն է Լազարեան Ինստիտուտ Գիտակրթական Հասարակական 
Կազմակերպութեան: Անդամ է Ցեղասպանագիտական Հանդէսի խմբա-
գրակազմին: 

Մասնակցած է հանրապետական եւ միջազգային գիտաժողովներու, 
հեղինակն է Կարմէլեանների Տարեգրութիւնը` Որպէս Իրանի 17–18րդ 
Դարերի Պատմագիտական Աղբիւր (2011) գիրքին:

DR. TEHMINÉ MARDOYAN Born in Yerevan in 1977, Dr. Mardoyan 
graduated from the International Relations Faculty of Klatsor University 
of Governance. In 2008 she received her Ph.D. from the Iranian Studies 
Department of the Institute of Oriental Studies of the Armenian National 



30   ՍՈՒՐԻՈՅ ՀԱՅԵՐԸ

Academy of Sciences.

Since 2006 she has been lecturing on the history of diplomacy, theory of 
international relations and history of contiguous states of Armenia. Between 
2010 and 2014 she has been a researcher at the Armenian Genocide 
Museum-Institute of the Academy of Sciences of the Republic of Armenia. 
Dr. Mardoyan is a member of the editorial board of Tseghasbanakidagan 
Hantes (Periodical of Genocide Studies). As of 2015 she is the head of the 
NGO Lazarian Scientific-Educational Institute.

Dr. Mardoyan has participated in a number of national and international 
conferences and is the author of the Chronology of the Karmelites as a Source 
of 17th–18th Century Iranian History (2011).

ԱՐՄԵՆԱԿ թՈՔՄԱՃԵԱՆ ծնած է Երեւան: Պսակաւոր արուեստից  
իր վկայականը ստացած է Քալամունի Համալսարանէն, Սուրիա: Մագիս- 
տրական աստիճանի տիրացած է Ֆինլանտայի Թէմփերէ Համալսարանէն՝ 
քաղաքական գիտութիւններու մէջ: Իբրեւ գիտահետազօտող աշխատած  
է Թէմփերէ, ապա եւ՝ Աալանտ Կղզիներու Խաղաղութեան Հետազօտ- 
ման Հիմնարկներուն մէջ: 2013ի ամառը գործած է ՄԱԿի Գաղթա- 
կաններու Կոմիտէի կից մարմնին մէջ, իբրեւ Հալէպի Տագնապի դաշտա- 
յին վերակացու: Ներկայիս իբրեւ գիտահետազօտող կ’աշխատի Եուրո- 
փիըն Սենթրըլ Եունիւըրսիթիի Հակամարտութեան, Բանակցութեան եւ 
Վերականգնումի Կեդրոնին մէջ (Պուտափեշթ): Իր ուսումնասիրութիւն- 
ներուն գլխաւոր առարկան կը հանդիսանայ Հարաւային եւ Կովկասի եւ 
Սուրիոյ խաղաղութեան եւ հակամարտութեան տինամիզմը: Հեղինակ է 
զանազան յօդուածներու, ինչպէս՝ “Militarization of the Syrian Revolution: 
Was this the Wrong Choice” (2015), “Conflict Transformation in Syria” 
(2014), “Hezbollah’s Military Intervention in Syria: Political Choice or 
Religious Obligation?” (2014), “Can Nagorno-Karabakh Be Part of Azerbaijan?” 
(2013), “Syrian Armenians: Back to Syria?” (2013):

ARMENAK TOKMAJYAN Born in Yerevan, Armenak Tokmajyan holds 
an MA in Peace, Mediation and Conflict Research from the University of 
Tampere, Finland. He received his BA degree in International Relations 
and Diplomacy at the University of Kalamoon, Syria. Currently he is a 
Research Fellow at the Central European University’s Centre for Conflict, 
Negotiation and Recovery, Budapest. In 2014 he was a visiting researcher 
at three institutions in Finland: Tampere Peace Research Institute, Åland 
Islands Peace Research Institute and Crisis Management Centre. In 2012 
he interned at the UNHCR Aleppo Field office in the Protection Unit.

Tokmajyan’s main research interests include peace and conflict 
dynamics in Syria and the south Caucasus. He is the author of a number 
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of publications, such as “Militarization of the Syrian Revolution: Was 
This the Wrong Choice” (2015); “Conflict Transformation in Syria” (2014); 
“Hezbollah's Military Intervention in Syria: Political Choice or Religious 
Obligation?” (2014); “Can Nagorno-Karabakh Be Part of Azerbaijan?” 
(2013); “Syrian Armenians: Back to Syria?” (2013).

ԳԷՈՐԳ ՅԱԿՈԲՃԵԱՆ, իրաւաբան. աւարտած է Հալէպի Ազգային 
Քարէն Եփփէ Ճեմարանը, ապա՝ Հալէպի Պետական Համալսարանի Իրա- 
ւագիտութեան Բաժինը: Միջազգային Օրէնքի մագիստիրոսի վկայականը 
ստացած է Լոնտոնի Համալսարանի Սքուլ աֆ Օրիենթըլ էնտ Էֆրիքըն 
Սթատիզէն: 

Համալսարանական ուսման կողքին հետեւած է լրագրական, body-lan- 
guageի, մարդկային իրաւանց, սեռային հաւասարութեան, ղեկավարման, 
ժամանակակից մտածողութեան, հանրային ծառայութեան, հայոց պատ- 
մութեան արդի հիմնախնդիրներու դասընթացքներու՝ Լոնտոնի, Երե- 
ւանի, ժընեւի, Դամասկոսի ու Պէյրութի համալսարաններուն եւ ուսումնա- 
րաններուն մէջ:

Աշխատակից է ՄԱԿի Մարդկային Իրաւանց Գերագոյն Հաւատարմա- 
տարութեան Փոքրամասնութիւններու Իրաւանց բաժանմունքին: Անդամ 
է Երիտասարադ Իրաւաբանններու Միջազգային Կազմակերպութեան, 
ինչպէս նաեւ Միջազգային Իրաւաբաններու Միութեան: Կ’աշխատակցի 
Ազդակին, Գանձասարին, Շաւիղին, Մարզիկին եւ շարք մը երիտասար- 
դական պարբերաթերբերու:

Մասնակցած է խորհրդաժողովներու, գիտաժողովներու եւ սեմինարներու 
Օքսֆորտի, Մանչեսթըրի, Լոնտոնի, ժընեւի, Պէյրութի, Դամասկոսի եւ Հա- 
լէպի մէջ, երբեմն նաեւ որպէս դասախօս ու զեկուցաբեր: Աշխուժ մաս- 
նակցութիւն ունի ազգային, միութենական, ուսանողական եւ երիտա-
սարդական աշխատանքներու:

KEVORK HAGOPIAN Born in Aleppo, Kevork Hagopian studied in 
the Karen Jeppe Armenian National College in Aleppo. He graduated 
from the Law School of the Aleppo State University in 2010 and received 
an LLM in International Law from the School of Oriental and African 
Studies of London University in 2013.

In 2013 he participated in the UNDP “Live Lebanon” initiative and in 2014 in 
the UN OHCHR Minority Rights Fellowship Program, Geneva, Switzerland.

Hagopian is a journalist-columnist in several newspapers, including Aztag, 
Kantsasar, and Marzig, and is actively involved in community service 
and voluntary work (Armenian-Syrian Relief Fund London, charity fund-
raising for disabled children, legal advice for Syrian refugees).
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PROF. SIMON PAYASLIAN
The Legacy of the Armenian Community in Syria: A Century of Diasporic 
Existence, 1915-2015
The paper examines the legacy of the Armenian community in Syria. It first 
presents a brief overview of the emergence of the Armenian community 
after the genocide and the institutional and cultural developments until 
WWII. Building on the scholarship in diaspora studies, this paper discusses 
the complexities involved in diasporization, the transformation from the 
initial exilic phase to the institutionalization of community and culture, and 
the transformation in conceptualizations and re-conceptualizations of the 
imperatives of hayabahbanum (preservation of Armenianness). A sample of 
literary works depicting Armenian diasporic existence are reviewed. Despite 
various political and economic difficulties, the community in Syria until the early 
1960s witnessed enormous cultural production. Armenianprinting houses 
and newspapers of various quality and political hue were established—eg, 
Arevelk (Orient) and Yeprad (Euphrates). This paper presents an overview 
of the contributions made by the educational and cultural institutions, 
community organizations, political parties, and churches to cultural 
maintenance and community life, and explores contending views expressed 
by community leaders and intellectuals concerning the community. The 
Armenian community in Syria, along with other communities in the Middle 
East, served as a repository of Armenian language and culture across the 
Armenian diaspora.

As Armenians from Syria migrated to Lebanon in the turbulent decades of the 
1940s-1960sand as Armenians from the Middle East migrated to the West, 
they contributed to cultural rejuvenation in the communities in the West. This 
paper, then, examines the nature of the relationship between the Armenian 
community and the host society under Hafez al-Asad and his son and 
successor Bashar al-Asad since 1970, and contends that, despite decades 
of accomplishments, the magnitude of the destruction caused by the current 
civil war poses an existential threat to the community. The history of the 
Armenian community in Syria, as a case study, demonstrates that the family, 
a community’s educational institutions, its churches, political parties, and 
public intellectuals—all combined shape individual and collective identity 
and national consciousness as an integral component of the Armenian 
diasporic existence. This case also demonstrates a fundamental reality in 
diasporic existence: that the cultural and physical survival of a diasporic 
community depends on the political vicissitudes of the host society and its 
government policies. This paper concludes with some recommendations 
derived from the experience of the Armenian community in Syria for future 

Ամփոփագիր 
Summary
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research in diaspora studies in general and Armenian diaspora studies in 
particular.

ՓՐՈՖ. ՍԻՄՈՆ ՓԱՅԱՍԼԵԱՆ
Սուրիահայութեան Աւանդը. Դար Մը Սփիւռքեան Գոյութիւն (1915–2015)
Զեկոյցը կը ներկայացնէ սուրիահայութեան աւանդը:  Ան հակիրճ կ'անդրա-
դառնայ գաղութին կազմաւորման՝ Ցեղասպանութենէն ետք, ապա եւ՝ կազ- 
մակերպման ու մշակութային վերելքին՝ մինչեւ Բ. Համաշխարհային Պատե- 
րազմ: Հիմնուելով սփիւռքագիտական գրականութեան վրայ, զեկոյցը կը 
քննարկէ սփիւռքացման բարդութիւնները, ձեւափոխութիւնը՝ սկզբնական 
տարագիր փուլէն դէպի գաղութի եւ մշակոյթի կազմաւորումը, ինչպէս նա- 
եւ փոփոխութիւնը՝ հայապահպանման հրամայականներուն հասկացու-
թիւններուն մէջ: Զեկոյցը կը քննարկէ հայկական սփիւռքի գոյութիւնը  պա-
տկերող գրական նմուշներ: Հակառակ տարբեր քաղաքական եւ տնտեսական 
դժուարութիւններու, սուրիահայութիւնը՝ մինչեւ 1960ականներու սկիզբը, 
ականատես եղաւ մշակութային հսկայ բերքի: Հիմնուեցան հայկական հրա- 
տարկչատուներ եւ տարբեր քաղաքական երանգներու օրաթերթեր: Զե- 
կոյցը համապատկեր մը կը ներկայացնէ այն ներդրումներուն վրայ, որոնք  
կատարուեցան կրթական եւ մշակութային հաստատութիւններու, համայն- 
քային կազմակերպութիւններու, կուսակցութիւններու եւ եկեղեցիներու 
կողմէ՝ մշակոյթի պահպանման եւ գաղութային կեանքին համար: Ան կը 
հետազօտէ նաեւ սուրիահայութեան վերաբերեալ մրցակից տեսակէտերը: 
Սուրիահայութիւնը Միջին Արեւելքի այլ գաղութներու կողքին, իբրեւ շտե- 
մարան ծառայեց հայ լեզուի եւ մշակոյթի:

1940–1960ականներուն Լիբանան գաղթած սուրիահայեր, ինչպէս եւ Արեւ- 
մուտք գաղթած միջին արեւելքցի հայեր նպաստեցին Արեւմուտքի գա- 
ղութներուն մշակութային երիտասարդացման: Զեկոյցը կը քննարկէ յարա- 
բերութեան բնոյթը հայկական գաղութին եւ հիւրընկալ ընկերութեան միջեւ,  
եւ կը պնդէ, որ հակառակ տասնամեակներու ձեռքբերումներուն, ներկայ  
քաղաքացիական պատերազմին հետեւանքով մեծ սպառնալիք յառաջա- 
ցած է գաղութի գոյատեւման:

Իբրեւ պարագայի սերտողութիւն ուսումնասիրութիւն՝ սուրիահայութեան 
պատմութիւնը ցոյց կու տայ, որ ընտանիքը, գաղութի կրթական հաստա- 
տութիւնները, եկեղեցիները, քաղաքական կուսակցութիւնները եւ մտա- 
ւորականները, միաձուլուած՝ կը ձեւաւորեն անհատական եւ հաւաքական 
ինքնութիւնը եւ ազգային գիտակցութիւնը՝ իբրեւ անբաժանելի բաղադ- 
րիչը Սփիւռքի գոյութեան: Անիկա նոյնպէս ցոյց կու տայ էական իրակա- 
նութիւն մը Սփիւռքի գոյութեան, որ կը հաստատէ, թէ Սփիւռքի գաղութի  
մը մշակութային եւ ֆիզիքական գոյատեւումը կախեալ է հիւրընկալ ընկե- 
րութեան քաղաքական փոփոխականութենէն եւ անոր կառավարութեան 
վարած ընդհանուր քաղաքականութենէն: Զեկոյցը կ'աւարտի որոշ յան- 
ձնարարութիւններով, որոնք կը հետեւցուին սուրիահայութեան այս փոր- 
ձառութենէն. Անոնք ուղղուած են սփիւռքագիտութեան ընդհանրապէս, եւ 



34   ՍՈՒՐԻՈՅ ՀԱՅԵՐԸ

հայկական սփիւռքագիտութեան՝ մասնաւորապէս:

DR. JON ARMAJANI
Syria’s Constitutions and Their Relationships to Minorities
This paper compares and contrasts the approaches to minorities which the 
Syrian Constitutions of 1973 and 2012take. The paper begins by providing a 
brief history of some of the prior constitutions in the geographicarea which 
came to include modern Syria and the subsequent constitutions, which were 
enacted after Syriabecame an independent state in 1946. The paperthen 
examines the nationalist and socialist character of Syria’s 1973 constitution 
and the role of religion,particularly lslam, in that constitution. This section 
of the paper also analyzes five principles in thatconstitution, which stress 
the unity of the Arab world, and implicitly and explicitly indicate aspects of 
thatconstitution’s approach to religious minorities, including Armenians, in 
Syria.

The first of these five principles states that the Syrian revolution (meaning 
by implication the one thatbrought the Ba’ath Party to power) was part of a 
larger Arab revolution. The second principle states thatany threats to an Arab 
nation are threats to the Arab world. The third principle commits Syria to the 
fightagainst Zionism and imperialism, reflecting the nation’s religious and 
historical heritage. The fourthprinciple states that freedom is a sacred right 
and democracy is an ideal form of government. The fifth andfinal principle 
states that the Arab revolution is part of a global movement, not an isolated 
phenomenon.

The constitution of 1973 also states that Islam is the official religion of the 
President and the Republic, andthat legislation is to be governed by lslamic law.

The paper then provides an analysis of various aspects of Syria’s constitution 
of 2012, compares andcontrasts that constitution with the five principles 
and other aspects of the constitution of 1973, andexplores the implications 
of some of the 2012 constitution’s provisions for religious minorities, 
includingArmenians, in Syria. ln this regard, the paper analyzes the sig- 
nificance of the fact that Syria’s constitution of 2012omits mention of the 
Ba’ath Party as "the leader of the nation and society" and what that may 
mean interms of religious minorities, including Armenians, in Syria. The 
paper also analyzes various forms ofArabism, various secularist ideologies, 
and the lslamic notions of ahl al-kitab and dhimmi and theirimplications for 
religious minorities, including Armenians, in Syria. Within this context, the 
paper examinesthe role of Sunni lslamist groups, such as Daesh, in Syria 
including some of the parallels between theexperiences of Armenians with 
those groups currently, the experiences of Armenians with respectto the 
Hamidian massacres (which occurred between 1894 and 1896) and the 
Armenian genocide in 1915.

The paper concludes by discussing the possible futures of religious mino- 
rities, including Armenians, in Syria and the Middle East more broadly.
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ԴՈԿՏ. ՃՈՆ ԱՐՄԱՃԱՆԻ
Սուրիոյ Սահմանադրութիւններն Եւ Փոքրամասնութիւնները
Զեկոյցը կը համեմատէ եւ կը հակադրէ Սուրիոյ 1973ի եւ 2012ի սահմանա- 
դրութիւններուն տրամադրութիւնները՝ փոքրամասնութիւններուն հանդէպ:  
Ան հակիրճ տեղեկութիւններ կը փոխանցէ կարգ մը նախորդ սահմանա- 
դրութիւններուն մասին, որոնք գոյութիւն ունէին այն աշխարհագրական 
շրջանին մէջ, որ կը ներառէր նաեւ ժամանակակից Սուրիան, նաեւ՝ յետագայ 
սահմանադրութիւններուն մասին, որոնք ուժի մէջ մտան 1946ին՝ Սուրիոյ 
անկախացումէն ետք: Զեկոյցը կը վերլուծէ այդ սահմանադրութեան հինգ 
սկզբունքները, թէ՝ սուրիական յեղափոխութիւնը (այն, որ իշխանութեան 
հասցուց Պաաս Կուսակցութիւնը) արաբական լայնածիր յեղափոխութեան 
մաս մըն է, եւ թէ՝ արաբական որեւէ պետութեան ուղղուած սպառնալիք 
կը վերաբերի ամբողջ արաբական աշխարհին, թէ՝ Սուրիան կը պայքարի 
սիոնականութեան եւ կայսերապաշտութեան դէմ, թէ՝ ազատութիւնը սրբա- 
զան իրաւունք մըն է եւ ժողովրդավարութիւնը կառավարութեան իտէա- 
լական ձեւն է, եւ թէ՝ արաբական յեղափոխութիւնը մեկուսացուած երեւոյթ 
չէ, այլ՝ համաշխարհային շարժումի մը մէկ մասնիկը: 

Զեկոյցը կը վերլուծէ 2012ի սուրիական սահմանադրութեան տարբեր յատ-
կանիշերը, կը համեմատէ ու կը հակադրէ զայն 1973ի սահմանադրութեան 
հինգ սկզբունքներուն եւ այլ յատկանիշներու հետ, կը հետազօտէ 2012ի սահ- 
մանադրութեան դրոյթներուն հետեւանքները կրօնական փոքրամասնու- 
թիւններուն, ներառեալ՝ սուրիահայերուն վրայ: Զեկոյցը կը նշանաւորէ 
այն, որ 2012ի սահմանադրութիւնը չի յիշատակեր Պաաս Կուսակցութիւնը 
իբրեւ «ազգին եւ ընկերութեան ղեկավար»: Զեկոյցը, կը վերլուծէ ասոր  
նշանակութիւնը՝ կրօնական փոքրամասնութիւններուն համար: Կը վեր- 
լուծուին նաեւ արաբականութեան տարբեր տեսակները. աշխարհիկ գա- 
ղափարախօսութիւնները, եւ իսլամական Ահլ Ալ Քիթապ եւ զիմմի հաս- 
կացութիւնները, ու անոնց հետեւանքները կրօնական փոքրամասնութիւն- 
ներուն վրայ: Այս յենքին վրայ, զեկոյցը կը քննարկէ սիւննի խումբերու դերը, 
ինչպէս՝ Տահէշի՝ Սուրիոյ մէջ, բաղդատելով սուրիահայերուն դիմագրաւածը՝ 
այս խմբակցութիւններէն՝ համիտեան ջարդերու (1894-1896) եւ հայոց 
ցեղասպանութեան հետ: 

Զեկոյցը կ'եզրափակուի քննարկելով կրօնական փոքրամասնութիւններուն 
հնարաւոր ապագան մասնաւորաբար Սուրիոյ եւ ընդհանրապէս Միջին 
Արեւելքի առումով:

DR. NORA ARISSIAN
Armenian MPs of the Syrian Parliament 
In order to have a better view of Syrian Armenian history, one should look at the 
careers of the Syrian-Armenian MPs and their input to the Syrian parliament.

No such research has been conducted. All that exists is bits and pieces of 
biographic notes published in Armenian newspapers on certain occasions.



36   ՍՈՒՐԻՈՅ ՀԱՅԵՐԸ

The paper is based on thorough research of the registers and archives of the 
Syrian parliament from 1928 to 2011.

Alongside biographic highlights the paper discusses the contribution of the 
Syrian Armenian MPs to diverse parliamentary committees and their stance 
concerning Syrian socio-economic and cultural affairs and policies. These 
are brought to life from the speeches and letters of the Armenian MPs.

The paper enriches Syrian Armenian history and is an addition to Diaspora 
as well as Armenian studies.

ԴՈԿՏ. ՆՈՐԱ ԱՐԻՍԵԱՆ 
Սուրիահայ Երեսփոխաններու Ներդրումը Սուրիոյ խորհրդարանական 
Կեանքին
Սուրիահայութեան պատմութիւնը ամբողջական դարձնելու նպատակով, 
հարկաւոր է ուսումնասիրել նաեւ սուրիահայ երեսփոխաններու ասպարէզը. 
աշխատանքը՝ Սուրիոյ խորհրդարանէն ներս եւ ներդրումը՝ սուրիահայ կեան- 
քին:

Սուրիահայ պատմագրութեան մէջ նման ուսումնասիրութիւններ գոյութիւն 
չեն ունեցած, եւ այսառնչութեամբ թէ՛ հայագիտութիւնը եւ թէ՛ հայկական 
մամուլը բաւարարուած են միայն կարգ մը երեսփոխաններու կեանքի 
գիծերու անդրադարձով։

Ուսումնասիրութեան հիմք ծառայած է Սուրիոյ Արաբական Հանրապետու- 
թեան Խորհրդարանի արխիւը (նիստերու արձանագրութիւններ, պաշտօ- 
նական շրջաբերականներ, եւն.):

Զեկուցումը կ'ուսումնասիրէ Սուրիոյ Խորհրդարանին մաս կազմող հայ 
երեսփոխաններու շարքը՝ 1928էն՝ «Հիմնադիր Խորհուրդ»էն մինչեւ 2011ի 
իններորդ նստաշրջանի աւարտը, միաժամանակ անդրադարձ կատարելով 
երեսփոխաններու կենսագրական գիծերուն:

Զեկոյցը կ'անդրադառնայ Սուրիոյ մէջ հայ երեսփոխաններու ներդրումին ու 
մասնակցութեան՝ Խորհրդարանի բոլոր ոլորտներու յանձնաժողովներուն, 
անոնց կեցուածքը՝ երկրի հարցերուն, ինչպէս նաեւ՝ անոնց ելոյթներուն ու 
նամակներուն, որոնք կ'առնչուին Սուրիոյ տնտեսական, քաղաքական եւ 
ընկերային կեանքին:

Միւս կողմէ, շարք մը օրէնքներու նախագիծերու քննարկումի, մշակումի ընդ- 
մէջէն կը պարզուի սուրիահայ երեսփոխաններու մասնակցութիւնը եր- 
կրի օրէնսդրական կառոյցին եւ այդպիսով անոնց ներդրումին՝ Սուրիոյ 
խորհրդարանական կեանքին։

Զեկոյցը կը հարստացնէ սուրիահայ պատմութեան գիտական բերքը եւ 
միաժամանակ կը հաստատէ, որ այս նիւթին վաւերագրումը նպաստ մըն է 
հայագիտութեան եւ սփիւռքագիտութեան:
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MARIA KAPRIELIAN
The Cultural Revival of the Beria Prelacy (1995–2015)
The paper depicts the functional activities of the Armenian Orthodox Church 
Beria Prelacy in the last twenty years (1995–2015) and covers almost all  
geographic Syria, specifically the Aleppo, Coastal and Jezira districts.

In brief the paper presents the administrative structure of the Perelacy and 
its four basic types of organizational activities, namely education, PR and 
publications, Christian education and nurturing the new generation. It details 
the extent of work done in these fields, as well as the purpose, results, trends, 
and difficulties that such an endeavor faces.

The paper highlights as well the change that the war in Syria which started 
in 2011 has forced on the functions and activities of the Prelacy. It notes that 
the Prelacy has reshaped itself and made accommodations to deal with war 
emergencies and to address the growing challenges.

The paper concludes with a brief description of the current conditions of the 
the Prelacy and the course which will be taken by the Prelacy in the post-war 
period.

ՄԱՐԻԱ ԳԱԲՐԻԷԼԵԱՆ
Բերիոյ Հայոց թեմի Ազգային Առաջնորդարանի Մշակութային Վերելքը 
(1995–2015)
Զեկոյցը կը ներկայացնէ Բերիոյ Հայոց Թեմի գործունէութիւնը վերջին 
քսանամեակին (1995–2015)՝ ընդգրկելոբվ Թեմի աշխարհագրական տար- 
բեր մասերը՝ Սուրիոյ գրեթէ ամբողջ տարածքը՝ Հալէպ, ծովեզերեայ շրջան, 
եւ Ճեզիրէ:

Ամփոփ գիծերու մէջ կը ներկայացուին Թեմին կառոյցն ու գործունէութեան 
մարզերը, ապա կը մանրամասնուի այդ մարզերէն իւրաքանչիւրը՝ ուսում- 
նակրթական, մարդուժի պատրաստութիւն, քարոզչական-հրատարակչա- 
կան եւ քրիստոնէական դաստիարակութիւն: Զեկոյցը կը բացայայտէ այս 
չորս մարզերուն ուղղութեամբ տարուած աշխատանքներուն տարազումը, 
նպատակները, միտումները, արձանագրուած արդիւնքները, դիմագրաւած 
դժուարութիւնները...:

Զեկոյցը կ'անդրադառնայ նաեւ 2011ին Սուրիոյ մէջ ծայր առած պատերազ- 
մին պատճառով վերոյիշեալ մարզերուն կրած փոփոխութիւնները, եւ 
ընդհանրապէս Թեմին գործունէութեան կարելի վերաձեւաւորումը՝ ըստ 
պայմաններուն:

Հուսկ, ներկայացնելէ ետք այս տիրող վիճակը Թեմէն ներս, զեկոյցը կ'ամ- 
փոփէ Թեմին ունեցած պատկերացումը յետ-պատերազմեան գործունէ- 
ութեան վերաշխուժացման ու բնականոն ընթացքի վերադարձին առումով:
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PROF. TALINE DER MINASSIAN
Comintern Promoters: The Trajectory of the Communist Armenians in 
Mandatory Syria
The paper studies the manipulation of the Middle East minorities, and 
particularly the Syrian Armenians, during the French mandate and the 
means the Soviets used in that regard through Soviet Armenia, diplomacy, 
Hayasdani Oknutian Gomide, repatriation, and the Comintern. This was a 
reason why the local French authorities in Syria and Lebanon claimed in 
1934 that “the Syrians and the Lebanese accuse the Armenians of having 
been responsible for bringing Communism to them. It is true that this 
doctrine, which had no impact on the Christians or Muslims of the Mandate 
States, did nevertheless have activists among members of the Armenian 
community”.

To what extent did the minorities, and particularly the Armenians, play a 
specific role in the formation of the Lebanese-Syrian Communist Party? 
How did this “minority syndrome” contribute in the “arabization” of the 
party in the 1930s? What was the importance of this pro-Soviet nucleus 
in the repatriation of the Syrian Armenians at the end of WWII?  What 
was the relationship between the Armenians of Syria and those of Soviet 
Armenia? 

The paper examines these issues through a study of the Spartak group 
and the Armenian origins of the Syro-Lebanese Communist Party. Sspecial 
attention is given to the memoirs of Artin Madoyan and Hagop Ter-Petrossian 
(member of the Syrian-Lebanese polit bureau from 1929-1934), who was 
interviewed in 1991 in Yerevan at the time when his own son, Levon Ter-
Petrossian, became the first President of Independent Armenia. 

ՓՐՈՖ. թԱԼԻՆ ՏԷՐ ՄԻՆԱՍԵԱՆ
Քոմինթերնին Սատարողներ. Սուրիահայ Համայնավարներուն Աւանդը՝ 
Ֆրանսական Իշխանութեան Տարիներուն
Զեկոյցը կ'անդրադառնայ Միջին Արեւելքի փոքրամասնութիւններու իբրեւ  
գործիք օգտագործուելուն: Ան լուսարձակի տակ կ'առնէ թէ ինչ լծակներով 
կարողացած է Սովետ Միութիւն ազդել Սուրիա-Լիբանանի հայ փոքրա- 
մասնութեան վրայ: Զեկոյցը կ'առանձնացնէ դիւանագիտական գործօն, 
ապա նաեւ՝ ՀՕԿը, հայրենիքի գաղափարը, ներգաղթը, քոմինթերնը:

Զեկոյցը կը հաստատէ որ 1934ին ֆրանսական հոգատար իշխանութիւնները 
1934ին ընդգծեցին թէ  սուրիացիք եւ լիբանանցիք կը մեղադրեն հայերը, 
որ «համայնավար գաղափարախօսութիւնը բերին այս երկիրներ: Ճիշդ է  
որ այս վարդապետութիւնը ներգործութիւն չունեցաւ տեղացի քրիստոնեա- 
ներուն եւ իսլամներուն վրայ, սակայն գործիչներ յառաջացան հայ համայն- 
քին մէջ»: Այս առումով զեկոյցը կը հարցադրէ տարողութիւնը հայոց  
դերին՝ Սուրիա Լիբանանի Համայնավար Կուսակցութեան յառաջացման 
մէջ, կուսակցութեան արաբականացման փոքրամասնական դերակատա- 
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րութիւնը, համայնավար հայ խմբակցութեան դերը ներգաղթին մէջ, եւ 
կապը այս խմբակին եւ Սովետական Հայաստանի միջեւ:

Զեկոյցը այս հարցերը կը քննարկէ Սպարտակ Խումբին ուսումնասիրու- 
թեամբ, նաեւ փոլիթ պիւրոյի անդամներ Յարութիւն Մատէեանի յուշերուն 
եւ Յակոբ Տէր Պետրոսեանի անձնական հարցազրոյցներուն հիմամբ:

DR. ARMAN YEGHIAZARYAN
Syrian Armenians and the Committee of Cultural Relations with the 
Diaspora Armenians 
From its inception in 1964, the Committee on Cultural Relations with the 
Diaspora Armenians of Soviet Armenia established a strong relationship 
with the Syrian Armenian community.

Special attention was paid to the Middle East Armenian communities as 
these were deemed very important due to their number and organizational 
network. Among the Middle Eastern Armenian communities, relations with 
the Syrian Armenian community were singled out by the Committee.

Through archival materials, the paper analyses various aspects of these 
relations and their extent. The paper also notes that prior to the establishment 
of these relations thorough research and a study of the Syrian Armenian 
community was conducted to assess who’s who in the community.

Eventually two tracks of relations were established: personal and organ- 
izational. The paper underlines, however, that these relations were partial 
as they excluded nearly all relations with individuals and organizations that 
were not considered “progressive”.

ԴՈԿՏ. ԱՐՄԱՆ ԵՂԻԱԶԱՐԵԱՆ
Սփիւռքահայութեան Հետ Մշակութային Կապի Կոմիտէն Եւ Սուրիահա- 
յութիւնը
Սփիւռքահայութեան Հետ Մշակութային Կապի Կոմիտէն իր հիմնումէն 
սկսեալ (1964) կարեւորած է իր աշխատանքները յատկապէս Միջին Արե- 
ւելքի հայ համայնքներուն հետ: Այդ համայնքները ուշագրաւ էին իրենց 
քանակով եւ կազմակերպուածութեամբ: Այս համայնքներուն մէջ իւրայա- 
տուկ տեղ եւ դեր ունէր Սուրիոյ հայ համայնքը, որուն հետ կապեր հաս- 
տատուեցան Կոմիտէի ձեւաւորումէն անմիջապէս յետոյ:

Արխիւային նիւթերու ուսումնասիրութիւնը ցոյց կու տայ, որ Կոմիտէն 
սուրիահայ համայնքի հետ աշխատանքները սկսելէն առաջ զայն լաւապէս 
ուսումնասիրած էր, որմէ ետք յստակացուցած կապերու բնոյթն ու բովան- 
դակութիւնը: Յարաբերութիւններն ու աշխատանքներն կատարուած են եր- 
կու հարթակներով՝ կազմակերպական եւ անհատական: Կապեր հաստատ- 
ւած են միայն այն կազմակերպութիւններուն ու անհատներուն հետ, որոնք 
համարուած են «յառաջադիմական»:



40   ՍՈՒՐԻՈՅ ՀԱՅԵՐԸ

DR. ARTHUR ISRAELIAN
State Relations of Armenia and Syria (1992–2008)
Syria is a powerful member of the Arab League, member of the Islamic 
Cooperation Organization and member of the Club of 77. The country 
also has a strategic location on the Mediterranean and is an important 
junction on the economic transit highway between the Indian Ocean and 
Black Sea.

Armenian-Syrian relations have traditionally been friendly and cooperative 
since the days of the Soviet Union when, in 1979, President Hafez Assad paid 
a visit to Soviet Armenia on his way back from a visit to Moscow. The current 
Syrian-Armenian community was formed due to the Armenian Genocide 
of 1915. Decades after the settlement of the refugees, the Armenians have 
turned into one of the most law-abiding communities of Syria and have 
contributed immensely to the growth of the Syrian economy. 

Syria was among the first to recognize the independence of the Republic of 
Armenia (RA). Soon warm relations were established in the political, cultural, 
economic and scientific spheres, which gradually developed and deepened. 
Currently these relations are being further strengthened.

The paper highlights the twobasic tracks of these relations; a) Armenian-Syrian 
diplomatic relations between 1991 and 2008 and their development and extent, 
b) Agreements and Memorandums of Understanding signed between the two 
countries.

ԴՈԿՏ. ԱՐթՈւՐ ԻՍՐԱՅԷԼԵԱՆ
Հայաստանի Եւ Սուրիոյ Պետական Յարաբերութիւնները (1992–2008)
Հայ-Սուրիական Դիւանագիտական Եւ Քաղաքական Յարաբերութիւնները 
(1992–2008 թթ.)

Սուրիան Արաբական Լիկայի կարեւորագոյն երկիրներէն է, Իսլամական Հա- 
մագործակցութիւն Կազմակերպութեան ու Չէզոք Երկիրներու Շարժման 
ազդեցիկ անդամ, Միջերկրականի եւ շրջանային պետութիւն: Ան Հնդկաց 
Ովկիանոսէն դէպի Միջերկրական ու Սեւ Ծով ձգուող առեւտրական եր-
թուղիի տարանցիկ կէտ է:

Հայ-սուրիական յարաբերութիւնները աւանդաբար կը համարուին բարեկա- 
մական ու գործընկերային:

Սուրիոյ ժամանակակից հայօճախը ձեւաւորուած է 1915–1920ին՝ Հայոց 
Ցեղասպանութեան իբրեւ արդիւնք: Տասնամեակներ անց բռնագաղթուած 
հայութեան մասնիկները վերածուեցան Սուրիոյ ամէնաօրինակելի հա- 
մայնքներէն մէկուն: Հայ-սուրիական յարաբերութիւնները գտնուած են ամէ- 
նաբարձր մակարդակի վրայ նոյնիսկ խորհրդային տարիներուն: Սուրիոյ 
նախագահ Հաֆէզ Ասատը 1979ին այցելելով ԽՍՀՄ, այցելեց նաեւ Հայաստան:

ՀՀ անկախացումէն ետք Սուրիան առաջիններէն էր, որ ճանչցաւ Հայաս- 
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տանի Հանրապետութեան անկախութիւնն ու դեսպանատուն բացաւ 
Երեւան: Ջերմ յարաբերութիւններ հաստատուեցան Սուրիոյ ու ՀՀի միջեւ՝ 
քաղաքական, մշակութային, տնտեսական գիտական եւ այլ ոլորտներով, 
որոնք աստիճանաբար ամրապնդուեցան եւ խորացան: Սուրիոյ տագնապի 
այսօրերուն եւս երկու երկիրները կը շարունակեն ամրապնդել եւ զարգաց- 
նել երկկողմ յարաբերութիւնները:

Զեկոյցը վերոյիշեալ լայն պարունակին մէջ կը խորանայ հայ-սուրիական 
դիւանագիտական յարաբերութիւններու (1991-2008) մէջ, կը ներկայացնէ 
հայ-սուրիական յարաբերութիւնները՝ մինչեւ ՀՀ անկախացումը, ապա՝ ՀՀ- 
ՍԱՀ միջեւ դիւանագիտական եւ քաղաքական յարաբերութիւններու հաս- 
տատումը եւ համագործակցութիւնը մինչեւ 2008, ՀՀ եւ ՍԱՀ պետական 
բարձրաստիճան պաշտօնատարներու միջեւ կազմակերպուած հանդիպում- 
ները եւ փոխայցելութիւնները 1992–2008 շրջանին: Զեկոյցը կը խորանայ  
նաեւ հայ-սուրիական իրաւապայմանագրային դաշտին մէջ, անդրադառ- 
նալով կնքուած համաձայնագրերուն, արձանագրութիւններուն եւ յուշագրե- 
րուն, ձեռք բերուած պայմնաւորուածութիւններուն:

VARTY KESHISHIAN
Aleppo as the Seat of the Cilician Catholicosate (16th–17th Centuries)
Armenains have been acquainted with Aleppo from the earliest times. 
Basically due to trade, and sometimes for military reasons, Armenians 
gradually became established in Aleppo, particularly as of the 13th century 
and specifically after the downfall of Antioch. After the fall of the Cilician 
Armenian Kingdom in 1375, large numbers of Armenians left Cilicia and took 
refuge in Aleppo. The Aleppine Armenian community grew and developed  
in the 15th–16th centuries, when Armenian tradesmen and khodjas acquired 
significance and held powerful positions in Aleppo in trades and admin- 
istration. The convergence of Armenian khodjas, coincided with the temp-
orary relocation of the Sis Armenian Catholicosate to Aleppo in the 16th–
17th centuries, at atime when the Great See and the whole area were under 
the menace and domination of Turkmen tribes. Particualrly in the late-16th 

century the Sis Catholicosate was in danger due to the Djelali. Therefore, 
the Catholicosate was tranferred to the premises of the Aleppo Karasnits 
Mangants and Surp Asdvadzadzin churches. Alongside the Catholicos other 
high-ranking clerics and cultural religious figures converged on Aleppo, 
which became a spiritual-cultural center for the Armenians.

During the 16th and 17th centuries the Aleppo Armenian milieu had its golden 
age, as all aspects of Armenian medieval culture developed and reached 
new heights. Aleppo, thus, became a natural preserve of medieval Armenian 
arts and safeguarded the continuity of its rich traditions

Indeed, when in the 15th–16th centuries all of Asia Minor and Cilicia had become 
an area of operation for the Djelali brigands, Aleppo turned out to be a safe, 
strong backyard for the Cilicia Catholicosate and the Armenians of the region.
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ՎԱՐԴԻ ՔԷՇԻՇԵԱՆ
Հալէպը Սսոյ Կաթողիկոսութեան Նստավայր (ԺԶ.-ԺԷ. Դարեր)
Հալէպը հայերուն ծանօթ էր վաղ ժամանակներէն, ուր գլխաւորաբար առ- 
եւտրական, երբեմն նաև ռազմաքաղաքական տեղաշարժերու բերմամբ 
հայկական տարրը հետզհետէ կայք կը հաստատէ, մանաւանդ ժԳ. դարէն 
սկսեալ, յատկապէս՝ Անտիոքի պատմութեան ասպարէզէն քաշուելէ ետք: 
Իբրեւ հայկական գաղթօճախ ան առաւել կը նշանաւորուի Կիլիկիոյ Հայ- 
կական Թագաւորութեան անկումէն ետք (1375), երբ Կիլիկեան բնակա- 
վայրերէն հեռացած հայութեան հոծ խումբեր ապաստան կը գտնեն Հալէպ: 
Հալէպահայ գաղութն առաւել կը ստուարանայ ու կը բարգաւաճի ժԵ.-ժԶ. 
դարերուն: Հալէպ կը կեդրոնանան հայ խոճաներ ու վաճառականներ, որոնք 
ազդեցիկ դիրքեր կը գրաւեն ներհայկական եւ առեւտրատնտեսական 
յարաբերութիւններուն մէջ: Հայ առեւտրականութեան Հալէպ սեւեռումը կը 
զուգադիպի Սսոյ կաթողիկոսութեան առժամապէս Հալէպ հաստատուելուն, 
մինչ ժԶ.-ժԷ. դարերուն Կիլիկիան կը գտնուէր թուրքմէնական ցեղախում- 
բերու տիրապետութեան տակ: ժԶ. դարուն եւ անկէ յետոյ եւս, Սսոյ կաթո-
ղիկոսներ հարկադրաբար կայք կը հաստատեն Հալէպ: Մասնաւորաբար 
ժԶ. դարու սահմանագլխուն, երբ Սիսը վտանգուած ու գրաւեալ էր 
Ճելալիներու ասպատակութեանց հետեւանքով, Հալէպի Ս. Քառասնից եւ 
Ս. Աստուածածին եկեղեցիները իրենց շրջաբակին մէջ կ'առնեն Կիլիկիոյ 
Կաթողիկոսութիւնը: ժամանակի կաթողիկոսներ, նաեւ նշանաւոր հոգեւո- 
րականներ մշակութային աշխուժ գործունէութիւն կը ծաւալեն Հալէպի մէջ, 
որ կը դառնայ ժամանակի եկեղեցական եւ հոգեւոր-մշակոյթի կարեւոր 
կեդրոն:

ժԶ.-ժԷ. դարերուն Հալէպի հայկական միջավայրը կ'ապրի իր ոսկեդարը. 
միջնադարեան հայ մշակոյթի գրեթէ բոլոր ճիւղերը զարգացման նշանակալի 
վերելք կ'ունենան Հալէպի մէջ: Հալէպը, այսպէսով, կ'ապահովէր կենսական 
այն դաշտը, ուր իրենց շարունակութիւնը կը գտնէին կիլիկեան մշակոյթի 
հարուստ աւանդոյթները:

Յիրաւի, ժԵ.-ժԶ. դարերուն, երբ ամբողջ Փոքր Ասիոյ եւ Կիլիկիոյ բնակա- 
վայրերը ոտքի կոխան դարձած էին ճելալիական աւազակախումբերու, 
Հալէպը կարեւոր յենակէտ կը հանդիսանայ Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան եւ 
տարածաշրջանի հայութեան ու հայ մշակոյթին:

PROF. HIDEMITSU KUROKI
Armenians in 19th Century Aleppo
Demography is always the weakest point in modern history studies of Syria, 
especially studies of the pre-modernization period. Due to the lack of 
any census in the contemporary meaning of the word, we have to rely on 
observations by Western travelers and diplomats who stayed in the region 
and, basically, recorded what they heard from the local people or what 
they estimated based on their experiences. Although various Ottoman tax 
register books are available, they are primarily on lands or on households. 
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The possible average number of persons in a single household is still a 
significantly debatable matter. It was not until modernization during the 
Tanzimat period (mid-19th century) that the Ottomans started to conduct 
population surveys in Syria for military conscription and taxation purposes. 
The data of these surveys will lead us to an accurate estimate of the 
population size of the country during the period. 

Aleppo is well known as a city where Armenians had settled long before the 
genocide in Eastern Anatolia. The data from jizya registers (1844 and 1849) 
and a population survey (1849) will emphasize the approximate size of the 
Armenian population of the city, as well as definite figures of the population’s 
jobs and migratory movement. Approximately 1650 Armenian adult males 
paid the poll tax, of whom nearly 1000 were residents and approximately 
650 were migrants. The migrants’ origins were overwhelmingly from Eastern 
Anatolia—the most representative were Arapkir and Sasun. Concerning the 
Armenians’ jobs, in the jizya register of 1844, the following conspicuous 
features are found: approximately 150 were engaged in bread-related jobs 
and those from Sasun were a majority; around 160 were muleteers and 100 
were porters; 34 were goldsmiths and silversmiths among 59 dhimmis; and 
more than 40 were rich long-distance trade merchants among 130 dhimmis. 
There were no neighborhoods that were exclusively inhabited by Armenians. 
They lived together with other Christians and Muslims in various quarters.

Generally, speaking in the middle of the 19th century, Armenians constituted 
around one-third of the dhimmi population and were deeply integrated in the 
city’s economic activities.

ՓՐՈՖ. ՀԻՏԵՄԻՑՈւ ՔՈւՐՈՔԻ
Հայերը Ժթ. Դարու Հալէպի Մէջ
Մարդահամարը միշտ ալ ամէնէն տկար կէտն է Սուրիոյ նորագոյն պատ- 
մութեան ուսումնասիրութեան, մասնաւորաբար՝ նախա-արդիականացման 
ժամանակաշրջանին համար: Մարդահամարի բացակայութեան պատճա- 
ռով, մենք պէտք է ապաւինինք արեւմտեան ճանապարհորդներու եւ 
դիւանագէտներու կատարած դիտումներուն, որոնք գլխաւորաբար ար- 
ձանագրութիւնն են տեղացի ժողովուրդին թսածներու, կամ իրենց փոր-
|ձառութիւններուն վրայ հիմնուած գնահատականներ են: Օսմանեան 
հարկային առկայ տոմարները հիմնականին մէջ հողերու կամ տնային 
տնտեսութիւններու կը վերաբերին: Ընտանիքի անդամներու հնարաւոր 
միջին թիւը տակաւին մեծապէս վիճելի հարց է: Միայն օսմանեան 
թանզիմաթէն ետք էր որ օսմանցիք սկսան կատարել մարդահամարներ 
Սուրիոյ մէջ՝ ռազմական զօրակոչի եւ տուրքերու հաւաքման նպատակով: 
Այս մարդահամարները մեզ կ'առաջնորդեն դէպի ժամանակի երկրի 
բնակչութեան թիւի ճշգրիտ գնահատումին:

Հալէպը այն քաղաքն է, ուր հայերը հաստատուած են ցեղասպանութենէն 
շատ առաջ: Ճիզյա արձանագրութիւններուն տուեալները (1844–1849) եւ 
բնակչութեան մարդահամար մը (1849) կը պարզեն քաղաքի հայ բնակչու- 
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թեան մօտաւոր թիւը, ինչպէս նաեւ որոշակի թիւեր՝ արհեստաւորներուն 
եւ պանդուխտներուն: Շուրջ 1650 չափահաս տղամարդիկ վճարած են  
գլխահարկը, որոնցմէ 1000ը հալէպաբնակներ էին, իսկ շուրջ 650ը՝  պան- 
դուխտներ: Պանդուխտներուն ճնշող մեծամասնութիւնըբ բնիկ Արեւելեան 
Անատոլիայէն էր, գլխաւորաբար Արաբկիրէն եւ Սասունէն: 1844ի Ճիզիայի 
արձանագրութիւններուն համաձայն, շուրջ 150 հոգի կը զբաղէին հացի 
առնչոած աշխատանքներով, ուր սասունցիները ճնշող մեծամասնութիւն 
էին: Շուրջ 160ը ջորեպան էր, 100ը՝ բեռնակիր, 34ը՝ ոսկերի ու արծաթագործ: 
59 տիմիններու աւելի քան 40ը հարուստ միջքաղաքային առեւտրական-
վաճառականներ էին: ժԹ. դարուն չկային ամբողջովին հայ բնակչութիւն 
ունեցող թաղամասեր. հայերը կ'ապրէին քրիստոնեաներու եւ իսլամներու 
հետ միասնաբար, տարբեր թաղերու մէջ:

Ընդհանուր առմամբ, ժԹ. դարու կէսերուն, հայերը կը կազմէին մօտաւորա- 
պէս տիմմի բնակչութեան մէկ-երրորդը, եւ խորապէս համարկուած էին 
քաղաքի տնտեսական գործունէութիւններուն:

PROF. SIMON PAYASLIAN
The Armenian Prelacy of Aleppo  (20th Century) 
This paper offers a survey of the history of the Armenian Prelacy of Aleppo 
from the sixteenth century to the present, with particular attention to the 
period from World War I to the current civil war. Initially housed on the grounds 
of the Holy Forty Martyrs Armenian Apostolic Church in Salibeh (“Christian 
quarter”), the prelacy moved to a new building in 1970 across the street from 
the Holy Forty Martyrs Church, where it remains to this day. For centuries, 
the prelacy served within the jurisdiction of the Catholicosate of Cilicia at Sis. 
The Armenian Genocide was a turning point in the history of the prelacy, as 
the influx of thousands of refugees placed the prelacy at the center of an 
unprecedented crisis. The prelacy functioned as the official agency in the 
administration of the refugee camps and relief operations. In addition, the 
prelacy, under the leadership of Archbishop Ardavazt Surmeyan, led the 
efforts to rebuild the educational institutions and their curricula, as well as 
cultural societies as Armenian refugees commenced the task of building 
their communities and developed small “Armenian quarters”.

During the Franco-Syrian crisis that led to Syrian independence in April 1946, 
the Armenian community, led by Bishop Zareh Payaslian (later Catholicos 
of the Great House of Cilicia at Antelias), supported Syrian independence. 
In a period of optimism and cultural revival, the community built additional 
Armenian schools, organized cultural societies, and witnessed the proli- 
feration of publications. However, the prelacy, like the entire country, was 
also confronted with a number of challenges, in the context of both Syrian 
politics and international relations, including the intensification of Arab 
nationalism and chronic political instability.

Despite difficulties, the prelacy for decades thereafter witnessed stability and 
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growth during the successive tenures of Prelates Ghevont Chebeyan and 
Datev Sarkisian in the 1960s and 1970s. Moreover, since the re-establishment 
of the Republic of Armenia in 1991, the Prelacy of Aleppo has cultivated close 
ties with the government in Yerevan. Archbishop Suren Kataroyan led the 
community effort to send relief aid in response to the earthquake in Armenia 
in 1988, and soon after the collapse of the Soviet Union he was instrumental 
in the establishment of the Armenian Embassy in Damascus and Consulate 
in Aleppo on May 28, 1993.

In serving its various community functions, the prelacy has maintained close 
ties with all strata of the community, from the wealthiest to the poorest classes, 
with private business entrepreneurs as well as public sector employees. It 
has also published its own official publications, including Kantsasar. The 
Prelacy of Aleppo closely cooperated with the Catholicosate at Antelias 
during the civil war in Lebanon. Since March 2011, Archbishop Shahan 
Sarkisian has had the most difficult task of serving a community amidst the 
civil war in Syria. From the middle of the 1990s,the Armenian community was 
in the process of recovering its cultural vitality somewhat, but the civil war 
has undone decades of laborious construction of community and identity 
following the genocide.

ՓՐՈՖ. ՍԻՄՈՆ ՓԱՅԱՍԼԵԱՆ
Հալէպի Առաջնորդարանը (Ի. Դար)
Զեկոյցը Հալէպի Ազգային Առաջնորդարանին պատմութիւնը հակիրճ վերա- 
քաղելէ ետք, կը կեդրոնանայ Ա. Համաշխարհայինէն մինչեւ ներկայ քաղա- 
քացիական պատերազմին վրայ: Սկզբնապէս հիմնուած Սալիպէի Հայ Առա- 
քելական Ս. Քառասնից Մանկանց  եղեղեցւոյ շրջափակին մէջ, առաջնոր- 
դարանը 1970ին տեղափոխուեցաւ մօտակայ նոր շէնք մը, եւ ցարդ հոն 
կը մնայ: Դարերու ընթացքին առաջնորդարանը կը ծառայէր Սիսի Հայոց 
Կաթողիկոսարանին իշխանութեան ներքոյ: Հայոց Ցեղասպանութիւնը  շրջա- 
դարձային կէտ մը եղաւ առաջնորդարանի պատմութեան մէջ, երբ հազարա- 
ւոր գաղթականներու հոսքը՝ առաջնորդարանը մատնեց  աննախադէպ 
տագնապներու: Առաջնորդարանը գործեց որպէս պաշտօնական կեդրոն՝ 
գաղթակայաններու վարման եւ նպաստներու մատուցման: Արտաւազդ Արք. 
Սիւրմէեանի ղեկավարութեամբ, ջանք թափուեցաւ վերաշինելու կրթական 
հաստատութիւններն ու վերականգնելու ուսումնական ծրագիրները, մշա- 
կութային ընկերութիւնները: Ֆրանս-սուրիական տագնապներուն ընթաց- 
քին, առաջնորդութեամբ Զարեհ Եպս. Փայասլեանի (յետագային Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս), սուրիահայութիւնը թիկունք կանգնեցաւ 
Սուրիոյ անկախութեան: Մշակութային վերելքի եւ լաւատեսութեան շրջա- 
նին, համայնքը կառուցեց նորանոր հայկական դպրոցներ, կազմակերպեց 
մշակութային ընկերութիւններ, եւ ականատես եղաւ հրատարակութիւններու 
շատացման: Սակայն առաջնորդարանը, ամբողջ երկրին նման, դիմագրաւեց 
բազմաթիւ մարտահրաւէրներ՝ սուրիական քաղաքականութեան եւ միջազ- 
գային յարաբերութիւններու ծիրին մէջ:
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Հակառակ դժուարութիւններուն, առաջնորդարանը տասնամեակներով ունե- 
ցաւ կայուն վիճակ եւ աճեցաւ առաջնորդներ Ղեւոնդ Արք.. Չէպէեանի եւ  
Տաթեւ Արք. Սարգիսեանի (1960-1970ականներ) պաշտօնավարման շրջա- 
նին: ՀՀ վերանկախացումէն ի վեր (1991), Հալէպի առաջնորդարանը  մօ- 
տիկ կապեր մշակած է ՀՀի հետ:  Սուրէն Արք. Գաթարոյեան ղեկավարեց  
համայնքին ջանքերը՝ օգնութեան փութալու Հայաստանի երկրաշարժէն 
տուժածներուն եւ աջակցեցաւ ՀՀ դեսպանատան եւ հիւպատոսարանին 
հաստատման՝ Դամասկոսի ու Հալէպի մէջ:

Մասնակցելով համայնքի բոլոր աշխուժութիւններուն, առաջնորդարանը 
սերտ կապեր պահպանեց համայնքի բոլոր դասակարգերուն եւ հանրա- 
յին ծառայողներուն հետ: Ան վերջին տարիներուն բազում հրատարակու- 
թիւններու կողքին սկսաւ հրատարակել իր պաշտօնաթերթը, Գանձասար: 
2011 Մարտէն սկսեալ, Սուրիոյ պատերազմին պատճառով, Առաջնորդ Շա- 
հան Արք. Սարգիսեան կը դիմագրաւէ դժուար մարտահրաւէրը համայնքին 
ծառայելու:

1990ականներու կէսերէն, համայնքը իր կենսունակութիւնը վերագտնելու 
գործընթացին մէջ էր, սակայն պատերազմը եկաւ ցեղասպանպութենէն ետք 
համայնքը կերտելու եւ անոր ինքնութիւնը տարազելու տասնամեակներու 
ճիգը հարցականի տակ դնել: 

DR. HAYGANUSH MESROBIAN 
The Vocabulary of Catholicos Karekin Kesabtsi as a Source of Enrichment 
for the Armenian Lexicon
The published sermons, interpretations and theological research of Karekin I,  
Catholicos of All Armenians, are among the best expressions of Armenian 
public speech. Answers are given to a multiplicity of questions in an 
encyclopedic manner that includes philosophical generalisations. The 
answers are significantly pictorial, and have literary significance since 
they are expressed in different styles and at times by means of new words, 
particularlycompound words. According to the paper, Catholicos Karekin 
Ibrought to life some 2000 new words in Armenian, thus enriching the 
Armenian lexicon. The paper analyses the formation and structure of these 
new words, which were molded according to the rules and regulations of 
Armenian word formation.

Alongside these new words, the paper notes that certain words are used 
with new connotations and usage.The paper also notes that a large number 
of these new words come from the Bible, where words like God, Jesus, 
Christ, Mesrob, light, Armenian, soul, gospel, prayer, saint, disciple, and 
self constitute the first part of the newly formed compound word.The paper 
ends by highlighting a number of examples of these new words, which are 
an interesting combination of the Western and Eastern Armenian literary 
languages.
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ԴՈԿՏ. ՀԱՅԿԱՆՈւՇ ՄԵՍՐՈՊԵԱՆ
Գարեգին Քեսապցի Կաթողիկոսի Բառապաշարը Հայերէնի Հարստաց- 
ման Միջոց
Գարեգին Առաջին Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի տպագիր քարոզները, մեկ- 
նութիւններն ու աստուածաբանական ուսումնասիրութիւնները հայ հրա- 
պարակախօսական արձակի լաւագոյն դրսեւորումներէն են։ Հոն հանրա- 
գիտարանային ընդգրկումով կը տրուին բազմաբնոյթ հարցերու պատաս- 
խաններ, որոնք միաժամանակ կը պարունակեն փիլիսոփայական խորունկ  
ընդհանրացումներ։ Այդ երկերն ուշագրաւ են պատկերաւոր մտածողութեամբ, 
գեղարուեստական խօսքին բնորոշ արտայայտչական զանազան միջոց- 
ներով, ինչպէս նաեւ բառային նորակազմութիւններով, յատկապէս բառա-
|բարդումներով։ Հայերէնի բառապաշարի ուսումնասիրութեան համար 
անոնք խիստ ուշագրաւ են։ Լեզուական առումով հետաքրքրական են 
Վեհափառի նորակազմութիւնները, որոնք շուրջ 2000 են:

Վեհափառի երկերուն հարուստ բառապաշարը նպաստ է հայերէնի լեզուա- 
գանձի հարստացման։

Բառային նորակազմութիւնները, այլեւ բառերու իմաստային նոր կիրառու- 
թիւնները կը ստեղծուին իմաստային նրբերանգներու ճշգրիտ ու անշեղ 
արտայայտմամբ, եւ ամէն բառ ու շագրաւ է իր դիպուկ կերտումով։ Նոր 
բառերը կազմուած են հայերէնի բառակազմական բազմապիսի միջոցներով 
ու եղանակներով։ Նորակազմութիւններու զգալի մասի մը աւազանը 
Աստուածաշունչն է։

Հեղինակային նորակազմութիւններու հանգամանալից քննութիւնը ցոյց 
կուտայ, որ անոնց գերակշռող մասի այս կամ այն բաղադրիչը կը վերաբերի 
աստուածախօսական ոլորտին (օրինակ՝ Աստուած, Յիսուս, Քրիստոս, 
Մեսրոպ, լոյս, հայ, հոգի, աւետարան, աղօթք, սուրբ, առաքեալ, ինքն եւն.)։

Զեկոյցը, փաստերով ու օրինակներով կը ներկայացնէ Վեհափառ Հայրա- 
պետի ուրոյն բառապաշարը, որ նաեւ արեւելահայերէնի եւ արեւմտա- 
հայերէնի իւրօրինակ համադրութիւն մըն է:

DR. HAGOP CHOLAKIAN
The Syrian Armenian Education Effort: the School Network in Pre-
independent Syria 
After 1919 the Armenian schools of Syria fell under different umbrellas. Some 
were under the combined jurisdiction of Orthodox and Evangelical communities, 
others were held by compatriotic unions, and some had denominational boards. 

In the 1930s Syrian Armenian schools underwent a basic change: some 
communal/denominational schools had their boards transferred to other 
organizations, like the AGBU; others were renamed, some were put under 
the state’s umbrella; others were owned by particularcompatriotic or cultural 
unions; still others had dual ownership. Schools within the latinized Armenian 
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milieu had a different fate. Eventually, in 1946, all these latin schools were 
transferred to the jurisdiction of the Armenian Catholic Church.

There was another change in the jurisdiction of Syrian Armenian schools 
in the 1960s, when all these schools were put under the jurisdiction of the 
Armenian Orthodoox, Evangelical and Catholic churches. Some, however, 
maintained autonomy within these groups.

Most of these were elementary schools. The first intermediate and secondary 
schools are initiated by the Evangelical Church and its American Board and 
the Catholic Church. After independence, the first secondary Orthodox 
school, Karen Jeppe was inaugurated, followed by the Giligian and the 
L.Nadjarian-C. Gulbenkian Secondary schools. These three schools made 
an immense contribution to the Armenian community of Syria, particularly 
after the phasing out of Aleppo College.

ԴՈԿՏ. ՅԱԿՈԲ ՉՕԼԱՔԵԱՆ 
Սուրիահայ Կրթական Գործի Կազմակերպումը. Դպրոցական Ցանցերը 
Մինչեւ Սուրիոյ Անկախութիւնը 
1919էն ետք, Սուրիոյ մէջ գործող հայ դպրոցները ունեցան պատկանե- 
լիութեան հետեւեալ խմբաւորումները.- ա) Առաքելական եւ աւետարանա- 
կան համայնքներու Միացեալ Վարժարաններ, բ) Հայրենակցական Վարժա- 
րաններ, գ) Յարանուանական Վարժարաններ:

1930ականներուն համայնքային-յարանուանական վարժարաններէն ոմանք 
անցան ուրիշ խմբաւորումներու հովանաւորութեան տակ: Ոմանք դարձան 
ՀԲԸՄի նպաստընկալ ազգային վարժարաններ, ուրիշներ վերանուանուե- 
ցան միացեալ վարժարաններ, ուրիշներ մնացին հայրենակցական արմա- 
տով կրթա-մշակութային միութիւններու սեփականութիւն, ոմանք կարճ  
շրջան մը մտան պետական վարժարաններու ցանցին մէջ: Եղան նաեւ  
համատիրական դպրոցներ, որոնց սեփականատէրը տարբեր մարմիններ 
էին: Եւ տակաւին եղան օտար եւ հայ առաքելութիւններու պատկանող 
դպրոցներ: Իսկ զուտ հայաբնակ եւ հայախօս լատիններու շրջանակի 
դպրոցները կը դասաւանդէին հայերէն, մինչ լրիւ արաբախօս շրջանակներուն 
մէջ՝ ոչ: 1946ին, պապական կոնդակով մը հայածէս կաթողիկէ շրջանակին 
մէջ գտնուող լատին եկեղեցիներու դպրոցները տրուեցան հայ կաթողիկէ 
ժողովրդապետութիւններուն: 

1960ականներուն Սուրիոյ հայկական վարժարանները փաստօրէն լրիւ 
կերպով դրուեցան Հայ Առաքելական Բերիոյ ու Դամասկոսի թեմերու, Հայ 
Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութեան Հալէպի Առաջնորդարանի, Հայ 
Կաթողիկէ Պատրիարքութեան ու Հալէպի Առաջնորդութեան հովանիին 
տակ: Հայ Առաքելական թեմերու իշխանութեան մէջ մտնելով հանդերձ, 
ազգային վարժարաններէն անկախ՝ իրենց ինքնուրոյնութիւնը պահեցին 
Կիլիկեան Միութեան եւ ՀԲԸՄի պատկանող դպրոցները:

Սուրիոյ վարժարաններուն մեծամասնութիւնը նախակրթարաններ էին: 
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Առաջին միջնակարգ, ապա բարձրագոյն վարժարանները կը բացուին Հայ 
Աւետարանական Եկեղեցիներու եւ Ամերիկեան Պորտի նախաձեռնութեամբ, 
ապա՝ կաթողիկէ շրջանակներու մէջ: Սուրիոյ անկախացումէն անմիջապէս 
ետք կը հիմնուին սուրիահայութեան առաջին ազգային երկրորդական 
վարժարանը՝ Քարէն Եփփէն, ապա Կիլիկեան Միութեան Կիլիկեան եւ  
ՀԲԸՄի Լ. Նաճարեան-Գ. Կիւլպէնկեան Ճեմարանները: Այս երեք երկրոր- 
դականները Ի. Դարու երկրորդ կիսուն մեծ դեր կ'ունենան հայ կեանքին 
մէջ, երբ հետզհետէ կը խամրէր Ալեփփօ Քոլէճին դերը հայ կեանքին մէջ:

SYLVI APELIAN
Kesab in Armenian Literature
Kesab is an ancient Armenian settlement and a community that has gradually 
attracted ethnographic interest, particularly since the second half of the 
20th Century. During the last six decades Kesab’s dialect, ethnography and 
folklore have been extensively studied. Kesab and its Armenian community 
have become the content of several literary works, too, both poetry and 
prose.

The paper highlights the presence of Kesab and the Kesab Armenian 
community in literature. As of the 1940s Kesab is included in informative 
almanacs and handbooks. Several ethnographic books dedicated to the 
areaare published. Dikran Mandjigian, Mihran Minasian and Hagop Cholakian 
indulge in the collection of Kesab Armenian folklore and publish it. Cholakian 
publishes several volumes of his scientific research on Kesab ethnography as 
well as its dialect, fairy tales, sayings, proverbs, songs, etc.Another significant 
work is that of Albert Apelian, which was published posthumously.

The paper studies literature which is dedicated to Kesab, grouping the authors 
as native-born and others. It analyses the content of these writings and the 
reasons of the authors’ interests. Furthermore, the paper groups these writings 
in different categories of poetry and prose. In addition, the paper sheds light 
on single poems and tales dedicated to Kesab.

ՍԻԼՎԻ ԱԲԷԼԵԱՆ
Քեսապը Հայ Գրականութեան Մէջ
Քեսապը իբրեւ հայկական հնագոյն գաղթօճախ եւ ազգագրական միաւոր, 
հետզհետէ հետաքրքրութեան առարկայ կը դառնայ Ի. դարու երկրորդ 
կէսէն: Անցնող վեց տասնամեակներուն Քեսապը նիւթ կը դառնայ պատ- 
մագրական, բարբառագրական, ազգագրական ու բանագիտական հա- 
րուստ գրականութեան մը: Ասոնց կողքին, Քեսապը նաեւ մուտք կը գործէ  
գեղարուեստական գրականութիւն՝ իբրեւ վէպ, պատմուածք եւ բանաստեղ- 
ծութիւն:

Զեկոյցը կը ներկայացնէ Քեսապի եւ քեսապահայութեան արտացոլումը 
գրականութեան մէջ: Այդ գրականութիւնը կը դրսեւորուի տեղեկագրական եւ 
գիտական գրականութեան մէջ: 1940ականներէն ետք կը սկսի հատորային 
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գրականութեան շրջանը, երբ Քեսապի պատմութեան եւ ազգագրութեան 
մասին լոյս կը տեսնեն ալպոմներ եւ առանձին գիրքեր, որոնք ընդհանրապէս 
սիրողական մակարդակի աշխատանքներ են: Այս շրջանին, անձեր՝ Տիգրան 
Մանճիկեան, Միհրան Մինասեան, Յակոբ Չոլաքեան եւն. կը հաւաքեն-կը 
հրատարակեն Քեսապի բանահիւսական արժէքներ: Մասնագիտական 
ձեւով այս մարզը իր լրումին կը հասցնէ Դոկտ. Չոլաքեան: Ուշագրաւ է 
Ալպերթ Ս. Աբէլեանի պատմա-ազգագրական ուսումնասիրութիւնը եւս:

Զեկոյցը կ'ընդգրկէ նաեւ Քեսապի՝ գեղարուեստական գրականութեան մէջ  
ներկայութեան ուսումասիրութիւնը: Նշուած են Քեսապի հանդէպ տարա- 
բնոյթ գրողներու հետաքրքրութեան դրդապատճառները, խմբաւորուած 
են գրողները, ապա ներկայացուած են Քեսապի մասին ստեղծուած գե- 
ղարուեստական գրականութիւնը՝ գրական տարբեր սեռերով. վէպ, վիպակ, 
պատմուածք, յուշագրութիւն: Զեկոյցը կ'անդրադառնայ նաեւ առանձին 
պատմուածքներու եւ բանաստեղծութիւններո հեղինակներու:

Քեսապի մասին ստեղծուած գրականութիւնը կոչ է գիւղը ապրողներուն՝ պա- 
հելու այն թանկագին իրականութիւնը, որ ինքը Քեսապն է: Գրողները աւելի 
շատ աշխատած են անմահացնել գիւղը՝ գրականութեան բերելով զայն: 

MARUSH YERAMIAN
Aleppo Armenian Poetry of the Last Decade
The paper highlights the sinuous road Aleppine Armenian literature has taken 
lately.

It is said that Aleppo gives birth to writers but cannot keep them, because 
these fly away to other Armenian destinations, at the first chance.

In recent decades, however, right before the Syrian crisis, young generations 
stayed in the citydue to the relative stability of the country. This was conducive 
to the development of a small group of young authors trying to give shape to 
Armenian-Aleppine literature.

The group used the literary pages of the Prelacy Katsasar weekly, which is 
still functioning. Later on a broader group of upcoming and well-established 
authors gathered around a yearbook, Yert, which included both literary 
works and translations as well as research.

Some Aleppine Armenian authors published their books themselves; others 
made use of the Cilicia Catholicosate-based Kevork Melidinetsi Literary 
prize, which published a number of their books. 

ՄԱՐՈւՇ ԵՐԱՄԵԱՆ
Վերջին Տասնամեակի Հալէպահայ Բանաստեղծութիւնը
Ըսուեր է, որ Հալէպը անուններ կը ծնի, բայց չի կրնար զանոնք պահել, որով- 
հետեւ այդ անունները հազիւ թեւ առած, կը թռչին հեռու, այլ երկիրներ եւ 
այլ հայօճախներ:
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Վերջին տարիներուն, սուրիական տագնապէն առաջ, երկրին համեմատական 
կայունութիւնը պատճառ դարձած էր, որ երիտասարդները մնան քաղաքին 
մէջ, որուն հետեւանքը եղած էր գրական փոքրիկ խմբակի մը կազմութիւնը, 
որ կը փորձէր հալէպահայ գրականութեան դիմագիծ տալ:

Խումբը որպէս բեմ ունէր Գանձասար շաբաթերթի գրական էջը, որ մինչեւ 
այսօր ալ կը շարունակուի:

Աւելի ուշ Երթ տարեգիրքը իր շուրջ հաւաքեց երիտասարդ եւ հասուն գրող- 
ներու աւելի մեծ խումբ մը, ուր զգալի էր ներկայութիւնը նաեւ թարգմանական 
եւ ուսումնասիրական աշխատանքներուն:

Հալէպահայ կարգ մը գրողներ ունեցան իրենց գիրքերը, մաս մը՝ Գէորգ 
Մելիտինեցի Գրական Մրցանակի ծիրին մէջ հրատարակուած:

KHACHIG MOURADIAN 
Concentration Camps During the Armenian Genocide: Power, Collaboration, 
and Resistance
Tens of thousands of Ottoman Armenians who survived the initial wave of 
deportations and massacres passed through concentration camps along 
the Euphrates from Meskene to Der Zor in 1915–1916. The camps became 
the final resting place of tens of thousands of others who died there 
from typhus, intestinal diseases, deprivation, and violence. The paper 
examines the organization and administration of concentration camps 
on the one hand, and victim agency on the other during the Armenian 
Genocide. It focuses on everyday life in the camps, violence, corruption, 
collaboration, communication with the outside world, and humanitarian 
resistance.

խԱՉԻԿ ՄՈւՐԱՏԵԱՆ
Գաղթակայանները Ցեղասպանութեան Շրջանին. Իշխանութիւն, Գոր- 
ծակցութիւն եւ Դիմադրութիւն
Տասնեակ հազարաւոր օսմանացի հայեր, որոնք ազատեցան տեղահանու- 
թիւններու եւ ջարդերու նախնական ալիքէն, անցան կեդրոնացման ճամ- 
բարներէ՝ Եփրատի վրայով, Մէսքէնէ-էն Տէր-Զօր, 1915–1916ին: Գաղթա- 
կայանները եղան հանգստավայրը տասնեակ հազարաւորներու, որոնք 
մահացան թիֆիւսէ, աղիքային հիւանդութիւններէ, զրկումէ եւ բռնութենէ:

Զեկոյցը կը քննարկէ Հայկական Ցեղասպանութեան ընթացքին կեդրո- 
նացման ճամբարներու կազմակերպումն ու կառավարումը մէկ կողմէն, եւ 
զոհերու դիմադրական գործակալութիւնը միւս կողմէ: Ան կը կեդրոնանայ 
գաղթակայաններու մէջ հայ գաղթականներու ամէնօրեայ կեանքին, բռնո- 
ւթեան, կաշառակերութեան, համագործակցութեան, արտաքին աշխարհի 
հետ հաղորդակցութեան, եւ մարդկային ընդդիմութեան: 
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MIHRAN MINASSIAN
The Soul Searching Process Throughout Syria for Those Lost During the 
Armenian Genocide  
A search operation started as soon as the survivors of the Armenian Genocide 
had arrived at their new stations. They started to ask questions and inquire about 
their family members, relkatives, co-villagers. Diverse means were used in this 
search operation: announcements with the heading “looking for” were printed in 
newspapers, letters were sent to different addresses, survivors were interrogated, 
some even returned to Aleppo and the Syrian desert to conduct searches for their 
lost ones.                                                                                                                                                                                  

Aleppo, as the main center of refugee settlement and as the first station on the 
road to the Syrian deserts, was the point of convergence for all the attention 
of those looking for surving relatives. From all over the world Armenians sent 
inquiries the Aleppo Prelacy, diverse compatriotic unions and individuals 
always expecting “good news” for recovery of kin.                 

The immense number of inqueries made the Prelacy adopt a special search 
system. Every inquiry was processed by the designated personnel; the 
content of the letter was summarized and immediately communicated to 
assigned individuals.

Alongside query-letters addressed to the Prelacy, often announcements 
were made from the altarof the church by clerics and posted on the walls of 
the church and other public places. The information gathered was combined 
and sent to the inquirer.

Notwithstanding this extensive and systematic effort, very few were able 
to findtheir relatives as most had perished and details of their death were 
unknown.

ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ 
Հայոց Ցեղասպանութեան Հետեւանքով Կորսուած Հարազատներու 
Փնտռտուքի Աշխատանքը Սուրիոյ Տարածքին
Հազիւ հասած իրենց նոր բնակավայրերը՝ Հայկական Ցեղասպանութենէն 
փրկուածները սկսան փնտռել իրենց ընտանիքին կորսուած անդամները, 
հարազատներն ու ծանօթները, բարեկամներն ու համագիւղացիները, եւ առ  
այդ, դիմեցին բազմաթիւ միջոցներու. թերթերու մէջ տպեցին ազդեր՝ «Կը 
փնտռուին» ընդհանուր վերնագրի տակ, տարբեր հասցէներով գրեցին նա- 
մակներ, հարցուփորձի ենթարկեցին վերապրողները եւ երբեմն նոյնիսկ 
վերադարձան Հալէպ եւ սուրիական անապատ ու տեղւոյն վրայ կատարեցին 
կարելի հետախուզական աշխատանքներ:

Հալէպը, որպէս գաղթական հայերու տեղաւորման գլխաւոր կեդրոն, եւ որ- 
պէս սուրիական անապատին բացուող առաջին կայան, իր վրայ սեւեռած 
էր բոլոր փնտռողներուն ուշադրութիւնը. աշխարհի տարբեր անկիւններէն 
Հալէպի Ազգային Առաջնորդարանին եւ տեղւոյն հայրենակցական զա- 
նազան մարմիններուն ու անհատներուն յղուած են հազարաւոր նամակ-
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խնդրագրեր՝ միշտ անոնցմէ «բարի լուր» մը ստանալու ակնկալիքով:

Հարցումներու այս տարափին տակ, Հալէպի Ազգային Առաջնորդարանը 
ստեղծած էր փնտռտուքի յատուկ համակարգ մը. երբ ոեւէ տեղէ այս իմաստով 
դիմում մը ըլլար իրեն, առաջնորդ հայրը կամ այլ պատասխանատուներ 
նամակին ամփոփումը առանձին գիրով անմիջապէս կը փոխանցէին այն 
անհատներուն, որոնք կրնային լոյսի նշոյլ մը ձգել հարցին վրայ եւ ոեւէ 
ձեւով օգտակար ըլլալ որոնման աշխատանքներուն:

Առաջնորդարանի կողմէ յղուած նամակներու կողքին, ըստ անհրաժեշտու- 
թեան, յաճախ եկեղեցիներու խորաններէն յայտարարութիւններ կ'ըլլային, 
կամ տեղական մամուլին մէջ ծանուցումներ կը տպուէին, եւ երբեմն ալ 
եկեղեցւոյ բակին կամ այլ հանրային վայրերու մէջ ազդեր կը փակցուէին, 
ու այս բոլորին արդիւնքը համադրուելով՝ պատասխանը կը փոխանցուէր 
փնտռող ազգայինին:

Հակառակ տարուած օղակաւորուած աշխատանքին, շատ քիչերն են որ  
կրցած են գտնել իրենց հարազատները: Փնտռուողներէն շատերու ճա- 
կատագրի մասին կա՛մ երբեք կարելի չէ եղած տեղեկութիւն ստանալ եւ 
կամ ալ անոնք արդէն իսկ զոհ գացած էին ցեղասպութեան:

DR. ANTRANIK DAKESSIAN
The AGBU Shelter-Home in Aleppo (1919–1927) 
Between 1915 and 1917, during the Armenian Genocide, a number of Armenian 
women and teenage girls were ill-treated and raped on the deportation roads 
and in the desert camps. Others were kidnapped and still others were taken 
to houses where they were treated as slaves and physically molested. A small 
number of women were forced to trade their bodies for survival. The fate of these 
abused women and girls was critical and needed to be addressed as soon as 
WWI ended and the Allied Forces took control of the area. 

As early as 1918 shelter houses were established in different localities like Aleppo, 
Damascus, Bagdag and Alexandretta. Some of these were run by the American 
Near East Relief Society, and other non-Armenian philanthropic groups.

The paper studies the Aleppo Shelter-Home. Founded by the Oriortats Miyutiun 
in June 1919, it was sponsored and administered by the AGBU as of January 
1920 and managed by the said Miyutiun. 

Based on rich archival materials, the extensive correspondence which existed 
between the shelter home and the AGBU Cairo center, and a few published 
articles and notes, the paper examines the Shelter-Home’s inception and mission 
as well as life in the shelter home, those who were accepted, the process of their 
rehabilitation, the care given, the crafts taught (so that the women could make a 
living) and their eventual reintegration in the Armenian space at large.

The paper details the monthly expenses, medical cases and monthly incoming 
residents of the shelter home.
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ԴՈԿՏ. ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՏԱԳԷՍԵԱՆ
ՀԲԸՄի Հալէպի Ապաստանարան-Արհեստանոցը (1919–1927)
1915ի եւ 1917ի միջեւ, Հայոց Ցեղասպանութեան շրջանին, գաղթականութեան 
ճամփաներուն վրայ եւ անապատի գաղթակայաններուն մէջ բազմաթիւ 
հայ կիներ եւ պարմանուհիներ առեւանգուեցան, բռնաբարուեցանշ իբրեւ  
ստրուկ ծառայեցին տուներու մէջ եւ ֆիզիքական խժդժութեան ենթար- 
կուեցան: 

Պատերազմի աւարտին, այս կիներուն վերադարձը՝ հայկական միջավայր, 
բաւական խորթ պարագայ էր եւ հեշտութեամբ չընդունուեցաւ: 1918էն 
սկսեալ այսպիսի անձերու համար ապաստարաններ հաստատուեցան Դա- 
մասկոսի, Հալէպի, Պաղտատի , Աղեքսանդրիոյ մէջ եւ այլուր, որոնք կը  
մատակարարուէին հայ, բայց մանաւանդ օտար բարեսիրական հաստա- 
տութիւններու կողմէ:

Զեկոյցը կը ներկայացնէ ՀԲԸՄի կողմէ մատակարարուող Հալէպի Ապաս- 
տանարան-Արհեստանոցին պատմութիւնը: Ան հիմնուած առած էր Օրիոր- 
դաց Միութեան կողմէ Յունիս 1919ին եւ Յունուար 1920էն սկսըեալ կը 
մատակարաուէր ՀԲԸՄԻ կողմէ: Հիմնուելով արխիւային նիւթերու վրայ, նաեւ 
ապաստանարանէն ՀԲԸՄ Գահիրէի Կեդրոն յղուած նամակագրութեան ու 
այս առնչութեամբ եղած սահմանափակ գրականութեան վրայ, զեկոյցը կը 
ներկայացնէ Ապաստարանին  կեանքը, առողջական պատկերը, նիւթական 
հաշիւները, զոհերը վերստին ընկերութիւն համարկելու համար տարուող 
ջանքերը եւն.:

DR. ANI VOSKANIAN
Ottoman Army Armenian Physicians in post-Genocide Aleppo
The paper highlights the immense contribution of Armenian doctors in the 
development of the field of medicine in Syria.

Right after Ottoman Turkey became embroiled in WWI, Ottoman Armenian 
physicians were conscripted into the Ottoman army. They served not only as 
doctors but as translators too, since most of them were graduates of European 
universities. Very few of these doctors survived the war and the Genocide.

After the Mudros Armistice, several of those who did survive settled in Syria 
and joined the humanitarian efforts. Some 60 Armenian doctors functioned 
in Aleppo from the early 1920s up to the end of WWII.

Among the demobilized doctors sergeant Avedis Djebedjian acquired 
prominence in Aleppo, where he and Dr. Philip Hovnanian established a 
hospital and contributed to the development of Syrian medicine.

Another prominent figure in the field was Dr. Asadur Altounian, who was a 
champion of the development of Medical Sciences in the Middle East for over 
half a century.After establishing himself in Aleppo in the 1890s, Dr. Altounian 
revolutionised the field by incorporating medical equipment into his practice. He 
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was the first in Syria to order and make use of an X-ray machine from London.

With his daughter, Dr. Altounian made great efforts to save orphans and 
refugees. He was ordered to relocate into Istanbul to give medical support 
to the Ottoman army. In fact, Djemal Pasha was X-rayed and given medical 
treatment by Dr. Altounian. 

In 1927 Altounian established the first nursing school in Aleppo, which had 
its first graduates in 1931. 

ԴՈԿՏ. ԱՆԻ ՈՍԿԱՆԵԱՆ
Հայ Զինուորական Բժիշկներ. Օսմանեան Բանակէն Սուրիահայ Գաղթօճախ
Առաջին Համաշխարհային Պատերազմի առաջին օրերէն հայ բժիշկները 
զօրակոչուեցան ու որպէս զինուորական բժիշկներ ծառայեցին Օսմանեան 
բանակին: Անոնք իրենց մեծ ներդրումն ունեցան գրեթէ բոլոր ճակատներուն 
վրայ: Մեծմասամբ արեւմտեան ոստաններու մէջ ուսում ստացած եւ գրեթէ 
բոլոր զօրամասերուն մէջ գործող այս բժիշկները յաճախ նաեւ թարգմանիչի 
դեր ստանձնեցին: Անոնցմէ քիչերը յաջողեցան ողջ մնալ եւ զօրացրուիլ: 

Մուտրոսի Զինադադարէն ետք, վերապրած հայ բժիշկներէն շատեր հաս- 
տատուեցան Սուրիա. միանալով Հալէպ գործող շուրջ երկու տասնեակ 
հայ բժիշկներու, անոնք կազմեցին շուրջ 60 հայ բժիշկներու միաւոր մը: Հայ  
բժիշկներու, դեղագործներու եւ ատամնաբուժներու քանակական գերա- 
զանցութիւնը տեւեց մօտ 25 տարի̀ մինչեւ Բ. Համաշխարհայինի աւարտը:

1918ին զօրացրուածներէն էր Օսմանեան բանակի սպայ, բժիշկ Աւետիս 
Ճեպէճեանը: Ան կ'անցնի Հալէպ եւ բժիշկ Ֆիլիփ Յովնանեանի հետ կը հիմնէ 
հիւանդանոց, որ երկար տարիներ կը ծառայէ ոչ միայն վերապրողներուն, 
այլեւ մեծ ներդրում կ'ունենայ Սուրիոյ բժշկութեան զարգացման եւ յառաջ- 
ընթացին:

Հալէպ գործող բժիշկներէն էր Ա. Ա. Ալթունեանը, որ աւելի քան կէս դար Մ. 
Արեւելքի բժշկութեան յառաջընթացի ջահակիրներներէն կը հանդիսանայ: 
Հալէպ հաստատուելով 1890ականներուն, Ալթունեան կը յեղաշրջէ բժշկու- 
թեան ասպարէզը՝ իր ներմուծած արդիական բժշկութեան նոր ու գիտական 
բազմազան մեթոդներով: 1896ին, Xrayի գիւտէն մէկ տարի ետք, Լոնտոնէն 
Հալէպ կը բերէ գործիքը եւ հիւանդանոց մը կը հիմնէ, որ տակաւ կը 
կատարելագործուի ու կը դառնայ իր բնոյթով առաջինը՝ Սուրիոյ մէջ:

Ա. Համաշխարհայինի տարիներուն, իր դստեր Նորայի օգնութեամբ Ալթուն- 
եան մեծ ներդրում կ'ունենայ հայ որբերու փրկութեան: Համաշխարհայինի 
սկիզբը, ան Ճեմալ փաշայի հրահանգով իր Xrayի սարքը կը տեղափոխէ 
Պոլիս̀  բանակի կարիքներուն ծառայելու: Ճեմալ անձամբ քննուած եւ բու- 
ժում ստացած է Ալթունեանէն:

Ալթունեանի ջանքերով 1927ին Հալէպի մէջ կը հիմնուի բուժքոյրերու դըպ-
րոցը, որ 1931ին կ'ունենայ  իր առաջին շրջանաւարտները:

Սուրիոյ հայ բժիշկներու մատուցած ծառայութիւնները ոչ միայն նպաստեցին 
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Մ. Արեւելքի գիտական, արդի բժշկութեան զարգացման, այլեւ փրկեցին 
բազմաթիւ կեանքեր՝ պատերազմի թէ խախաղ ժամանակներուն:

DR. HAGOP CHOLAKIAN
The Settlement of the Survivors from the Genocide in Syria, Their New 
Habitat and Conditions (1915–1960s) 
After WWI Armenian refugees settled in Syria in four stages: a) after the departure 
of the Ottoman armies, Armenians returned to their native areas which fell within 
the borders of Syria. Thirty-two Armenian localities were thus revived, including 
Aleppo and Damascus; b) after the retreat of the French forces from Cilicia, 
Aintab and Ourfa, a new outflow took place, and these refugees generally settled 
in the western areas of Syria; c) between 1927 and 1932 a new wave of refugees 
from the areas of Diarbakir and Bitlis (mainly Kurdish speaking) settled in the 
Ras Ul Ayn, Hasake, and the vicinity, where thirty Armenian settlements were 
established; d) with the ceding of Alexandretta to Turkey a new wave of refugees 
poured into Latakia, Aleppo, Damascus and Lebanon.

The repatriation of 1946–47 was followed by a flow from rural to urban areas, to 
Lebanon and abroad. Out of the 550 Armenian communities of Syria only 30, 
with some 50,000 population, maintained a significant presence, with a school 
and church, in the second half of the 20th century. 

The paper covers the conditions of the establishment of these settlements and 
their survival up to the 1960s.

ԴՈԿՏ. ՅԱԿՈԲ ՉՕԼԱՔԵԱՆ
Սուրիոյ Մէջ Հայ Վերապրողներու Տեղաբաշխումը Եւ Անոնց Բնակա- 
վայրերու Հիմնադրութեան Պայմաններն Ու Գոյատեւումը Մինչեւ 1960- 
ականները 
Համաշխարհային Առաջին Պատերազմէն ետք հայ գաղթականութիւնը 
Սուրիոյ մէջ տեղաւորուեցաւ չորս հանգրուաններով.-

Ա) Օսմանեան զօրքերու հեռացումէն անմիջապէս ետք, տարագրութեան 
ճամփաներէն տուն վերադարձան Պէյլանի, Մուսա Լերան, Քեսապի 
շրջաններու, Լաթաքիոյ մօտիկ Արամօ եւ Ղնեմիէ բարբառախօս, Եա- 
գուպիէ ու Քնիաէ արաբախօս գիւղերու, իսկ Քիւրտ Տաղի վրայ՝ միայն 
Արֆալի գիւղին բնակիչները: Վերակազմաւորուեցան Հալէպի եւ Դա- 
մասկոսի նախկին գաղութները: Այս երեսուներկու վայրերը հին գաղու- 
թի մնացորդացը կը հանդիսանային:

Բ)  Ֆրանսական զօրքերու Կիլիկիայէն, ինչպէս նաեւ Այնթապէն եւ Ուրֆա- 
յէն հեռանալով երկրորդ գաղթականութիւնը հոսեցաւ Սուրիա, կազ- 
մելով Ազէզի, Ալեքսանտրէթի Սանճաքի, Ծովափնեայ, Որոնդէսի Հով- 
իտի, Հալէպի, Դամասկոսի, Սուրիական Եփրատի Վերին Հովիտի եւ 
Սուրիական Միջագետքի Արեւելեան շրջանակները:

Գ) 1927էն սկսեալ մինչեւ 1932 հայ նոր գաղթականութիւն մը խուժեց 
Սուրիական Միջագետքի հիւսիս-արեւելեան շրջանակները: Նորեկները 
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Պշերիկ կոչուող քրտախօս շրջանի ու մերտինցի արաբախօս հայերն 
էին: Հայաւան մը կը դառնայ Քամիշլին, կը մեծնան Րաս Ուլ Այնի, Այն 
Տիւարի, Տերպեսիէի, Քարամանլիէի, Հասիչէի գաղութները: Կը հիմնուին 
շուրջ 30 գիւղեր:

Դ)  Ալեքսանտրէթի Սանճաքին Թուրքիոյ կցումին հետեւանքով ծայր առած 
գաղթը: Ոմանք կը ցրուին Լաթաքիա, Հալէպ, Դամասկոս, իսկ կարեւոր 
մէկ մասն ալ զանգուածաբար կ'անցնին Լիբանան:

1946–1947ի ներգաղթին կը յաջորդէ գիւղէն քաղաք հոսքը, աւելի մեծ թափ 
կ'առնէ դէպի Լիբանան, ապա Ամերիկա, Քանատա եւ այլուր արտագաղթը: 
Հոգեւոր ու կրթական կեդրոններ (դպրոց-եկեղեցի) ունեցող նախկին 
շուրջ 550 վայրերէն դարու երկրորդ կիսուն մնացած էին միայն 30ը՝ շուրջ 
յիսունհազար բնակչութեամբ:

DR. NORA ARISSIAN
The Armenians of Damascus 
Notwithstanding its small number, the Damascus Armenian community 
constitutes a historical part of the Syrian Armenian community. These Ar- 
menians had settled in Damscus after the Genocide and revived the old com- 
munity there. 

The study of the Damscene Armenian community is a contribution to both 
Armenian and Diaspora studies. 

Based on diverse sources, archival materials, Prelacy registers, Arabic newspapers, 
and Syrian Arab memoirs and accounts, the paper sheds light on Damascus as 
an Armenian center and its history in the post-genocide era.

The paper highlights the growth and formation of the community, its schools, 
voluntary organizations, and churches, as well as its socio-cultural growth in the 
last one hundred years. It underlines the role a number of prominent Damascene 
Armenians had in various aspects of Syrian politics, society, economy and 
culture. Furthermore, the paper examines the relations of the community with 
the local cultural circles and assesses the Damascene Armenian community 
from the local Arab perspective.

ԴՈԿՏ. ՆՈՐԱ ԱՐԻՍԵԱՆ
Դամասկոսի Հայերը
Հակառակ փոքրաթիւ գաղութին, Սուրիոյ մայրաքաղաքին մէջ կայք հաս- 
տատած ցեղասպանութենէն մազապուրծ հայերու պատմութիւնը կու գայ  
ամբողջացնելու սուրիահայութեան պատմութիւնը, իսկ Դամասկոսի մէջ  
անոնց ներկայութեան ուսումնասիրութիւնը ներդրում է սփիւռքագիտութեան:

Հիմնուելով տարբեր աղբիւրներու վրայ, զեկուցումը կը շօշափէ Դամասկոսի 
մէջ հայերու ներկայութեան, կ'անդրադառնայ Դամասկոսի՝ իբրեւ յետ-ցեղա- 
սպանութեան կայքի, ապա նաեւ տարիներու ընթացքին անոնց կեանքի 
հոլովոյթին:
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Օգտագործուած աղբիւրներուն մաս կը կազմեն սուրիական մամուլը, արաբ 
սուրիացիներու յուշերն ու վկայութիւնները, ինչպէս նաեւ Դամասկոսի Ազ- 
գային Առաջնորդարանի տոմարները:

Ակնարկ կը կատարուի նաեւ Դամասկոսի մէջ գաղութի կազմաւորման, որ 
կ'ընդգրկէ եկեղեցական, ընկերային, մշակութային ոլորտները, կրթական 
կեանքի հոլովոյթը, եւ հայկական ազգային վարժարաններու կազմաւորումն 
ու զարգացումը:

Զեկոյցը կ'ուսումնասիրէ դամասկահայ գաղութի առնչութիւնները արաբ տե- 
ղացի ընկերութեան հետ, միաժամանակ կ'անդրադառնայ դամասկահա- 
յութեան ներկայութեան՝ սուրիական տեսանկիւնկէն: Զեկոյցը լոյս կը սփռէ 
նաեւ դամասկահայ յայտնի դէմքերու վրայ, որոնք ներդրում ունեցած են 
Սուրիոյ պետական, ռազմական, մշակութային ոլորտներուն:

Ցեղասպանութենէն ետք Դամասկոսի մէջ հայերու ներկայութեան պատ- 
մութիւնը,կարեւոր մասնիկ կը հանդիսանայ սուրիահայութեան կեանքին:

DR. VAHE TACHJIAN 
Syrian Jazira and the Armenains in the 1920s: A Colonialist Episode During 
the French Mandate
In the early 1920s thousands of Armenian refugees were settled in the 
Syrian Jezira district. These new settlements were established at a time 
when thousands of Armenians had already been settled and started to make 
a living in Aleppo, Beirut and Alexandretta refugee camps.

These newest refugees coming from Turkey were settled in little known 
localities like Jezira and elsewhere, far from other Syrian Armenian 
settlements. These new arrivals were mostly Kurdish-speaking Armenians 
who were uprooted from rural regions east of Diarbekir as well as from 
areas southwest of Bitlis. Unfortunately there is a lack of available sources of 
information about this massive deportation.

The paper highlights this historical fact and examines the treatment of these 
new incoming refugees by the French mandate authorities. In fact, at that 
time, the mandating powers had adopted a colonization policy concerning 
Jezira, and the settlement of the refugee Armenians in that area was planned 
to provide strong leverage for the success of this colonization policy. 

Actually this is the time when new Armenian settlements, like Hasake and 
Kamishli mushroomed in Syrian Jezira, where the Assyrian and Armenian 
settlements were envisaged as playing a pivotal role.

ԴՈԿՏ. ՎԱՀԷ թԱՇՃԵԱՆ
Սուրիական Ճեզիրէն Եւ Հայերը 1920ականներուն. Գաղութատիրական 
Դրուագ Մը Ֆրանսական Հոգատարութեան Տակ
Հազարաւոր հայ գաղթականներ 1920ականներուն կը բնակեցուին սուրիա- 
կան Ճեզիրէի շրջանին մէջ։ Այս նոր բնակեցումը տեղի կ'ունենար այնպի- 
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սի պահու մը երբ բազմահազար հայեր կը շարունակէին ապրիլ Հալէ- 
պի, Պէյրութի եւ Ալեքսանտրէթի գաղթական հիւղաւաններուն մէջ։ Թուրք- 
իայէն հասնող գաղթականները կը հաստատուէին Ճեզիրէի նման այդ  
տարիներուն յարաբերաբար անծանօթ եւ հայաբնակ կեդրոններէ մեծա- 
պէս հեռու վայրի մը մէջ։ Նոր ժամանածները մեծամասնութեամբ քրտա- 
խօս հայեր էին, որոնք գլխաւորաբար կու գային Տիարպեքիրէն արեւելք 
եւ Պիթլիսէն հարաւ-արեւմուտք գտնուող գիւղական շրջաններէ։ Դըժ-
բախտաբար հայկական զանգուածային այս տեղահանութեան մասին 
հարուստ աղբիւրագիտութիւն գոյութիւն չունի։

Զեկոյցը կը միտի անդրադառնալ պատմական այս իրադարձութեան եւ  
քննել ֆրանսական հոգատար իշխանութիւններուն վերաբերմունքը նոր  
ժամանած գաղթականներուն հանդէպ։ Խորքին մէջ հոգատար մարմին- 
ները գաղութատիրական քաղաքականութիւն մը կ'իրականացնէին այդ  
ժամանակներուն Ճեզիրէի մէջ, իսկ հայերու գաղթականական այս հո- 
սանքը կարեւոր լծակ մը պիտի ըլլար այս ծրագիրին յաջողութեան։ Այս 
տարիներուն է որ սուրիական Ճեզիրէի մէջ կը հիմնուին նոր աւաններ, 
ինչպէս Հասաքէ, Քամիշլի, ուր հայ եւ ասորի բնակութիւնները այս գծով 
պիտի խաղային ռահվիրայի դերը։

KHACHIG MOURADIAN
Genocide and Humanitarian Resistance in Der Zor, 1915–1916
Once the eastern and central provinces of the Ottoman Empire had been 
emptied of Armenians, Talat turned his attention to Ottoman Syria. Talat 
knew full well that sending deportees to Der Zor was tantamount to a death 
sentence; further action would probably not be necessary. Yet Armenian 
agency was overlooked. The humanitarian resistance network anchored 
thousands in Aleppo and saved the lives of thousands of others elsewhere 
in Ottoman Syria. And while it is true that most deportees were languishing 
in concentration camps, with hundreds dying every day of disease and 
deprivation, the Armenians could not be written off. They had begun to 
eke out subsistence in several towns. One CUP official was enraged to see 
Armenian life reconstituted in the town of Der Zor in spring 1916. The threat 
that the deportees would reconstitute fully viable Armenian communities 
in Ottoman Syria prompted the authorities to initiate a second wave of 
the genocide. The Ottoman authorities liquidated the camps along the 
Euphrates in spring and summer 1916 and marched the deportees in the 
direction of Der Zor. There, a reinforced gendarmerie, alongside Circassian 
bands from the district, massacre around 200,000 deportees in summer 
1916. This paper examines the developments in the Der Zor region from the 
arrival of the first deportees in May 1915 until the massacres in summer 1916.

խԱՉԻԿ ՄՈւՐԱՏԵԱՆ
Ցեղասպանութիւնն Ու Մարդկային Ընդդիմութիւնը Տէր-Զօրի Մէջ, 1915–1916 
Երբ Օսմանեան Կայսրութեան արեւելեան եւ կեդրոնական նահանգները 
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դատարկուեցան հայերէն, Թալէաթ իր ուշադրութիւնը ուղղեց Օսմանեան 
Սուրիա: Թալէաթ շատ լաւ գիտէր, որ տեղահանուած հայերը Տէր Զօր 
ղրկելը համազօր էր մահուան դատավճիռի, եւ յետագայ գործողութիւններու 
կարիքը պիտի չմնար: Սակայն այդպէսով ան հայկական փրկարար դերա- 
կատարութիւնը կը թերագնահատէր: Մարդասիրական դիմադրութեան 
ցանցը հազարաւորներ տեղաւորեց Հալէպի մէջ եւ փրկեց կեանքերը հա- 
զարաւոր ուրիշներու՝ Օսմանեան Սուրիոյ տարբեր վայրերուն մէջ: Հակառակ 
անոր, որ տեղահանուած հայերը կը ցամքէին կեդրոնացման ճամբարներուն 
մէջ, հարիւրաւորներ կը մահանային հիւանդութենէ եւ զրկումէ, հայերը 
չբնաջնջուեցան: Անոնք սկսան գոյատեւել տարբեր աւաններու մէջ: 
Իթթիհատ Վէ Թերաքքըի պաշտօնատար մը բորբոքեցաւ, երբ տեսաւ 
հայկական կեանքի վերակազմաւորումը Տէր Զօրի մէջ, 1916ի գարնան: 
Այն սպառնալիքը, որ գաղթականները կրնան վերականգնիլ եւ վերածուիլ 
լիարժէք եւ կենսունակ հայ համայնքներու՝ Օսմանեան Սուրիոյ մէջ, մղեց 
իշխանութիւնները, որ նախաձեռնեն ցեղասպանութեան երկրորդ ալիք մը: 
Օսմանեան իշխանութիւնները լուծարեցին Եփրատի երկայնքին գտնուող 
գաղթակայանները 1916ի գարնան ու ամրան, եւ քշեցին գաղթական հա- 
յերը դէպի Տէր Զօր: Հոն՝ 2016ի ամրան, ոստիկանութիւնը եւ շրջանի չէրքէզ 
խումբերը, ջարդեցին մօտաւորապէս 200,000 հայ գաղթականներ: Զեկոյցը 
կը քննարկէ Տէր Զօրի մէջ տեղի ունեցած զարգացումները՝ Մայիս 1915ին 
առաջին գաղթականներու ժամանումէն  մինչեւ 1916ի ամրան ջարդերը:  

DR. SHOGHIG ASHEKIAN
From Displacement to Repatriation. Collective Memory and Personal 
Experience, the Case of Kesab
The paper covers the three deportations of Kesab: 1909, 1915 and 2014. 
Based on observations and analysis of collective memory experiences, 
exclusively from an Armenian perspective, the paper examines, from diverse 
angles, the 2014 uprooting and its connections with the Armenian Genocide 
and the basic issues of the Armenian Cause.

The Kesab case is presented as a case-study of Armenian history, yet at 
the same time, as part and parcel of Syrian Armenian history. Accordingly, 
the conclusions of the paper reflect a line of thought from one case to 
generalities. Such generalities may have weak foundations, but are worth 
considering.

ԴՈԿՏ. ՇՈՂԻԿ ԱՇԻԳԵԱՆ
Տեղահանութենէն «Հայրենացում». Հաւաքական Յիշողութիւն Եւ Անձնա- 
կան Փորձառութիւն. Քեսապի Պարագան
Ուսումնասիրութեան տեսադաշտը Քեսապի 1909, 1915 պատմական եւ 
2014ի ժամանակակից տեղահանութիւններն են: Հաւաքական յիշողութեան 
եւ անձնական փորձառութեան հիման վրայ դիտարկումի ու վերլուծական 
միջոցներով եւ բացառապէս հայկական շրջագիծի մէջ բազմաթիւ դիտան- 
կիւններէ քննարկման նիւթ կը դառնան 2014ի տեղահանութիւնն ու անոր  
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աղերսները՝ Հայկակական Ցեղասպանութեան եւ առնչութիւնները հայկա- 
կան հիմնախնդիրներուն: Քեսապը իր քննարկուող նիւթով փոքր պատ- 
մութեան օրինակ է, բայց միաժամանակ սուրիահայութեան պատմութեան 
մաս կը կազմէ: Ասով ալ եզրակացութեան մէջ իմի բերուած ուսումնա- 
սիրութենէն բխող եզրայանգումները, մասնակի երեւոյթէ մը մեկնած ըլլալով՝ 
կրնան ընդհանրական օրինաչափութիւններու զօրութիւնը չունենալ, բայց 
արժանի են անհրաժեշտաբար նկատի առնուելու:

SOSE PILAVDJIAN
Syrian-Armenian Cultural Loss
After a brief description of a number of Armenian monuments erected in Syria 
starting in thelatte 14th century and elaborating on the contribution of the 
Armenians to medieval Syria, the paper underlines the long-standing cultural, 
economic and historical relations that exist between the Armenians and Syria. 
Pilavdjian notes that Aleppo was the first station of Armenian refugees and 
a principal settlement area for them. She argues that these facts have led 
Armenians and others to venture into collecting Armenian cultural artifacts in 
Syria. Indeed a number of Syrian-Armenian collectors have been instrumental 
in collecting Armenian cultural materials including manuscripts, 19th century 
photos, souvenirs and mementos of the fatherland, songs and tales, carpets, 
handcrafts, needle work, documents, coins, etc.

Based on personal experience, Pilavdjian details the loss of her father’s rich 
collection of Armenian cultural artifaccts, lost when their apartment and the 
whole building was demolished by the very first bombs that hit Aleppo.

The paper surveys the damage a number of Armenian medieval architectural 
monuments have suffered in the ongoing war in Syria, alongside the 
destruction and ruining of 20th century Armenian churches, cemeteries and 
monuments, erected in memory of the Armenian Genocide particularly those 
in Aleppo, Der Zor and Margade.

ՍՕՍԷ ՓԻԼԱւՃԵԱՆ
Սուրիահայ Մշակութային Կորուստը
Զեկոյցը ամփոփ գիծերու մէջ կը ներկայացնէ Սուրիոյ տարածքին ժԴ. դա- 
րէն սկսեալ կառուցուած հայկական կրօնական շինութիւնները եւ անդ- 
րադառնալէ ետք հայոց նպաստին՝ միջնադարեան Սուրիոյ, կ'ընդգծէ հա- 
յերու եւ սուրիացիներու դարաւոր կապերը մշակութային, տնտեսական եւ 
այլ բնագաւառներու մէջ:

Հալէպ ըլլալով դէպի արաբական անապատները բացուող առաջին կայա- 
րանը, ուր մեծաթիւ գաղթական  հայեր տեղաւորուեցան, զեկոյցը կը մատ- 
նանշէ որ հետեւաբար Հալէպ նաեւ հարուստ է Արեւմտեան Հայաստանէն 
ու Կիլիկիայէն բերուած հայ անցեալի ցուցանմուշներով: Ասիկա հետա- 
քրքրութիւն յառաջացուց այլեւայլ անհատներու մօտ՝ հաւաքելու պապե- 
նական անցեալէն բերուած զանազան իրեղէններ՝ փաստաթուղթեր, մետա- 



62   ՍՈՒՐԻՈՅ ՀԱՅԵՐԸ

ղադրամներ, լուսանկարներ, ձեռագիրներ, գորգեր, ձեռարուեստի գործեր, 
ասեղնագործ, պղինձի եւ արծաթի գործեր եւն:

Զեկոյցը կը մանրամասնէ զեկուցաբերին հօր՝ Խորէն Փիլաւճեանի հաւա- 
քածոն, որ ոչնչացաւ Հալէպի մէջ ծայր առած կռիւներու առաջին իսկ օրե- 
րուն, երբ անոնց բնակած շէնքը փուլ եկաւ ռումբերու հետեւանքով:

Զեկոյցը կը խօսի նաեւ Սուրիոյ մէջ գտնուող միջնադարեան շարք մը հայկա- 
կան յուշարձաններու աւերումին մասին, ու կը ծանրանայ նաեւ Հալէպի, 
Տէր Զօրի եւ Մարկատէի մէջ կանգնեցուած Հայոց Ցեղասպանութեան յու- 
շարձաններուն կրած վնասներուն:

MARUSH YERAMIAN
Syrian-Armenian Literature: Reflecting the War (2012–2015)
Nothwithstanding the fact that the Syrian crisis is having a very strong impact 
on Aleppine Armenian dailycommunity life, the local leadership as well as 
social and volunteer groups are involved in a daily effort to maintain a flow of 
life-as usual.

The paper highlights Aleppine literature which can be given this status of “life-
as-usual”. Aleppine daily literature has started to reflect war in general and 
the daily fighting through poetry, short stories, diaries, essays, etc.

Alongside the usual means of published materials, namely newspaper, books, 
etc., the internet and Facebook have been instrumental in giving broad 
exposure to Aleppine Armenian literature.

ՄԱՐՈւՇ ԵՐԱՄԵԱՆ
Սուրիահայ՝ Պատերազմի Գրականութիւնը (2012–2015)
Հակառակ անոր որ, սուրիական տագնապը ինքզինք խիստ կերպով զգա- 
ցուց հալէպահայ գաղութի առօրեային մէջ,  սակայն ղեկավար մարմիններու 
եւ ընկերային միութիւններո  աշխատանքին շնորհիւ փորձ եղաւ – եւ կը 
շարունակուի – գաղութին կեանքը կարելի ինչափ բնականոն պահել:

Այս «բնականոն»ին մէջ է նաեւ գրականութիւնը,  որ ուղղակիօրէն սկսաւ  
արտայայտել պատերազմական առօրեան գեղարուեստական դրսեւորումով՝ 
բանաստեղծութիւն,  պատմուածք, օրագրութիւն, կարճ նշմարներ եւն:

Սովորական միջոցներուն կողքին՝ մամուլ եւ գիրք,  կարեւոր դերակատա- 
րութիւն ունեցաւ նաեւ համացանցը, իր Դիմատետրով:

HAGOP MIKAYELIAN 
Translations into Arabic: The Syrian-Armenian Effort
Armenian-Arab relations can be traced back to pre-Chrsitian times and have 
been uninterrupted ever since. These relations have involved the diverse 
spheres of politics, medicine, literature, sciences and trade.
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Arab domination over Armenia had a very strong impact on the Armenian 
language, yet culturally the influence was mutual.

As of the early 20th century, right after the Genocide a new set of relations, 
which are significant particularly in culture and literary translations, was 
established between the two nations. These new relations promoted mutual 
cultural recognition. Indeed between 1970 and 2000 translation from 
Armenian into Arabic and vice versa flourished in the fields of both literature 
and history.

The paper highlights the result of this effort and its impact on bridging gaps 
between these two nations and promoting knowledge of mutual national 
issues and concerns.

Notwithstanding the great achievements of this translation so far, it is not 
considered enough. This is particularly as it has not gone much beyond 
limited professionalism, has not been institutionalized and has remained the 
result of individual, self-motivated effort.

ՅԱԿՈԲ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ
Հայ-Արաբական թարգմանչական Գրականութեան Զարգացումը Սուր- 
իոյ մէջ
Հայ-Արաբական յարաբերութիւնները սկսած են նախաքրիստոնէական շըր- 
ջանին եւ շարունակուած յաջորդող դարերուն, սկիզբը քաղաքական ոլորտին 
մէջ, ապա գիտական-մշակութային՝ երբ հայեր սկսած են հետաքրքրուիլ 
արաբական բժշկութեամբ, իսկ արաբները՝ հայկական զրոյցներով:

Հայաստանի վրայ արաբական տիրապետութեան շրաջանին, երկու ժողո- 
վուրդներու միջեւ մշակութային, յատկապէս լեզուական, փոխազդեցութիւնը 
եղած է շեշտակի:

Քսաներորդ դարը առիթ ստեղծած է, որ բազմակի յարաբերութիւններու 
դուռ բացուի երկու ժողովուրդներուն միջեւ, որոնցմէ ամէնայատկանշականը 
մշակութային-գրական-թարգմանչական ոլորտն էր, զիրար ճանչնալու ան- 
հրաժեշտութենէն մղուած:

1970–2000 շրջանը յատկանշուեցաւ երկկողմանի բաւական կենսունակ 
թարգմանչական աշխատանքով, երբ տասնեակներով գիրքեր թարգմանուե- 
ցան, թէ՛ գեղարուեստական եւ թէ՛ ազգային առնչութեամբ:

Զեկոյցը կ'անդրադառնայ նաեւ թարգմանչական աշխատանքին նպաստին՝ 
երկու ժողովուրդներու մշակութային եւ ազգային խնդիրներու փոխ-ճանա- 
չողութեան:

Ուշացած սկիզբ մը ունեցած թարգմանչական այս աշխատանքը գովելի 
ըլլալով հանդերձ, բաւարար չի նկատուիր, մանաւանդ որ ան ընդհանրապէս 
մնաց սիրողական հարթակի վրայ, ու կարելի չեղաւ արհեստավարժական 
եւ հաստատութենական դիմագիծ տալ անոր:
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KHOREN GRIGORIAN
Genocide Memory and the Syrian Armenians: Return to the Fatherland 
(Memory Anthropology)
The paper studies Syrian Armenians temporarily or permanently settled in 
the Republic of Armenia (RA) as once-more refugees, and argues that this 
refugee crisis is a new motivation for establishing a collective memory of the 
Armenian genocide.

The paper is based on extensive qualitative and quantitative interviews with ten 
Syrian-Armenian refugees, in which it becomes evident that these refugees 
see their settlement in RA as a continuation of their refugee identity. Alongside 
the interviews Syrian Armenian survivors’ memoirs have been researched and 
referred to in order to validate the author’s arguments. Thus, a renewed version 
of perception of oneself as a refugee even in the third and fourth generation is 
registered.

Based on the experience of the Syrian Armenian refugees,  the paper describes 
memory of the Genocide from a human archeological memory perspective. 

The paper highlights an individual case study through examining “quick help” 
NGO activities and their support to the Syrian Armenian community in the 
context of the complicated process of their settlement in Armenia and their 
inter- and intra-ethnic problems from an ethnographic perspective.

խՈՐԵՆ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ
Ցեղասպանութեան Յիշողութիւնը Եւ Սուրիահայերը. Վերադարձ Դէպի 
Հայրենիք (Յիշողութեան Մարդաբանութիւն)
Զեկոյցը կը ներկայացնէ 2011–2012ին Սուրիայէն գաղթած եւ Հայաստանի 
Հանրապետութիւն ժամանակաւոր կամ մշտական հաստատուած սուրիա- 
հայերը որպէս վերագաղթեալներ, իսկ այս գաղթը՝ որպէս ցեղասպանութեան 
յիշողութեան նոր խթան: Զեկոյցը հիմնուած է սկզբնական 10 ծաւալուն կեն- 
սագրական հարցազրոյցներու վրայ, որով յստակ կը պատկերագրուի թէ գաղ- 
թեալներուն համար Սուրիայէն՝ ՀՀ տեղափոխուիլը որպէս «գաղթի ճանա-
պարհի շարունակութիւն» կ'ընկալուի: Ուստի, կը բացայայտուի Հայոց Ցե- 
ղասպանութիւնը ապրածներու արդէն 3րդ եւ աւելի սերունդներու մօտ ցե- 
ղասպանութեան եւ անոր հետեւանքով գաղթի ճանապարհը բռնած «ճա- 
կատագրի» նորովի ընկալում: 

Զեկոյցը կը ձգտի սուրիահայ ընտանիքներու օրինակով ցեղասպանութեան 
յիշողութիւնը նկարագրել յիշողութեան մարդաբանութեան տեսանկիւնէն: 
Օգտագործուած են սուրիահայ վերապրածներու յիշողութիւնները, ապրում- 
ները եւ լուսանկարներն ու տեսանիւթերը: Հայկական այլեւայլ բնակա- 
վայրերէն գաղթած եւ Սուրիա հաստատուած հայ ընտանիքներու սերունդ- 
ներու կենսագրութեան խորազն ինքննութիւնը կը ներկայացուի որպէս 
ցեղասպանութեան յիշողութեան եւս մէկ օրինակ: Կը ներկայացուին նաեւ 
սուրիական ճգնաժամի տարիներուն կազմակերպուած «Շտապ օգնութիւն» 
կոչուող կազմակերպութեան ձեռնարկած գործառոյթները՝ հայկական 
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համայնքի համար եւ  սուրիահայերու ներդրումը այդ կազմակերպութեան:

Մասամբ կը ներկայացուի նաեւ սուրիահայերու՝ ՀՀ հաստատուելու բարդ 
գործընթացը եւ ներէթնիք ու ենթաէթնիք խնդիրներու դիտարկումը՝ ազ- 
գագրական տեսանկիւնէն:

DR. TEHMINÉ MARDOYAN
Syrian Armenians in the Republic of Armenian and the Republic of 
Artsakh: Current Issues and Likely Options for Resolutions 
The paper portrays how the repatriation of Syrian Armenians to the Republic 
of Armenia and the Republic of Artsakh (Karabagh) has been accomplished. It 
discusses the existence of systematic and clear-cut plans for their incorporation 
into local society and the basic problems the refugees currently face. In fact 
their repatriation took place in difficult conditions, thus their incorporation is 
complicated and takes time.

The paper argues that care from the fatherland is very important and ongoing, 
consistent care should be given to address their difficulties. As some of the 
repatriates are having thoughts of further migration, the paper argues that 
efforts should be made to enable the Syrian Armenians to reconstruct their 
lives and envisage their future in their fatherland.In this regard the paper 
emphasizes the input, novelties and variety that these settlers have brought 
to Armenian society. 

The paper argues that support for the Syrian Armenian settlers has been 
generally successful. Nonetheless, steps should be taken to alleviate any 
further difficulties that might arise at any moment.

ԴՈԿՏ. թԵՀՄԻՆԷ ՄԱՐՏՈՅԵԱՆ
Սիրիահայերը Հայաստանի Հանրապետութիւնում Եւ Լեռնային Ղարա- 
բաղի Հանրապետութիւնում: Առկայ խնդիրներն Ու Լուծման Հնարաւոր 
Տարբերակները
Ինչպէ՞ս իրականացաւ սուրիահայերու հայրենադարձութիւնը, ինչպէ՞ս ար- 
ձագանգեցին ՀՀն եւ ԼՂՀն: Գոյութիւն ունէ՞ր հասարակութեան մէջ սուրիա- 
հայերու ներգրաւման յստակ եւ համակարգուած ծրագիր: Որո՞նք են 
սուրիահայերու առջեւ այսօր ծառացած խնդիրները: 

Սուրիահայերու հայրենադարձութիւնը տեղի ունեցաւ դժուար պայմաններու 
մէջ, հետեւաբար հասարակության մէջ անոնց ներգրաւման խնդիրը բարդ է 
եւ ժամանակատար: Զեկոյցը կը կարեւորէ հայրենիքի հոգածութիւնը սուրիա- 
հայերու նկատմամբ: Ճիգ պէտք է տանիլ, որ սուրիահայերը վերաիմաս- 
տաւորեն իրենց կեանքը, ու իրենց ապագան Հայրենիքի մէջ տեսնեն, մանա- 
ւանդ որ անոնց մէջ Հայրենիքը լքելու վտանգ կայ: Սուրիահայերուն աջակ- 
ցելու փորձը թէեւ կարելի է յաջող համարել, սակայն մշտապէս հարկ է հե- 
տեւողական ըլլալ՝շուտափույթ լուծելու զանոնք յուզող նորածագ խնդիր- 
ները: Զեկոյցը կ'անդրադառնայ նաեւ սուրիահայերուն՝ ՀՀ բերած նպաստի 
զանազան երեսակներուն:
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ARMENAK TOKMAJYAN
Reconstructing Aleppo
The ongoing conflict in Syria has left many cities heavily damaged. History 
shows that huge cities like Aleppo do not “die” and as soon as the major 
violent activities stop, large-scale reconstruction processes begin.

The paper dwells on the reconstruction plans for the city of Aleppo. It argues 
that the reconstruction plan should be well researched, thought throughand 
discussed before the war ends. The paper aims at partially answering the 
following question: why is it important to think about possible reconstruction 
plans for Aleppo when the war is still on? 

Lessons learned from previous reconstruction cases like Sarajevo and Beirut 
indicate that rapid post-war reconstruction has left unattended many social, 
economic and architectural problems from which these two cities still suffer. 
The paper underlines three interrelated problems: a)  rapid reconstruction 
processes seem to have a top-down approach, which prioritizes business 
interests over important social and historical factors; b) such interest-based 
reconstruction may also be an exclusive process where large portions of 
the affected population (like refugees) are excluded; c) while reconstruction 
corporations focus on shiny malls and downtowns, the majority of the affected 
population who come to major cities build slums and enlarge the city.

The paper will address these issues in the light of the Sarajevo and Beirut 
reconstruction experiences and, accordingly, discuss possible ways of 
avoiding the repetition of these “mistakes” when the time comes to reconstruct 
the world’s longest continuously inhabited city, Aleppo. 

ԱՐՄԵՆԱԿ թՈՔՄԱՃԵԱՆ
Հալէպի Ճարտարապետական Վերակառուցումը
Սուիրիոյ մէջ շարունակուող հակամարտութիւնը բազմաթիւ քաղաքաներ 
ծանրօրէն աւերակեց: Պատմութիւնը կը հաւաստէ, սակայն, որ մեծ քա- 
ղաքներ – ինչպէս Հալէպը – չեն մեռնիր: Ընդհակառակը, անմիջապէս որ 
բրտութեան ալիքը դադրի, լայնածիր վերակառուցման աշխատանաքներ 
ծայր կ'առնեն:

Զեկոյցը կ'արծարծէ Հալէպիը վերակառուցման ծրագրերը: Ան կ'ընդգծէ 
որ վերակառուցման ծրագիրը պէտք է լաւապէս սերտուի, մտածուի եւ  
քննարկուի՝ նախքան պատերազմը աւարտի: Ան կը հիմնաւորէ իր այս տե- 
սակէտը՝ բերելով օրինակները նախորդ փորձերու, ինչպիսիք են Սարա- 
եւօն եւ Պէյրութը: Զեկոյցը կը մատնանշէ որ յետ-պատերազմեան շտապ  
վերակառուցումը բազմաթիւ ընկերային, տնտեսական եւ ճարտարապե- 
տական բարդութիւններ յառաջացուցած է, որոնցմէ վերոոյիշեալ երկու 
քաղաքները ցարդ կը տառապին: Զեկոյցը կը քննադատէ նման շտապողական 
եւ ոչ-խորապէս քննարկուած վերակառուցումը, ուր նախապատուութիւն կը 
տրուի տնտեսական շահերու, նախկին բնակչութեան մեծ շերտ մը կը մնայ 
դուրս, եւ մինչ շինարարարական ընկերութիւնները կը կառուցեն փայլուն, 
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ապակեպատ շէնքեր, անրդին նախկին քաղաքաբնակները կը կառուցեն 
խրճիթներ՝ ու կ'ընդարձակեըն քաղաքը:

Զեկոյցը, հետեւաբար, կը միտի Պէյրութի եւ Սարաեւոյի փորձէն մեկնելով 
յառաջադրել վերակառուցման տարբեր ծրագիր մը Հալէպին` աշխարհի 
ամէնաերկար մարդաբնակ քաղաքին:

KEVORK HAGOPIAN
The Syrian-Armenian Community and the Post-war Syrian State 
Taking the Syrian minorities’ perspective into consideration, one may argue 
that neither “Islamism” nor “Arabism” seems likely to unite the diverse 
communities of Syria. There are sectarian tensions among the Muslims; non-
Muslim minorities and Muslim moderates are afraid of the emergence of an 
Islamic state; among Kurds (and other ethnic minorities) there are concerns 
about Arabisation. Hence, the adoption of Syrian state citizenship as a unifying 
factor may lead the diverse multinational and multi-ethnic communities of 
Syria to reconcile their disagreements. Bearing in mind the integrating role 
various ethnic and religious minorities played building modern Syria, Syrian 
citizenship can serve as a common denominator and ensure equality and rule 
of law to all Syrians without discrimination in religious, cultural or ethnic terms.

The paper highlights the preoccupations of the Syrian Armenian community 
concerning the current political instability and Syria’s ambiguous future. 
The paper denotes a number of matters of principle which, arguably, could 
guarantee minority rights and their sustainability in the Syrian state. These 
include protection of Armenian identity; equality and non-discrimination; 
active participation in political, social and economic life; respect for human 
rights provisions; minority group rights vis-a-vis historical or cultural places 
and transnational considerations; measures against marginalization and 
exclusion in all walks of Syrian socio-political, cultural and economic life.

ԳԷՈՐԳ ՅԱԿՈԲՃԵԱՆ
Սուրիահայութիւնը եւ Յետ-պատերազմեան Սուրիան
Սուրիոյ փոքրամասնութիւններուն ունեցած հեռանկարէն մեկնելով, կարելի  
է ըսել, թէ ո՛չ «իսլամիզմը» ո՛չ ալ «արաբիզմը» կրնան միաւորել Սուրիոյ  
բազմաբնոյթ հաւաքականութիւնը: Նկատի ունենալով իսլամհատուածնե- 
րու լարուածութիւնը, ոչ-իսլամ եւ չափաւոր-իսլամ սուրիացիներուն մտա- 
վախութիւնները՝ իսլամական իշխանութեան յառաջացումէն, ինչպէս եւ 
քիւրտերուն եւ ոչ-արաբ փոքրամասնութիւններուն մտավախութիւնները 
արաբականացման քաղաքականութիւններէն միաւորող գործօն իբրեւ կա- 
րելի է օգտագործել սուրիական պետական քաղաքացիութեան «սուրիա- 
կանութիւն (Syrianism)» տարազումը՝ Սուրիոյ բազմազգ, բազմակրօն, բազ- 
մալեզու եւ բազմամշակոյթ ընկերութիւնները հաշտութեան եւ համակե- 
ցութեան առաջնորդելու: 

Սուրիահայութիւնը, թէեւ համեմատաբար խաղաղ ու օրէնքով սահմանուած 
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եւ գործադրուած որոշ արտօնութիւններով օժտուած անցեալ մը ունի 
Սուրիոյ մէջ, սակայն այսօր կը դիմագրաւէ անկայուն ներկայի ու անորոշ 
ապագայ մը:

Սուրիահայութիւնը Սուրիոյ ներկայ հակամարտութեան ընթացքին եւ յետ-  
պատերազմեան շրջանին, պէտք է աշխատի ապահովել փոքրամասնու- 
թիւններու իրաւունքներու հիմնական սիւները.- 1-Ինքնութեան պահպա- 
նում 2- Հաւասարութեան եւ անխտրականութեան հաստատում 3- Սուր- 
իոյ քաղաքական, տնտեսական ու ընկերային կեանքի մէջ գործօն մաս- 
նակցութիւն:

Զեկոյցը կ'անդրադառնայ նաեւ Սուրիոյ փոքրամասնութիւններու իրաւունք- 
ներու սահմանումին, մտահոգութիւններուն, բնակութեան, կեանքի ապա- 
հովութեան, անոնց պատմամշակութային իրաւունքներու պահպանման 
սահմանադրական երաշխիքներուն: 

Զեկոյցը կը շեշտէ հայ փոքրամասնութեան մասնակցութեան ապահովումը 
Սուրիոյ հանրային կեանքին քաղաքական, տնտեսական ու ընկերային 
ոլորտներուն:
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ՆՊԱՏԱԿ
Հայկական Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան Կեդրոնը կը նպատակադրէ.-
• Սատարել անցեալի ու ներկայի սփիւռքահայ բնակավայրերու եւ  

մշակոյթի մասին ակադեմական գիտելիքի հարստացման.
• Հետազօտական լուսարձակի տակ առնել Միջին Արեւելքի հայա- 

գաղութներու ընկերային, քաղաքական, տնտեսական, մշակութային  
եւ մարզական նպաստը ասպնջական երկիրներուն.

• Տարածել ակադեմական գիտելիք՝ Սփիւռքի ինքնութեան, հայա- 
պահպանութեան, համարկումի գործընթացին եւ առնչակից երեւոյթ- 
ներուն մասին.

• Հաւաքել, թուայնացնել, մշակել եւ վերլուծել առաջնային տուեալ- 
ներ Սփիւռքի մասին.

• Գործել տեղական եւ միջազգային նման կեդրոններու հետ.
• Ըստ կարելիին փրկել Սփիւռքի մշակութային ժառանգութիւնը։

ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
• Կը կազմակերպէ տարեկան թեմատիկ գիտաժողովներ՝ Սփիւռքի 

բնակավայրերու, երեւոյթներու, հաստատութիւններու թէ անձնաւո-
րութիւններու մասին։

• Կը հրատարակէ գիտաժողովի նիւթերը, գրքոյկներ, զեկոյցներ, լրա- 
տուներ եւ այլ նիւթեր, որոնք կը լուսաբանեն Սփիւռքի զանազան 
երեսակներ։

• Կը հիւրընկալէ հանրային դասախօսութիւններ, նեղծիր քննարկում-
ներ՝ Սփիւռքին եւ անոր ուսումնասիրութեան վերաբերող զանազան 
հարցերու մասին։

• Կը տրամադրէ internshipի ծրագիրներ՝ հետազօտութիւն շարունակելու 
Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարանին մէջ։

• Կը համադրէ եւ կ՚ուղղորդէ տեղական հայագիտական ճիգերը՝ դէպի  
Միջին Արեւելքի Սփիւռքի ծիրեր։

Հայկական Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան Կեդրոն 
Հաստատուած՝ Յունուար 2012ին

Բարերարութեամբ Տիար Երջօ Սամուէլեանի
Տնօրէն՝ Դր. Անդրանիկ Տագէսեան
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