
ՊԱՏԳԱՄ

ԽԱՂԱՂՈՒԹԻՒՆԸ  ՅԱՆՁՆԱՌՈՒԹԻՒՆ
Դաւիթի աթոռին վրայ ու

Անոր թագաւորութեանը վրայ
Անոր իշխանութեանը մեծնալուն ու 

Խաղաղութեանը սահման չկայ, 
որպէսզի հիմակուընէ մինչեւ յաւիտեան  

 իրաւունքով ու արդարութիւնով հաստատէ ու զօրացնէ զանիկա:
Զօրքերու Տէրոջ նախանձը պիտի ընէ ասիկա:

                                    Եսայեայ 9.7

Խաղաղութեան մաղթանքներով դարձեալ կը դիմաւորենք Տէր Յիսուս 
Քրոստոսի սուրբ ծնունդը:  Այս անգամ, սակայն, անխաղաղ վիճակները 
աւելի խիստ կերպով կը պաշարեն մեզ:  Մեր անմիջական շրջանին 
մէջ՝ բողոքի, դժգոհանքի, ապստամբութեան եւ յեղափոխութեան 
արտայայտութիւններով փողոց իջած են ոմանք, իրենց խաղաղութիւնը 
կորսնցուցած ըլլալուն պատճառով:  Միւս կողմէ՝ ասոնք կը խանգարեն 
ամբողջ երկրի ժողովուրդին խաղաղութեան այն փոքր մնացորդը, 
որով ժողովուրդը կը փորձէ տակաւին պահել իր ապրուստին եւ 
ապագայի յոյսին փշրանքները:  Մինչ Սուրիոյ մէջ տակաւին կը 
շարունակուի պատերազմական վիճակը՝ Լիբանանի, Պաղեստինի, 
Իրաքի, Պարսկաստանի, Հնդկաստանի, Հոնք Քոնկի, Ֆրանսայի, 
Սպանիայի եւ շատ այլ երկիրներու մէջ՝ բազմամիլիոն մարդիկ իրենց 
քաղաքական, տնտեսական եւ ընկերային հարցերով կ’իջնեն փողոց, 
պահանջելու համար կացութիւններու փոփոխութիւն, իրաւունք եւ 
արդարութիւն:  Այդ ընելու ընթացքին՝ մարդիկ նաեւ կը քանդեն շատ 
ուրիշներու խաղաղ եւ բնականոն կեանքի ընթացքը:  Նաեւ, այս բոլորին 
տեղեակ կ’ըլլան բոլորը, լրատուական եւ ե-ցանցերու միջոցաւ, իրարմէ 
սորվելով եւ զիրար հրահրելով:  Փողոցներ փակելու նստացոյցերէն 
կ’անցնինք քայլարշաւներու, որոնց կը հետեւին կաթսաներու զրնգոցով 
պահանջները, անիւներ եւ ինքնաշարժեր կ’այրուին, մարդոց ինչքեր կը 
փճացուին, եւ... վիճակը անխաղաղ է:

ԱՄՆ իր բանակին յատուկ մէկ ջոկատը ահազանգային դրութեան մէջ դրած 
է  ի պահանջեալ յարկին փոխադրելու Պէյրութ եթէ իր դեսպանատունը 
վտանգի մէջ գտնուի:

Ջոկատը ըստ Փենթակոնին այժմ տեղադրուած է Իտալիոյ մէջ: Այս 
կարգադրութիւնը ապահովական շարք մը զարգացումներու ծիրէն 
ներս կ՛իյնայ, որպէս հետեւանք շրջանին մէջ կատարուած կարեւոր մէկ 
զարգացումին, որ էր ԱՄՆ կողմէ Պաղտատի մէջ սպանութիւնը Իրանցի 
բարձրաստիճան զինուորական ՝  իրանեան «Ալ Քուտս» փաղանգի ընդհանուր 
հրամանատար զօր. Քասէմ Սուլայմանին։ Կը նշուի, որ սպաննուած 
զօրավարը Դամասկոսէն կը հասնէր Պաղտատ եւ ներկայ պիտի ըլլար 
կարեւոր ժողովի մը։ 
Ըստ տեղեկութիւններու, դէպքը տեղի ունեցած է օդային երեք հրթիռնե-
րով, որուն արդիւնքով ալ սպաննուած են ութը անձեր։ Անոնց մէջ են 
իրանցի գործիչներ, Հըզպալլայի իրաքեան հարցերու պատասխանատու՝ 
Մոհամմէտ Քաուսարանին, ինչպէս նաեւ Իրաքի Հաշտ ալ շաապիյի 
պատասխանատուներէն՝ Ապու Մահտի Ալ Մուհանտէսն ու Մոհամմէտ Ալ 
Ժապէրին։
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Շար. Էջ 07

Շար. Էջ 02

Շար. Էջ 02

Ամերիկեան Յատուկ Ջոկատներ Ահազանգի 
Մէջ Ի Պաշտպանութիւն Լիբանանի Մէջ 

Իր Դեսպանատան

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

«2020ին Մեր Յոյսերը Պէտք Է Շարունակեն 
Դառնալ Գործնական Քայլեր Եւ Արդիւնքներ». 

Նախագահ Սարգսեան
Հայաստանի նախագահ Արմէն Սարգսեան Նոր Տարուան առիթով շնոր-
հաւորական ուղերձ յղեց համայն հայութեան՝ շեշտելով, որ փակուող 2019 
թուականը ազգային եւ պետական նպատակները նորովի ուրուագծելու 
տարի էր: «Մենք միասին անցանք մեր պետականութեան ամրապնդման 
եւս մէկ փուլ», շեշտեց ան։
Ըստ նախագահին՝ իբրեւ պետութիւն, ժողովուրդ եւ մեծ ընտանիք՝ մեր 
առաջնահերթ հարցերը եւ գերակայութիւնները չեն փոխուած։ Սակայն 
2020 թուականին մեր յոյսերը պէտք է վերափոխուին եւ շարունակեն 
դառնալ գործնական քայլեր եւ արդիւնքներ։ Այս առիթով ան կը մաղթէ 
ողջամտութիւն, կարգապահութիւն, կազմակերպուածութիւն, առողջ դատո-
ղութիւն, պատասխանատուութիւն եւ հանդուրժողականութիւն:
«Ամէն Աստծոյ օր մենք մտածում ենք մեր մեծ ու փոքր ընտանիքների մասին՝ 
մեր տան ու մեր հայրենիքի մասին: Հայրենիքը սկսւում է ընտանիքից: Իսկ 
ընտանիքից սկսւում է մեր միասնական հայրենիքի՝ Հայաստանի ու Արցախի 
անկախութեան եւ անվտանգութեան պաշտպանութիւնը: Մեր հաւաքական 
կամքը Հայաստանում, Արցախում եւ Սփիւռքում ունի դրսեւորման մէկ 
ճակատ՝ Հայաստանի ու Արցախի անվտանգութիւն եւ հզօրութիւն:
«Ընտանիք…

Շար. Էջ 02
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Սկիզբը Էջ 01

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Մկրտիչ Աբգար

Մկրտիչ Աբգար(եան) (4 
Յունուար 1884, Նոր Ջուղա — 
1967, Թեհրան), Խաչիկ վրդ. 
Առաջնորդ Իրանի Կաթողիկէ 
Հայոց:
Ծնած 1884 4 Յունուարին՝ 
Նոր Ջուղայի մէջ: Նախնական 
կրթութիւնը կը ստանայ Թեհ-
րանի Ֆրանսական դպրոցը, 
իսկ բարձրագոյնը՝ Հռոմ Pro-
baganda-ի համալսարանը: 1907 
Նոյեմբեր 3-ին կաթողիկէ Հայոց 
եկեղեցիին մէջ քահանայ կը 
ձեռնադրուի: 1908ին ուսումը 
կ’աւարտէ փիլիսոփայութեան 
եւ աստուածաբանութեան 
դոկտորի աստիճանով:
1934-ին երբ Հայ Կաթ. Պատ-
րիարքութեան եւ Հռոմի բանակ-
ցութեան հետեւանքով Իրանի 
Կաթողիկէ Հայոց Թեմի վերա-
կանգնումը վերջական փուլին կը 
հասնի, Գեր. Աբգար Նոր Ջուղա 
կու գայ իբրեւ Հայ Կաթողի-
կէ թեմի առաջնորդ, ուր նախ 
նոր եւ հաստատուն հիմերու 
վրայ կը գնէ տեղւոյն կաթողի-
կէ Հայոց առաքելութիւնը: Այդ 
ատենէն Իրանի Կաթողիկէ 
Հայերը եկեղեցական անկախ եւ 
ինքնուրոյն վիճակ կը ստանան 
եւ Հայ կաթ. պատրիարքու-
թեան հովանաւորութեան ներ-
քոյ կը մտնեն:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Հայաստանի եւ Արցախի Նախագահները Քննարկած են 
Համագործակցութեան Հարցեր
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ԽԱՂԱՂՈՒԹԻՒՆԸ  ՅԱՆՁՆԱՌՈՒԹԻՒՆ

Անխաղաղ այս վիճակներուն 
մէջ՝ «Երկինքի բարձրութեան 
մէջ՝ Աստուծոյ փառք, երկրի 
վրայ խաղաղութիւն, մարդոց մէջ 
հաճութիւն» երգող հրեշտակնե-
րը կը յիշենք, որոնք հովիւներուն 
աւետեցին Փրկիչին ծնունդը:  Այդ 
«մեզի ծնած Մանուկ»ին անուն-
ներէն մէկը, «Խաղաղութեան 
Իշխան»ն է: Եսայի մարգարէն, 
«մեզի ծնած մանուկին, մեզի տրու-
ած որդիին» անունները յիշելէն 
ետք՝ կը շարունակէ իր մարգա-
րէութիւնը ըսելով, թէ՝ «Անոր ... 
խաղաղութեանը սահման չկայ,» եւ 
որ պիտի զօրանայ եւ հաստատուի 
«իրաւունքով եւ արդարութիւնով:»  
Իրաւունք եւ արդարութիւն 
պահանջելը բոլորիս պարտա-
կանութիւնը կը սեպուի, սակայն 
զանոնք իրագործելու համար՝ 
խաղաղութեան կը կարօտինք:  
Առանց այդ խաղաղութեան՝ յոյս 
չկայ որ իրաւունք եւ արդարութիւն 
պիտի իրականանան: Անշուշտ 
ակնյայտ է նաեւ թէ ասոնք բռնի չեն 
իրականանար:  Եթէ բռնութեամբ 
փորձենք հաստատել իրաւունք եւ 
արդարութիւն, ապա պատճառած 

կ’ըլլանք նոր անխաղաղ վիճակներ, 
եւ նոր բռնութիւններու առիթ կու 
տանք: Նոյնիսկ եթէ հաստատուին 
ալ՝ շատ կարճ ժամանակի համար 
պիտի ըլլայ անոնց գոյութիւնը, եւ 
պիտի ըլլայ սահմանափակ: Ուս-
տի ճանչնալու ենք թէ «բարեփո-
խութիւն» պահանջողը ի՛նչ կ’ըսէ. 
արդեօք կ’ըսէ թէ, «իշխանութիւն 
ունեցողը բաւարար կողոպտեց 
մարդիկը եւ հիմա իր կա՞րգն է», 
թէ՝ իրապէս փոխուելու է իշխա-
նութիւն բանեցնելու որակը, հաս-
տատելով բոլորին իրաւունքն ու 
արդարութիւնը:  Մարգարէին ըսա-
ծը այն է թէ նոր Թագաւորին իշխա-
նութիւնը եւ խաղաղութիւնը սահման 
պիտի չունենան:
Խաղաղութեան Իշխանին սուրբ 
ծնունդը կը տօնենք, սակայն 
կ’անտեսուի շատերու կողմէ. 
ուրիշներ անոր մէջ կը տեսնեն 
շուկայական շահու առիթ միայն. 
տակաւին ուրիշներ, սրտանց տօնել 
փափաքելով հանդերձ, չեն կրնար 
«խանձարուրով փաթթուած մանու-
կէն եւ մսուրէն» անդին նայիլ: 
Տօնէն անդին նայելու իմաստով 
հարց տանք. հրեշտակներուն 
աւետած «Երկինքի բարձրութեան 
մէջ Աստուծոյ փառք, երկրի վրայ 

խաղաղութիւն, մարդոց մէջ հաճու-
թիւն»ը պարզապէս լու՞ր մըն է 
երկինքէն ղրկուած, թէ՞ պատու-
էր մը մարդոց տրուած: Մեր 
պատասխանն է՝ թէ՛ աստուածա-
յին պատգամ է այս, թէ՛ պատուէր:
Մեր աղօթքը եւ մաղթանքն է 
որ Բեթլէհէմի Մանուկին հաւա-
տացողներ կարենան ընդունիլ որ 
իրենց առաւելութիւնն է նախան-
ձախնդիր ըլլալ Աստուծոյ կամքին 
եւ յանձնառու ըլլալ իրաւունքով եւ 
արդարութիւնով խաղաղութիւն 
ընել մեր շրջապատին մէջ, առանց 
սահմանափակումի, որպէսզի 
Աստուած միշտ փառաւորուի մեր 
կեանքի որակով մեր խաղաղու-
թեան մէջ, ինչ ալ ըլլան վիճակ-
ները:

ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՒ ԵՒ 
ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ

ՁԵԶԻ ՄԵԶԻ ՄԵԾ ԱՒԵՏԻՍ
                                                        

Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեան
      Նախագահ

  Մերձաւոր Արեւելքի 
Հայ Աւետարանական 

Եկեղեցիներու Միութեան
Յունուար 2020

«Ընտանիքը նաեւ հոգեւոր ու 
բարոյական անվտանգութեան 
երաշխիքն է, մեր արժեհամակարգի 
հիմքը, մեր լեզուն, մեր հաւատքը, մեր 
եկեղեցին, մեր ժառանգութիւնը, մեր 
ազգային արժէքները, մեր բանակը, 
մեզ պահապան յուսալի ամրոցը…
«Չմոռանանք նաեւ, որ մեր ընտա-
նիքի անդամ են մեզ անծանօթ 
անցորդը, հացթուխը, որը գիշերով 
մեզ համար հաց է թխում, սահմանին 
կանգնած զինուորը, որի ծնողը եւ 
ընտանիքը սրտատրոփ սպասում 
են նրան, բժիշկը, որը մարդու 
կեանքը փրկելով՝ դառնում է նրա 
հարազատը, ծաղկավաճառը, որից 
գնած ծաղիկներով ուրախացնում 
ենք մեր սիրելիներին, հող մշակող 
գիւղացին, որն իր բարիքներն է 
հասցնում բոլորիս, մանկապար-
տէզի դայակը, որը խնամում է մեր 
փոքրիկին, իւրաքանչիւրը, ով սէր, 
երջանկութիւն, ուշադրութիւն, հոգա-
տարութիւն է պարգեւում մանուկ-
ներին…
«Սէրը, համերաշխութիւնը եւ հան-
դուրժողականութիւնը թող իշխող 
լինեն բոլոր ընտանիքներում, նաեւ 

մեր քաղաքական եւ հասարակա-
կան կեանքում… Հոգատարութիւնը 
ընտանիքի հանդէպ հոգատարու-
թիւն է հայրենիքի հանդէպ՝ Գիւմրիից 
Գորիս, Սիւնիքից Լոռի, Արցախից 
Տաւուշ… Եկէք ընտանիքով ճանա-
չենք հայրենիքը», դիտել կու տայ 
նախագահը։
Ան կը յորդորէ հանդուրժող ըլլալ իրա-
րու հանդէպ, սակայն անհանդուր-
ժող՝ անհանդուրժողականութեան, 
փտածութեան եւ հասարակական 
պարսաւելի երեւոյթներու հանդէպ:
«Հայրենիքը չի կարող տնտեսապէս 

հզօր լինել, եթէ այնտեղ գերակայողն 
օրէնքը չէ։ Մենք պէտք է օրէնքի 
երկիր լինենք ոչ միայն լաւ օրէնք 
ընդունելով, այլեւ օրէնքը յարգելով 
եւ կիրառելով: Սահմանադրութիւնը 
եւ օրէնքները պէտք ընկալուեն ոչ 
թէ որպէս սոսկ իրաւաբանական 
փաստաթուղթ, այլ՝ որպէս մշակոյթ 
եւ կենսակերպ։
«Թող 2020 թուականը լինի նոր 
ձեռքբերումների եւ յաղթանակների 
տարի: Թող խաղաղութիւնը եւ յաջո-
ղութիւնն ուղեկցեն մեր երկրին, 
Հայաստանի Հանրապետութեան 

բոլոր քաղաքացիներին, մեր 
ժողովրդին Հայաստանում, Արցա-
խում եւ Սփիւռքում, մեր ընտա-
նիքներին, մեզնից իւրաքանչիւ-
րին», կ՛եզրափակէ Հայաստանի 
նախագահը։
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Աւելի քան 6 մեթր բարձրութիւն ունեցող տօնածառը, որ պատուած 
է Սւարովսքիի 3 հազար բիւրեղներով, իր վրայ կը կրէ 500 ձեռագործ 
զարդարանք՝ սիրամարգի նրբագեղ փետուրներով պատրաստուած խաղա-
լիքներ, ջայլամներու իրական հաւկիթներ՝ պատուած ոսկիի նրբագոյն 
թիթեղիկներով եւ ալմաստի փոշիով, չորս քարաթանոց շափիւղաներ, 
հաւկթաձեւ սեւ եւ ճերմակ ադամանդներ, երկնագոյն շափիւղաներով եւ 
ադամանդներով պատրաստուած խաղալիքներ: Ծառի վրայ կան նաեւ 
իւրայատուկ մարտին գաւաթներ,  օծանելիքի շիշեր, նաեւ այնպիսի դասական 
զարդեր, ինչպէս օրինակ՝ ձիւնի փաթիլներ, փերիներ, ընկուզենիներ եւ 
գեղեցիկ զարդարուած բամպակներ, որոնք պատուած են ալմաստի փոշիով: 
Տօնածառի ամենաթանկարժէք զարդերն են՝ երեք քարաթ կշռող վարդագոյն 
ադամանդը՝ 2,3 միլիոն տոլար արժողութեամբ, եւ կարմիր՝ Emu կոչուող 
հաւկթաձեւ ադամանդը, որ զարդատուփ մըն է: Այն պատրաստուած է 
24 քարաթ ոսկիէն եւ սեւ ադամանդի փոշիէն. գնահատուած է 8,9 միլիոն 
ֆունթ սթեռլինկ:
Կանաչ, հրաշագեղ գեղեցկուհին շուրջօրեայ խիստ հսկողութեան ներքոյ 
կը գտնուի:
Կաշիով, ազնուաքիսի մորթիով հիանալի խաղալիքներ, ինչպէս նաեւ 
հռչակաւոր Cartier-ի, Bulgari-ի, Van Cleef & Arpels-ի, Chanel-ի եւ Louis 
Vuitton-ի սուղնոց զարդեր ստեղծելու համար, բրիտանացի նկարչուհի 
Տէպի Ուինկեմը մէկ ամիս  աշխատած է: Տէպին յայտնի է որպէս աշխարհի 
ամենաթանկ վճարուող ձեւաւորողը. ան 2016-ին ստեղծած է աշխարհի 
ամենաթանկ՝ սեւ ադամանդեայ զգեստը, որ գնահատուած է 3,5 միլիոն 
ֆունթ սթեռլինկ:
5-Աւելի վաղ Սուրբ Ծննդեան ամենաթանկ տօնածառը կը համարուէր 2010-
ին Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու մայրաքաղաք Ապու Տապպիի 
Emirates Palace հիւրանոցին մէջ տեղադրուած կանաչ գեղեցկուհին՝ 11,4 
միլիոն տոլար արժողութեամբ: 

Emirates Palace շքեղ հիւրանոցի 40 մեթր բարձրութեամբ տօնածառը 
զարդարուած էր արծաթեայ եւ ոսկեայ աղեղներով, զարդերով եւ փոքրիկ 
լոյսերով: Ընդհանուր առմամբ այն իր վրայ կը կրէր 181 ադամանդ, 
մարգարիտ, զմրուխտ, շափիւղաներ եւ այլ թանկարժէք քարեր: Ոսկերչական 
իրերու շարքին էին մանեակները, ժամացոյցները եւ ապարանջանները: 
6- Թոքիոյի 1,8 միլիոն արժող մինի տօնա-
ծառը. Japanese հանրախանութներու 
ցանցը կրճատեց տօնածառի չափսը՝ 
հասցնելով մինչեւ 40 սանթիմեթր:
Այնուհետեւ փոքրիկ տօնածառը զար-
դարուեցաւ վարդերու փունջերով, որոնց 
իւրաքանչիւրին կեդրոնը տեղադրուեցան 
Աւստրալիայէն եւ Ափրիկայէն բերուած 

ադամանդներ:
Ծառին մաս կը կազմէր կարմիր արջուկը, որ ադամանդե-
այ կախազարդ կը կրէր:
7-Տիզնիի տօնածառը՝ 4,2 միլիոն տոլար արժողութեամբ: 
Ginza-ն Թոքիոյի  նորաձեւութեան գնումներու ճանչցու-
ած վայրն է, որուն մէջ տասը արհեստաւորներ երկու 
ամիս աշխատելով՝ ստեղծեցին ոսկիէ պատրաստուած, 
24 քարաթ արժողութեամբ Տիզնիի տօնածառը:
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ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ՝  ՇԱՔԷ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ

 Ամանորի Ամենա-Ամենաները... 

Ահա դարձեալ Նոր տարի է եւ Սուրբ Ծնունդ: 
Տօնակատարութեան նախապատրաստումը կը սկսի շաբաթներ 
առաջ: Եւ անշուշտ, իւրաքանչիւրիս տան մէջ գեղեցիկ տօնածառ 

մը կը դրուի, զոր կը զարդարենք աւանդական բազմերանգ գնդիկներով, 
զարդանախշերով եւ այլ խաղալիքներով: 
Ամէն տարի, զարդարելով տօնածառը, մեր սիրտերու մէջ կը վերականգնուին 
մանկութեան հէքեաթներն ու հաւատը հրաշքներու հանդէպ. պահ մը, 
կարծէք, կրկին կը մանկանանք: Յիրաւի, եթէ հէքեաթները չըլլային, եթէ 
անոնց կախարդական՝ հրաշքներու գունագեղ աշխարհը ստեղծուած չըլլար, 
մանկութիւնը այդքան մաքուր, այդքան անկեղծ ու սիրով լեցուն կրնա՞ր ըլլալ:  
Նուէրներու, տօնածառերու եւ զարդերու ընտրութիւնը շատերու համար 
կենսական նշանակութիւն ունի: Մեր օրերուն կարելի է տօնածառի զարդեր 
գտնել իւրաքանչիւր ճաշակի համար: 
Ի դէպ, գիտէ՞ք որ բացառիկ ամանորեայ խաղալիքներ գոյութիւն ունին, 
որոնք ոչ պակաս թանկարժէք զարդեր կարելի է սեպել (երբեմն նոյնիսկ 
նման՝ ոսկեայ զարդերուն):     
Ձեզի կը ներկայացնեմ տօնածառի՝ 
աշխարհի ամենասուղ խաղալիքնե-
րը, ամենասուղ տօնածառերը եւ Ս. 
Ծննդեան ամենասուղ ծաղկեպսակը:
1-Ձեռքով պատրաստուած տօնածառի 
այս ոսկեայ գնդակը ստեղծուած է 
լոնտոնեան Embee Jewels ոսկերչական 
ընկերութեան մէջ` Hallmark Jewellers-ի 
հետ համագործակցութեամբ եւ 
վաճառքի հանուած է փայտեայ տու-
փով: 
Խաղալիքը պատրաստուած է 1578 մանր ադամանդներէն, որ տեղադրուած 
են 18 քարաթ կշռող ճերմակ ոսկիի վրայ: Երկու օղակները, որոնք կը 
շրջապատեն գնդակը, զարդարուած են 188 կարմիր սուտակներով: Գնդակին 
վրայ տեղադրուած են 31 քարաթ կշիռքով մեծ ադամանդներ՝ կտրուածքով 
եւ չափերով տարբեր մանր ադամանդներէն: 

Բոլոր թանկարժէք քարերը տեղադրելու 
համար աւելի քան 130 ժամ պահանջուած է: 
Գինը՝ 82,000 եւրօ:
2-Krebs Glas Lauscha GmbH ընկերութեան այս 
գնդակը եւս տօնածառի աշխարհի ամենա-
սուղ զարդարանքներէն մէկը կը համարուի: 
Կարմիր ապակեայ գնդակը պատուած է 
12 քարաթ կշիռք ունեցող ոսկեայ գեղեցիկ 
վանդակով, որուն վրայ տեղադրուած են 150 

ադամանդ՝ 5.1 քարաթ ընդհանուր կշիռքով:
Գինը՝ 20,000 եւրօ:
3-Տօնածառի խաղալիք-գնդակներու հաւաքածոյ Նաթալի Սարապելլայէն՝ 
ձեռքով նկարուած: 12 գնդակներու հաւաքածոն՝  2000 եւրօ:
                                

4-Աշխարհի ամենասուղ Տօնածառը, որ գնահատուած է 14-15 միլիոն տոլար 
(12 միլիոն ֆունթ սթեռլինկ), այս տարի տեղադրուած է Սպանիոյ Մարպելլա 
առողջարանային քաղաքի «Քեմբինսքի Պահեայ» հիւրանոցին մէջ:               
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Պատմամշակութային Արձագանգ

Ատիս Հարմանտեան Կ՚ապրի Ու Տակաւին Կ՚երգէ

Ա.- Պատմական ակնարկ մը
Անցեալ դարու 1950-ական թուա-
կանները Լիբանանի եւ լիբանան-
ցիներուս համար իւրայատուկ 
շրջանի սկիզբը կը խոստանար 
ըլլալ եւ ահեղ թափով ընթանալ, եթէ 
չարաբաստիկ քաղացիական կամ 
եղբայրասպան կռիւները չսկսէին 
Լիբանանի մէջ։ Բարեբախտաբար 
կարճ տեւեցին այդ ինքնաոչնչաց-
նող կռիւները: «Այն կողմիններն 
ու այս կողմինները», «քաթայիպ-
շամունական» ընդ մահմետական-
յառաջդիմական կոչուած խմբակներն 
ու կուսակցութիւնները ու տակա-
ւին կրօնական յարանուանութե-
անց պատկանող քաղաքացի-
ները միանգամընդմիշտ դարձան 
կասկածամիտ մինեանց հանդէպ։ 
Հայկական միջավայրն ալ հեռու 
չմնաց այդ երբեմն թաքուն երբեմն 
ալ բացայայտ վերաբերմունքներէն։
Բարեբախտաբար քանի մը տարին 
բաւարար եղաւ որ լիբանանցին 
վերագտնէ ինքզինք, մասամբ վերա-
դառնայ իր նախկին հանդուրժող 
վիճակին։ Հայ կեանքը շատ աւելի 
արագօրէն վերականգնուեցաւ, եկաւ 
խաղաղութեան շրջան մը։
Հայ կեանքէն ներս աչքի զարնող 
երեւոյթներ կային ամէն բնագաւառի 
մէջ։ Նախ երիտասարդութիւն մը 
մէջտեղ եկած եւ սկսած էր հարցում-
ներ հարցնել աւագ սերունդի ազգա-
յին եւ քաղաքական ղեկավարներուն 
անցեալի դէպքերը եւ ներկայի մեր 
վիճակը ճիշդ գնահատելու մտքով։ 
Բարձրագոյն ուսումնական հաս-
տատութիւններէ ներս զգալիօրէն 
շատցած էր երկսեռ ուսանողու-
թեան թիւը, ուսանող-ուսանողուհի-
ներ, որոնք արեւմտաեւրոպական 
շարժումներուն տեղեակ ըլլալով 
կ՚արտայայտուէին հայկական 
կառոյցներէն ներս անհրաժեշտ 
բարեփոխութիւններու մասին։
Հայահոծ Պուրճ Համուտն ու միւս 
հայկական թաղերը արտաքին 
վերանորոգումներով սկսեր էին 
աչքի զարնել։ Թրքախօսութիւնը 
թէեւ կար, բայց նոր սերունդը 
տհաճութեամբ կ՚ընդունէր այդ 
սովորութիւնը, ֆրանսական, անգ-
լիական, իտալական եւ ամերիկեան 
ժողովրդական երգերու հանդէպ 
ոչ միայն մեծ համակրանք մը 
զգալի էր ամէն առիթներով, այլեւ՝ 
կենցաղի մէջ թէ հաւաքոյթներու 
ընթացքին։ Այս օրերուն դժգո-
հութիւններ կ՚ատայայտուէին 
հայ մամուլին էջերէն, բայց ի 
մասնաւորի դժգհութեան ալիքը 
կը բարձրանար յատկապէս թրքա-
խօսութեան հանդէպ։ Կը մօտե-
նար Ցեղասպանութեան յիսնամե-
այ տարելիցը եւ յստակօրէն կ՚ուր-

ուագծուէր նոր սերունդին  պահան-
ջատիրութիւնը։ Յիսուներորդ տարե-
լիցի աննախադէպ ոգեկոչումը 
իր զգալի դերը կատարեց մեր 
սերունդի երիտասարդութեան 
հոգեբարոյական կեանքին վրայ։ 
Դպրոցերն ու ակումբները, ազգային 
տօներու առիթով կազմակերպուած 
ոգեկոչումներուն մեր սրահներէն 
կը հնչէին այնպիսի լոզունգներ, 
ինչպէս «Թրքերէն խօսողին հայերէն 
պատասխանէ», «Հայերէն երգերով 
ուրախանանք», «Դատապարտել 
թուրքը եւ մեր խօսքը հասցնել օտար-
ներուն» եւ այլն։
Այս նոր մթնոլորտի ալիքներուն վրայ 
երեւցան ազգային ղեկավարնե-
րէն աւելի պահպանողական 
ղեկավարութեան հանդէպ քննա-
դատական ու դժգոհութեան 
արտայայտութիւններ։ Այս նոր 
հովը իրեն հետ բերաւ նաեւ հայ-
կական ժամանակակից երգե-
րու անհրաժեշտոթիւնը, որով-
հետեւ թէ՛ լիբանանեան, յատ-
կապէս պէյրութեան ժամանցի ու 
հաճոյասիրութեան տեսակներուն 
մէջ արեւմտաեւրոպական երգերն 
ու եղանակները  կը խոստանային 
համատարած դառնալ եւ սպառնալ 
հայ ինքնութեան։ Ակումբային ու 
երիտասարդական ընկերային 
հաւաքոյթներու կամ պարանցիկ 
երեկոներու ընթացքին հայերէն 
երգերը գրեթէ տեղ չունէին։ 
Հայրենիքէն բարեբախտաբար 
սկսեր էին մեր ականջներուն 
հասնիլ «էստրադային» երգեր՝ 
«Առաջին սիրոյ երգը» ֆիլմը իր 
երգերով կը սկսէր գրաւել մեր 
սիրտերը, Կոստանդին Օրբելեանի 
նուագախումբը նոր շունչ կը 
ղրկէր Երեւանի ռատիոկայանէն։ 
Ժամանակը պատրաստ էր ընդունե-
լու սփիւռքահայութեան ծոցէն ծնած 
հայ երգիչներու զգուշաւոր փորձե-
րը, որոնց համար բարեբեր հող 
պատրաստեր էին Ազնաւուրը, Մարգ 
Արեանը, Սիլվի Վարդանը, Վիգէնը 
(Իրան), Մանուէլ Մէնէնկիչեանը՝ 
նախ ֆրանսերէն, ապա հատուկենտ 
հայերէն լեզուով եւ եւրոպական 
երաժշտական մոտիւներով երգերը։
Եւ յանկարծ հայկական թաղերու 
պատերուն վրայ կը յայտնուէին 
ծանուցումներ ու գովազդներ (ռեկ-
լամ, աֆիշ), որոնք Պուրճ Համուտի 
եւ մերձակայ հայկական թաղերու 
հայաբնակիչները կը հրաւիրէին 
համերգի՝ Տորա թաղամասի մէջ 
նորակառոյց շարժապատկերի սրահ։

Բ.- Առաջին համերգները «մեր 
տղային»՝ Ատիսին
Լուրը ցնցող էր ու անակնկալ. 
նոյնը նաեւ ինծի համար, որպէս 
այդ տարիներու նոր-նոր ոտքի ելած 
թմբկահարս ընկերներով կազմած 
էինք “The Planets”  նուագախումբը։ 

Մենք՝ չորս ընկերներով, մեր 
դպրոցի միեւնոյն դասարանցիներ, 
երեք կիթար մէկ թմբկահար խումբ 
մը հիմներ էինք եւ գաղտնաբար 
փորձեր կ՚ընէինք մեր ընկերներուն 
տուներուն մէջ։ 
Ահաւասիկ այս կացութեան 
մէջ յանկարծ համերգ մը՝ Ատիս 
Հարմանտեանի եւ իր նուագա-
խումբին կողմէ։ Հաւասարապէս 
կողք-կողքի կը հնչէին գոհու-
նակութեան ու կասկածամիտ 
արտայայտութիւններ՝ նուրբ քմծի-
ծաղի շղարշով պարուրուած։ 
Թերա-հաւատները եւ ազգային 
բարդոյթներէ բռնուած երիտա-
սարդներ չէին վարաներ թաքցնել 
իրենց կասկածամտութիւնը։ 
Հետաքրքրութիւնը, նորութիւնը, հայ-
կական նոր կատարումներ լսելու 
գայթակղութիւնը մեզ անմիջա-
պէս առաջնորդեց համերգասրահ։ 
Բոլոր հանդիսականները հայեր 
էին. մէկ հատ ոչ-հայ հանդիսատես 
չկար։ Համերգը սկսաւ բացման 
կարճ խօսքով մը, ապա բեմ 
հրաւիրուեցան նուագողները, վեր-
ջինը հրաւիրուեցաւ Ատիսը։ Շատ 
խանդավառ չէին ծափողջոյնները։ 
Զարմանալի բան չկար ատոր մէջ։ 
Ինծի թուաց թէ կասկածամտութիւնն 
էր պատճառը։
Բեմը զարդարուած չէր, ինչպէս 
մենք վարժուած էինք դիտել հեռա-
տեսիլներու հաղորդումներէն։ Սկսաւ 
առաջին երգը (դժբախտաբար չեմ 
յիշեր)։ Ներկաները նոր սկսան տեսնել, 
թէ իրենց դիմաց միքրոֆոնը բռնած 
էր գեղադէմ երիտասարդ հայ երգիչ 
մը՝ «եւրոպացիի»ի արտաքինով ու 
յատկապէս դիմագծերով։ Որքան 
իրարու կը յաջորդէին երգերը 

այնքան խանդավառ կը դառնային 
ծափահարութիւնները, մա՛նաւանդ 
այն երգերու կատարումները, 
որոնք հրապարակի վրայ էին, մեր 
սիրտերուն մէջ եւ ամէնուր Լիբա-
նանի ու ֆրանքոֆոն աշխարհի 
տարածքին։ Ատամօ, Մարգ Արե-
ան, Փեփփինօ տը Քափրի եւ 
Շարլ Ազնաւուր մեզի կու գային 
Ատիսի կատարմամբ։ Նորութիւնը 
սակայն հայերէն լեզուով երգերն 
էին՝ հայաստանեան թէ սփիւռքե-
ան միջավայրերէ ծնած։ Սիրեցինք 
«Գիշերն անո՜յշ է»ն, «Ծաղիկներ, 
ծաղիկներ», «Բարտիների պուրա-
կում» եւ այլ կատարումները։ 
Ատիս քանդած էր բոլոր պատնէշնե-
րը. հայ երգը կը ներկայացուէր 
ժամանակակիցներու հարազատ 
գործիքաւորմամբ ու ոճով՝ բաւական 
մաքրուած արեւելեան կլկլացնող 
տհաճութիւններէ։
Երկրորդ համերգ, երրորդ համերգ, 
արդէն Ատիս դուրս ելած էր Պուրճ 
Համուտէն, Պէյրութէն ու Լիբա-
նանէն։ Հրապարակ իջան առաջին 
սկաւառակները։ Արագօրէն կը 
բարձրանար Ատիսի վարկն ու 
համբաւը, բայց այս բոլորէն ետք ան 
երբեք չմեծամտացաւ, մնաց նոյն 
համեստ անուշավաճառը։ Ամառ-
ները, երբ պէյրութցին կը փախ-
չի քաղաքին խոնաւ ու լլկեցուցիչ 
տապէն ու կպչուն խոնաւութենէն, 
Լիբանանի ամարանոցները կը դառ-
նան ոչ միայն հանգստավայրեր, 
այլեւ զբօավայրեր, իսկ Ատիս Հար-
մանտեանի կայանալէն ետք քանի 
մը լեռնային յայտնի սրճարան-ճաշա-
րաններու տէրեր կը սկսէին իրարմէ 
խլել Ատիսը։ 
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Ուր Ատիսն էր հոն բացօթեայ սրճա-
րանները լեփ-լեցուն էին։
Կարճ ատենուան մը մէջ բարձրացաւ 
Ատիսի աստղը, բայց ան շարունա-
կեց իր անուշավաճառի խանութը 
բանեցնել յաջողութեամբ։ Հրաւէրներ 
Սուրիայէն ու Եգիպտոսէն եկան 
արագօրէն տարածելու իր համբա-
ւը Լիբանանէն դուրս։ Հայ երգչի 
տաղանդը ուրախացուց բոլորին 
սրտերր. օտարներ նոյնպէս սիրեցին 
զինք, սակայն Ատիսի մեծագոյն 
յաղթանակը այն եղաւ որ իր եւ իր 
նման այլ տաղանդաւոր երգիչնե-
րու (Լ. Գաթըրճեան, Մանուէլ) շնոր-
հիւ թրքերէն ու արեւելա-թրքական 
մոթիւներով երգերը արագօրէն դուրս 
շպրտուեցան հայ տուներէն, նշա-
նախօսութեան ու ամուսնութեան 
խրախճանքներէն։ Ատիսը իրաւամբ 
պիտի կոչէինք հայ երգի «Մեսրոպ 
Մաշտոցը»։

Գ.- Ատիս Հարմանտեան Երեւանի 
մէջ 
Եօթանասունական թուականներու 
կէսերուն Երեւանը պատրաստ էր 
ընդունելու Ատիսը, բայց պէտք է 
աշխատանք տարուէր, հետապնդել 
էր պէտք, անդադար մեր ղեկա-
վարներուն յիշեցնել էր պէտք... 
Մանուէլը այդ իմաստով աւելի բախ-
տաւոր էր։ Ճիշդ է որ Հայաստանի 
նոր երիտասարդութիւնը բաւական 
մը գիտակ էր արեւմտաեւրոպական 
եւ ամերիկեան ժամանակակից pop 
երգիչներուն, յատկապէս metalica 
ոճին եւ ըմբոստ երաժշտութեան, 
Փեփփինօ տը Քափրին, Մարք 
Արեանը, Ատամօն, Ճիլպէր Պեքօն, 
Հոլլիտէյը, Սիլվի Վարդանը, Թոմ 
Ճոնզը եւ շատ ուրիշներ երիտա-
սարդներու սեփական ձայնագ-
րիչներու (մակնիթոֆոն) վրայ էին, 
որոնց ժապաւէնները հազարերո-
րդ արտագրութիւններն ըլլալով 
հանդերձ կը լսուէին հայ տուներէ 
ներս, բայց կը պակսէր նոր ձայն մը, 
նոր մեկնաբանութիւն մը հայկական 
երգերու։ Ճիշդ Ատիսն էր որ պէտք է 
լրացնէր այդ բացը։ Այս առնչութե-
ամբ սփիւռքահայ ուսանողութիւնը 
բաւական օգտակար եղաւ՝ խօսելով, 
լսցնելով եւ ասդ ու անդ ծանուցելով 
լիբանանահայ մեր նոր աստղին 
մասին։ Ատենն էր որ հայրենի մեր 
պայծառ տղաքն ու աղջիկները 
ճանչնային նաեւ Ատիսը։
Այդ օրն ալ եկաւ։ Ատիս Հարմանտե-
ան Հայաստանի Ֆիլհարմոնիայի 
մէջ։ Առաջին օրը ուղղակի գերյա-
գեցած էր սրահը։ Ամէն տարի-
քի հանդիսատեսներ խճողելու 
աստիճան լեցուցած էին սրահը։ 
Հանդիսավարուհիի ներածական 
կարճ խօսքէն ետք նուագախմբի 
կատարմամբ բեմ մտաւ հոլիվուտե-

ան արտաքինով, արծաթազգեստ 
ու խիստ գեղատես Ատիսը։ Որո-
տընդոստ ծափահարութիւնները 
երկար մնացին մինչեւ որ Ատիս 
սկսաւ իր «Ծաղիկներ, ծաղիկնե-
րը», ապա յաջորդեցին «Այլ աչեր 
կան իմ սրտում», «Բարտիների 
պուրակում», ապա մուտք գործեց 
Ատիսի Ազնաւուրեան շարքը՝ 
կատարեալ ֆրանսերէնով։ Բուռն 
ծափահարութիւնները մէկբերան 
կ՚ըսէին՝ «Ատիս գրաւեց Երեւանը»։ 
Մնացեալը պէտք է կարդալ հայաս-
տանեան մամուլին մէջ, ուր ի միջի 
այլոց պէտք է ըսեմ որ կարծես 
թէ ինչ որ տեղէ թելադրութիւն մը 
կար զուսպ արտայայտուելու...։ 
Ժամանակները այդպէս էին, բայց ի 
զուր, վասնզի ամէն յաջորդ համեր-
գին երիտասարդութիւնը ջարդելով 
կը մտնէր սրահ։
 Այդ օրերուն ես անկեղծօրէն հպարտ 
էի Ատիսով, որուն հետ տարիներ 
առաջ զրուցեր էինք երգարուեստէն 
ներս կատարողական զուլալութեան 
ու թափանցիկութեան մասին։ 
Օր մըն ալ իմ համալսարանի մեր 
լսարանէն խումբ մը աղջիկներ 
ինծի մօտենալով հարցուցին 
թէ կը ճանչնայի՞ զինք արդեօք, 
որովհետեւ քաղաքը կը խօսի իր 
մասին եւ մարդիկ կը փափաքին 
երկրորդ ու երրորդ անգամ երթալ 
իր համերգին։ Առանց յոխորտանքի 
խօսեցայ մեր հին ծանօթութեան 
մասին եւ առաջարկեցի յաջորդ 
օրը իր համերգին երթալ, անկէ ետք 
անակնկալը ինծի թող ձգեն։
Տոմս չկար, նոյնիսկ քիչ մը աւելի 
խոստանալով դրամարկղի պաշ-
տօնեաներուն։ Այն ատեն առա-
ջարկեցի անցնիլ օփերայի դիմա-
ցի ափը եւ այսօրուան Սարեանի 

արձանին տեղ գտնուող ծաղ-
կավաճառներէն ճոխ հաւաքածոյ 
մը ապսպրել եւ ժամաւէնին վրայ 
գրել տալ «Մի խումբ համալսա-
րանականցիներից»։ Թանկ էր 
ծաղկեպսակը իրենց համար, բայց 
նիւթապէս մասնակցելէ ետք ի վեր-
ջոյ ձեռք անցուցինք գեղեցիկ ծաղ-
կեփունջ մը եւ ուղղուեցանք Ֆիլ-
հարմոնիայի «սեւ մուտքին» (չոր-
նի խոտ)։ Ի հարկէ անկարելի էր 
որոշ տեղէ մը անդին երթալ, ուստի 
ինքզինքս սփիւռքահայի տեղ դնելով 
(տարբեր բաներ էին սփիւռքահայ 
ուսանող եւ սփիւռքահայը, վերջինս 
դուրսէն եկած հիւրն էր…) մօտեցայ 
պահակ միլիցիային ու շեշտուած 
արեւմտահայերէնով ներկայացայ 
որպէս Աթէնքէն եկած հիւր, բայց 
տոմս չեմ գտներ, ըսի քանի օրէ 
ի վեր, ու ցոյց տուի իմ «խումբս»։ 
«Մի րոպէ» ըսաւ ու ներս մտաւ 
բարեհամբոյր միլիցիան՝ իրեն հետ 
բերելով պատասխանատու պաշ-
տօնեայ մը։ Նոյն ձեւով խօսեցայ 
հետը եւ աղաչեցի որ գոնէ թոյլ տան 
սա ծաղիկները իրենց յանձնել։ Այդ 
ընթացքին Ատիս պատահականօրէն 
դուրս էր ելած եւ մեր նայուածքները 
իրարու հանդիպեցան։ Ողջագուրում։ 
Հարցը տեղն ու տեղը լուծուեցաւ եւ 
«այս երիտասարդները իմ հիւրերս 

են» ըսելով ներս մտցուց։
Համերգի վերջաւորութեան մի քանի 
«սփիւռքահայ» աղջիկներով բեմ 
բարձրացանք եւ իրեն յանձնեցինք 
փարթամ ծաղկեփունջը։ Երկու-
քիս ալ աչքերուն մէջ կը փայլէին 
երջանկութեան ժպիտները։
Սկսաւ Լիբանանի սպառիչ ու լլկիչ 
քաղաքացիական պատերազմը, 
որ պիտի տեւէր տասնհինգ տարի։ 
Ապա ամէն մէկս մի կողմ պիտի 
ապաստանէր։ Ատիսը գաղթեց 
ԱՄՆ եւ հաստատուեցաւ Քալի-
ֆորնիա։ Ատիս այստեղ շատ 
արագօրէն սկսաւ փայլիլ իր 
արուեստով ու անուշավաճառի 
խանութներով։ Այնուհետեւ ճակա-
տագրի խաչաձեւման բարի կար-
գադրութեամբ իմ դասարանիս  մէջ 
յայտնուեցաւ Ատիսի չքնաղ դուստրը։ 
Ծնողա-ուսուցչական ժողովներուն 
առիթներ չպակսեցան յիշելու հին 
օրերը եւ իր մենահամերգները։
Այսօր ժողովուրդի ծոցէն ելած Ատիս 
Հարմանտեան թէեւ այլեւս անձամբ 
չի ծաղկեցներ մեր հանդիսութիւն-
ները, բայց կայ ու կը թեւածէ 
բոլոր հայագաղութներէ ներս։ Ան 
տակաւին կ՚երգէ իր «Ծաղիկներն» 
ու «Այլ աչերը», «Մտամոլորն ու 
«Ախթամար»ը։

Լրատուութեան Գործընկեր
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Շար.  յաջորդ  թիւով

Կաղանդը Կը Նորոգէ Կեանքը

9- Իսկ Լիթվայի մայրաքաղաք Վիլնիւսի կեդրոնական հրապարակին վրայ 
տեղադրուած այս տարուան շքեղ տօնածառը կոչուեցաւ «Ամանորեայ 
Հրաշք»:  

Տօնածառը զարդարուած է 70. 000-է աւելի լամպերով, 2.700 խաղալիքներով 
եւ շրջապատուած է աւանդական «ամանորեայ քաղաք»-ով:   
10-Եւ վերջին տօնական շքեղութիւնը՝ հիանալի Սուրբ Ծննդեան ծաղ-
կեպսակ մը: Այս անհաւատալի զարդը բացարձակապէս նման չէ սովո-
րական աւանդական ծաղկեպսակներուն. պատրաստուած է աշխարհի ամե-
նագեղեցիկ եւ եզակի ծաղիկներէն: Ծաղկեպսակը զարդարուած է կարմիր 
սուտակներով եւ ադամանդներով, որոնք աւելի քան 138 քարաթ կը կշռեն:

Սկիզբը Էջ 03

Ծառին վրայ կախուած էին Ուոլթ Տիզնիի ստեղծած հերոսներու 50 
կերպարներ, որոնց կը գլխաւորէր հռչակաւոր Միքի Մկնիկի ուրուագիծը:
8- Լոնտոնը յայտնի է իբրեւ սուղնոց քաղաք, եւ բոլորովին զարմանալի չէ 
հոն թանկարժէք տօնածառ գտնելը:

Sofitel բարձրակարգ հիւրանոցին մէջ պատրաստուած է տարօրինակ 
տօնածառ մը՝ իբրեւ «խաղալիք» ունենալով 200 քոնեաքի շիշեր, որոնք 
զարդարուած են 24 քարաթնոց ձեռագործ ոսկեայ զարդերով: Իւրաքանչիւր 
շիշը պատրաստելու համար հինգ մասնագէտ աշխատած է: Իսկ քոնեաքը՝  
Louis XIII Grande է: Մէկ շիշին արժէքը 2400 տոլար է: Ամբողջ ծառը 
գնահատուած է 55,000 տոլար:

 Ամանորի Ամենա-Ամենաները... 

Կեանքը անհո՜ւն ժամանակին եւ անսահման միջոցին մէջ շրջան 
մը, ընթացք մըն է, որ պահանջքը ունի տեւապէս նորոգուելու եւ 
բարեփոխուելու։ Միօրինակ շարժում մը, ընթացք մը չէ «կեանք» 

կոչուած ժամանակաշրջանը։ Հաւանաբար, «կեանք»ը եթէ միօրինակ եւ 
միակերպ ընթացք մը ըլլար՝ անտանելի կ՚ըլլար, քանի որ միաձեւ ամէն ինչ 
ձանձրանալի է մարդուս համար։
Բնութիւնը արդէն տեւապէս շարժման մէջ է՝ դէպի կատարելութիւն, 
դէպի անթերի վիճակ։ Եւ այդ իսկ պատճառով, բնութիւնը շարունակ կը 
բարեփոխուի, կը նորոգուի, կը յառաջանայ դէպի իր նպատակը։ Կեանքն 
ալ բնութեան մէջ ժամանակի տարածք մը կը ներկայացնէ, եւ ուրեմն ան 
ալ, բնականաբար կը բարեփոխուի, կը նորոգուի եւ այս կերպով հասնիլ կը 
փորձէ իր նպատակին։ Այլապէս կեանքը իմաստ մը պիտի չունենար, քանի 
որ այն որ նպատակ մը չունի եւ նպատակի մը համար չ՚ապրիր, «կեանքը 
ապրիլ» որեւէ իմաստ եւ արժէք չի՛ ներկայացներ։
Ահաւասի՛կ, ճիշդ այս պատճառով է, որ Կաղանդը մեզի կ՚անդրադարձնէ 
կեանքը, կեանքին նպատակին եւ կեանքին իմաստին վրայ մտածելու։
Կաղանդը, մարդս կ՚առաջնորդէ նաեւ ապագայի մասին խորհելու, ապագան 
ծրագրելու՝ նորոգուելու եւ նորոգելու այն ամէն ինչ, որ անցեալի մէջ մնացած 
են։ Այս իմաստով Կաղանդը՝ անցեալին եւ ապագային միջեւ կանգառ մը, 
անցք մըն է։ Եւ Կաղանդը կեանքի ճամբուն վրայ այն հանգրուանը՝ կայանն 
է, որ կը ներկայացնէ ներկան՝ իր ամբողջ էութեամբ։ Կաղանդը՝ կեանքին 
ընդհանուր եւ ամբողջական տեսարանը, համայնապատկերն է, քանի որ հոն 
պահ մը կը միանան թէ՛ անցեալը, թէ՛ ապագան ներկային մէջ։ Եւ Կաղանդին 
է որ մարդ միաժամանակ կ՚անդրադառնայ թէ՛ անցեալին եւ թէ՛ ապագային։ 
Կաղանդը ազդարարող ներկա՛ն է, որ կ՚անդրադարձնէ մարդուն անցեալի 
եւ ապագայի գոյութիւնը։ Եւ միա՛յն մարդ էակն է, որ գաղափարը ունի 
«անցեալ»ի մը եւ «ապագայ»ի մը, եւ Կաղանդը, ահաւասիկ այդ գաղափարը 
արծարծող, բոցավառող, կենդանացնող «ներկայ» պահն է. ան այս իմաստով 
ալ «զարթուցի՛չ» մըն է։ Արդեօք այս պատճառո՞վ է, որ մարդիկ Կաղանդին 
ամբողջ գիշեր արթուն կը մնան՝ չքնացած վիճակով կը դիմաւորեն Ամանորը՝ 

տարւոյն առաջին օրը, տարեգլուխը։ Եւ իրապէ՛ս արթուն ըլլալու է՝ որ մարդ 
կարենայ մտածել անցեալի եւ ապագայի մասին։
Եւ վերջապէս մարդ կը հասնի տեղ մը՝ ուր ինքնիրեն կը հարցնէ. «Ի՞նչ է 
կեանքը», որուն կը յաջորդէ. «Ի՞նչ է կեանքին նպատակը», որոնք կը յանգին 
ի վերջոյ սա կենսական հարցումին. «Ի՞նչ է կեանքին իմաստը»։ Արդարեւ, 
չկայ բան մը, որ չունենայ պատճառ մը, նպատակ մը եւ անշուշտ իմա՛ստ մը։
Ուրեմն կը տեսնուի, թէ «Կաղանդ»ի գաղափարը եւ «կեանք»ը, եթէ ո՛չ 
ուղղակի, բայց անուղղակի կերպով սերտօրէն կապուած են իրարու։
Կեանքը իր ամենալայն իմաստով անհուն եւ անվերջ ընթացք մըն է 
անժամանակ, եւ միջոցի մէջ տարածուած։ Իսկ յատուկ իմաստով, կեանքը 
ժամանակաւոր ընթացք մըն է՝ մարդուն ծնունդէն սկսած եւ մահուամբ 
վերջացած։ Մարդուն ամբողջ պատմութեան մէջէն խաւարին՝ չարին 
զօրութիւններուն դէմ կը ծաւալի անողոք պայքար մը. պայքար մը ծնած 
սկիզբէն իսկ, որ պիտի տեւէ մինչեւ վերջին օրը, ինչպէս աստուածային 
ծրագրով ծրագրուած է։ Լծուած այս պայքարին, մարդը պարտի անդադար 
մաքառիլ՝ յարելու համար բարիին։ Ի գին մեծ ճիգերու, եւ Աստուծոյ շնորհքով, 
ան կարող կ՚ըլլայ իր ներքին միութիւնը իրագործել։ Մէկ խօսքով, մարդկային 
կեանքը պայքարի շրջան մը, պայքարի միջոց մըն է։
Մարդկային կեանքը, լայն իմաստով կեանքին մէջ հատուած մըն է, որ 
կը սկսի ծնունդով եւ կը վերջանայ մահով, որ կը շարունակէ դարձեալ 
անհուն եւ անսահման միջոցի մէջ՝ անժամանակ, այսինքն յաւիտենապէս։ 
Յաւիտենականութիւնը «կեանք»ին ընդհանուր նկարագի՛րն է։
Կեանքին աղբիւրը Աստուած է եւ կ՚ուզէ որ «կեանք»ին մասնակից ընէ 
«արարած»ներ, եւ այսպէս, որպէս Արարիչ, արարչագործութեամբ կեանք 
կու տայ աշխարհի, եւ ամէն գոյութեան, եւ նաեւ՝ մարդուն։ Եւ այսպէս 
«կեանք»ին մասնակից եւ բաժնեկից կ՚ընէ մարդը։
Երբ «կեանք»ին պատճառը այս մասնակցութիւնն է, ապա ուրեմն նպատակն 
ալ մարդուն այս մասնակցութեան հաւատարմութիւնն է եւ իր ամէն արարքով 
պատասխանը իր Արարչին, երախտագիտական անկեղծ զգացումներով։ 
Կեանքին նպատակը ճանչնալ եւ հաւատարմօրէն հնազանդիլ է Աստուծոյ՝ որ 
մասնակից է ըրած կեանքին։ Արդարեւ «կեանք»ը շնորհ մըն է, որուն պէտք 
է արժանի ըլլայ մարդ, եւ վայելէ զայն իր նպատակին համաձայն։
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Կաղանդը Կը Նորոգէ Կեանքը

Ուրեմն Կաղանդը այս բոլորը կը վերյիշեցնէ 
մարդուն, թէ անցեալի մէջ ո՛րքան հաւատարիմ 
եղաւ կեանքի նպատակին եւ թէ ապագային 
ո՛րքան հաւատարիմ կրնայ ըլլալ եւ ըստ այնմ 
կանոնաւորել իր «կեանք»ը։ Կերպով մը ապրուած 
կեանքը հաշուեյարդարի ենթարկելու առիթ մըն 
է Կաղանդը՝ նայիլ անցեալին եւ ըստ այնմ որոշել 
ապագան…։
Եւ երբ յայտնի է պատճառը մարդկային կեանքին, 
յայտնի է նաեւ նպատակը. այս մեծ մասամբ կը 
բացայայտէ կեանքին իմաստը։ Ուստի մարդ 
պարտի կեանքը ապրիլ ըստ իր իմաստին՝ չափա-
ւորութեամբ եւ յատկապէս խուսափելով ամէն 
տեսակ չափազանցութենէ, որոնք կը շեղեցնեն 
նպատակը կեանքին եւ ներհակ են անոր սկզբ-
նական իմաստին։
Ուստի Կաղանդին պէտք է նայիլ այս տեսանկիւնէն 
եւ մանաւանդ օգտուիլ անոր ընծայած առիթէն։
Կաղանդի վերաբերեալ ժողովրդական-մշակու-
թային աւանդութիւններ ընդհանրապէս ծնած եւ 
հաստատուած են անցեալը նորոգելու, անցեալի 
սխալները սրբագրելու եւ աւելի արդիւնաբեր 
ապագայ մը կերտելու եւ աւելի լաւ կեանք մը 
ապրելու գաղափարին վրայ։ Այս իմաստով, 
ահաւասիկ, Կաղանդը կարեւոր դեր մը կը խաղայ 
մարդկային կեանքին մէջ՝ զայն նորոգելով եւ նոր 
առիթներ ընծայելով։
Կաղանդը, ինչ որ ալ ըլլայ պատճառը, գեղեցիկ 
եւ օգտակար աւանդութիւն մըն է՝ ժամանակը 
նորոգել փափաքողներու համար։ Թէեւ ան վերա-
ծուած է «ծառ»ի մը խորհուրդին շատերու համար 
եւ դադրած է խորհուրդ մը, ոգի մը ըլլալէ մեր 
օրերուն։
Կաղանդը այսօր վերածուած է «խրտուիլակ»ի մը։ 
Կաղանդը շատերու համար կը նշանակէ՝ նուէր, 
բայց նիւթակա՛ն նուէր, եւ ո՛չ թէ բարոյական 
ընծայ մը։ Մինչդեռ փափաքելի էր, որ Կաղանդի 
այս խորհըր-դաւոր գիշերը մարդոց սրտերու խորը 
իջած խաղաղութեան, հաշտութեան, երջան-
կութեան խորհրդանիշ մը ըլլար՝ ամբողջ տա՜րի մը։ 
Եւ մարդկութիւնը խաղաղութեան, հաշտութեան 
եւ երջանկութեան մէջ պիտի գտնէ զօրութիւն մը, 
ինքնավստահութիւն մը, մխիթարութիւն մը՝ որ այս 
կեանքը լաւագոյն կերպով ապրելու ազդակներ են։
Արդարեւ, Կաղանդը ամոքիչ եւ նոյնքան քաղցր 
կրկներեւոյթ մըն է, որ պէտք է հետաքրքրէ ամէն 
մարդ, քանի որ իւրաքանչիւրը կ՚ապրի կեանք 
մը, կը վայելէ կեանքի բարիքները քիչ կամ շատ 
եւ կ՚ենթարկուի կեանքին չարիքներուն յաճախ։

Խորհա՞ծ էք սիրելիներ, արդեօք մեր ամէն մէկուն 
«կեանք»ին մէջ բարի՞քները, թէ չարիքները 
աւելի շատ են։ Ուստի իւրաքանչիւր օր ունի իր 
«կեանք»ը՝ երբեմն բարիքներով լեցուն, երբեմն՝ 
չարիքներով։ Բայց չկա՛յ երբեք առանց չարիքի՝ 
առանց նեղութեան, առանց ցաւի եւ վիշտի, եւ 
տեւական երջանիկ, խաղաղ կեանք մը։ Թէեւ 
երջանկութիւն եւ խաղաղութիւն, հաշտութիւն 
ստեղծել մարդուս ազատ կամքէն կախում ունի, 
բայց շատ անգամ անզգալաբար կը հեռանան 
խաղաղութիւն, երջանկութիւն եւ հաշտութիւն, 
քանի որ տիրական կը դառնան մադրու կիրքերը, 
«Ես»ը։ Կաղանդը այս մասին ալ խորհելու լաւագոյն 
առիթ մըն է ահաւասիկ։ Եւ բոլոր այս մտածումնե-
րը ծնունդ կու տան նորոգուելու եւ նորոգելու 
կեա՛նքը։
Սա անուրանալի ճշմարտութիւն է՝ թէ ի՛նչ որ չի 
նորոգուիր, ի՛նչ որ չի բարեփոխուիր, մեռա՛ծ է. 
կեանքը ապրելու զօրութիւնը եւ կարողութիւնը 
կորսնցուցած է։ Բնութիւնը արդէն տեւապէս կը 
նորոգուի, կը բարեփոխուի, քանի որ աստուածա-
յին ստեղծագործութիւնը տակաւին կը շարունակէ 
իր ընթացքը, չէ վերջացած ան, եւ այս իսկ պատճա-
ռով պէտք է որ մա՛րդն ալ նորոգուի՝ նորոգելով իր 
կեանքը, իր ոգին, իր ապրելու ոճը…։
Սիրելի՜ներ, օգտուինք Կաղանդի ներկայացուցած 
նորոգման այս առիթէն։ Ո՛չ մէկ բան վերջացած է, 
քանի որ կը շարունակուի կեանքը, կը շարունա-
կուի բարեփոխուիլ եւ նորոգուիլ ամբողջ բնութիւ-
նը եւ մանաւանդ՝ կը շարունակուի աստուածային 
արարչութիւնը։ Չէ՞ որ կը շարուակուին ծնունդ-
ներ, չէ՞ որ կը շարունակուի գոյութիւնը մարդկային 
սերունդին, մարդկային ցեղին, եւ կը շարունակուի 
կեա՛նքը։
Անցած ժամանակը կարելի չէ՛ ետ դարձնել, բայց 
կարելի է զայն նորոգել, նոր ընթացք մը տալ 
անոր, եւ Կաղանդը, ահաւասիկ լաւագոյն առի՛թն 
է ասիկա կատարելու, անմիջապէ՛ս Կաղանդի 
գիշերը պէտք է կատարել այդ նորոգութիւնը։ Նոր 
տարիին նոր ոգիով սկսիլ մարդուս կամքէն կախում 
ունի։ Բայց այս չի նշանակեր, թէ ամէն ինչ լա՛ւ 
պիտի ըլլայ, մարդ սխալական է եւ միշտ ենթակայ՝ 
ներքին եւ արտաքին ազդեցութիւններու։
Մարդ պիտի տառապի ալ, պիտի մաշի ալ, պիտի 
նեղուի ալ, բայց նաեւ պիտի սիրէ, երջանիկ 
պիտի ըլլայ ատեն ատեն եւ արարքներու եւ 
պատահարներու անդրադարձներն են, որ պիտի 
շարունակեն։ Կարեւորը այն է, թէ մարդ գիտակ-
ցաբա՞ր թէ անգիտակցաբար կը մօտենայ անոնց։
Երջանիկ, խաղաղ եւ սիրո՛վ լեցուն ըլլայ Նոր 
Տարին…։
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ԽՌՈՎԱԾ ԷՐ
Այսօր, ես՝ իմ եարին տեսայ, թուխ մազերը 
օլորած էր,
Բարեւ տուի, բարեւ չառաւ, գուցէ ինձնից 
խռովա՞ծ էր,
Նայիր դէմքին՝ կարմիր խնձոր, լուսնի նման 
բոլորած էր,
Սիրտը՝ ելած, աչքերը՝ թաց, անձրեւի պէս 
վարարած էր,
Կայծակ դառած, խփեց անցաւ, որոտի պէս 
վրդովուած էր:
Ասի՝ էդպէս սիրտդ տխուր, ո՞ւր ես գնում, 
ջանիդ մատաղ,
Կա՛նգ առ, սիրտդ թեթեւանայ, զուր ես 
գնում, նանիդ մատաղ,
Ականջ արա, բան եմ ասում, լուռ ես գնում, 
պոյիդ մատաղ,
Չէ՞ որ, դու՝ իմ, ազիզ եարն ես, ո՞ւր ես գնում, 
սոյիդ մատաղ,
Արի նստենք, զրոյց անենք, սիրտդ ինչո՞ւ 
պղտորուած է:
Ա՜խ իմ եարը, անցաւ գնաց, աղաչեցի՝ ետ 
չդառձաւ,
Ուր որ գնաց, հետեւեցի, մինչեւ Լուսոյ 
աստղը ելաւ,
Գնաց-գնաց ու ման եկաւ, սիրտս էլ հանեց 
հետը տարաւ,
Ասաւ. - «Շահէն, էդ քո սիրտը, սրտիս դեղ 
ու դարման չարաւ»,
Նոր հասկացայ, որ իմ եարը իմ արուեստից 
խռոված էր:

ԳՈՒՍԱՆ ՇԱՀԷՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Ամերիկեան Յատուկ Ջոկատներ Ահազանգի Մէջ Ի 
Պաշտպանութիւն Լիբանանի Մէջ 

Իր Դեսպանատան

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Կը նշուի նաեւ, որ վերջինս Պաղտատի օդակայան 
հասած էր՝ դիմաւորելու զօր. Սուլայմանին եւ անոր 
հետ Պաղտատ հասնող պատուիրակութիւնը։ 
Աւելի ուշ, Հըզպալլա հաղորդագրութիւն մը հրա-
պարակելով յայտարարեց, որ ոչ մէկ Լիբանանցի 
միաւոր զոհուած է Պաղտատի մէջ տեղի ունեցած 
գրոհին հետեւանքով։ 
Զինուորական հմուտ կարողութիւններով եւ պար-
տականութիւններով յայտնի զօրավար Քասէմ 
Սուլայմանին (63 տարեկան) վերջին տարիներուն 

կարեւոր ներկայութիւն դարձած էր Սուրիոյ եւ 
Իրաքի  մէջ:  
Մինչ շրջանային այս մտահոգիչ զարգացումները 
կը կատարուին, Լիբանանեան բեմին վրայ Նախա-
գահ Աուն երէկ յայտարարեց, որ Կառավարութեան 
կազմութիւնը օրերու հարց է: Արդարեւ երէկ 
ամբողջ օրը Լիբանանեան լրատուական միջոց-
ներ շրջանառութեան մէջ դրին 18 հոգինոց 
հաւանական կառավարութեան մը անդամներու 
անուններ եւ պաշտօններ:

Սկիզբը Էջ 01
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¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
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ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ
Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ՏՕՆԻՆ ԱՌԻԹՈՎ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ 

ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ

Երկուշաբթի, 6 Յունուար 2020-ին, Ս. Ծննդեան եւ Աստու-
ածայայտնութեան տօնին առիթով, Հայրապետական հանդիսաւոր 
Ս. եւ Անմահ Պատարագ պիտի մատուցուի Անթիլիասի Մայ-
րավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ։

Պիտի պատարագէ եւ Հայրապետական 
իր պատգամը փոխանցէ՝

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

Ժամերգութիւն՝    ժամը 8:00-ին
Ս. Պատարագ՝   ժամը 10:00-ին
Ջրօրհնէք ՝    ժամը 11:00-ին
Քարոզ՝    ժամը 11:30-ին

Սուրբ Պատարագի երգեցողութիւնը պիտի կատարուի Կաթո-
ղիկոսարանի «ՇՆՈՐՀԱԼԻ» երգչախումբին կողմէ, ղեկավա-
րութեամբ Հոգշ. Տ. Զաւէն Աբղ. Նաճարեանի։

Սիրով կը հրաւիրենք մեր ժողովուրդի զաւակները ներկայ 
գտնուելու Ս. Պատարագին, լսելու Վեհափառ Հայրապետին 
պատգամը եւ հաղորդուելու Ս. Ծնունդի խորհուրդով։

Ծանօթ.- Սուրբ Պատարագէն ետք, Վեհափառ Հայրապետը 
շնորհաւորութիւններ պիտի ընդունի Վեհարանի դահլիճին 
մէջ, մինչեւ ժամը 1:30, եւ կ.ե. ժամը 4:00-7:00։ Իսկ յաջորդ օր՝ 
Երեքշաբթի առաւօտեան ժամը 10:00-էն յետմիջօրէի ժամը 1:00:

Յայտնենք, որ Երեքշաբթի, 7 Յունուարին, ՄԵՌԵԼՈՑ ՅԻՇԱՏԱ-
Կին, դարձեալ Ս. Պատարագ պիտի մատուցուի Անթիլիասի Մայր 
Տաճարին մէջ, առաւօտեան ժամը 10:00-ին:

                                      ԴԻՒԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ

Մեր ժողովուրդի սիրելի զաւակներուն ուշադրութեան

Այս տարի Սուրբ Ծննդեան նախատօնակը՝ Ճրագալոյցը, կը 
զուգադիպի Կիրակի օր։ Հետեւաբար, Հայ Եկեղեցւոյ աւանդութիւնն 
ու կանոնները նկատի առնելով՝ նոյն օրը Ս. Խորանին վրայ երկու 
անգամ պատարագ չմատուցելու, 5 Յունուար 2020-ի առաւօտուն 
Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին 
մէջ Ս. եւ Անմահ Պատարագ պիտի չմատուցուի, այլ միայն 
ժամերգութիւն տեղի պիտի ունենայ առաւօտեան ժամը 10:00-
ին։ Իսկ նոյն օրը երեկոյեան ժամերգութեան արարողութիւնը 
տեղի պիտի ունենայ ժամը 4:00-ին, իսկ Ճրագալոյցի Ս. եւ Անմահ 
Պատարագը պիտի մատուցուի երեկոյեան ժամը 5։00-ին։

Սուրբ Ծննդեան տօնին առիթով, երկուշաբթի, 6 յունուար 2020-
ին, Լիբանանի հայոց թեմի քարոզիչ հոգեշնորհ Տ. Անանիա ծ. 
վրդ. Գուճանեան եւ Ազգային Վարչութիւնը շնորհաւորութիւններ 
պիտի ընդունին Պէյրութի Առաջնորդարանի դահլիճին մէջ, Ս. 
Պատարագէն անմիջապէս ետք, մինչեւ յետմիջօրէի ժամը 2:00:

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ

ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴԸ
Ս. ՆՇԱՆ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ

Մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Ս. Ծննդեան եւ Աստուածա-
յայտնութեան տօնին առթիւ երկուշաբթի, 6 յունուար 2020-ին, 
սուրբ եւ անմահ պատարագ պիտի մատուցուի Պէյրութի Ս. Նշան 
մայր եկեղեցւոյ մէջ: 

Պիտի պատարագէ եւ քարոզէ
Հոգեշնորհ Տ. Անանիա ծ. վրդ. Գուճանեան

Քարոզիչ Լիբանանի հայոց թեմի

Ժամերգութիւն                   առ. ժամը 7.00
Ս. պատարագ                                   առ. ժամը 9.30
Քարոզ                                               առ. ժամը 10.30
Ջրօրհնէք                                          առ. ժամը 11.30

Սիրով կը հրաւիրենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդը մասնակցելու 
սուրբ պատարագին, վերանորոգուելու Ս. Ծնունդի խորհուրդով 
եւ լսելու առաջնորդ սրբազան հօր պատգամը:

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ
ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ 

ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՄԻՈՒԹԻՒՆ

Սբ. Ծննդեան Տօնին առթիւ, Մերձաւոր Արեւելքի Հայ 
Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութեան Նախագահն ու 
Կեդրոնական Մարմինը շնորհաւորութիւններ պիտի ընդունին 
Երկուշաբթի, 6 Յունուար, 2020, կէսօրուան ժամը 12.00-էն 
մինչեւ կ.ե. ժամը 2.00, Հայ Աւետարանական Առաջին Եկեղեցիի 
ընդունելութեանց դահլիճին մէջ, Մեքսիք փողոց, Պէյրութ:

     Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. Միութեան 
     Կեդրոնական Մարմին
       ԴԻՒԱՆ

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ


