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Հաղորդագրութիւն թիւ 03.05.15 
 

Շաբաթ 2 Մայիս  2015ի առաւօտուն ժամը 11ին, ի ներկայութեան հայ եւ ոչ հայ 

բարձրաստիճան կղերականներու, քաղաքական անձնաւորութեանց եւ հայկական 

կազմակերպութեանց ներկայացուցիչներու ,  Ցեղասպանութեան Սուրբ նահատակներուն 

նուիրուած հանդիսաւոր Ս. եւ Անմահ Պատարգ մատուցուեցաւ Սիտնիի St Mary’s 

Cathedralի մէջ: Պատարագեց Թեմիս բարեջան Առաջնորդ Գերաշնորհ Տէր Հայկազուն 

Եպիսկոպոս Նաճարեան: Քարոզեց Սիտնիի Կաթոլիկ Համայնքապետ՝ Բարձրաշնորհ 

Անթընի Արքեպիսկոպոս Ֆիշըր : Խորանին իրենց ծառայութիւնը բերին Քահանայ Հայրեր՝ 

Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան, Տէր Նորայր աւագ Քհնյ. Բաթանեան, Տէր 

Պարթեւ Քհնյ. Գարագաշեան: Պատարագին իրենց մասնակցութիւնը բերին Հայ 

Կաթողիկէ համայնքապետ Հոգեշ. Տէր Բարսեղ Ծ.Վ. Սուսանեան,  ընթերցելով Մարկոսի 

Աւետարանէն եւ Հայ Աւետարանական Համայնքապետ Վերապատուելի Յակոբ 

Սարգիսեան՝ ընթերցելով Պօղոս Առաքեալի Եբրայեցւոց գրուած նամակէն: Եզեկէլ 

Մարգարէէն ընթերցում կատարեց Սէյնթ Մէյրիզ Տաճարի երիցապետ Հոգեշ. Փօլ Հիլտըր 

վարդապետը:    Երգեցողութիւնը կատարեց Ս. Յարութիւն Եկեղեցւոյ  «Լուսաւորիչ», 

«Վարդանանց» եւ «Քառասուն Մանկանց» միացեալ երգչախումբերը ղեկավարութեամբ 

Տիկին Այտա Աւետիսեանի եւ Վարդան Սարկաւագ Էլմասեանի: Ս. Յարութիւն եւ Ս. 

Երրորդութիւն եկեղեցիներու սարկաւագաց դասերը լրիւ կազմով իրենց մասնակցութիւնը 

բերին Պատարագին : Տաճարի 2000 նստատեղերը գրաւուած էին Հայ հաւատացեալներով: 

ՀՄԸՄի սկաուտական կազմը «պատուի առ»ով դիմաւորեց  պաշտօնական  թափօրը: 

Իրենց տարազներով եւ իրենց ծնողներու ընկերակցութեամբ պատարագին մասնակից 

դարձան հայկական ամէնօրեայ եւ միօրեայ վարժարաններու աշակերտները: Հայկական 

պարախումբերէն երիտասարդ հայուհիներ հայկական տարազներով Տաճարի 

մուտքերուն դիմաւորեցին հաւատացեալներն ու պաշտօնական հիւրերը, զանոնք 

հայաբոյր մթնոլորտի մէջ դնելով իրենց ժամանման պահէն սկսեալ: Սրբազան Հօր եւ 

Ֆիշըր Արքեպիսկոպոսի հովանաւորութեան ներքոյ աւանդատունէն սկիզբ առաւ թափօրը 

«Խորհուրդ Խորին»ի եւ «Հրաշափառ»ի երգեցողութեամբ , երգեհոնի ընկերակցութեամբ 

Արտա Լէփէճեանի : Հիւրերը եւ ժողովուրդը առաջնորդելու, կարգապահութեան հսկելու  

եւ այդ օրուան համար յատուկ տպուած ժամագիրքերու բաժանման կարեւոր 

աշխատանքը ստանձնած էին Ս. Յարութիւն եւ Ս. Երրորդութիւն Եկեղեցիներու Ծխական 

Խորհուրդները:  

Յընթացս Պատարագին աւելի քան 1500 հաւատացեալներ ստացան Սուրբ Հաղորդութիւն:  

Իր խորիմաստ քարոզին մէջ Ֆիշըր Արքեպիսկոպոս խօսելով 20րդ դարուն տեղի ունեցած 

ժողովուրդներ անէացնելու փորձերուն մասին  ըսաւ « ... պատմագէտներ համաձայն են որ 
առաջին մեծ ցեղասպանութիւնը , որ նաեւ  օրինակ ծառայեց այլ ցեղասպանութեանց, Մեծ 
Եղեռնն էր, իրականացած Օսմանեան Կայսրութեան կողմէ, որուն ընթացքին 1.5 միլիոն 
Հայեր, Ասորիներ եւ Յոյներ սպաննուեցան»:  Ողջունելէ ետք պատւոյ հիւրերը եւ իր 

շնորհակալութիւնը յայտնելէ ետք Գերշ. Տէր Հայկազուն Եպս. Նաճարեանին զինք 

առանձնաշնորհած ըլլալու քարոզել այս կարեւոր առիթին, շարունակեց իր խօսքը ըսելով՝ 

«1914 թուականին 2 միլիոն Հայեր կ'ապրէին Օսմանեան կայսրութեան մէջ: 1922ին՝  
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387000: Քրիստոնեաները, որոնք 20 տոկոսը կը կազմէին, այսօր կը կազմեն 0.2 տոկոս: 
Անոնց եկեղեցական ու վանական հարստութիւնը, գրադարանները եւ արուեստը 
կանոնաւորաբար փճացուեցան եւ իրենց պատմութիւնը ուրացուեցաւ: Թէեւ 
քաղաքագէտներ եւ դիւանագէտներ կը վիճին փաստերու առկայութեան վրայ, սակայն 
պատմագէտներ եւ Պապեր կը համաձայնին որ Այս Կատարուածը Ցեղասպանութիւն Էր»:       

Պատարագի աւարտին, որպէս շնորհակալութեան եւ երախտագիտութեան 

արտայայտութիւն, Սրբազան հայրը Ֆիշըր Արքեպիսկոպոսին նուիրեց Հրայր Բազէի 

Հայկական Ճարտարապետութեան նուիրուած լուսանկարներու մեծածաւալ գիրքը, 

տպուած հարիւրամեակի առթիւ, որ, Քլօտ Մութաֆեանի բառերով՝ « ...1915ը պիտի յիշուի 
որպէս սուգի եւ ոչնչացման յիշատակը կրող թիւ, այս գիրքը կու գայ ամբողջացնելու 
պատկերին միւս կողմը՝ այն կեանքը , որ դահիճները չկրցան ոչնչացնել»: 
  Պատարագէն ետք պատուոյ հիւրերը Արքեպիսկոպոսին կողմէ հիւրասիրուեցան 

Տաճարի կից ընդունելութեանց սրահին մէջ, որուն ընթացքին Հայ եւ ոչ Հայ 

կազմակերպութեանց ներկայացուցիչները մօտէն ծանօթացան Արքեպիսկոպոսին եւ իր 

օգնական խումբին եւ յայտնեցին իրենց շնորհակալութիւնն ու երախտագիտութիւնը: 

Իրենց սրտի խօսքերը արտասանեցին Ֆիշըր Արքեպիսկոպոսը եւ Սրբազան Հայրը: 

Սրբազան Հայրը,իր եւ  յանուն Թեմական Խորհուրդին  դրուատեց Հայաստանեայց 

Առաքելական Եկեղեցւոյ եւ Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ անկեղծ, եղբայրական եւ 

քրիստոնէաշունչ  յարաբերութիւնը եւ շեշտեց կարեւորութիւնը անոր 

շարունակականութեան: 

 

Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի 

 

 

 

 


