ԱՒՍՏՐԱԼԻՈՅ ԵՒ ՆՈՐ ԶԵԼԱՆՏԱՅԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ ԼՐԱՏՈՒ

ՓԱՐՈՍ
ISSUE 26 - SEPTEMBER / ԹԻՒ 26 – ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2019
NEWSLETTER OF THE DIOCESE OF THE ARMENIAN CHURCH OF AUSTRALIA & NEW ZEALAND

ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ
Բշ 2 Սեպտեմբեր – Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արք Նաճարեան Առաջնորդ Սրբազան Հայրը մեկնեցաւ
Հայաստան չորս շաբթուան համար, խորհրդակցութիւններ ունենալու համար Վեհափառ Հօր հետ թեմը
հետաքրքրող հարցերով ինչպէս նաեւ հանդիպելու Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի կեդրոնական
գրասենեակի հետ խորհրդակցութիւններ ունենալու համար ընդհանուր հարցերու մասին: Սրբազան Հայրը
նախագահն է Հիմնադրամի Աւստրալիոյ մասնաճիւղին:
Բշ 2 Սեպտեմբեր – Րայտի Բարեկեցութեան Գրասենեակը տարիներ շարունակ սովորութիւն դարձուցած է Սիվիք
Սէնթրի մէջ տօնել հայրերու տօնը: Ամէն տարի, Սրբազան Հօր կողքին տնօրէնութիւնը կը հրաւիրէ Արժ Տէր
Նորայր Աւագ Քահանայ Բաթանեանը եւ դիւանապետը
մասնակցելու այս յատուկ օրուան ծրագրին: Սրբազան Հօր
ճամբորդութեան պատճառով Արժանապատիւ Տէր Հայրը,
երէցկնոջ եւ դիւանապետին հետ ներկայ եղան տօնակատարութեան: Մեր մայրիկները իրենց երգերով ու
ասմունքներով ճոխացուցին ձեռնարկը, գովքը հիւսեցին Հայ
հայրերուն: Խօսք առին Րայտի քաղաքապետարանի
ներկայացուցիչը, Տէր Հայրը եւ Օրիորդ Քոլէթ Մարտիրոսեանը: Ներկաներու բուռն փափաքին ընդառաջելով Տէր
Հայրը իր իւրայատուկ կատարմամբ մեներգեց «Կիլիկիա»
երգը: Փարոսի խմբագրութիւնը կը շնորհաւորէ այս ձեռնարկի կազմակերպիչները, յատկապէս Օրիորդ
Մարտիրոսեանը, Պարոն Ժագ Պարանը եւ բոլոր կամաւոր աշխատող հայորդիներն ու հայուհիները, ինչպէս նաեւ
մեր մեծահասակ մեծ հայրիկներուն տօնը, անոնց մաղթելով առողջ կեանք:
Շբ 7 Սեպտեմբեր – Հայկական Ֆիլմերու Փառատօնին
պաշտօնական բացումը տեղի ունեցաւ Նորթ Րայտ Շօփինկ
Սէնթըրի ԻՎԷՆԹՍ շարժապատկերի սրահին մէջ, կազմակերպուած Համազգայինի Շանթ Մասնաճիւղի վարչութեան
կողմէ: Ընդհանուր պատասխանատուներ, Տիկիններ՝ Մակի
Չէրքէզեան-Չէյթըրի եւ Հուրի Մարտոյեան-Տէմիրճեանի յատուկ
հրաւէրին ընդառաջելով, Սրբազան Հօր
ներկայացուցիչ Արժ Տէր Նորայր Աւագ
Քահանայ Բաթանեան եւ Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան մասնակցեցան բացման
հանդիսութեան: Ներկայ էր Նահանգապետուհի Գլատիս Պէրէճիքլեան, նախարար
Վիքթոր Տոմինէլլօ եւ Հայկական կազմակերպութեանց ներկայացուցիչները ինչպէս
նաեւ Հայ եւ ոչ Հայ հրաւիրեալներ եւ հիւրեր: Ցուցադրուեցաւ Լորիկ ֆիլմը,
հետաքրքրական նիւթով, առնչուած երեւակայութեան եւ պատրանքի (fantasy): Խօսք
առաւ նահանգապետուհին:
Ֆիլմերու փառատօնը սկսաւ 6 Սեպտեմբերին Շարլ Ազնաւուրի ինքնակենսագրութեամբ: Շաբթուան ընթացքին, լեցուն սրահներով, ցուցադրուեցան
զանազան հայկական եւ կամ Հայ բեմադրիչ կամ հեղինակ ունեցող ֆիլմեր: Ասոնցմէ
եզակի ֆիլմ մըն էր «Մենք Եգիպտահայեր ենք» վաւերագրական ֆիլմը, բեմադրութեամբ
Ուահիտ Սոպհիի, ֆիլմարտադրիչ՝ Հանան Էզզաթ: Եգիպտահայոց մասին այնպիսի վկայութիւններ
կային այնտեղ որ առանց ա յս երկու երիտասարդ Արաբ արուեստասէրներուն կարելի պիտի չըլլար զանոնք
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կորուստէ փրկել: Այսպիսի ֆիլմեր հայկական բոլոր գաղութներուն մէջ պէտք է
որ պատրաստուին այլապէս տարիներն ու դարերը իրենց փոշին կը դնեն
անոնց վրայ եւ արժէքաւոր պատմութիւն եւ ժառանգ կորուստի կրնան
ենթարկուիլ: Փակման հանդիսութեան (15 Սեպտեմբեր) Հոգեշնորհ Տէր
Երեմիա
Վարդապետ
Աբգարեան
ներկայացուց
Սրբազան
Հայրը:
Նահանգապետուհին դարձեալ ներկայ էր: Ցուցադրուեցաւ ֆիլմարտադրիչ
Րաֆֆի Դանիէլեանի Armenia Uncovered վաւերագրական ֆիլմը ներկայացուած
հանրածանօթ Գեւ Օրքեանի կողմէ բեմադրութեամբ Աւստրալահայ Անտի
Սայմընի: Արժանի է այստեղ յիշել որ Պարոն Սայմըն որդին է Տիկին Սէսիլ
Սայմընի, որ երկար տարիներ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ երգեհոնի
նուագողը եղած է Կիրակի օրերը՝ Պատարագներուն ինչպէս նաեւ յատուկ
առիթներով: Տիկին Սէսիլ ներկայ էր ֆիլմին ցուցադրութեան եւ հպարտ էր իր
զաւկին ֆիլմին յաջող բեմադրութեան համար:
Հայկական ֆիլմերու փառատօնը գովեստի արժանի հայանպաստ հսկայ աշխատանք է: Խմբագրութիւնս չի կրնար
չգնահատել համայնքը իրարու կապող, միացնող այս ձեռնարկը : Միւս կողմէն՝ ձեռնարկը Հայուն եւ ոչ Հայուն կը
ծանօթացնէ հայկական սինեմարուեստը եւ մեր պատմութիւնը, մեր հայրենիքի բարգաւաճումը ինչպէս նաեւ
Աւստրալահայ համայնքն ու անոր արժէքները: Իւրաքանչիւր ֆիլմէ ետք տեղի ունեցող հարց-պատասխանի
յատկացուած նիստերը մեծ նպաստ բերին Հայը Հայուն ինչպէս նաեւ ոչ Հայուն ծանօթացնելու գործընթացին:
Բարեկամութիւններ մշակուեցան եւ համատեղ աշխատանքի առիթներ բացուեցան: Առաջին անգամ ըլլալով,
Փառատօնը այս տարի տեղի պիտի ունենայ Մելպուրնի մէջ 18-20 Հոկտեմբերին:
Բշ 9 Սեպտեմբեր – Հարեւան Հրէական Սինակոկի սրահին մէջ տեղի ունեցաւ
շնորհահանդէսը Ճուտի Քամպէլի The Silver Tea Service գիրքին, որ յուշագրութիւն մըն է
Հարաւային Ափրիկէի մէջ տեղի ունեցած անարդարութեանց, պատճառուած վնասներու,
ընտանիքներու տառապանքներուն եւ գոյութենական պայքարի ու պատկանելիութեան
հաստատման ի նպաստ տարուած ճիգին: Տիկին Քամպէլ կինն է Մարք Կինսպուրկի՝
նախկին ատենապետը Էմանուէլ Սինակոկի թեմական խորհուրդին եւ մեծ բարեկամ
Առաջնորդարանին: Առաջնորդարանին կողմէ շնորհահանդէսին մասնակից եղաւ
Դիւանապետը ընդառաջելով հրաւէրին:
Եշ 19 Սեպտեմբեր – Նիւ Սաութ Ուէյլզ Էքիւմէնիք Խորհուրդի վարչութեան անդամի հանգամանքով Դիւանապետը
մասնակցեցաւ Խորհուրդի հերթական ժողովին: Ժողովը անդրադարձաւ Օգոստոսի 11ի դրամահաւաքի
ճաշկերոյթին, որուն ընդհանուր կազմակերպչական աշխատանքը վստահուած էր
Դիւանապետին: Աննախընթաց թուային մասնակցութեան կողքին զուտ մուտք եղած էր
17430 Տոլար, ի բաղդատութիւն երկու տարի առաջուան արդիւնքին՝ միայն 645 Տոլար:
Գովեստ արձանագրուեցաւ Հայ, Ղպտի եւ Ասորի համայնքներուն եւ համայնքապետերուն,
որոնք իրենց մասնակցութեամբ եւ նիւթաբարոյական քաջալերանքով սատար հանդիսացած
էին այս ձեռնարկին: Ժողովը անդրադարձաւ նաեւ անցեալին եւ այժմ տեղի ունեցող
մարդկային անարդարութեանց մանաւանդ Հայոց, Յոյներու եւ Ասորիներու դէմ տեղի
ունեցած ցեղասպանութեան ճանաչման: Կատարուեցան շինիչ առաջարկներ: Մեծ աշխատանք կը տարուի
երիտասարդութիւնը մօտեցնելու Խորհուրդին, զայն գործի վրայ տեսնելու: Զեկուցուեցաւ որ շօշափելի արդիւնքներ
արդէն սկսած է քաղել խորհուրդը:
Շբ 21 Սեպտեմբեր – Փարամաթայի Իւնայթինկ եկեղեցւոյ հոգեւոր
հովիւ Դոկտ. Մանաս Ղոշ Քահանայի կազմակերպութեամբ, 16
տարիէ ի վեր կը տօնուի Միջազգային Խաղաղութեան Օրը, որն է 21
Սեպտեմբերը: Կը հաւաքուին զանազան կրօններէ եւ յարանուանութիւններէ ներկայացուցիչներ, որոնք աղօթք կը բարձրացնեն
իւրաքանչիւրը իր լեզուով եւ իր կրօնքին հետ առնչուած: Այս տարի
ներկայ էին 14 զանազան կրօններու ներկայացուցիչներ: Տրուած
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ըլլալով որ 21 Սեպտեմբերը կը զուգադիպէր Շաբաթի, Մանաս Ղոշ գեղեցիկ գաղափարը ունեցած էր աղօթքները
արտասանել տալու փոքրիկներու եւ երիտասարդներու: Առաքելական եկեղեցիէն աղօթքը կարդաց Քարլա Մէյրի
Նաճարեան: Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան Մանաս Ղօշին փոխանցեց Սրբազան Հօր բարեմաղթանքը եւ
օրհնութիւնը իր կատարած մեծ աշխատանքին համար՝ ամբողջ 16 տարի: Կ'արժէ յիշել որ Դոկտ Ղօշ բնիկ
Կալկաթացի է եւ լաւ կը ճանչնայ Հայ համայնքը եւ Կալկաթայի Մարդասիրական Ճեմարանը: 300է աւելի
բազմակրօն ներկայացուցիչներու հաւաքը նորանոր բարեկամութիւններ ստեղծելու լաւ առիթ մըն է:
Կիր 22 Սեպտեմբեր – Սրբազան Հօր որպէս ներկայացուցիչ Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ
Համբարձումեան ներկայ եղաւ Համազգային Գօլստըն Ճեմարանի 12րդ դասարանի ամավերջի
հանդէսին: Այս տարի 14 շրջանաւարտներ վկայուեցան շարունակելու համար իրենց
համալսրանական ուսումը: Տէր Հայրը կատարեց բացման աղօթքը: Տիկին Արփի Դաւիթեանի
հանդիսավարութեամբ
ներկայացուեցաւ
բարձրորակ
գեղարուեստական
յայտագիր:
Արտասանուեցան տպաւորիչ ուղերձներ, որոնցմէ ետք տեղի ունեցաւ վկայականաց բաշխում:
Փարոսի խմբագրութիւնը կը շնորհաւորէ նորաւարտ ուսանողները եւ յաջող ապագայ կը մաղթէ
անոնց:
Բշ 23 Սեպտեմբեր – Սուրբ Յարութիւն եկեղեցի այցելեցին
ազգային եւ ազգագրական երգերու մեկնաբան Արաբօ Իսպիրեան
եւ իր նուագախումբի 4 անդամները, որոնք Հայ Երիտասարդաց
Դաշնակցութեան հրաւէրով Սիտնի կը գտնուէին Հայաստանի
Հանրապետութեան անկախութեան 28րդ տարեդարձի տօնակատարութեան առիթով: Հայրենի արուեստագէտները 21 եւ 22
Սեպտեմբերին Պարահանդէսով եւ երգահանդէսով, հայկական
ջերմ մթնոլորտի մէջ, բարձր տրամադրութիւն ստեղծեցին Հայ
երիտասարդութեան մօտ: Ընկերակցութեամբ Տէր Աւետիս
Համբարձումեանի եւ Պրն Յակոբ Պօղոսեանի, արուեստագէտները
այցելեցին Առաջնորդարան, ուր դիմաւորուեցան Դիւանապետին
կողմէ: Տէր Աւետիս շնորհակալութիւն յայտնեց այցելուներուն եւ
Պրն Պօղոսեանին, որոնք իրենց սուղ ժամանակէն բաժին հանած
էին այցելելու եկեղեցի, օրհնեց զանոնք եւ բարի վերադարձ
մաղթեց անոնց ի հայրենիք:
Բշ 23 Սեպտեմբեր – Նախօրօք ճշդուած ժամադրութեամբ Տէր
Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան եւ Դիւանապետը Առաջնորդարանին մէջ ընդունեցին Նորտըրն Սէմըթըրիզի տնօրէնուհի
Տիկին Փօլին Թրիթընը եւ Ֆինանսներու ընդհանուր պատասխանատու Պրն Քէնկ Չոնկը: Հանդիպումին ներկայ եղաւ Տիկին Էլօ
Մկրտիչեանը, որուն առաջարկով գերեզմանատան տնօրէնութիւնը
ընդունած էր Ֆրէնչս Ֆօրէսթի Գերեզմանատան Հայկական
բաժինին մէջ յուշարձան մը զետեղել, որ վաւերացում ստացաւ նաեւ
Թեմական Խորհուրդին կողմէ: Տէր Հայրը ներկայացուց յուշարձանի
նախագիծ մը պատրաստուած ճարտարապետ Վահագն ՎարդանՊօղոսեանի կողմէ, որ արժանացաւ Տիկին Թրիթընի բարձր
գնահատանքին: Մանրամասնութիւններու քննարկումը տեղի պիտի
ունենայ յառաջիկայ հանդիպումներուն ընթացքին:
Եշ 26 Սեպտեմբեր – Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան մասնակցեցաւ բազմակրօն միջազգային
խաղաղութեան աղօթքի հաւաքին (International Multi-Faith Prayers For Peace) կազմակերպուած
Canterbury Bankstown Interfaith Reference Groupի կողմէ Punchbowl Community Centreի մէջ: Երեք
տարի առաջ այս գործունէութեան նախաձեռնողը եղած է Հոգեւոր Քոյր Հէտըր Թօփ (Reverend
Heather Topp): Ներկայ էր Քանթըրպըրիի քաղաքապետ Խալ Ասֆուր եւ մօտաւորապէս 150
մասնակիցներ: Զանազան համայնքներու ներկայացուցիչներու
հետ ծանօթացման գեղեցիկ
առիթ մըն էր այս: Դիւանապետը սիրալիր խօսակցութիւն ունեցաւ Քոյր Թօփի հետ, որ իր ջերմ
բարեւները ուղարկեց Սրբազան Հօր եւ Հայ համայնքին եւ փափաք յայտնեց այցելելու Առաջնորդարան:
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Ուրբ 27 Սեպտեմբեր – Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան ներկայ
գտնուեցաւ Հայ համայնքին միշտ իր ծառայութիւնը տուող
մեծատաղանդ
կիթարի
վարպետ
Սագօ
Տէրմէնճեանի
նուագահանդէսին Սիտնիի Երաժշտանոցի սրահին մէջ:
Սագոյին կ'ընկերակցէր ջութակահարուհի Աննա Տա Սիլվա Չէն:
Զոյգը 300ի հասնող հանդիսատեսներուն ներկայացուցին
գեղեցիկ յայտագիր մը, նուագելով Սպանացի եւ Եւրոպացի
դասական երաժիշտներու ստեղծագործութիւններէն ինչպէս
Փականինի, Փիացոլլա, Կրանատոս եւ այլք: Հայ համայնքէն
ներկայ էին 50ի շուրջ անձիք, որոնք եկած էին քաջալերելու
երիտասարդ հայ կիթարահարը: Նոյն ձեռնարկը կրկնուեցաւ
Ուոլոնկոնկի
մէջ:
Ձեռնարկներէն
գոյացած
գումարը
յատկացուեցաւ «Nutrition for Aussie School Kids» ֆոնտին: Փարոս կը շնորհաւորէ Սագօ Տէրմէնճեանը եւ նորանոր
նուաճումներ կը ցանկայ անոր:
Շբ 28 Սեպտեմբեր – Սրբազան հայրը առաւօտ կանուխ վերադարձաւ Սուրբ Էջմիածնէն: Ան
Խաչվերացի առիթով (15 Սեպտեմբեր) պատարագեց եւ քարոզեց Սուրբ Գայանէ վանքին մէջ:
Սրբազան Հայրը ունեցաւ խորհրդակցութիւններ Վեհափառ Հօր հետ թեմը եւ իւրաքանչիւր
ծուխ հետաքրքրող հարցերով: Սրբազան Հայրը մասնակցեցաւ նաեւ Գարեգին Ա Կրթական
Կեդրոնին մէջ
Երջանկայիշատակ Հայրապետին մահուան 20ամեակին նուիրուած
գիտաժողովին, բարձր հովանաւորութեամբ
ՆՍՕՏՏ Գարեգին Բ. Կաթողիկոսին: Գիտաժողովի ընթացքին խօսք առաւ նաեւ Գարեգին
Ա Կրթական
Կեդրոնի բարերար Հայկ Տիտիզեան, որ
ծանօթ անուն է Աւստրալահայ համայնքին, ան Վեհափառ Հօր
ընկերակցեցաւ երբ Գարեգին Բ Աւստրալիա այցեցլեց Փետրուար
2019ին: Սրբազան Հայրը նաեւ ներկայ եղաւ Նոր Վեհարանի
բացման հանդիսութեան: Կիրակի 22 Սեպտեմբերին, Սրբազան
Հայրը եւ Թեմական Խորհուրդի Փոխ Ատենապետ Տիար Ստեփան
Գրգեաշարեան, Վեհափառ Հայրապետին հետ միասին Սուրբ
Էջմիածնի մէջ ընդունեցին Աւստրալիայէն 20 հոգինոց պատուիրակութիւն մը, նախաձեռնուած Աւստրալիոյ Հայ
Դատի յանձնախումբին կողմէ: Պատուիրակութեան
կ'անդամակցէին Աւստրալիոյ Դաշնակցային Խորհրդարանի անդամներ՝ Թիմ Ուիլսըն, Ճոն Ալեքսանտր եւ Թրէնթ
Զիմըրման ինչպէս նաեւ ՆՍՈւ նահանգի խորհրդարանի անդամ Հիւ Մաքտէրմոթ: Պատուիրակութիւնը այցելեց
նաեւ Արցախ, հանդիպում ունեցաւ նախագահ Սարգիսեանի, Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի եւ Արտգործ
նախարար Էտվարտ Մանցականեանի, ինչպէս նաեւ Արցախի նախագահ Բակօ Սահակեանի հետ: Այս նիւթերուն
մանրամասնութեանց մասին դիմել Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի կայքէջին www.armenianchurch.org տեղեկատվական համակարգ: Սրբազան Հայրը, 7 Սեպտեմբերին, ներկայ գտնուեցաւ Արա Գէորգեանի
բարեգործական համերգին, «Դու Պիտի Ճախրես» բնաբանով եւ Հայաստանի Ֆիլհարմոնիք Նուագախումբի
կատարմամբ: Այս համերգի կազմակերպման
եւ յաջողութեան իր անսակարկ օժանդակութիւնը բերաւ գաղութիս ճանչցուած
երաժշտասէր եւ գործարար տիկիններէն
Ռիթա Լէփէճեանը իսկ գաղութէս գտնուեցան
անձեր եւ հաստատութիւններ, որոնք երաշխաւորեցին ձեռնարկը, որոնցմէ մին՝ Տէր եւ
տիկին Ստեփան եւ Հիլտա Գրգեաշարեան:
Սրբազան Հայրը իր գոհունակութիւնը
յայտնեց տարուած աշխատանքին համար,
երաժշտական թէ կազմակերպչական բնագաւառներէն ներս:
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Կիր 29 Սեպտեմբեր – Հովանաւորութեամբ Առաջնորդ
Սրբազան Հօր եւ կազմակերպութեամբ Հայ Եկեղեցւոյ
Երիտասարդաց Միութեան, տեղի ունեցաւ փառայեղ
յուշահանդէս ի պատիւ Կոմիտասի, անոր ծննդեան
150ամեակին առիթով: Բերնէ բերան լեցուած էր Զէնիթ
թատերասրահը:
Երիտասարդ
երաժշտասէր
եւ
բժշկական գիտութեանց ուսանող Պօղոս Քէլէշեանի
բեմադրութեամբ եւ ղեկավարութեամբ գեղեցիկ եւ
աննախընթաց յայտագիր մը ի գործ դրուեցաւ
ներկայացնելու համար Կոմիտաս Վարդապետի կեանքը:
Համերգի թեման էր «Մեր Վարպետը՝ Վարդապետը»:
Խնամքով զատուած այս երեք բառերը իրենց մէջ
կ'ամփոփեն հատորներու գիտելիք: Իրօք՝ «Վարպետ»ի
կեանքը ներկայացուեցաւ վարպետօրէն:
Հանդիսավարութեամբ Իլտա Զօրլուի, յայտագիրը սկսաւ Տէրունական աղօթքով Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ
Կիրակնօրեայ Վարժարանի աշակերտներու կատարմամբ: Անոնք, յանձինս Անճէլինա եւ Կրէկըրի Սեդրաքեանի,
Արէն Գրիգորեանի, Քարլա եւ Քլարա Նաճարեանի, Գոհար եւ Սարգիս Համբարձումեանի, Յարութ եւ Բալիկ
Պարտիզպանեանի, Հրակ Գրիգորեանի, Կարինէ եւ Սարգիս Զիլիֆեանի, Գէորգ եւ Գօգօ Զուլամեանի, Մարինա եւ
Բարտի Հատտատի, Սերժ Կլզեանի, Բալիկ Կէօզուգարայեանի եւ Սեւակ Քէշիշեանի, հանդէս եկան նաեւ
Կոմիտասի Կաքաւիկով, ծափեր խլելով հանդիսականներէն: Ասպետ Անուշեան,
առաջին դէմքով, ընթերցեց
Կոմիտասի կենսագրականը: Տաղանդաւոր
արուեստագիտուհի Մարիանա Պօղոսեան հանդէս եկաւ «Երազ» մենապարով: Իր
թաւշեայ, գեղեցիկ ձայնով Սոփրանօ Իզապէլ Մարգարեան երգեց Օրօրը: Պօղոս
Քէլէշեանի հոյակապ խմբավարութեամբ Երիտասարդական
Երգչախումբը մերթ միաձայն,
մերթ երկձայն եւ քառաձայն,
ներկայացաւ
Կոմիտասեան
շարականներով՝ Միայն Սուրբ,
Ամէն Հայր Սուրբ, Գովեա՛
Երուսաղէմ զՏէր, Տէր Ողորմեա՛ եւ Տէրունական Աղօթք, ինչպէս
նաեւ Կոմիտասեան ժողովրդային ստեղծագործութիւններով՝
Անձրեւ Եկաւ, Ալագեազ, Խնկի Ծառ, Էսօր Ուրբաթ է, Ջուր Կու
գայ: Պօղոս
Քէլէշեան կարողացած էր իրարու մօտ բերել
երիտասարդ ուժեր եւ երգչախումբ կազմել մասնակցութեամբ
Ալին եւ Արի Եափուճեանի, Անահիտ Սարեանի, Ճորճ
Նաճարեանի, Իլտա Զօրլուի, Իզապէլ Մարգարեանի, Լենա Սեդրաքեանի, Լիլիթ Մուրատեանի, Լիւսի
Ամիրզայեանի, Մարինէ Անուշեանի, Մայքըլ Աղաբէկեանի, Նայիրի Փէզիքեանի եւ Թաթիանա Պետիկեանի: Իրենց
տիրական ձայներով՝ Լիլիթ Մուրատեան-Մինասեան եւ Նինա Սահակեան մեներգեցին, առաջինը՝ Կոմիտասի
«Չինար Ես»ը իսկ երկրորդը՝ Կոմիտասի «Կռունկ»ը: Համազգային Սիտնի Անսամբլի մենակապարուհիներ՝ Քոլէթ Մարտիրոսեան եւ Քարլա Յարութիւնեան, համաչափ շարժումներով,
ներկայացուցին «Սարերի Հովին Մեռնեմ» պարը, պարուսոյց՝
Անգինէ Կարապետեան: Բոլոր մեներգներուն եւ խմբերգներուն
դաշնամուրի վրայ ընկերակցեցաւ Քէթի Բրուտեան: Քուլիսներու ետեւէն ասմունքով եւ պատումներով իր մասնակցութիւնը բերաւ Աւստրալիոյ Հայ համայնքին ծանօթ եւ
գնահատուած Մանուկ Կոտոյեան: Վարդան Քէօշկէրեան որպէս
Կոմիտասի կերպար մնաց բեմին վրայ: Բեմական իմաստով
ճիշտ դասաւորում էր այս ներկայութիւնը, Կոմիտասը միշտ մեր
հետն էր: Կազմակերպչական աշխատանքներուն իրենց
մասնակցութիւնը բերին երիտասարդ-երիտասարդուհիներ՝
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Լիւսի Գրճալեան, Լենա Սեդրաքեան, Ալան Սարգիսեան, Ճոնաթան Ամիրզայեան, Մինաս Սաճոնեան, Ալեքս
Արթինեան, Արշակ Րաճոյեան, Արթօ եւ Րաքէլ Գասապեան, Դանիէլ Զօրլու, Նաթալի եւ Թալին Մարգարեան,
Սարգիս Իսկէնեան եւ Րաֆֆի Ճէպէճեան:
Ուրախալի էր որ մեր երիտասարդները կարողացած էին Ուիլուպիի քաղաքապետարանէն նպաստ ձեռք ձգել
սակայն ծախսերուն մեծ մասը հոգացած էին Հայ երիտասարդութեան եւ Հայ մշակույթին միշտ նեցուկ կանգնող
մեր գիտակից երաշխաւորները:
Օրուան բանախօսն էր Հոգեշնորհ Տէր Երեմիա Վարդապետ Աբգարեանը,
որուն բանախօսութիւնը իր ամբողջութեան մէջ կը գտնենք այս թիւին մէջ:
Իր փակման խօսքին մէջ Սրբազան Հայրը գովեստ արձանագրեց
ներկայացուած բեմադրութեան մասին ընդհանրապէս, ան պատմեց թէ
ամիսներ առաջ ինչպէ՞ս Պօղոս Քէլէշեան իր հետ խորհրդակցած էր այս
ձեռնարկին մասին: Սրբազան Հայրը քաջալերած էր զինք սակայն այսօր
զարմացած էր որ այս որակով յայտագիր մը կարողացած էր ներկայացնել
Քէլէշեան, տրուած ըլլալով որ Կոմիտաս բարդ եւ բազմակողմանի հանճար
մըն էր: Սրբազան Հայրը վեր առաւ Կոմիտասի բերած նպաստը Հայ երգին ու
երաժշտութեան, որպէս զտող, մաքրող արուետագէտ: «Դժբախտաբար
Կոմիտաս ապրեցաւ եւ չապրեցաւ 24 Ապրիլ 1915էն ետք, Կոմիտաս
չստեղծագործեց այդ օրուընէ սկսեալ: Սակայն այնքան ատեն որ Հայ
ժողովուրդը Հայ, մաքուր երաժշտութեամբ կ'ապրի, Կոմիտասի մարմինը
միայն սպաննած կ'ըլլայ թշնամին բայց ո՛չ հոգին» ըսաւ Սրբազանը:
Շնորհաւորելի են Պօղոս Քէլէշեանը, Կիրակնօրեայ Վարժարանի տնօրէնութիւնը ինչպէս նաեւ Հայ Եկեղեցւոյ
Երիտասարդութեան այս անկիւնադարձային հանգամանք ունեցող ձեռնարկի յաջողութիւնը: Յուսով պէտք է մնալ
որ Հայ մշակոյթին ի նպաստ երիտասարդական հաւաքական աշխատանքին սկիզբն է սա միայն եւ բազում
ծրագիրներ պիտի իրագործուին մեր գաղութի երիտասարդութեան կողմէ ընդհանրապէս եւ Հայ Եկեղեցւոյ
Երիտասարդութեան կողմէ՝ մասնաւորապէս:
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Հոգեշնորհ Տէր Երեմիա
Վարդապետ Աբգարեանի Խօսքը
Արտասանուած Կոմիտասի

Նուիրուած Ձեռնարկին

«Մեր Վարպետը՝ Վարդապետը»
Այսօր ուրախություն է ինձ համար և պատիվ, «Մեր Վարպետը՝ Վարդապետը» միջոցառման
շրջանակներում խոսելու հայ երաժշտական մշակույթի բացառիկ երախտավորի՝ Կոմիտաս Վարդապետի մասին,
որն իր պատկառելի և ժրաջան աշխատանքով նոր էջ բացեց հայ երաժշտական մշակույթի պատմության մեջ: Նա
գիտեր, որ հայ երաժշտության մեջ է թագնված հայի երազանքները, աշխատանքային եռանդը, մարդասիրությունը,
նվիրումն ու անկեղծությունը, քաջությունն ու համբերատարությունը, լավատեսությունն ու հաջողությունները,
ուրախությունն ու տրտմությունը, հոգևոր ապրումները, առ Աստված երկյուղն ու հավատքը, նիստն ու կացը,
ռազմատենչությունն ու պարերգությունը: Այս ապրումները, համոզումն ու զգացումներն էին, որ նրան մղեցին
առավել պատասխանատվությամբ իր առաքելությունը իրականացնել: Ինչպես շատերը կբնորոշեն՝ նա
ժողովրդական երգերը գրառեց ազգագրագետի վարպետությամբ, գեղագետի պահանջկոտությամբ և գիտնականի
վերլուծական դիտողականությամբ:
Պարույր Սևակը Կոմիտաս Վարդապետի մասին ասում է. «Մեր երաժշտական լեզվի համար Կոմիտասն
արեց նույնը, ինչ դարեր առաջ Մաշտոցն արեց մեր խոսակցական լեզվի համար: Մեր լեզուն կար Մաշտոցից
առաջ, ինչպես որ երաժշտությունն էլ՝ Կոմիտասից առաջ: Բայց ինչպես Մաշտոցը գտավ մեր լեզվի բաղադրիչները,
նրա հնչյունակազմը և դա արձանագրեց այբուբենով, ճիշտ այսպես էլ Կոմիտասը գտավ մեր երաժշտության
հնչյունակազմը մեկ այլ յուրատեսակ այբուբենով: Երկուսի արածն էլ գործ չէր, որ կոչենք մեծ կամ փոքր: Երկուսի
արածն էլ գյուտ էր, իսկ գյուտը փոքր չի լինում»:
Ով էր այս հանճարեղ անձը: Ժամանակակիցները պատմում են, որ նա բավականին աշխույժ, ժիր ու
կայտառ, զվարճախոս, սրախոս, կատակաբան, վառվռուն, չափազանց աշխատասեր մարդ էր...:
«Պետք է ասեմ, որ ճեմարանի ամբողջ աշակերտությունը սրտանց սիրում էր պարզ ու կենսուրախ
Կոմիտասին եւ լիովին վայելում էր նրա ջերմ սերն ու ընկերական վերաբերմունքը, գիշերօթիկ սաները հատուկ
խանդավառությամբ համախմբվելով նրա շուրջը, լսում էին նրա մտերմական կատակներն ու
սրախոսությունները»,-հիշում է Վահան Տեր Առաքելյանը:
Կոմիտասն արտակարգ երգիչ էր: Նա այդ ձիրքը ժառանգել էր իր ծնողներից: Այս Ամենը վկայող
հետաքրքրաշաժ մեկ դեպք կա կապված օրվա Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս հետ:
Պատմում են, որ «Գեորգ Դ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը հրամանագրել էր, որ առաջնորդը հետը բերեր և
մի որբ աշակերտ, իր Ս. Էջմիածնում հիմնած Մայր Աթոռի Գեորգեան Ճեմարանի համար: Քսան որբի մեջ վիճակն
ինձ ընկավ և առաջնորդն ինձ Ս. Էջմիածին բերավ»: Եվ ահավասիկ հոկտեմբերի 1-ին Սողոմոնը Գևորգ վրդ.
Դերձակյանի հետ ներկայանում է կաթողիկոսին. «Բազմած էր Հայոց հայրապետը, պատկառելի մի ծերունի:
Սկսավ ինձ հարցուփորձ անել: Ես ապուշ էի կտրել մնացել, չէի հասկանում, թե ինչ էր ասում, որովհետև խոսում էր
հայերեն, իսկ ես, տաճկախոս էի, թեև հայերեն գրել կարդալ գիտեի, բայց բոլոր առարկաները անցել էի տաճիկ
լեզվով, ուստի և չէի հասկանում կարդացածս ու հայերենը: Վեհը տեսավ, որ ես հայերեն չեմ իմանում, ասաց
տաճկերեն լեզվով. «Դու զուր ես եկել այստեղ, որովհետև մեր ճեմարանում ամեն բան հայերեն են անցնում»: Ես էլ
առանց քաշվելու, մանկական միամտությամբ, համարձակություն եկավ վրաս և ասացի, թե «Ես եկել եմ հայերեն
սովորելու»:– Էհ, լավ, ձայն ունե՞ս և երգել գիտե՞ս: – Այո, ունեմ ու գիտեմ: – Ի՞նչ երգեր գիտես: – Ինչ ասես գիտեմ,
հայերեն, տաճկերեն, եկեղեցական, աշխարհական: – Շատ լավ, «Լոյս Զուարթեը գիտե՞ս: – Գիտեմ: «Լոյս Զուարթեը
երգելիս նկատեցի, թե ինչպես նորա աչքից արցունքները գլորվում էին վերարկուի ծալքերի մեջ: – Ասոր Ճեմարան
տարե՛ք,– հրամայեց Վեհը Մանկունի Վահրամ եպիսկոպոսին՝ իր դիվանապետին»:
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Հրաչյա Աճառյանը պատմելով իր հուշերից նշում է. «Որ 1899 թվականեն սկսյալ, երեք տարի
շարունակաբար Կոմիտասին հետ պաշտոնավարած ենք Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանը։ Այդ
ժամանակամիջոցին կապրեինք նույն սենյակին մեջ։ Երեք տարի Կոմիտասին հետ օր ու գիշեր նույն երդիկին տակ
ապրելով, մոտեն ճանաչցա անոր նկարագրի գծերը․․․ Իմացել եմ, որ 1906 թվին Փարիզի մեջ Կոմիտասի
ցուցադրական մեկ համերգեն վերջ, ֆրանսիացի հայտնի կոմպոզիտոր-դաշնակահար Կլոդ Դեբյուսին ծունկի
գալով կհամբուրե Կոմիտասի ձեռքերը, ըսելով՝ Հանճարեղ հայր Կոմիտաս, Ձեր երաժշտական հանճարին առջև
կխոնարհիմ․․․»:
Կոմիտասը նաև մեծ մանկավարժ էր: Նրա համար ուսուցչությունը մասնագիտություն լինելուց բացի,
առաջին հերթին կոչում էր և առաքելություն: Իր մանկավարժական գործունեության մեջ նա խիստ կարևորում էր
ուսուցչի դերը մատաղ սերնդի դաստիարակության գործում: Այս առնչությամբ 1912 թ.-ին Կ.Պոլսում հարյուրավոր
երաժիշտ մանկավարժների և մասնագետների համար Կոմիտասը դասախոսություն է կարդում ուր,
մասնավորապես, ասվում էր. «Եթե մանուկը չի հասկնար ձեր դասավանդությունը, հանցանքը ձերն է, որովհետև
չեք կրցած հասկնալ անոր հոգին, պետք է իջնել մինչև անոր հոգեկան աստիճանը և զայն առնելով ձեզի հետ
բարձրանալ: Սխալ դաստիարակության արդյունքն է, որ շատերը, որոնք հանճարներ պիտի ըլլային, եղած են
գողեր…»: Ապա. «Ուսուցիչ պարոննե՛ր ու քույրեր, զգուշությամբ և երկյուղածությամբ մոտեցեք
դաստիարակության գործին. Խիստ փափուկ պաշտոն մըն է ձերը: Դաստիարակելու կոչված եք սերունդ մը, որ
ապագա ազգն են: Սխալ ուղղությամբ՝ ազգ մը կը խորտակեք վերջը…»:
Բացառիկ էր Կոմիտասի հոգատարությունն իր աշակերտների ու նրանց ապագայի հանդեպ: Իր սիրելի
սան Արմենակ Շահմուրադյանի ճակատագրով մտահոգ Կոմիտասն Էջմիածնից լուր է ուղարկում Էրզրում.
«Ասացեք Արմենակին՝ չնստի մնա Էրզրում, պետք է անպայման Իտալիա երթա՝ ձայնը մշակելու»: Նմանօրինակ
ուշադրության արժանացել են նրա բոլոր աշակերտները՝ Վահան Տեր Առաքելյանը, Միհրան Թումաճանը, Բարսեղ
Կանաչյանը, Վաղարշակ Սրվանձտյանը, Վարդան Սարգսյանը, ովքեր շարունակելով իրենց Ուսուցչի գործը՝
անգնահատելի նպաստ բերեցին հայ երաժշտության առաջընթացին:
Կոմիտասը, իբրև ուսուցիչ, շատ մտերմիկ հարաբերություններ է ունեցել նաև իր աշակերտների հետ`
չխուսափելով անգամ նրանց հետ կատակելուց:
Մելքոնը պատմում է, թե ինչպես ինքը երկար ու խիտ մազեր է պահելիս եղել, ինչը հարուցել է ուսուցչի
զայրույթը, և Կոմիտասը նրան շարունակ դիտողություն է արել դրա համար` կես կատակ, կես լուրջ ասելով.
- Զոկլա՛նտ, բաշդ մկրատել տուր, եթե ոչ, ինձ հետ գործ կունենաս: Մելքոնը անկաշկանդ կատակով
պատասխանել է.
- Հա՛յր Սուրբ, դա չունևոր դասակարգի նախանձ է, ուրիշ ոչինչ:
Աշակերտը պատմում է, թե ինչպես մի օր դասարանում գլուխն առած երկու ձեռքերի մեջ` խորասուզված
էր ընթերցանության մեջ, երբ նկատեց, թե ինչպես մի փունջ իր մազերից գրկին թափվեց: Այս ամենն ուղեկցվեց
ներկաների բարձրաձայն քրքիջով: Երբ Մելքոնը շրջվում է, ետևում կանգնած տեսնում է Կոմիտասին` հաղթական
դիրքով: Նա մի ձեռքով մկրատն էր բռնել, մյուսով` հայելին աշակերտի առջև: Մելքոնը խոստովանում է, որ
դավադրությունը բավական հաջող էր պատրաստված. Սափրիչն էլ պատրաստ սպասում էր, ով, Վարդապետի
ձեռքից մկրատն առնելով՝ Մելքոնին սափրչատուն է ուղեկցում»:
Կոմիտասը նաև լավագույն Ճանապարի ընկեր էր:
Կոմպոզիտոր, բանահավաք Նիկողայոս Տիգրանյանը հիշում է մի դեպք, երբ Կոմիտասի հետ Լենինականի Չլու
գյուղից ոտքով վերադառնալիս տեղատարափ է սկսվում, քայլելը դժվարանում է, և Կոմիտասը իր ուրախ-զվարթ
բնավորությամբ ցանկանում է վիճակը մեղմել`երգելով: Եվ հանկարծ գյուղացու երգային ձայնով սկսում է
օգնության կանչել հեռվից անցնող կառապանին` խնդրելով մինչև քաղաք հասցնել: Կոմիտասի հրաշալի ձայնի
համար սայլապանը համաձայնում է: Ն. Տիգրանյանն ասում է, որ այդ օրը Կոմիտասի երգած գեղջուկ ու
ժողովրդական երգերը կարծես մարմին էին առնում իրենց շուրջը: եվ երբ տեղ են հասնում, սայլապանը,
համբուրելով Կոմիտասի ձեռքը, ասում է.
- Հազար ափսոս, որ կյանքիս այս երջանիկ օրն այսքան շուտ անցավ:
Կոմիտասի կյանքն այնքան բովանդակալից էր և հարուստ, որ մեկ շնչով հնարավոր չէ ներկայացնել նրա
անցած ողջ ճանապարհը: Վերը նշված այս նյութերը ընտրելով փորձեցինք մեկ անգամ ևս ապրել այն գեղեցիկ
հուշերը, որոնք զգացել են իր ներկայությունը վայելող բոլոր անձերը: Ինչպես
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Առաջինը կասեր. «Կոմիտաս վարդապետը սկիզբ է, որ վախճան չունի։ Նա
պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի նրանով, ինչպես այսօր, այնպես էլ հավիտյան»:

Ներկայացված նյութը քաղվածք է համացանցում հրապարակված հոդվածների և աշխատությունների,
որոշ կրճատումներով և փոփոխություններով:
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DIOCESAN NEWS
Monday 2 September – The Primate of Australia and New Zealand and Pontifical Legate of India and the Far East, His
Eminence Archbishop Haigazoun Najarian departed for the Holy See for a four-week period which included meetings with
His Holiness Karekin II on Diocesan matters and at the Hayastan All-Armenian Fund headquarters for discussion on a range
of local and wider relating matters; Archbishop is the President of the Fund’s Australian Branch.
Monday 2 September – As has become an annual tradition, the Ryde Civic Centre becomes
the venue of a Fathers’ Day celebration organised by the Ryde welfare office and to
accompany the Primate, the organising committee invites Reverend Father Norayr Patanian
and the Chancellor. In the Primate’s absence, Father Norayr, Yeretsgin and the Chancellor
attended. Our dear seniors sang, recited poetry to the delight of the attending Armenian
fathers. Addresses were given by representatives of Ryde Council, Father Norayr and Miss
Colette Mardirossian. In response to the unanimous wish of the audience, Father Norayr
sang ‘Gilligia’. Paros editorial congratulates the organisers of the event, especially Miss
Mardirossian, Mr Jack Baran and all the volunteers; wishing our dear grandfathers long and
happy years ahead.
Saturday 7 September – At the invitation of joint Founders and Directors Margaret Tcherkezian-Chater and Houri
Mardoyan-Demirdjian, representing the Primate, Fathert Patanian and Chancellor Nishan Basmajian attended the launch of
the Armenian Film Festival at Top Ryde’s Events Cinema organised by the Hamazkaine Shant
Chapter. The NSW State Premier The Hon Gladys Berejiklian was present and Minister
Victor Dominello, Armenian community organisation representatives as well as Armenian
and non-Armenian guest. The ‘Lorig’ film was screened, an interesting subject matter of
fantasy. Addresses in the program included the Premier’s encouraging remarks. The
Festival commenced on 6 September with the presentation of Charles Aznvavour’s
biography. During the week-long screenings of several films to capacity audiences, the
works of Armenian producers and screen writers was showcased. One such film was
the documentary, ‘We are Egyptian-Armenians’, by film director, Wahid Sobhi and
film producer, Hanan Ezkat. The poignant testimonies of Egyptian Armenians,
discovered and included in this film may very well have proved impossible to preserve
without the work of these young Egyptian film makers. Armenian communities throughout
the world should feel the urge to produce such films in order to preserve our stories
from the damaging effects of time – a detrimental result in the loss of valuable stories
and legacies.
The closing ceremony on 15 September was attended by Very Reverend Father Yeremia
Abgaryan, representing Archbishop Najarian. The Premier was also present at the
closing. In relation to the documentary film ‘Armenia Uncovered’ produced by Raffi
Tanielian, starring British Armenian comedian Kev Orkian and directed by Australian
Armenian Andy Simon - Mr Simon is the son of Mrs Cecile Simon, who has served as
organist in the Holy Resurrection Church during the Divine Liturgy on Sundays and
various occasions. Mrs Simon was present at the screening and was proud of her son’s
involvement in the production of the film.
The Armenian film festival is worthy of high praises for this monumental work. We are impressed and must commend the
uniting, bonding result from this event. In turn, the event has familiarised Armenians and non-Armenians with the art of
Armenian film and our history, the thriving of our homeland and the Australian Armenian community and its values.
Following each screening an informative Q&A session proved of benefit to the Armenian and non-Armenian audience.
Friendships were forged, paving the way for joint future works. For the first time, the Festival will be held in Melbourne
from 18 to 20 October.
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Monday 9 September – In the hall of the neighbouring Jewish Synagogue, the book launch of ‘The Silver Tea Service’
penned by Judy Campbell was held, attended by the Chancellor representing the Diocese. The book records the injustices
and damages inflicted upon families and the struggle to survive as a nation. Mrs Campbell is the spouse of Mark Ginsburg
who is the former chairman of the North Shore Emanuel Synagogue and a strong ally of the Diocesan Council and the
Prelacy.
Thursday 19 September – As an Executive Committee member of the NSW Ecumenical Council, the
Chancellor attended the periodic Council meeting that focused on the 11 August fundraiser dinner,
which was the sole responsibility of the Chancellor. With an unprecedented number attending the
event, the funds raised of $17,430 were a substantial improvement on the $645 raised just two years
ago. The participation of the Armenian, Coptic and Assyrian community members and their financial
support was highly commended. The meeting discussed the injustices against humanity, of the past
and present, and in particular, the denial to recognise the genocides against the Armenian, Greek and Assyrian populations.
Constructive suggestions were put forward. Much effort has been placed in encouraging youth to the NSWEC and it was
agreed that apparent positive results appear to have begun.
Saturday 21 September – The International Day of Peace was held on this day hosted by
Rev Dr Manas Ghosh of the Parramatta Uniting Church, who has been doing so for the last
16 years running. The representatives of various denominations and faiths gathered, raising
prayers in their own languages and faiths. This year 14 establishments were represented.
Taking into the account that the date fell on a Saturday, Father Ghosh conceived the idea
to have children and youth take part. The Apostolic Church prayer was read by Carla Mary
Najarian. Chancellor Nishan Basmajian conveyed Archbishop Haigazoun Najarian’s
greetings and blessings upon this significant and beneficial work of the past 16 years. It is
worth mentioning that Dr Ghosh is a native of Calcutta and is well acquainted with the
Armenian community and the Armenian College and Philanthropic Academy. More than
300 representatives of the various denominations and faiths gathered for this event, paving
the way for new relationships.
Sunday 22 September – Representing the Primate, Reverend Father Avetis Hambardzumyan attended the
Year 12 Graduation ceremony at the Hamazkaine Galstaun College. The 14 graduates were presented
their certificates ahead of embarking onto their university studies. Father Avetis delivered his opening
prayers. Mrs Arpi Tavitian was MC with a high standard of performances included in the program.
Moving speeches were followed by the presentation of certificates. Paros editorial congratulates the
graduates and wishes a successful future to each.
Monday 23 September – Arabo Ispiryan and his four-man band visited the
Holy Resurrection Church; invited to Sydney by AYF Australia on the 28 th
anniversary of the independence of Armenia. The musicians performed to
capacity crowds during a dance and concert on the 21 st and 22nd September,
creating a mood of fun and excitement in the audience. Accompanied by
Father Avetis Hambardzumyan and Mr Hagop Boghossian, the artists were
received by the Chancellor in the Diocesan Centre. Father Avetis thanked
the musicians and Mr Boghossian for their visit to the Church, realising
that they had taken time out of their busy schedules, offered his blessing
and wished the musicians safe travels back to the Homeland.
Monday 23 September – Father Avetis Hambardzumyan and he Chancellor welcomed newly appointed Northern Cemeteries
CEO Mrs Pauline Tritton and Chief Finance Officer Mr Keng Chong joined by Mrs Ello Megerditchian on a cordial visit at
the Diocesan Centre to discuss the erection of a memorial monument in the Armenian section of the Frenchs Forest
Cemetery (initially proposed by Ms Meguerditchian and which was accepted by the Diocesan Council). Father Avetis
presented the preliminary sketches of the monument, designed by architect Vahagn Vartan-Boghossian, highly approved by
Mrs Tritton. The details will be discussed during future follow-up meetings.
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Tuesday 24 September – The Diocesan Ladies Guild held its meeting in the Diocesan
Centre with the Chancellor present. The meeting focused on the upcoming
Tarkmanchadz and Teachers’ Day Cocktail scheduled for 13 October following the
Divine Liturgy in tribute to the dedication of teachers and committee members of the
Armenian schools. The Ladies Guild also discussed details of the reception during the
visit of the Armenian String Quartet and hospitality for various other upcoming
events.
Wednesday 25 September – The Commemoration Committee for the 150th anniversary
of the birth of Komitas, which is comprised of Diocesan and Hamazkaine members,
held six meetings with its seventh in the Diocesan Centre, discussing the finer details,
the printing of the booklet, the budget, advertising and hospitality. This tireless
committee has succeeded in engaging the interest and attendance of high-ranking
spiritual leaders, musicians and music enthusiasts. A Masterclass has been arranged for
19 October in the Edgarian Hall.
Thursday 26 September – Chancellor Nishan Basmajian
participated in the International Multi-Faith Prayers for
Peace gathering held at the Punchbowl Community Centre,
hosted by the Canterbury Bankstown Interfaith Reference
Group. Three years ago, this initiative was conceived by
Christian Sister, Reverend Heather Topp. The Canterbury
Mayor Khal Asfour and close to 150 individuals took part.
The representatives of various communities had
opportunity to meet during this worthwhile gathering.
During the warm conversation with the Chancellor,
Reverend Topp asked him to convey her warm greetings to
the Primate and Armenian community, expressing her
desire to visit the Diocese in the near future.
Friday 27 September – The Chancellor Nishan Basmajian attended the concert of Armenian
community member, talented guitarist Sako Dermenjian, held at Sydney Conservatorium of
Music. Accompanying Sako was violinist Anna Da Silva Chen. The pair entertained an
audience of close to 300, performing pieces composed by the likes of Paganini, Piazzolla,
Granados amongst others. Close to 50 Armenian community members were present to
support the young guitarist. The same program was performed in Wollongong. The proceeds
of the concerts will go to the ‘Nutrition for Aussie School Kids’ fund. Paros editorial
congratulates Sako Dermenjian, wishing him success in his future endeavours.
Saturday 28 September – In the early hours of
the morning, the Primate returned from the
Mother See of Holy Etchmiadzin. On the
occasion of the Khachverats, His Eminence had
celebrated Holy Mass in St Gayane Cathedral.
Archbishop had discussions with the
Catholicos on several matters relating to the
Diocese and our parishes. Under the presidency of His Holiness Karekin II,
Catholicos of All Armenians, Archbishop Najarian participated in the
Conference dedicated to the 20th anniversary of the passing of Karekin I of
blessed memory, which was held at the Karekin I Theological Centre, located
on the grounds of the Holy See. During the Conference, addressees were
delivered also by the benefactor of the Centre, Haig Didizian a familiar name
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within the Australian community. Mr Didizian accompanied the Holy Father
on his February 2019 Pontifical visit to Australia. Archbishop Najarian was
present at the opening
ceremony of the new
Pontifical Residence. On
Sunday 22 September,
Archbishop Najarian and
the Vice-Chairman of the
Diocesan Council Mr
Stepan Kerkyasharian, in
the company of the Catholicos, received an Australian delegation of 20
representatives from the Armenian National Committee of Australia with
Federal Members of Parliament Tim Wilson, John Alexander and Trent
Zimmerman and NSW Member of Parliament Hugh McDermott. The
delegation also visited Artsakh; met with President Sarkissian, Prime Minister Nikol Pashinyan, Foreign Affairs Minister
Edward Mnatsakanyan, as well as Artsakh’s President Bako Sahakyan. Details of the visit are available on the Mother See’s
website at www.armenianchurch.org. On 7 September, the Archbishop attended the Ara Gevorkian and the Armenian
Philharmonic Orchestra charity concert “You Will Fly” «Դու Պիտի Ճախրես». Well known music enthusiast and
enterprising Armenian-Australian, Mrs Rita Lepedjian, with community individuals and organisations sponsored the event
which included Mr and Mrs Stepan and Hilda Kerkyasharian. Archbishop Najarian commended and expressed his
appreciation of their efforts.
Sunday 29 September – Under the auspices of the Primate and by the organisation of the Armenian Church Youth Auxiliary
ACYA of Holy Resurrection Church, the 150th anniversary commemoration of the Holy Father of Music, Gomidas Vartabed,
took place at the Zenith Theatre to a capacity filled audience. Local music enthusiast and medical sciences student Boghos
Keleshian produced and directed the reverent and solemn tribute, presenting the life and works of Gomidas. The theme of
the concert was ‘Mer Varbede, Vartabede /Our Master Teacher’ . These three words encapsulate an understanding of his
scope of works. Truly the life of the Master was masterfully presented.

Miss Ilda Zorlu opened the evening’s program which then commenced with the Lord’s
Prayer by Holy Resurrection Sunday School children: Angela and Gregory Setrakian,
Aren Krikorian, Carla and Clara Najarian, Kohar and Sarkis Hambardzumyan,
Harout and Palig Bardizbanian, Hrag Krikorian, Garine and Sarkis Zilifian, Kevork
and Koko Zoulamian, Marina and Pardy Haddad, Serj Glzian, Balig Geozoukarayan
and Sevag Keshishian. The children also sang Gomidas’ popular Gakavig to the
resounding applause of the audience. Asbed Anoushian, as the young Gomidas
recounted his biography. Talented dancer Mariana Boghossian performed a solo to
the piece - Yeraz. Isabelle Marcarian sang an enchanting rendition of ‘Oror’ in a
moving melancholy tone. Boghos Keleshian conducted the ACYA Choir’s choral
performances of Gomidas’ liturgical and folk songs which included ‘Miyain Soorp’,

‘Amen, Hayr Soorp’, ‘Kovya Yeroosaghem’, ‘Antsrevn Yegav Shaghalen’, ‘Alagyaz’,
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‘Khngi Dzar’, Der Voghormya’,’Hayr Mer’, ‘Esor Oorpat E’, ‘Choor gooka’. The
choir members included:- Aline and Ari Yapoudjian, Anahid Sarian, George
Najarian, Ilda Zorlu, Isabelle Marcarian, Lena Setrakian, Lilit Mouradian, Lucy
Amirzaian, Marine Anoushian, Michael Aghabekian, Nyree Pezikian and
Tatiana Bedigian. Lilit Mouradian-Minasian and Nina Sahagian each performed
solo pieces by Gomidas, ‘Chinar Es’ and ‘Groong’. Hamazkaine Sydney Dance
Ensemble dancers Colette Mardirossian and Carla Haroutiunian
moved gracefully in unison to ‘ Sareri
Hovin Mernem’, choreographed by
Ankine Garabedian. Accompanying
on piano for all the solo performances
was Cathy Proudian. The familiar and
impressive voiceover reciting Gomidas’ life and experiences was by community
talent Manouk Kotoyan. Vartan Keoshgerian posed a haunting portrayal of
Gomidas on stage as he circulated throughout the songs. This depiction was
relevant, highlighting Gomidas was constantly with us. The organisation of this
remarkable presentation included the efforts of ACYA members and helpers: Lucy
Krjalian, Lena Setrakian, Aline Sarkissian, Jonathan Amirzaian, Minas Sajonian,
Alex Artinian, Arshag Rajoyan, Arto and Rachel Kassabian, Daniel Zorlu, Natalie and Taleen Marcarian, Sarkis Iskenian and
Raffi Jebejian.
It was pleasing to witness the youth receive support from Willoughby Council and a large portion of the donations from our
consistently generous Armenian community sponsors.

The keynote speaker during the event was, Very Reverend Father Yeremia Abgaryan and his address is included in this
month’s issue.
In his closing address Archbishop Haigazoun Najarian praised all the work undertaken to bring this event to fruition,
recapping how in the preceding months, Boghos Keleshian had
discussed with him about this concept. The Primate encouraged him
but was amazed during the course of the evening to witness the quality
of the production, considering Gomidas was a complex and multifaceted genius. Archbishop highlighted Gomidas’ contributions to
Armenian song and music, as a refining, purifying master and in
conclusion stated, “Unfortunately Gomidas lived but did he not live his
life following 24 April 1915, he did not create following that date.
However, for as long as the Armenian people continue to live with an
appreciation for the refined, Gomidas’ body only and not his soul
would have succumbed to the enemy”.
Congratulations to Boghos Keleshian, Sunday School staff and the
ACYA for the transforming success of this event. We stand with hope that this is the first of many future projects within and
for the benefit of our community, led and run by our youth, in particular by the ACYA.
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Keynote Address of
Very Reverend Father Yeremia Abgaryan
at the
ACYA Gomidas Commemoration Concert

«Մեր Վարպետը՝ Վարդապետը»

Today is a joy for me and an honour to speak about Gomidas Vartabed, an exceptional musicologist of Armenian
music, who opened a new chapter in the history of Armenian music culture through his masterful and diligent work. He
knew that within Armenian music was rooted Armenian thoughts, motivation for work, dedication and sincerity, courage
and patience, optimism and success, joy and sorrow, spiritual experiences, Godly reverence and faith, behaviour and
manners.
It was these experiences, convictions, and feelings that immersed him to carry out his mission with greater
responsibility. As many will point out, he wrote folk songs with the skill of an ethnographer, the demands of an artist and a
scholar’s analysis.
Baruyr Sevag once said about Gomidas Vartabed, “For our musical language, Gomidas did the same as Mashdots did
centuries before for our spoken language. Our language existed before Mashdots, as did music before Gomidas. But just as
Mashdots found the components of our language, its sounds, and recorded it in an alphabet, in the same way Gomidas found
the components of our music in another unique alphabet. What both of them did cannot be considered works to be classified
as large or small. Both were inventions, and inventions are never small. ”
Who was this genius of a person? Contemporaries tell of him that he was a very gifted, dynamic, playful, sharp,
talkative, joking, energetic, workaholic of a man ...
"I have to say that all the students of the seminary sincerely loved Gomidas, a simple and cheerful man, and
thoroughly enjoyed his warm love and affection, the boarding seminarians would eagerly gather around him to listen to his
lively jokes and witty anecdotes,” recalls Father Vahan Arakelyan.
Gomidas was an extraordinary singer. He inherited this talent from his parents. There is an interesting story about
this which comes from the Catholicos of All Armenians.
The story goes that, “Kevork IV Catholicos of All Armenians had ordered the Primate to bring an orphaned student
to the Gevorkian Seminary of the Mother See of Holy Etchmiadzin. From among twenty orphans, the lot cast and good
fortune fell on me, and so the Primate took me to Holy Etchmiadzin.” So on 1 October, Soghomon with Kevork Vartabed
Terzakian was presented to the Cahtolicos. “The Catholicos of All Armenians was seated, a distinguished old man. He started
asking me questions. I was stupefied, I did not understand what he was saying because he spoke in Armenian. I was Turkishspeaking, even though I knew how to read and write in Armenian, I had passed all the subjects in the Turkish language, so I
didn't understand what I was reading in the Armenian language. The Catholicos saw that I didn't know Armenian, so he said
in Turkish, ‘You came here in vain, because everything in our seminary is in Armenian.’ In turn, without any hesitation,
with childlike naivety, I had the courage to reply, I have come to learn Armenian. ‘Well then, do you have a good voice and
know any songs?’ – Yes, I do and I know. – ‘What songs do you know then?’ – Whatever you say, I know, Armenian,
Turkish, liturgical, secular – ‘Very well, do you know Light Fuarte «Լոյս Զուարթեը»?’ – I know it: While singing Light
Fuarte, I noticed tears from his eyes rolling down onto the creases in his robe. ‘Take him to the Seminary,’ the Catholicos
ordered Bishop Mangouhi Vahram, ‘to his Chancellor.’”
Hrachya Acharyan tells of his memories: “Since 1899, for three consecutive years we have worked together with
Gomidas Vartabed at the Gevorkian Seminary in Etchmiadzin. During that time, we lived in the same room. Living with
Gomidas for three years under the same roof, day and night, one comes to know his character traits closely … I learned that

- 14 -

at the end of a Gomidas concert in Paris in 1906, a well-known French pianist-composer Claude Debussy would kneel before
Gomidas kissing his hands, saying, ‘Genius Father Gomidas, I bow before your musical genius.’"
Gomidas was also a great educator. For him, teaching was not only a profession but foremost a calling and a mission
as well. In his pedagogical activities he placed great importance on the role of the teacher in the upbringing of the younger
generation. In 1912, Gomidas gave a lecture to hundreds of music educators and professionals in Constantinople-Istanbul in
which he said: “If a child does not understand your teaching, the fault is yours because you have not understood his soul, you
must go down to his intellectual level and take him up with you. The result of wrong upbringing is that many who would be
geniuses have become thieves ... ” Then, “Teachers, gentlemen and sisters, approach your teaching with disciplined care and
reverence. Your role is highly sensitive. You are called to nurture a generation that is the future nation. To steer in the
wrong direction, is the destruction of a nation ... ”
Gomidas cared exceptionally for his students and their future. Concerned about the fate of his beloved student
Armenag Shahmouradian, Gomidas sent word from Etchmiadzin to Erzurum: "Tell Armenag he should not stay in Erzurum,
he must go to Italy to train his voice." All of his students received similar attention - Vahan Der Arakelian, Mihran
Toumajan, Parsegh Ganachian, Vagharshag Srvandztian, Vartan Sargsian - who, continuing their teacher's work, made an
invaluable contribution to the advancement of Armenian music.
As a teacher, Gomidas enjoyed very close relationships with his students, never avoiding to joke around with them.
Melkon recounts how his long, thick hair, which provoked the teacher's anger, and for which Gomidas repeatedly
reprimanded him, half joking, half serious would say:
- Hey you! Have a haircut or else you will have to deal with me. Melkon jokingly replied:
- Father, this is the jealousy of those who do not have this hair and nothing else.
The student recounts how one day, in the classroom, he was immersed in reading with his head cupped in both
hands, when he noticed a bunch of hair fall into his lap. All this was accompanied by a loud band of applause. As Melkon
turned around, he sees Gomidas standing behind him in a triumphant position. Holding the scissors in one hand and a mirror
in the other which he placed in front of the student, Melkon confesses that the plot was quite successful. The barber was also
ready waiting, who, taking the scissors from the hand of the Master, accompanied Melkon to the barber shop.
Gomidas was also the best travel companion.
Composer, ethnomusicologist, Nigoghayos Tigranyan remembers the time when together with Gomidas they were
walking back from a village in Leninankan when rain began pelting down and Gomidas with his joyful and positive spirit
began singing to calm the mood. And suddenly, with the singing voice of a villager, he began calling out for help to a
faraway passing coach, seeking a lift to the city. For Gomidas' magnificent voice, the coach-driver agrees. N. Tigranyan says
that the rustic and folk songs that Gomidas sang on that day seemed to take form around them. And when they reach their
destination, the coach-driver kissing Gomidas' hand, said:
- A thousand regrets that this happy day of my life ended so soon.
The life of Gomidas was so meaningful and rich that it is impossible to represent in a single breath the entire
journey of his life. With these chosen reflections, we have tried to relive and once again experience the beautiful memories
that others have felt with his presence. As the Catholicos of All Armenians Vazgen I would say: “Gomidas Vartabed is a
beginning that has no end. He will live with the Armenian people, the Armenian people will live with him, both today and
forever."
The material presented is an extract from articles and works published online, with some reductions and changes.
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