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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ
Եշ 1 Հոկտեմբեր – Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արք Նաճարեան Առաջնորդ Սրբազան հայրը,
ընկերակցութեամբ այլ Քրիստոնեայ եկեղեցապետերու, առցանց հանդիպում մը ունեցաւ
նահանգապետուհի Օրիորդ Գլատիս Պէրէճիքլեանի հետ: Այս երկրորդ հանդիպումն է որ
նահանգապետուհին կը կազմակերպէ եկեղեցապետերուն հետ, քննարկելու համար այն
միջոցները, որոնց դիմած է Պսակաձեւ Ժահրի դէմ պայաքարելուն առնչութեամբ: Օրդ Պէրէճիքլեան մօտէն
հետաքրքրուեցաւ միջոցներուն մասին զորս նախաձեռնած են եկեղեցիները եւ տուաւ ցուցմունքներ եւ լսեց
հոգեւոր հայրերուն առաջարկները: Նահանգապետուհին, ինչպէս միշտ, բծախնդրօրէն կը հետեւի Նիւ Սաութ
Ուէյլզի բնակիչները յուզող հարցերուն եւ կը դիմէ գործնական քայլերու յօգուտ իր ժողովուրդին:
Եշ 1 եւ 8 Հոկտեմբեր – Օգտուելով դպրոցական արձակուրդներէն, Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ
Վարժարանի տնօրէնութիւնն ու ուսուցչական կազմը
կազմակերպեցին մանուկներու ճամբար Սուրբ Յարութիւն
Եկեղեցւոյ շրջափակին մէջ: Մանուկները, ոմանք Հայկական
ամէնօրեայ եւ շաբաթօրեայ վարժարաններու աշակերտներ,
ուրիշներ՝ մանկամսուրներու եւ այլ վարժարաններու աշակերտներ, նախ մտան եկեղեցի որպէսզի Սրբազան հօր
աղօթքով եւ օրհնութեամբ սկսին իրենց ընկերային հաւաքը:
Սրբազան Հայրը, հոգեւոր
հովիւ Արժ Տէր Աւետիս
Քահանայ Համբարձումեանի հետ միասին, կատարեց
արարողութիւնը ապա տուաւ մանուկներու յարմար իր սրտի խօսքը եւ օրհնեց
զանոնք, քաջալերելով ծնողները որ այս տարիքէն եկեղեցասիրութիւնը կը
դրոշմեն իրենց զաւակներուն սրտերուն մէջ: Ան նաեւ իր շնորհակալութեան
խօսքը ուղղեց Կիրակնօրեայ Վարժարանի անձնակազմին ի դէմս տնօրէնուհի
Երէցկին Յասմիկ Համբարձումեանին: Աղօթքէն ետք, մանուկները զբաղեցան
զանազան խաղերով, վայելեցին ծնողներու պատրաստած համով ճաշերն ու
անուշեղէնները:
Փարոսի խմբագրութիւնը կը շնորհաւորէ այս ձեռնարկը կազմակերպողները եւ կը
յուսայ որ եկեղեցասիրութեան եւ ազգասիրութեան ջրաղացին ջուր լեցնեն
այսպիսի ձեռնարկները, յատկապէս, երբ անոնք կ'ունենան շարունակականութիւն:
2 Հոկտեմբեր – Եօթանասունի շուրջ ՀՄԸՄի սկաուտներ, խմբապետներ, ՀՄԸՄի Կեդրոնական եւ շրջանային
վարչութեանց անդամներ, ուղեկից միութեանց պատասխանատու ներկայացուցիչներ, թեմական եւ ծխական
մարմիններու անդամներ եւ ծնողներ փութացին Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցի, աղօթք բարձրացնելու համար
Արցախի նահատակ մեր զինուորներուն հոգիներուն ի հանգիստ եւ աղօթելու մեր յաղթանակին համար: Սրբազան
Հայրը, ընկերակցութեամբ քահանայ հայրերուն եւ սարկաւագներու, կատարեց արարողութիւնը: Տպաւորիչ
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երեւոյթ էր տեսնել գայլիկներ եւ արենուշներ, իրենց
տարազներով, ափերը իրար միացուցած, աչքերը փակ,
ինչպէ՞ս կը հետեւէին արարողութեան եւ կ'աղօթէին:
Սրբազան հայրը գօտեպնդող քարոզ մը տուաւ, քաջալերեց
ՀՄԸՄի այս նախաձեռնութիւնը եւ մարտական ոգի ներշնչեց
մեծերուն թէ փոքրերուն: ՀՄԸՄի շրջանային վարչութեան
ատենապետ Պրն Վաչէ Իվանեան իր երախտագիտական
զգացումները փոխանցեց Սրբազան հօր, անգամ մը եւս
շեշտ դնելով Հայ մանուկին եւ երիտասարդին հոգեւոր
դաստիարակութեան կարեւորութեան վրայ: Արարողութիւնը առցանց ուղիղ եթերով հեռասփռուեցաւ եւ
սեփականութիւն դարձաւ հարիւրաւոր հետեւողներու:
Ուրբ 2 Հոկտեմբեր – Սրբազան Հայրը, ընկերակցութեամբ
Արժանապատիւ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի,
Թեմական Խորհուրդի ատենապետ Պրն Սարգիս Տէր Պետրոսեանի, Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի
ատենապետ Պրն Պետրոս Զօրլուի, այցելեց երկար տարիներու Հայ
Եկեղեցւոյ վաստակաւոր ծառայ Բարեշնորհ Յովհաննէս Սրկ.
Խարաճեանին: Յովհաննէս սարկաւագ Սեպտեմբերի աւարտին
ենթարկուեցաւ վիրաբուժական եւ այլ դարմանումներու եւ
ինքզինք վերագտնելէ ետք փոխադրուեցաւ իր բնակարանը:
Սրբազան Հայրը տուաւ իր օրհնութիւնը եւ մաղթեց շուտափոյթ
ապաքինում Բարեշնորհ Սարկաւագին: Փառք Աստուծոյ,
Բարեշնորհ սարկաւագ եղբօր տրամադրութիւնը բարձր է: Կը
յուսանք որ ան շուտով կ'ապաքինի եւ զինք դարձեալ կը տեսնենք խորանին սպասարկման իր պաշտօնին մէջ:
Բշ 5 Հոկտեմբեր – Արժանապատիւ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան,
Թեմականի Փոխ ատենապետ Պրն Ստեփան Գրգեաշարեան եւ Դիւանապետ
Նշան Պասմաճեան մասնակցեցան ՀՄԸՄ Արարատ եւ Համազգային Նայիրի
մասնաճիւղի կազմակերպած Արցախի զօրակցութեան հաւաքին, մասնաճիւղի
Րայտի ակումբին մէջ: Հրաւիրուած էին նաեւ Աւստրալիոյ մէջ Լեռնային
Ղարաբաղի Մնայուն Ներկայացուցիչ Տիար Քայլար Միքայէլեան, Հայ Դատի
Յանձնախումբի գործադիր տնօրէն Պրն Հայկ Գայսէրեան: Ներկայ էր
պատկառելի թիւ մը ազգայիններու, որոնք եկած էին լսելու Արցախեան
պատերազմի իրադարձութեանց եւ կատարելի աշխատանքներուն մասին:
Հանդիսավարութիւնը կատարեց Պրն Ռազմիկ Ասատրեան: Իր խօսքին մէջ Պրն
Քայլար Միքայէլեան շեշտեց կարեւորութիւնը այս եւ նման հաւաքներուն եւ
պատգամեց
իրազեկ
դարձնել Աւստրալացիներն ու Աւստրալահայերը Արցախի մէջ
տեղի ունեցող անարդար եւ անհաւասար պատերազմին
մասին, նամակներով ողողել քաղաքական, հոգեւոր թէ
բարեսիրական հաստատութիւններու գրասենեակները
եւ սկսիլ դրամահաւաքի, որուն հասոյթը պիտի
փոխանցուի Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամին
յօգուտ Արցախի: «Այս է որ հրահանգուած է մեզի
Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետութեանց նախագահներէն եւ այդ է որ պիտի իրագործենք այսօր»
եզրափակեց Պրն Միքայէլեան: Ապա խօսք առաւ Պրն
Գայսէրեան: «Եթէ մեր հերոս զինուորները պատերազմի
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առաջին գիծին վրայ են ապա մենք Սիտնիի մէջ երկրորդ գիծին ենք կանգնած» ըսաւ ան: Ան կոչ ուղղեց պոյքոթ ի
ենթարկել թրքական-ատրպէյճանական ապրանքները եւ մեր աշխատանքները բռունցքուած տանիլ: Եզրափակիչ
խօսքն ու աղօթքը կատարեց Տէր Աւետիս Քահանան: «Այսօր լինելութեան խնդիր ունինք, պիտի մնա՞նք որպէս ազգ
կամ ոչ, իսկ մենք որոշած ենք մնա՛լ: Թերահաւատութիւնը հեռացնենք մեր մէջէն, վստահինք մեր զինուորներուն եւ
մեր ղեկավարութեան: Առաջին անգամ չէ որ այսպիսի պատերազմ կը մղենք, միասին՝ կը յաղթենք եւ պիտի
յաղթենք» եզրակացուց Տէր Հայրը: Ան կոչ ուղղեց ըսելով ՝«աշխատանքը կազմակերպութիւններու գործը չէ միայն
այլ իւրաքանչիւր Հայու՝ անհատաբար»: Տէր հօր տէրունական աղօթքով փակուեցաւ հաւաքը, որմէ ետք սկսաւ
հանգանակութիւն: Փարոսի խմբագրութիւնը կը շնորհաւորէ Արարատ-Նայիրին որ երկու շաբթուան անխոնջ
աշխատանքով կարողացաւ 510000 Աւ. Տոլար հանգանակել եւ ուղարկել Հիմնադրամին:
6 Հոկտ – Սրբազան Հայրը նախագահեց Կալուածոց Յաննախումբի վարչութեան ժողովին: Ժողովը զբաղեցաւ
տարեկան տեղեկագրով զոր ներկայացուց իր տարեկան ընդհանուր ժողովին: (Տես Շաբաթ 24 Հոկտեմբեր):
Դշ 7 Հոկտեմբեր – Քանպերայի Ատրպէյճանի դեսպանատան առջեւ տեղի ունեցած
բողոքի ցոյցին իր մասնակցութիւնը բերաւ
Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանը, ներկայացնելով Սրբազան հայրը:
Բազմահարիւր հայորդիք փութացած էին
դէպքին վայրը Պասերով, անձնական
ինքնաշարժներով, եռագոյն դրօշներով եւ
Ատրպէյճանն ու Թուրքիան դատապարտող պաստառներով: Ցոյցը կազմակերպուած էր Աւստրալիոյ Հայ Երիտասարդաց Դաշնակցութեան (AYF) կողմէ:
Երիտասարդներու
առաջնորդութեամբ
500ի հասնող կարգապահ բազմութիւնը,
քաղաքակիրթ մարդու բարձր գիտակցութեամբ,
արտայայտեց
իր
ցասումը
Ատրպէյճանի եւ Թուրքիոյ բռնակալ
նախագահներու՝ Իլհամ Ալիեւի եւ Էրտողանի կազմակերպած յարձակումներուն դէմ, որոնք սկսան 27
Սեպտեմբերին, նպատակ ունենալով երկրորդ հայոց
ցեղասպանութիւն: Ցոյցին մասնակցեցան Ասորի
քաղաքական ղեկավարներ: Յատկանշական երեւոյթ էր
որ դեսպանատան դուռը փակ էր մինչեւ վերջ. ցոյցը
խանգարելու միտումով դրուած էր աղմուկ յառաջացնող
երաժշտութիւն մը, որ ի
վերջոյ բանի չծառայեց,
իսկ դեսպանատան դրան
վրայ զետեղուած էր պաստառ
մը
«Ղարաբաղը
Ատրպէյճան է» գրութեամբ: Արտասանուեցան
դատապարտող
ճառեր
Կարինէ
Թորոսեանի,
Մայքըլ Գոլոգոսեանի, Սարին Սողոմոնեանի, Ճորճ Շիշոյեանի, Զաւէն
Մաքսուտեանի, Քայլար Միքայէլեանի եւ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի
կողմէ: Տէր Հայրը ընդգծեց որ իր դեսպանատան դուռը փակ պահելով Ատրպէյճանը
պարտուողական դիրք բռնած էր եւ յաղթանակը մեր ժողովուրդին էր: Իր
հայրենասիրական երգերով ոգեւորութիւն ստեղծեց Մաշա Մնջոյեան:
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Ուրբ 9 Հոկտեմբեր – Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցի փութացած էին 40է աւելի խմբապետներ եւ սկաուտներ ՀՄԸՄի
Նաւասարդ մասնաճիւղէն, իրենց յարգանքը մատուցելու եւ աղօթք բարձրացնելու առ Աստուած ի զօրակցութիւն
Արցախի մէջ մեր զինեալ ուժերուն ինչպէս նաեւ նահատակներու յիշատակին: Տէր Աւետիս Քահանայ
Համբարձումեան ներկայացուց Սրբազան Հայրը, որ արարողութենէն ետք բարի գալուստ մաղթեց սկաուտներուն,
այնտեղ գտնուող 30ի շուրջ ծնողներուն, խմբապետներուն եւ ՀՄԸՄի վարչութեան, որու ներկայացուցիչները
մասնակից դարձան աղօթքին: Ան երախտագիտական խօսք ուղղեց սկաուտներուն իրենց զօրակցութեան համար,
բարձր գնահատեց անոնց ազգային գիտակցութիւնն ու հայրենասիրական ոգին, քաջալերեց զանոնք յարատեւ
թիկունք կանգնելու ազգային կառոյցներուն եւ Հայ եկեղեցւոյ: Պաթմանեան սրահին մէջ, Ս. Երրորդութիւն
Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի կազմակերպութեամբ, Տիկնանց Յանձնախումբը յատուկ հիւրասիրութիւն
կատարեց բոլոր ներկաներուն: ՀՄԸՄի կողմէ խօսք առին Մայքըլ Գոլոգոսեան եւ Զարմիկ Քէյվանեան, իրենց
շնորհակալութիւնը յայտնեցին Ծխական Խորհուրդին եւ բոլոր անոնց, որոնք կազմակերպեցին այս աղօթքի երեկոն
եւ հաստատեցին եկեղեցւոյ եւ սկաուտներուն ջերմ յարաբերութիւնը եւ համագործակցութիւնը:

Բշ 12 Հոկտեմբեր – Ընդառաջելով ՀԲԸՄ Ալեքսանտր Վարժարանի տնօրէնութեան հրաւէրին, Սրբազան Հայրը,
ընկերակցութեամբ Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի, ներկայ եղաւ աշակերտութեան
մոմավառութեան արարողութեան, ի հանգիստ եւ ի յիշատակ Արցախի մէջ նահատակուած մեր զինուորներուն եւ
Արցախի զանազան քաղաքներուն մէջ նահատակուած քաղաքայիններուն: Տիկին Սեդա Քէօշկէրեանի, Պրն
Սարգիս Մանուկեանի եւ Տնօրէն Պրն Մանուկ Տէմիրճեանի հսկողութեան ներքոյ ինչպէս նաեւ Սրբազանին եւ Տէր
Հօր աղօթքներուն ընկերակցութեամբ, աշակերտները մէկ առ մէկ վառեցին մոմեր եւ խոնարհեցան անոնց առջեւ,
որպէս յարգանք մեր նահատակզոհերուն: Սրբազան Հայրը քաջալերեց աշակերտները ունենալու
մարտական ոգի ինչպէս մեր քաջ
զինուորները: Ան ըսաւ թէ մեր
զինուորները իրենց զէնքերով
պատերազմ կը մղեն «իսկ դուք,
ձեր
պատերազմը
կը
մղէք
դպրոցին մէջ լաւ աշակերտներ
ըլլալով: Մեզ կ'ուզեն սպաննել
սակայն մեր զինուորները կը
պաշտպանեն
Հայրենիքն
ու
Արցախը,
իսկ
մեզմէ
իւրաքանչիւրը
ընելիք
ունի:
Աստուած ձեր աղօթքները պիտի
լսէ եւ մեր բանակը յաղթական
դուրս պիտի գայ» եզրակացուց Սրբազանը:
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Գշ 13 Հոկտեմբեր – Սրբազան Հայրը նախագահեց Առաջնորդարանի Ռազմավարական երրորդ ժողովին, որ տեղի
ունեցաւ Թեմական Խորհուրդի անդամներուն ներկայութեամբ: Խիստ կարեւոր այս ժողովները պիտի
շարունակուին ճշտելու համար Առաջնորդարանի ռազմավարութիւնը եւ ուսումնասիրելու համար կառոյցի հետ
առնչուող հարցերը:
Դշ 14, 21 եւ 28 Հոկտեմբեր – Սրբազան Հօր նախագահութեամբ Ազգային կառոյցներու երեք միացեալ
ժողովներ տեղի ունեցան Առաջնորդարանին մէջ
մասնակցութեամբ երեք յարանուանութիւններու, երեք
կուսակցութիւններու,
Հայաստան
Համահայկական
Հիմնադրամի, երկու բարեսիրական միութիւններու
ներկայացուցիչներու եւ Աւստրալիոյ մէջ Արցախի
Մնայուն
ներկայացուցչին
ու
խորհրդատուներու,
միասնական ջանքերով յառաջ տանելու համար Արցախի
զօրակցութեան գործը: Հայրենասիրական անկեղծ ոգին
տիրեց միշտ ժողովականներուն մօտ, որուն ընթացքին
արծարծուեցան դրամահաւաքի, թէլէթոնի, ցոյցերու եւ
Աւստրալացիներու մօտ, պետական թէ ժողովրդային
մակարդակներու վրայ, գիտակցութիւն արթնցնելու
Արցախի հիմնախնդրին մասին: Պատերազմի թէ խաղաղ
օրերուն ցանկալի է որ միասնական այս ոգին տիրէ մեր մէջ յօգուտ ազգային մեր գերագոյն շահերուն:
Եշ 15 Հոկտեմբեր – Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան նախագահեց Նիւ Սաութ Ուէյլզ
Էքիւմէնիք Խորհուրդի
Դրամահաւաքի Յանձնաժողովի առաջին ժողովին, որուն
ատենապետն է: Ի միջի այլ նիւթերու ժողովի ընթացքին արծարծուեցաւ Արցախի
օժանդակութեան նիւթը եւ անոր ի նպաստ անդամ եկեղեցիներու զօրակցութիւնը: Ժողովը
միաձայնութեամբ համաձայն գտնուեցաւ Արցախի եւ Հայաստանի նեցուկ կանգնելու
բանաձեւին եւ զայն յղեց Խորհուրդի վարչութեան, որուն լիագումար ժողովը տեղի պիտի
ունենայ 19 Նոյեմբերին:
Շբ 17 Հոկտեմբեր – 15 Յուլիսը Արժանապատիւ Տէր
Պարթեւ
Աւագ
Քահանայի
քահանայական
ձեռնադրութեան 30ամեակն էր: Պսակաձեւ ժահրին
տուրք տալով Ս. Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական
Խորհուրդը չկարողացաւ նոյն օրը նշել քահանայ հօր
յոբելեանը, զայն յետաձգեց Հոկտեմբերի 17ին: Ֆրէնչս
ֆորէսթի Արարատ Մարմնամարզական Միութեան
սրահին մէջ հաւաքուած էին մօտ 60 հիւրեր,
ներառեալ քահանայ հօր ընտանիքի անդամները,
Սրբազան հօր նախագահութեան ներքոյ պատուելու
Տէր հայրը: Հանդիսավար Արեգ Եափուճեան Արցախի
մէջ ինկած մեր նահատակներուն ի յարգանք, մէկ
վայրկեան յոտնկայս լռութեան հրաւիրեց ներկաները,
որմէ ետք Սրբազան Հօր աղօթքով բացումը
կատարուեցաւ յոբելենական հանդիսութեան:
Պրն Եափուճեան իր բացման խօսքին մէջ վեր առաւ
Քահանայ հօր անխոնջ աշխատողի յատկանիշները,
անոր պատասխանատուութեան գիտակցութիւնը,
անոր պարտաճանաչութիւնը:
Խօսք առաւ երկար տարիներու գործակից՝ Արժանապատիւ Տէր Նորայր Աւագ Քահանայ Բաթանեան:
«Մարդիկ միշտ նկատի կ'առնեն քահանային

թերութիւնները. մենք ալ սխալական ենք, որովհետեւ
երկնքէն չենք առաքուած: Հոգելոյս Աղան Սրբազանը
մեզ երկուքս դաստիարակեց՝ օրէնքները պահել
քրիստոնէական հասկացողութեամբ, որուն համար
ջա՛նք պէտք էր որ թափէինք: 30 տարի իրարու հետ
ծառայեցինք: Ունեցանք դժուար ժամանակներ,
սակայն Աստուած մեզի երկար կեանք պարգեւեց
որպէսզի երկար ծառայենք մեր եկեղեցւոյ»: Տէր
Նորայր ի սրտէ շնորհաւորեց իր պաշտօնակիցը
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Աւագութեան պատիւին արժանանալուն համար ան
կատարեց իր բարեմաղթութիւնները: Արժանապատիւ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան,
հոգեւոր հովիւ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ,
արտասանեց իր սրտի խօսքը « Սիրելի Տէր հայր, դուք
արժանի էք աւագութեան պատիւին արժանանալու:
Բծախնդիր անձ էք, երբեմն կը բարկանաք երբ
ծիսակատարութեան մէջ սխալ մը սպրդի: Սակայն
միեւնոյն ատեն դուք մեզի կ'ուսուցանէք մեր ծէսը:
Յաճախ ձեզի դիմած եմ ծիսական այս կամ այն
հարցին մասին եւ միշտ ու միշտ ճիշտ պատասխանը
ստացած: Ի սրտէ կը մաղթեմ քաջառողջ եւ երկար
կեանք»:

մաղթեմ որ Տէր Աւետիսն ալ օր մը արժանանայ այս
պատիւին» եզրակացուց Պրն Նաճարեան:
Որպէս նախկին անդամ եկեղեցւոյ երգչախումբին
Պրն Վազգէն Ամիրզայեան իր շնորհակալութիւնն ու
երախտագիտութիւնը յայտնեց Տէր Պարթեւին,
բծախնդրօրէն կատարած իր ցուցմունքներուն եւ
քաջալերանքին համար:
Թեմական Խորհուրդի ատենապետ Պրն Սարգիս Տէր
Պետրոսեան շնորհաւորեց Տէր Հայրը իր աւագութեան համար եւ իր յատուկ զուարթախօսութեամբ
պատմեց Տէր հօր հետ իր ունեցած փորձառութեանց
մասին: «Դժուար է քահանայ ըլլալը, որովհետեւ
պէտք է գոհացնել զԱստուած, մեծաւորները եւ
ամենէն դժուարը՝ ժողովուրդը: Քահանաները յաճախ
կը մեղադրուին, սակայն Աստուած անոնց համբերութիւն տուած է, անոնք իրենց Աստուածահաճոյ
գործը կը շարունակեն կատարել ուրախութեամբ»:
Խօսք առաւ յոբելեարը, որ նախ շնորհակալութիւն
յայտնեց Սրբազան Հօր եւ Տէր Աւետիսին, որոնք
ապահոված էին Վեհափառ Հօր սրբատառ կոնդակը,
որով իրեն կը տրուէր աւագութեան աստիճան: Ան
յաջորդաբար ընթերցեց Տիկին Զարուհի Մանուկեանին իրեն ուղղած շնորհաւորական ուղերձը
ինչպէս նաեւ Պոլսոյ Պատրիարքական փոխանորդ
Արժ Տէր Գրիգոր Աւագ Քահանայ Տամատեանի եւ
Հոգշ
Տէր
Յարութիւն
Աբեղայ
Տամատեանի
ուղերձները:

Ծխական Խորհուրդի ատենապետ Պրն Պետրոս
Զօրլու պատմեց Տէր հօր հետ ունեցած անցեալի
յուշերէն եւ իրենց եղբայրական յարաբերութեան
մասին. ան
նշեց Տէր հօր ծիսագիտութիւնը եւ
բծախնդրութիւնը եւ վեր առաւ անոր անսակարկ
նուիրում ունեցող Հայ եկեղեցականի արժանիքը:
Հայ Եկեղեցւոյ Ձայնի պատասխանատու Տիկին
Մարինա Աւագեան – Չափրազեան մէջբերեց Թէքէեանի «Հաշուեյարդար»ը, որ իրօք կը վերաբերէր Տէր
Հօր. «Կեանքէն ինծի ի՞նչ մնաց: Ինչ որ տուի ուրիշին,
տարօրինակ այդ միայն»: Տիկին Մարինա յայտնեց որ
Տէր հայրն ու երէցկինը կանոնաւոր հետեւողներ են
Հայ Եկեղեցւոյ Ձայնի րատիօհաղորդումներուն եւ
շնորհակալութիւն յայտնեց Տէր հօր քաջալերանքին
եւ անոր ցուցմունքներուն համար: Ան ապա
արտասանեց «Եկեղեցին Հայկական»ը:
Ծխական Խորհուրդի անդամ Պրն Զաւէն Եաղլճեան
իր խօսքին մէջ անդրադարձաւ այն իրողութեան որ
Հայաստան նոյն դժուար պայմանները կ'ապրէր երբ
Թումանեան գրեց իր Լուսաւորչի Կանթեղը: Ան
արտասանեց անմահ Թումանեանի անմահ բանաստեղծութիւնը զայն ձօնելով Տէր Պարթեւին:
Երիտասարդական Միութեան ներկայացուցիչ Ճորճ
Նաճարեան իր խօսքին մէջ՝ « Իմ եւ երիտասարդ
ընկեր-ընկերուհիներուս անունով կը շնորհաւորեմ
երեք քահանայ հայրերը Տէր Պարթեւին Աւագութեան
համար: Աւագութիւն կը նշանակէ յաւելեալ վազք: Կը

Սրբազան Հայրը իր եզրափակիչ խօսքին մէջ ըսաւ «
Այս տխուր օրերուն մտահոգ ենք Հաաստանով եւ
Արցախով, սակայն այսպիսի առիթներուն մենք
կորովով կը լիցքաւորուինք: Տէր Հայրը հոգեւոր
զինուոր է: Իմ 8 տարիներու փորձառութեամբս կը
վկայեմ, թէ երբ որ խնդրած եմ իրմէ Աւստրալիոյ կամ
Նոր Զելանտայի քիչ Հայ բնակչութիւն ունեցող որեւէ
քաղաք մեկնելու որպէս պատարագիչ՝ Տէր Հայրը
անմիջապէս պատրաստած է իր ճամպրուկը եւ
ճամբայ ելած ամենայն ուրախութեամբ: Տէր հօր
հոգին աւելի բարձր է իր մարմնէն: Ան յաւիտենականութեան հետ կ'ապրի, Աստուծոյ հետ կ'ապրի:
Տէր հայրը միշտ պատնէշի վրայ եղած է ինչպէս մեր
հոգեւորականները այսօր Արցախի մէջ, որոնք կեցած
են սահմանագիծին վրայ եւ կը կատարեն իրենց
պարտականութիւնը:
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Սրբազան Հայրը շնորհաւորեց Տէր Հայրը ի սրտէ, յայտնելով թէ Աւագութեան տւուոչութեամբ վերջակէտ չէր դրուէր
իր ժրաջան գործունէութեան այլ ընդհակառակը՝ վերանորոգուած, պիտի ընդարձակէր իր ծառայութեան դաշտը:
Այս ուրախ առիթով Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդը պատրաստած էր պատկերազարդ գրքոյկ
մը, ուր տպուած էր ՆՍՕՏՏ Գարեգին Ա Վեհափառ Հօր
կոնդակը, Սրբազան հօր խօսքը, յոբելեարին կենսագրութիւնը, Սրտի խօսքեր Արժ Տէր Գրիգոր Աւագ
Քահանայ Տամատեանէն, Արժ Տէր Նորայր Աւագ Քահանայ
Բաթանեանէն, Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանէն, Բարեշնորհ Վարդան Սարկաւագ եւ Դպրապետ
Էլմասեանէն, Տէր եւ Տիկին Պետրոս եւ Իլտա Զօրլուէն,
Սուրբ Յարութիւն, Սուրբ Երրորդութիւն եւ Սուրբ
Աստուածածին եկեղեցիներու ծխական խորհուրդներէն :
Տէր Հօր խնդրանքով, իր երեսնամեակին առթիւ կատարուած նուիրատուութիւնները յատկացուեցան Արցախի
զօրակցութեան ֆոնտին, գումար՝ 4000 Տոլար:
Կիր 18 Հոկտեմբեր – Հայկական Բիզնէսի Զարգացման Ընկերակցութեան (ՀԲԶԸ) Armenian Business Development
Association Inc.(ABDA)ի կազմակերպութեամբ, Կարօ Սիմոնեանի ճաշարանին՝ Birkenhead cafeի մէջ տեղի ունեցաւ
համահայկական դրամահաւաք յօգուտ Արցախի, ի ներկայութեան հարիւրեակ մը Հայ եւ ոչ Հայ Արցախի
բարեկամներու: Պսակաձեւ ժահրի պետական սահմանափակումներու պատճառաւ կարելի չէր ընդունիլ աւելի
մեծ թիւով հիւրեր: Գլխաւորութեամբ Սրբազան հօր, Հայ Առաքելական եկեղեցին 10 անձերով մասնակցեցաւ այս
եզակի հաւաքին: Ընթացքին խօսք առին Աւստրալիոյ մէջ Արցախի նախորդ եւ այժմու մնայուն ներկայացուցիչներ
Վարուժան Իսկէնտէրեան եւ Քայլար Միքայէլեան: Ներկայ էին ՆՍՈւի խորհրդարանի անդամ Հիւ Մաքտէրմօթ,
Րայտի քաղաքապետրանի անդամ Սարգիս Ետէլեան, 1988ի Երկրաշարժին բարեսիրական Rock Aid Armeniaի
հիմնադիր եւ Հայաստանի նախագահէն Պատուոյ մետալակիր, գիրքերու հեղինակ Ճոն Տի, Հայկական
կազմակերպութեանց ներկայացուցիչներ եւ Արցախն իրենց հոգիին խորքը պահպանող հայորդիներ:
Արտասանուեցան բազում խօսքեր, որոնց ընթացքին Հիւ Մաքտէրմօթ եւ Ճոն Տի առաջ քշեցին Թուրքիան
պատժամիջոցներու ենթարկելու եւ Արցախը միջազգայնօրէն ճանաչելու առաջարկները: Դոկտ Մաքտէրմոթ
բացայայտեց Թուրքիոյ ծաւալապաշտական ծրագիրները եւ երկրորդ ցեղասպանութիւն մը կազմակերպելու իր
ծրագիրները: «Այն ինչ որ չկարողացաւ 1915ին աւարտել, Էրտողան կը փորձէ այսօր աւարտել» ըսաւ ան: Երեւանէն
ուղիղ եթերով ելոյթ ունեցաւ Սփիւռքի Գործերու Գլխաւոր
Յանձնակատար Պրն Զարեհ Սինանեան, բացատրութիւն տալով
այժմու կացութեան մասին եւ շնորհաւորելով Սիտնիի Հայ
համայնքը իր հայրենասիրութեան եւ զօրակցութեան համար:
Հարց պատասխան եղաւ Ճոն Տիի եւ Պրն Սինանեանի միջեւ,
որուն ընդմէջէն ներկաները յաւելեալ վերլուծողական
լուսաբանութիւններ ստացան Արցախն ու Հայաստանը
հետաքրքրող անցեալի, այժմու եւ ապագայի հարցերուն մասին:
Հայ Դատի Յանձնախումբի գործադիր տնօրէն Հայկ Գայսէրեան
իր խօսքին մէջ շեշտեց անտարբերութիւնը պետութիւններուն՝
հանդէպ Արցախի մէջ տեղի ունեցող անարդար, անհաւասար եւ
արիւնալի կռիւներուն, մանաւանդ Աւստրալիոյ կառավարութեան, որ «հայութեան սրտին մէջ բացուած վէրքին վրայ, իր
անտարբերութեամբ աղ կը սրսկէ»: Ան կոչ ուղղեց մեր հանգիստ պայմաններէն դուրս գալ եւ նուիրաբերել վասն
հայրենիքի փրկութեան: Թեմական Խորհուրդի փոխ ատենապետ Պրն Ստեփան Գրգեաշարեան պատմական
ակնարկ մը նետեց Անզաքներու առաքելութեան վրայ, որն էր կասեցնել Թուրքիոյ փանթուրանական ծրագիրները:
«Այսօր Էրտողան յայտարարած է որ Կովկասի մէջ կ'ուզէ շարունակել նոյն ծրագիրը ինչ որ իր նախնիներն էին
սկսած» ըսաւ Պրն Ստեփան եւ Արցախի բնաջնջումը համազգային ջանքերով կասեցնելու կոչ ուղղեց: Ան
դիմազերծեց աշխարհի բոլոր պետութեանց շողոքորթութիւնը, ներառեալ Աւստրալիոյ պետութեան եւ կոչ ուղղեց
իւրաքանչիւր Հայու դառնալու դեսպան Հայու արդար դատի ծանօթացման գործընթացին ի նպաստ:
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Հանդիսավարուհի Տիկին Նորա Սեւակեան եւ օգնական Տիկին Մարալ Սիմոնեան կազմակերպեցին աճուրդ, որ
կոկիկ գումար մը ապահովեց դրամահաւաքին: Այս ծիրէն ներս յատկանշական էր ելոյթը Պրն Պօղոս Մինասեանի,
որ իր թոռան անունով 50000 Տոլար նուիրեց յայտարարելով՝ «եթէ իմ թոռս կրնայ այս գումարը նուիրել ապա
որքա՞ն կրնայ նուիրել մեր համայնքը»: Քայլար Միքայէլեան կոչ ուղղեց ճիգ չխնայել Արցախի ի նպաստ, այն սուրբ
երկրին, որուն համար բազմահարիւր երիտասարդ կեանքեր կը նուիրուին: Սրբազան Հայրը իր եզրափակիչ
խօսքին մէջ յիշեց թէ Պատմութիւնը ինքզինք կը կրկնէ եւ թէ այսօր
կ'ապրինք Ա. Պատերազմի օրերը: Թուրքիան Ազերիներու միջոցաւ կը
փորձէ բնաջինջ դարձնել Հայու արիւնով շաղախուած Արցախը: «Մեր
զինուրները ինչպէս Վարդանանք՝ չեն վախնար մեռնելէն: Հողին մեր
կապուածութիւնն է մեր գոյութեան իմաստը: Արցունք կը թափենք մեր
հերոսներուն համար սակայն մեր արցունքները հաւատքի արցունք թող
ըլլան: Պիտի հաւատանք որ պիտի յաղթենք որովհետեւ յաղթանակով
միայն կրնանք խաղաղ ապրիլ: Թող Աստուած իր ձեռքը մեր
զինուորներուն գլուխներուն եւ Հայաստանի ու Արցախի վրայէն չհանէ»
ըսաւ Սրբազանը: Ան դրուատեց ՀԲԶԸի կազմակերպած այս ձեռնարկը,
Սիմոնեան ընտանիքի զօրակցութիւնը եւ կոչ ուղղեց մասնակից դառնալ
Արցախի նիւթաբարոյական զօրակցութեան աշխատանքին: Հանգանակութեան արդիւնքը՝ 420000 Տոլար փոխանցուեցաւ Հայաստան
Համահայկական Հիմնադրամին:
Շնորհաւորելի այս յաջող ձեռնարկը անգամ մը եւս եկաւ փաստելու որ
Հայ համայնքը իր սրտին մէջ պահած է հայրենիքը եւ իր անկարելին
կարելի կը դարձնէ զայն կանգուն պահելու համար: Միասին Յաղթելու Ենք:
Բշ 19 Հոկտեմբեր – Սրբազան Հայրը, Տէր Աւետիս Քահանայ
Համբարձումեան եւ Դիւանապետը Առաջնորդարանին մէջ ընդունեցին
Տիկին Իլոնա Տէր Ստեփանեանը, որ խումբ մը տիկիններու հետ միասին
եռագոյն դրօշներ կարեցին եւ վաճառեցին յօգուտ Արցախի: Տիկին Տէր
Ստեփանեան իր վաճառած դրօշներու մուտքը ամբողջութեամբ
նուիրեց Առաջնորդարանին (3130.00 Տոլար): Սրբազան Հայրը
քաջալերեց եւ օրհնեց Տիկին Տէր Ստեփանեանն ու իր գործակիցները
իրենց տարած ազգանուէր աշխատանքին ու հայրենասիրութեան
համար եւ ըսաւ որ անոնք պէտք է ծառայեն օրինակ այլոց:
Գշ 20 Հոկտեմբեր – Սրբազան Հայրը նախագահեց
Աւստրալիոյ Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամ (ՀՀՀ)ի վարչութեան ժողովին: Հրատապ նիւթը
Արցախեան պատերազմի զոհերուն ընտանիքներուն
եւ վերակառուցման աշխատանքներուն ինչպէս օգտակար դառնալն էր: Վարչութիւնը
փոխանցած է հարիւր հազարաւոր տոլարներ ՀՀՀի կեդրոն: Դրամահաւաքի եւ փոխանցման
աշխատանքները կը շարունակուին:
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Դշ 21 Հոկտեմբեր – Իրենց ցաւակցութիւնը եւ զօրակցութիւնը յայտնելու համար, գլխաւորութեամբ Րոպըրթ
Րապպաթ Եպիսկոպոսին, Մերձաւոր Արեւելքի Եկեղեցիներու Ընկերակցութեան եօթ անդամներ յանձինս
ատենապետ Րոպըրթ Եպիսկոպոս Րապպաթի (Մէլքայթ
Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ համայնքապետ), Պասիլիոս Արքեպիսկոպոս Քոտսիէյի (Անտիոքեան Ուղղափառ Եկեղեցւոյ
համայնքապետ), Արքեպիսկոպոս Ամէլ Շամոն Նոնայի
(Քաղդէական Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ համայնքապետ), Մօր
Մալաթիւս Մալքի Մալքի Արքեպիսկոպոս (Սիրիաք
Ուղղափառ Եկեղեցւոյ համայնքապետ), Ճորճ Քասմուսա
Եպիսկոպոս (Սիրիաք Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ համայնքապետ),
Տանիէլ Եպիսկոպոս (Ղպտի Ուղղափառ Եկեղեցւոյ
համայնքապետ), Էլի Նախուլ Քահանայ (Մարոնի Եկեղեցւոյ
հոգեւոր հովիւ) այցելեցին Առաջնորդարան: Միասնական
աղօթքէն ետք, մէկ վայրկեան յոտնկայս լռութեամբ յարգուեցաւ յիշատակը Արցախի մէջ Հայ զոհերուն: Սրբազան
հայրը մանրամասն բացատրութիւն տուաւ դէպքերուն եւ անոնց դրդապատճառներուն մասին, քարտէսի վրայ ցոյց
տալով Թուրք-Ազերի բանակի յարձակումը Սուրիացի-Լիպիացի-Փաքիստանցի եւ այլ ահաբեկիչներու
ընկերակցութեամբ եւ երկրորդ ցեղասպանութեան մը ծրագրումը Էրտողանի եւ Ալիեւի կողմէ: Հիւրերը իրենց
զօրակցութիւնը յայտնեցին Հայաստանին եւ Հայ ժողովուրդին: «Իր հաւատքին եւ իր հայրենիքին համար բազում
զոհեր տուած է Հայ ազգը եւ կը շարունակէ տալ, որուն Քրիստոնեայ աշխարհը լուռ, հանդիսատեսի նման կը նայի,
որովհետեւ ան կը գերակայէ տնտեսական իր շահերը քան ազգի մը բնաջնջումը» ըսաւ Րապպաթ եպիսկոպոսը,
դատապարտելով նաեւ Աւստրալիոյ իշխանութիւնները, որոնք լուռ եւ ձեռնածալ են ու չէզոք դիրքորոշում ունին
մարդկային այս աղէտին նկատմամբ: Հիւրերը հիւրասիրուեցան Առաջնորդարանի Տիկնանց Յանձնախումբին
կողմէ: Սրբազան Հայրը իր երախտագիտական զգացումները փոխանցեց իր գործընկերներուն, անոնց ընկերական
եւ եղբայրական վերաբերումին համար եւ շնորհակալութիւն յայտնեց անոնց: Մէկուկէս ժամուան այս հանդիպումը
աւարտեցաւ հաւաքական աղօթքով եւ յաղթանակի բարեմաղթանքով:
Եշ 22 Հոկտեմբեր – Ընդառաջելով Համազգային Գօլստըն Ճեմարանի
տնօրէնութեան հրաւէրին, Սրբազան Հայրը ներկայ եղաւ Արցախի զօրակցութեան համար հաւաքի մը, պատրաստուած Ճեմարանի աշակերտութեան
կողմէ: Յուզիչ եւ ոգեւորող մթնոլորտ կը տիրէր: Գեղարուեստական գեղեցիկ
յայտագիր մը պատրաստուած էր աշակերտութեան կողմէ, որ հիացում
պատճառեց Սրբազան հօր եւ իրեն ընկերակցող Աւստրալիոյ մէջ Արցախի
մնայուն ներկայացուցիչ Պրն Քայլար Միքայէլեանին: Պրն Միքայէլեան, որ
երկար տարիներ եղած է տնօրէնը Գօլստըն Ճեմարանին եւ բազում առիթներով
խօսք ուղղած աշակերտութեան, այս անգամ իր խօսքը ուղղեց վստահեցնելու
համար
աշակերտութեան
Արցախի
պատերազմին
Հայոց
բանակի
յաղթանակին: Սրբազան Հայրը իր օրհնութիւնը տուաւ աշակերտներուն եւ
ոգեւորող խօսքերով բարձրացուց անոնց տրամադրութիւնը: Ան անդրադարձաւ
իւրաքանչիւրիս կատարելիք դերին յօգուտ Արցախի եւ Հայաստանի: «Մեր
զինուորները առաջնագիծը կը պաշտպանեն, իսկ դուք, մենք եւ բոլորս, ամէն օր
պարտականութիւն
ունինք Հայ զինուորին
թիկունք
կանգնելու
նիւթապէս թէ բարոյապէս» եզրակացուց Սրբազանը նախ
քան Պահպանիչով փակումը հանդիսութեան: Հանդիսավարուհի եւ Հայերէնի Բաժնի պատասխանատու Տիկին
Արփի Դաւիթեան իր շնորհակալութեան խօսքը ուղղեց
հիւրերուն եւ յայտարարեց որ աշակերտութիւնը 30000
Աւստրալական Տոլար կարողացած էր հաւաքել եւ
փոխանցել Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամին:
Փարոսի խմբագրութիւնը կը շնորհաւորէ Ճեմարանի
աշակերտութիւնը իր գիտակցութեան համար:
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Եշ 22 Հոկտեմբեր – «Քոփթիք Վոյս Րէյտիօ»ի գլխաւոր հաղորդավար եւ
Նիւ Սաութ Ուէյլզ Էքիւմէնիք Խորհուրդի ընդհանուր քարտուղար
Շնուտա Քահանայ Մանսուր հարցազրոյց մը կատարեց Սրբազան հօր
հետ, որ երեք բաժիններով Շաբաթ 24 Հոկտեմբերի կէսօրէ ետք FM 98.5
ալիքէն ձայնասփռուեցաւ երեք բաժիններով ա) Ովքե՞ր են Հայերը, բ)
Հայերը Աւստրալիոյ մէջ եւ 3) Արցախեան պատերազմը եւ նոր
Ցեղասպանութեան հեռանկարը: Այս շահեկան հարցազրոյցը կրնաք
ունկնդրել https://blubrry.com/copticvoiceradio/69418543/title-podcast0359who-are-the-armenians-24102020?sbe=1 ի վրայ:
Եշ 22 Հոկտեմբեր – Ընկերակցութեամբ Տէր Աւետիս Քահանայ հօր եւ Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ Ծխական
Խորհուրդի անդամներու, Սրբազան Հայրը այցելեց նոյն Ծխական Խորհուրդի անդամ Տիար Աբիկ
Կէօզուգարայեանին, որ մի քանի շաբաթ առաջ գործատեղիին մէջ ինկաւ եւ իյնալուն հետեւանքով ոտքին ոսկորը
կոտրուեցաւ: Պրն Աբիկ իր շնորհակալութիւնը յայտնեց Սրբազան հօր եւ ընկերակիցներուն անոնց զօրակցութեան,
քաջալերական խօսքերուն ինչպէս նաեւ անոնց հոգատար վերաբերումին համար: Փարոսի խմբագրութիւնը բարի
եւ շուտափոյթ ապաքինում կը մաղթէ Պրն Աբիկին:
Ուրբ 23 Հոկտեմբեր – Յանուն Հայ եկեղեցական դասուն եւ Աւստրալիոյ եւ Նոր Զելանտայի թեմի հայութեան,
Սրբազան Հայրը շնորհաւորական նամակ մը ուղարկեց Նոր Զելանտայի վարչապետուհի Ճասինտա Արտըրնին իր
վերընտրման առիթով: Նամակին մէջ Սրբազանը հաստատեց որ անցնող վարչապետական շրջանին,
վարչապետուհին կարողացած էր ժողովուրդին սիրտը գրաւել, մանաւանդ այնպիսի դժուար պարագաներու,
ինչպէս Քրայսթչըրչի մզկիթին դէպքը, պսակաձեւ ժահրի դիմագրաւումը եւ իր պատրաստակամութիւնն ու
տրամադրութիւնը անկեղծութեամբ ծառայելու Նոր Զելանտայի ժողովուրդին եւ Օքլանտ եւ Ուէլինկթըն բնակող
փոքրաթիւ Հայ համայնքին, որուն հանդէպ ան ցուցաբերած էր բարեացակամ կեցուածք: Սրբազան Հայրը իր
վստահութիւնը կ'արտայայտէր որ իր կառավարման երկրորդ շրջանին վարչապետուհին պիտի շարունակէր իր
աշխատանքը նոյն ուղեգիծով: Դիւանատունը Վարչապետուհիին գրասենեակէն ստացաւ պատասխան նամակ:
Ուրբ 23 Հոկտեմբեր – Տօնական եւ անկիւնադարձային օր Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ համար: Սրբազան Հայրը,
ընկերակցութեամբ Հայ Համայնքի Բարեկեցութեան Կեդրոն(ՀՀԲԿ)ի խնամակալութեան վարչութեան ատենապետ
Պրն Ստեփան Գրգեաշարեանի, ատենադպրուհի Տիկին Զեփիւռ Մուրատեանի, Կեդրոնի պատասխանատու
տնօրէնուհի Երէցկին Յասմիկ Համբարձումեանի, Հայ Եկեղեցւոյ Ձայնի պատասխանատու եւ ՀՀԲԿի
յարաբերութեանց պատասխանատու Տիկին Մարինա Աւագեան-Չափրազեանի եւ Դիւանապետ Նշան
Պասմաճեանի, Պաթմանեան սրահին մէջ մասնակցեցաւ ՀՀԲԿի Արեւմտեան Սիտնիի մասնաճիւղի պաշտօնական
բացման հանդիսութեան ի ներկայութեան Թեմական Խորհուրդի անդամ Պրն
Կարապետ Ալաճաճեանի, Ծխական Խորհուրդի ատենապետ Տիար Նահապետ
Խաչատուրեանի եւ աւելի քան 30 մեծահասակ մայրիկներու: Հանդիսավարուհի
Տիկին Լինտա Եկէնեանի հրաւէրով մէկ
վայրկեան յոտնկայս լռութեամբ յարգուեցաւ
յիշատակը
Արցախեան
պատերազմին
ինկած մեր 800ի հասնող նահատակներուն:
Սրբազան հօր Տէրունական աղօթքէն ետք
Տիկին Եկէնեան բարի գալուստ մաղթեց
հիւրերուն եւ յայտնեց ներկաներուն որ
Հայր Երեմիա Աբգարեանի սկսած գործին
արգասիքն է որ այս վայրկեանիս կը
վայելենք եւ որ պիտի շարունակենք
այսուհետեւ, ամէն Ուրբաթ օր հաւաքուելով
այս սրահին մէջ: Սրբազան հայրը, իր սրտի
խօսքին մէջ ըսաւ. «այսօր այստեղ եմ որպէս
նախագահ ՀԳԲԿի խնամակալ մարմնին,
հոգիս ուրախ է ձեզ այստեղ տեսնելով: Շնորհակալ եմ պետութեան որ նեցուկ
կը հանդիսանայ բարեսիրական այս գործին, ուր դուք կու գաք իրարու հետ
կիսելու ձեր ազգային մշակոյթը: Շնորհակալութիւն Պրն Ստեփանին, որ ամէն
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ջանք ի գործ դրաւ իրականացնելու այս ծրագիրը:
Շնորհակալութիւն նաեւ Տիկնայք Զեփիւռին եւ
Մարինային, ինչպէս նաեւ Կեդրոնի տնօրէնուհի
Երէցկին Յասմիկին, որոնք անխոնջ կ'աշխատին որ
այս մասնաճիւղը իր վերելքը ապրի, աճի եւ
ուռճանայ: Դուք այստեղ գալով կը դառնաք մէկ
ընդարձակ ընտանիք: Ես պատրաստ եմ գալու եւ
մասնակցութիւնս բերելու երբ իմ կարիքս զգացուի»:

բաց են իրենց համար եւ եկեղեցին ձեր տրամադրութեան տակ է միշտ: Մեզ տեղեակ պահեցէք ձեր
ուրախ լուրերուն մասին նաեւ ներկայացուցէք ձեր
գանգատները»: Ապա Պրն Ատենապետը շնորհակալութիւն յայտնեց «վարագոյրին ետեւ համեստ
աշխատող» Տիկին Զեփիւռ Մուրատեանին, որ ամէն
ջանք ի գործ կը դնէ այս հաստատութիւնը հասցնելու
փրոֆէսիոնալ մակարդակի: Պրն Ստեփան իր
շնորհակալութիւնը յայտնեց Տիկին Մարինային որ
մեծ վաստակ ունի ՀՀԲԿի որպէս երկար տարիներու
աշխատող եւ Երէցկնոջ, որ արհեստավարժի իր
ջանքերով յառաջ պիտի տանի ՀՀԲԿի առաքելութիւնը:
Իր սրտի խօսքին մէջ Տիկին Մարինա շնորհակալութիւն յայտնեց Բարձրեալին, որ այս եկեղեցին
ունինք այսօր եւ հաստատեց որ մեզ Հայ պահողը
հաւատքն է, ինչպէս եւ լեզուն ու մշակոյթը:
«Համոզուած եմ որ այստեղ լաւագոյն վայրն է, ուր
իրարու կը պատմէք ձեր ուրախութեան ու ցաւին
մասին, իրարու հետ կը բաժնէք ձեր վիշտերը,
ուրախութիւնն ու գիտելիքները»: Տիկին Մարինա
նաեւ բացատրութիւն տուաւ My Aged careի մասին,
ուր պէտք է արձանագրուի Կեդրոն յաճախող
իւրաքանչիւր անհատ: Տիկին Մարինան յայտնեց իր
լաւատեսութիւնը
Արցախեան
պատերազմին
յաղթական աւարտին նկատմամբ եւ
իր խօսքը
փակեց Չարենցի պատգամով՝ «Ով Հայ ժողովուրդ, քո
միակ փրկութիւնը քո հաւաքական ուժի մէջ է»:

Ապա խօսք առաւ Պրն Գրգեաշարեան. «Հայ եկեղեցին
ժողովուրդին համար է եւ նեցուկ է միշտ անոր եւ իր
զաւակներուն: Այսօր այտեղ էք որովհետեւ դուք
զիրար եւ հայկական շրջանակ կը փնտռէք: Այստեղ
կը բաժնէք ձեր մտածումները եւ կը հանգստանաք
իրարմով: Իմացուցէք ձեր նմաններուն որ այս դռները

Հանդիսավարուհին յայտնեց որ Տիկնայք Վարդուհի եւ Շուշան Մորնեաններ 12 եռագոյն դրօշներ պատրաստած եւ
վաճառած են եւ որոնց հասոյթը կը նուիրեն Արցախին: Վաճառուած են նաեւ հանգուցեալ Զաւէն Եկէնեանի 1988ին
հրատարակուած բանաստեղծական Արցունք-Ժպիտ հատորները, որոնց հասոյթը դարձեալ կը նուիրուի
Արցախին: Ներկաներէն ոմանք, խանդավառուած մթնոլորտէն, կատարեցին նուիրատուութիւններ յօգուտ
Արցախի:
Երէցկին Համբարձումեան՝ «Գործընկերներուս հետ կը
խոնարհիմ ձեր առաջ, ձեր ժպտուն ու խնդուն տրամադրութեան հետեւանքն է այս կեդրոնի բացումն ու յառաջընթացը»:
Երէցկինը գործնական գիտելիքներ փոխանցեց ներկաներուն
եւ բացատրեց թէ ինչպիսի դիւրութիւններ կեդրոնը կրնար
տրամադրել 65ն անց մեր մայրիկներուն ու հայրիկներուն,
նաե՛ւ անհատական գետնի վրայ, բացի սրահին մէջ իրենց
ընկերային հաւաքներէն, ինչպէս օրինակ շուկայ ընկերակցիլ,
երթեւեկի
ապահովութիւն
եւայլն:
Ապա
Երէցկինը
խոստացաւ Նոյեմբերի կէսէն ետք վերսկսիլ ընկերային
պտոյտներու կազմակերպման, ամսական դրութեամբ եւ
ներկայացուց այն անձիքը, որոնք կամաւոր կերպով կը գործեն յօգուտ կեդրոնին եւ ի ծառայութիւն
յաճախողներուն: Անոնք են Տիկնայք՝ Լինտա Եկէնեան, Մարի Քլէր Թորոսեան, Վարդուհի Մորնեան, Սեդա
Տէյիրմէնճեան, Անի Մխմէլճեան, Անուշ Յովհաննէսեան եւ Պրն Արամայիս Օտէսեան: Երգերով եւ
արտասանութիւններով մթնոլորտը ճոխացուցին Տիկին Սիրվարդ Ճապուրեան եւ Տիկին Մարինա Չափրազեան:
Ուրախութեամբ տեղեկացանք որ անուշեղէնները նուիրուած էին Տիկին Անուշ Օհաննէսեանի եւ Տիկին Հռիփսիմէ
Կիլիկեանի կողմէ:
Նախ քան Սրբազան Հօր Պահպանիչով փակումը ներկաներուն հրամցուեցաւ կէսօրուան ճաշ:
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Փարոս կը շնորհաւորէ Սրբազան Հայրը, ՀՀԲԿի խնամակալութիւնը, աշխատակազմը, կամաւորները, Սուրբ
Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդը եւ ՀՀԲԿի մասնաճիւղի պատասխանատուները այս խիստ կարեւոր
նախաձեռնութեան համար եւ յաջողութիւն կը մաղթէ բոլորին, առանց մոռնալու Հայր Երեմիան, որ մղիչ ուժ էր եւ
մեծ ներդրում կրնար ունենալ Կեդրոնի յառաջընթացին մէջ, եթէ Հայաստան չվերադառնար:
Շբ 24 Հոկտեմբեր – Սիտնիի համայնքային
միացեալ Ճիգերով եւ կազմակերպութեամբ
Աւստրալիոյ Հայ Երիտասարդաց Դաշնակցութեան տեղի ունեցաւ ցոյց բողոքելու համար
Աւստրալական մամուլին անտարբերութեան,
լռութեան եւ սխալ լուրերու տարածման դէմ
Արցախի
գոյամարտին
հետ
առնչուած:
Հետեւեալ կազմակերպութիւններու քաջալերանքը կը վայելէր ցոյցը՝ Հայ Առաքելական
Եկեղեցւոյ Առաջնորդարան, Հայ Կաթողիկէ
Եկեղեցի, Հայ Աւետարանական Եկեղեցի, Հայ
Աւետարանչական Ընկերակցութիւն, ՍԴՀԿ
Աւստրալիոյ Վարիչ Մարմին, ՀՅԴ Աւստրալիոյ
Կեդրոնական Կոմիտէ, ՌԱԿ Աւստրալիոյ
Վարիչ Մարմին, ՀԲԸՄ, ՀՕՄ, Համազգային,
ՀՄԸՄ, Հայ Դատի Յանձնախումբ, Տխրունի
Երիտասարդական Միութիւն, Նոր Սերունդ, Հայ Երիտասարդաց Դաշնակցութիւն, Թէքէեան Մշակութային
Միութիւն: Ցոյցը սկսաւ Ալթիմոյի ԷՅՊԻՍԻի կեդրոնական շէնքին առջեւէն առաջնորդութեամբ ՀՄԸՄի
փողերախումբին եւ հսկողութեան ներքոյ ոստիկանութեան: Ցուցարարները, թիւով 500, առանց կարգը խախտելու,
լոզունգներ արտասանելով քալեցին 2600 մեթր, մինչեւ Հեռատեսիլի Կայան թիւ 7՝ Մարթին Փլէյս, ուր խօսուեցան
ճարեր եւ ի գործ դրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր: Սրբազան Հայրը եւ Տէր Աւետիս Համբարձումեան
մասնակցեցան ցոյցին միասնաբար համայնքային այլ ղեկավարներու եւ խորհրդարանի անդամ Դոկտ Հիւ
Մաքտէրմոթի հետ: Անգլերէն լեզուով խօսք առին Սրբազան Հայրը, Հայկ Գայսէրեան, Մայքըլ Գոլոգոսեան, Քայլար
Միքայէլեան, Հիւ Մաքտէրմոթ, Արամ Թիւֆէնքճեան, Աննա Պէրպէրեան իսկ Հայերէն լեզուվ՝ Հրանդ Պէօճիւքեան:
Իրենց առինքնող երգերով ներկաները խանդավառեցին
միջազգային համբաւի հասած օփերայի սոփրանօ Նաթալի
Արոյեան եւ հանրածանօթ երգչուհի՝ Մաշա Մնջոյեան:
Լրատուական զանազան գործակալութիւններու կողքին
հեռատեսիլի թիւ 7, 9, 10, ԷՍՊԻԷՍ, ԷՅՊԻՍԻ եւ Ռուսական
RT կայանները իրենց լուրերուն մէջ անդրադարձան ցոյցին:
Իր պատգամին մէջ Սրբազան Հայրը ըսաւ որ 1915ը անգամ
մը եւս պիտի չկրկնուի:
Հայ ժողովուրդը իր
գոյամարտը կը մղէ
այսօր եւ յաղթական
դուրս պիտի գայ այդ
գոյամարտէն:
Յայտնենք, որ մէկ օր առաջ, Դոկտ Հիւ Մաքտէրմոթի առաջարկով եւ
երկրորդելովը խորհրդարանի մէջ Րայտ քաղաքի ներկայացուցիչ Վիքթոր
Տօմինէլլոյին, Նիւ Սաութ Ուէյլզ նահանգի խորհրդարանիը պաշտօնապէս
ճանաչցաւ Արցախի Հանրապետութիւնը 61 թեր եւ 2 դէմ քուէներով: Այս մասին
յաւելեալ մանրամասնութեանց համար ընթերցողը կրնայ դիմել հետեւեալ
լինքին http://www.anc.org.au/news/Media-Releases/End-to-End-Media-Coverageof-Sydney-March-for-Armenians-Calling-on-Australia-to--EndYourSilence-onNagorno-Karabakh:
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Շբ 24 Հոկտեմբեր – Սրբազան Հօր նախագահութեամբ տեղի ունեցաւ Կալուածոց Յանձնախումբի տարեկան
ընդհանուր ժողովը Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ Էտկարեան սրահին մէջ: Պսակաձեւ ժահրի պատճառով կարգ մը
Սիտնիաբնակ անդամներ եւ Մելպուրնի բոլոր անդամները առցանց մասնակցեցան ժողովին: Սրբազան Հօր
աղօթքէն եւՎարչութեան ատենապետ Պրն Արմէն Պաղտասարեանի բարի գալստեան խօսքէն ետք, ժողովը ընտրեց
իր դիւանը: Օրակարգի հաստատումէն ետք կարդացուեցաւ նախորդ տարուան ընդհանուր ժողովին
ատենագրութիւնը եւ վաւերացուեցաւ: Կարդացուեցաւ նաեւ 2019ի հաշուական տեղեկագիրը, որ յետ քննարկման
վաւերացուեցաւ:
Վարչութեան կարգ մը անդամներուն, յանձինս Տիարք Սարգիս Տէր Պետրոսեանի, Գէորգ Չափրազեանի, Կարօ
Ալաճաճեանի, Վահէ Պօյաճեանի աշխատանքի ժամանակաշրջանը աւարտած էր: Ատենապետին առաջարկով եւ
ժողովին համաձայնութեամբ վերոնշեալ անդամները միաձայնութեամբ վերընտրուեցան 4 տարուան համար:
Կալուածոց Յանձնախումբի վարչութիւնը հետեւեալ պատկերը կը ներկայացնէ.
Բարձր. Տէր Հայկազուն Արք. Նաճարեան – Նախագահ
Տիար Արմէն Պաղտասարեան – Ատենապետ
Պրն Ժագ Յօդագործեան – Ատենադպիր
Պրն Վահէ Պօյաճեան – Գանձապահ

Պրն Սարգիս Մուրատեան – Խորհրդական
Պրն Սարգիս Տէր Պետրոսեան – Խորհրդական
Պրն Գէորգ Չափրազեան – Խորհրդական
Պրն Կկարօ Ալաճաճեան - Խորհրդական

Ժողովը նաեւ անդրադարձաւ ներկայ եւ ապագայ ծրագիրներուն Սիտնիի եւ Մելպուրնի մէջ եւ անոնց
մարտահրաւէրներուն, զորս վարչութիւնը կը դիմագրաւէ:
Ժողովը իր աւարտին հասաւ Սրբազան հօր աղօթքով եւ օրհնութեամբ:
Կիր 25 Հոկտեմբեր – Միացեալ Թէլէթոնը յօգուտ Արցախի
յաջող էր ե՛ւ կազմակերպչական, ե՛ւ մասնակցութեամբ
ե՛ւ արդիւնքով: Հայ համայնքը
հայրենասիրութեան
բարձր մակարդակ ցուցաբերեց: Օրինակելի եւ հպարտացնող վերաբերում: Թէլէթոնի ամբողջ տեւողութեան,
առաւօտեան ժամը 10էն մինչեւ երեկոյեան 8, երկու
հանդիսավարներ՝ Տիկին Նորա Սեւակեան եւ Պրն
Մովսէս (Մոսիկ) Ինճէճիկեան, հմտութեամբ, ոգեւորեցին
ժողովուրդը, հարցազրոյցներ վարեցին հրաւիրեալներուն
հետ եւ պարբերաբար յայտարարեցին հաւաքուած
գումարներուն թիւը: Մերթ ընդ մերթ խօսք առաւ
Աւստրալիոյ մէջ Արցախի մնայուն ներկայացուցիչ Պրն
Քայլար Միքայէլեան: Հեռաձայնային
հաղորդակցութեամբ նուիրատուութիւն կատարողներուն համար սրահին մէջ նստած էին տասնեակ մը Հայ երիտասարդերիտասարդուհիներ, Հայ Երիտասարդաց Դաշնակցութենէն (AYF), Հայ Համալսարանականներու Միութենէն
(ASA), ՀԲԸՄի Երիտասարդացէն(AGBU Youth), Եկեղեցւոյ Երիտասարդներէն (ACYA) եւ այլք, որոնք իրենց վրայ
դրուած պարտականութիւնը լի ու լի կատարեցին: Սրբազան Հայրը, իր սրտի խօսքին մէջ դրուատեց Հայ
երիտասարդութիւնը եւ համայնքի Հայութիւնը, մէկ օր
առաջ կազմակերպուած յաջող ցոյցին եւ այսօրուան յաջող
թէլէթոնին համար: Իր սրտի խօսքը արտասանեց նաեւ
Թեմական Խորհուրդի փոխ ատենապետ Պրն Ստեփան
Գրգեաշարեանը: Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ Դպրոցէն աշակերտ մը եւ աշակերտուհի մը կ'ընկերակցէին Սրբազան
հօր, որոնք դպրոցին կողմէ Հայաստան Համահայկական
Հիմնադրամին նուիրեցին 2000 Տոլար: Մէկ առ մէկ հանդէս
եկան հայկական վարժարաններու, միութիւններու եւ
տարբեր հաստատութիւններու ներկայացուցիչներ, կատարեցին իրենց նուիրատուութիւնը եւ արտասանեցին
գեղեցիկ խօսքեր ի զօրակցութիւն Արցախի: Բոլորին
արտայայտութեանց մէջ մարտունակութիւն կար, յաղթողի
բարձր տրամադրութիւն: Թէլէթոնի ընթացքին հանգանակուեցաւ 1.2 միլիոն Տոլար: Միասնական այս հոյակապ
աշխատանքին մասնակիցներուն բոլորին վարձքը կատար:
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Գշ 26 Հոկտ – Սրբազան Հօր նախագահութեամբ գումարուեցաւ Աւստրալիոյ Հայաստան
Համահայկական Հիմնադրամի (ՀՀՀ) խնամակալ մարմնի հերթական ժողովը, որուն մասնակցեցաւ
նաեւ Արցախի ներկայացուցիչ Տիար Քայլար Միքայէլեան: Այս ճգնաժամի օրերուն, ինչպէս բոլոր
Հայութեան, առաւել եւս ՀՀՀի կեդրոնացումը մէկ հարցի վրայ է՝ Օգնել Արցախին: Ժողովը լսեց
Սրբազան հօր, Պրն Քայլարի զեկուցումները եւ առաւ համապատասխան որոշումներ, անյապա՛ղ
գործադրելի:
Գշ 27 Հոկտեմբեր – Սրբազան Հայրը նախագահեց Թեմական հերթական Ժողովին: Ժողովը լսեց Սրբազան Հօր,
հաշուապահութեան եւ երեք ծուխերու միամսեայ գործունէութեան մասին զեկուցումները: Կիզակէտը
բնականաբար Արցախն էր, որուն յաւելեալ օժանդակութեան համար կատարուեցան շինիչ առաջարկներ եւ
առնուեցան պատշաճ որոշումներ:
Ուրբ 30 Հոկտեմբեր – Սրբազան հօր հանդիսապետութեամբ,
Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ Զօրակցութեան աղօթք Արցախի եւ Հայրենիքը պաշտպանողներուն
համար: Սրբազան հօր ընկերակցեցան քահանայից դասը եւ
դպրաց ու սարկաւագաց դասի անդամներ: Մասնակցեցան
Հայ Կաթողիկէ եւ Հայ Աւետարանական եկեղեցիներու
համայնքապետերը եւ Հայկական կազմակերպութիւններու
50ի մօտ ներկայացուցիչներ (կուսակցութիւններ, միութիւններ, վարժարաններ) ինչպէս նաեւ 20ի շուրջ հաւատացեալներ: Անտարակոյս, եկեղեցին պիտի յորդէր հաւատացեալներով եթէ չըլլային պետական սահմանափակումները
Պսկաձեւ ժահրի պատճառով: Արարողութեան մասնակցեցաւ
նաեւ Աւստրալիոյ մէջ Արցախի մնայուն ներկայացուցիչ Պրն
Քայլար Միքայէլեան: Սրբազան հօր եւ Տէր Աւետիս Քահանայի կողմէ պատրաստուած էր յաւուր պատշաճի
աղօթագիրք մը: Փոխն ի փոխ սաղմոսներ եւ աղօթքներ կարդացին հոգեւոր հայրերը եւ զանազան
ներկայացուցիչներ: Փոխասացութիւն տեղի ունեցաւ քահանայ
հայրերու եւ հաւատացեալներու միջեւ ինչ որ քաջալերական
երեւոյթ է: Արարողութեանց ժողովրդային մասնակցութիւնը
աւելի կը մօտեցնէ հաւատացեալները եկեղեցւոյ: 45 վայրկեան
տեւող արարողութիւնը ուղիղ եթեր հեռասփռուեցաւ ֆէյսպուքով:
Բազմահարիւր հաւատացեալներ, իրենց տուներուն մէջ միացան եկեղեցւոյ մէջ մոմավառութեան: Ներկաներու յուզումը իր
գագաթնակէտին
հասաւ
Սրբազան հօր արտասանած
քարոզով: «Ամէն օր լաւ
լուրի մը կը սպասենք: Ամէն
օր
տարբեր
արտայայտութիւններով մեր զօրակցութիւնը կը յայտնենք Արցախին: Սաղմոսերգուին
բառերով պիտի ըսենք ընդէ՞ր ննջես Տէր, արի՛ Տ էր եւ փրկեա մեզ:
Բարձրացնենք մեր աղօթքը, խնդրանքն ու պաղատանքը Անոր, որ որդեգրեց
մեզ: Մենք հաւատացինք Խաչին եւ Խաչեալին, հաւատացինք որ Յարութեան
լոյսը պիտի ծագի եւ Աստուծոյ արդարութիւնը պիտի յաղթանակէ:
Պատերազմը մահ է մեզի եւ նոյնիսկ թշնամիին համար: Մենք մահ չենք ուզեր
անոնց սակայն կ'ուզենք որ մեր հողին վրայ ազատ ապրի մեր ժողովուրդը,
միասին աղօթէ մեր վանքերուն ու եկեղեցիներուն մէջ: Ով Աստուած, Դուն մեզ
պահեցիր այսքան ժամանակ, Քու հետ ունեցած մեր կապը կ'ուզենք որ մնայ
մինչեւ Քու գալուստդ: Մենք ուրիշին հողին վրայ աչք չունինք, մեր հողերուն
վրայ կ'ուզենք ապրիլ եւ այնտեղ ալ մեռնիլ: Մենք կ'ուզենք նահատակուիլ
Աստուծոյ արդարութեան համար, ոչ թէ մարդկային արդարութեան, որ շահի
վրայ է հիմնուած: Մաքրամաքուր լեզուով կը պաղատինք Աստուած, մի՛ ձգեր
որ չարն ու խաւարը համակեն Արցախը եւ գուցէ վաղը՝ Հայաստանը: Մենք

- 14 -

Քու որդիներդ ենք, Քու սեղանդ մեր երկիրն է, հոն, ուր արիւն թափած ենք եւ կը շարունակենք թափել վասն
հաւատքի: Հերի՛ք է ո՛վ Աստուած: Օգնութեան հասիր մեր ժողովուրդին, ինչպէս հասար Մայիս 1918ին, 1994ին:
Տուր մեզի Յարութեան լոյսը, որ մեր նախնիներուն առջեւ հպարտօրէն կենանք եւ համարձակութիւնը ունենանք
ըսելու թէ իրենց քաջարի հետեւորդներն ենք մենք: Մեր սրտի խորքէն եւ մեր ցաւերէն կու գան այս խօսքերը: Ո՛վ
Տէր Աստուած, հասի՛ր մեզի, թող մեր ծունկերը չկթոտին, որպէսզի կարենանք շարունակել երգել քու փառքդ, այժմ
եւ յաւէտ» ըսաւ Սրբազան Հայրը: Ներկաները եկեղեցիէն մեկնեցան արտասուաթոր աչքերով, յուզուած սակայն
գօտեպինդ, հոգեպէս զօրաւոր եւ անխորտակելի տրամադրութեամբ:

Սիրելի Հայրենակիցներ,
Այսու կը հաղորդենք մեր համայնքին, որ Արցախի զօրակցութեան համար Առաջնորդարանին
կատարուած նուիրատուութիւնները մինչեւ օրս 129,130 Աւստրալական Տոլար են: Անոնցմէ 103,250ը
երկու անգամով փոխանցուած է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին որ իր կարգին զայն փոխանցած է
Հայաստան Համհայկական Հիմնադրամին՝ Երեւան, ինչպէս ցոյց կու տան կցուած
երկու ստացագրերը:
Այս տեղեկութիւնը կը փոխանցենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդին որպէս հաշուետուութիւն,
մեկնելով թափանցիկութեան սկզբունքէն:
Այս առիթով անգամ մը եւս կու գանք մեր աղօթքը բարձրացնելու Արցախի եւ Հայաստանի
ապահովութեան եւ խաղաղութեան համար եւ ի յարգանս հայրենանուէր մեր քաջարի
նահատակներուն յիշատակին:
Շարունակե՛նք զօրակցիլ Արցախին յօգուտ անոր պայծառ ապագային:
Դիւան Առաջնորդարանի
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ԳԵՐԱԳՈՅՆ ՀՈԳԵՒՈՐ ԽՈՐՀՐԴԻ
ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ

Արցախի Հանրապետութիւնը արդէն մէկ ամիս դիմակայում է Ադրբեջանի զինուած ուժերի լայնածաւալ
յարձակմանը, որին բացայայտ իր մասնակցութիւնն է բերում Թուրքիան՝ ներգրաւելով ինչպէս միջազգային
ահաբեկչական խմբաւորումների վարձկան գրոհայինների, այնպէս էլ թուրքական բանակի յատուկ
ջոկատայինների եւ մատակարարելով գերժամանակակից մեծաքանակ զէնքեր: Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական
ղեկավարութիւնը այս ընթացքում կիրառելով իր ողջ զինանոցը, այդ թւում եւ միջազգայնօրէն արգելուած
զինատեսակները, թիրախաւորում է Արցախի բնակավայրերը, նաեւ խնամատարական, կրթական, մշակութային
եւ պաշտամունքային նշանակութեան բազմաթիւ շինութիւններ, ընդհուպ՝ Ստեփանակերտի ծննդատունը, ինչն
աննախադէպ վարքագիծ է՝ անգամ ահաբեկչական խմբաւորումների վարքագծի տեսանկիւնից: Հայրենիքի
պաշտպանութեան սրբազան պայքարում ունենք հարիւրաւոր վիրաւոր եւ նահատակ զինուորականներ,
բնակավայրերի հրետակոծութեան հետեւանքով կան բազում վիրաւորուածներ եւ զոհեր խաղաղ բնակչութեան մէջ։
Արցախի ժողովրդի հանդէպ իրականացուած այս ոճրագործութիւնների համար Ադրբեջանի Հանրապետութեան
նախագահ Իլհամ Ալիեւը, ինչպէս նաեւ այդ ոճրագործութիւններին աջակցող եւ անմիջական մասնակից
ռազմաքաղաքական միւս գործիչները պէտք է կանգնեն միջազգային դատական ատեանների առջեւ եւ
պատասխանատուութեան ենթարկուեն իբրեւ մարդկութեան դէմ ուղղուած յանցագործութիւնների
կազմակերպիչներ։
Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդը կոչ է անում միջազգային հանրութեանը, ի մասնաւորի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի
համանախագահող երկրներին, հաւատարիմ հակամարտութեան խաղաղ ճանապարհով կարգաւորման
սկզբունքներին, առաւել գործնական, ազդեցիկ ու վճռական միջոցներ գործադրել արիւնահեղութեան կասեցման,
տարածաշրջանում խաղաղութեան վերահաստատման եւ արցախահայութեան ինքնորոշման եւ պարզապէս
մարդկանց կեանքի, ապրելու իրաւունքի իրացման համար: Արցախի հարցը ռազմական ճանապարհով վճռելու,
արցախահայութեանը բնաջնջելու Ադրբեջանի քաղաքականութիւնը վերստին փաստում է այն իրողութիւնը, որ
Արցախի համար չի կարող լինել անվտանգութեան երաշխիք Ադրբեջանի կազմում։
Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդը բարձրօրէն գնահատում է Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների
հետեւողական ջանքերը՝ ուղղուած մարդասիրական հրադադարի հաստատմանը եւ պահպանութեանը, որը
երրորդ անգամը լինելով, բացայայտ խախտւում է Ադրբեջանի կողմից: Լիայոյս ենք, որ Մինսկի խմբի
համանախագահողների կողմից կը գտնուեն արցախեան հակամարտութեան յանգուցալուծման ուղիներ եւ
մարդկային անմեղ կեանքերը չեն զոհաբերուի սոսկ աշխարհաքաղաքական շահերին: Այսօր Արցախը կարիք ունի
համայն աշխարհի հումանիտար աջակցութեան։
Աղօթում ենք, որ Տէրը օրհնի Հայաստան եւ Արցախ մեր հայրենի երկիրը, ամենազօր Իր Սուրբ Աջի հովանու ներքոյ
յոյսով ու հաւատքով զօրաւոր ու միասնական պահի մեր ժողովրդին եւ զօրացնի բազուկը հայրենեաց մեր քաջարի
պաշտպանների։
Թող Ամենողորմ Աստուած խաղաղութեան մէջ պահի համայն աշխարհը՝ զերծ պատերազմի արհաւիրքներից,
ցաւերից ու վշտերից։
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DIOCESAN NEWS
Thursday 1 October – His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian with Heads of Churches of various
denominations participated in an online conference with the Premier Gladys Berejiklian. This was the
second such meeting organised by the Premier to discuss and implement strategies to overcome the
difficulties caused by the Coronavirus. Miss Berejiklian was very interested in the precautions taken by
the churches and informed of some testimonies and listened to the suggestions of the church fathers. As
she always has done, the Premier listened intently to the matters of concern for the people of New
South Wales and endeavoring to take the steps favourable for the people of the State.
Thursday 1 and 8 October – Taking advantage of the
school holidays, the Holy Resurrection Church Sunday
School administrator and teachers organised and hosted
a children’s vacation care program at Holy Resurrection
Church. The children were mostly students of the
Armenian primary and Saturday schools whilst others
were from other schools and childcare centres. The
children first entered church where they received
Archbishop’s prayers and blessing before the day’s
activities commenced. Archbishop Najarian, with Parish
Priest Father Avetis Hambardzumyan conducted a short
service and gave the children a short message, blessed
them, and encouraged their parents who are instilling
the seed of love of church in the hearts of their children.
He thanked the Sunday school teachers headed by the
Administrator, Yeretsgin Hasmik Hambardzumyan. The children then made their way onto the grounds to play various
games, and enjoyed the meal and desserts prepared by their parents. Paros editorial congratulates the organisers of these
events and hopes the love of church and patriotism flourishes by their participation, achievable when they are held
regularly.
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Friday 2 October – Close to 70 Scouts and Scout leaders with the
Homenetmen Central and Regional Committee members, associated
leading representatives, Diocesan and Parish Council members and
parents; gathered fervently in Holy Resurrection Church to raise
prayers for our Artsakh martyrs. Archbishop Najarian was
accompanied by the parish priests and deacons during the service. It
was a moving scene, witnessing the boy and girl scouts in their
uniforms, with hands clasped together and eyes closed following the
liturgy in impassioned prayer. The Archbishop delivered a uniting
sermon, encouraging Homenetmen for this initiative, motivating a
fighting spirit and camaraderie in young and old. The Homenetmen
Regional Committee Chairman Mr Vatche Evanian expressed gratitude
to Archbishop Najarian, reiterating the importance of training a child
and youth in spiritual education. The service was streamed live and
received hundreds of views.
Friday 2 October – Archbishop Najarian accompanied by the Parish Priest Reverend Father Avetis Hambardzumyan,
Diocesan Council Chairman Mr Sarkis Der Bedrossian and Holy Resurrection Parish Council Chairman Mr Bedros Zorlu
visited long time servant of the church Deacon Hovannes Karadjian. Deacon Hovannes underwent medical attention in
September and after a period of rehabilitation has returned to his home. Archbishop offered his blessing and wished Deacon
Hovannes a speedy recovery. Praise God that the Deacon has been in high spirits. We hope that he will soon return to good
health and we will see him serving before the Holy Altar.
Monday 5 October – Reverend Father Avetis
Hambardzumyan, Diocesan Council Vice Chairman Mr
Stepan Kerkyasharian and Chancellor Nishan Basmajian,
participated in the Homenetmen, Ararat and Hamazkaine
Nairi Chapter’s Artsakh solidarity gathering in the Ryde
community hall. Also invited was the Permanent
Representative of the Republic of Nagorno Karabakh in
Australia, Mr Kaylar Michaelian and Armenian National
Committee Executive Director, Mr Haig Kayserian. A
large contingent of the community was present to hear
updates on the war in Artsakh and the task that lay ahead.
The MC was Mr Razmik Assadrian. In his address Mr
Michaelian emphasised the importance of this and similar
gatherings and emphasised that Australians and
Australian-Armenians must be informed of the unjust and
imbalanced war with letters of protest to the offices of
political, spiritual and charitable organisations; for
fundraisers to commence, proceeds of which would
benefit Artsakh through the Hayastan All Armenian
Fund. “This is the charge from the Presidents of Armenia
and Artsakh, and this is what we are going to do today”
concluded Mr Michaelian. Mr Kayserian asserted, “If our
hero soldiers are on the front line in battle, we in Sydney
are standing on the second line!” He called for a
widespread boycott against the purchase of products and
merchandise of Turkish and Azerbaijani origin and to
continue our efforts with our fists clenched in solidarity
and support. The concluding message and prayers were
delivered by Fr Avetis, “Today we stand before a matter of

existence – are we to withstand as a nation or not – we
have determined to prevail. Let us remove doubts from
within us, let us trust our soldiers and our leaders. It is not
the first time that we have dealt with such battles, united
we defeated, and we will be victorious again”, stated the
reverend Father. He declared, “It is not only the work of
our organisations but the duty of each individual
Armenian to be involved”. Father Avetis concluded with
his prayer and the fundraiser commenced. Paros editorial
congratulates Ararat-Nairi for their impressive efforts
raising in excess of AUD510,000 at this point in time, to
be forwarded to Hayastan All-Armenian Fund.
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Tuesday 6 October – Archbishop Najarian presided over the Properties Committee meeting. The meeting focused on the
annual reports presented at the annual general meeting. (Please see Saturday 24 October).
Wednesday 7 October – Parish Priest Father Avetis
Hambardzumyan participated in the protest rally in front of
the Azerbaijani Embassy in Canberra. Hundreds of
Armenian community members joined the demonstration in
solidarity by filling up the hired buses, their own cars
covered with our tri-colour national flags flying and raising
condemning posters telling the story of the continuing
unjust Azerbaijani and Turkish actions. The protest was
organised by the Armenian Youth Federation AYF. The
anger of the youth was
displayed in the most
exemplary civil behaviour
throughout the day’s
proceedings against the
organised attacks of the dictators Ilham Aliyev and Erdogan, which commenced on 27
September with the intention to commit the second Armenian genocide. Leaders of the
Assyrian community also took part in the
protest. It was a noteworthy and telling view to
see the doors of the embassy remained closed for
the duration of the protest and to disrupt the
protest, loud music was blasting from the
building which did not succeed in its aim. On the
door was a sign posted – “Kharabakh is
Azerbaijan”. Convicting speeches were given by
Garine Torossian, Michael Kolokossian, Sarine
Soghomonian, George Shishoyan, Zaven Maksoodian, Kaylar Michaelian and Father
Avetis Hambardzumyan. Father Avetis remarked that the closed door of the
embassy represented a defeated mentality and the victory is with our people.
Armenian songstress, Masha Mnjoyan energised the protesters with her rendition of
patriotic songs.
Friday 9 October – More than forty Homenetmen Navasart
branch scouts with their leaders gathered at Holy Trinity
Church to pay their respects, support and pray to God for
our armed forces in Artsakh and for the memory of the
fallen. Reverend Father Avetis Hambardzumyan introduced
Archbishop Najarian after the service who welcomed the
scouts, their group leaders, the Homenetmen committee
representatives and the thirty or so parents who attended
the service. He thanked the scouts for their solidarity,
praised their national consciousness and patriotic spirit, and
encouraged them to continue to support national
institutions and the Armenian Church. Organised by the
Parish Council of Holy Trinity Church, the Ladies
Auxiliary hosted a special reception for all those present in
the Batmanian Hall. Michael Kolokossian and Zarmik
Keyvanian, thanked the Parish Council and all those who
organised the evening of prayer, and reaffirmed the warm relationship and cooperation between the church and the scouts.
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Monday 12 October – At the invitation of AGBU Alexander
Primary School Principal, Archbishop Haigazoun Najarian,
accompanied by Father Avetis Hambardzumyan, was
present at the students’ candlelight ceremony, in memory
of our Artsakh soldiers and civilians martyred in numerous towns. Supervised by Mrs Seta Keoshgerian, Mr Sarkis
Manoukian and the Principal Mr Manoug Demirdjian, the children lit their candles one by one, bowing before them in
reverence to the fallen. Archbishop Najarian encouraged the students to pursue an enthusiastic spirit as our brave soldiers.
He continued, that our soldiers battle with guns “and you advance, playing your part with your dedication to your
schoolwork. They want to kill us, but our soldiers are protecting our Homeland and Artsakh, and each one of us has a duty.
God will hear your prayers and our army will be victorious” concluded the Archbishop.
Tuesday 13 October – Archbishop Najarian presided during the third Diocesan strategic planning meeting which took place
with the participation of the Diocesan Council members. These crucial meetings will continue to amend and research the
current strategies in relation to Diocesan properties.
Wednesday 14, 21 and 28 October – In the Diocesan
Centre, the Archbishop presided during the three
collaborative meetings, with the participation of Armenian
community organisations. Participating were the
representatives of the three church denominations, three
political parties, Hayastan All Armenian Fund, two
charitable organisations AGBU and Armenian Relief
Society, the Permanent Representative of Artsakh in
Australia and advisors, gathered in a concerted effort to
support Artsakh. The sincere spirit of patriotism ruled the
meetings, the fundraiser, telethon, protests and the
Australian political and community attitudes and the
methods to generate awareness about the problem in
Artsakh. It is most desirable and beneficial that this spirit
of unity rule during both times of war and peace, for the
ultimate good of our nation.
Thursday 15 October – Chancellor Nishan Basmajian, as Chairman the NSW Ecumenical Council
Fundraising Commission, presided during the inaugural Commission meeting. Included in the various
topics of the day’s agenda was the financial support of Artsakh and the general support of its member
churches. The meeting unanimously agreed to support Artsakh and Armenia in their operations and
forwarded as such to be included in the Executive Council’s plenary meeting to be held on Thursday
19 November.
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Saturday 17 October - July 15 marked the 30th anniversary
of the ordination of Archpriest Reverend Father Bartev
Karakashian. Due to the Coronavirus, the occasion to
observe the milestone was postponed by the Parish
Council of Holy Resurrection Church to October 17.
About 60 guests, including members of the Reverend
Father's family, were welcomed at a dinner presided by
Archbishop Najarian in the hall of the Ararat Sports &
Cultural Association in Frenchs Forest to tribute Father
Bartev. The evening’s MC was Parish Councillor Mr Arek
Yapoudjian, who in honour of our fallen soldiers in
Artsakh, invited those present to observe a minute’s
silence, after which the Archbishop prayed ahead of the
opening of the jubilee occasion.

mentioning his fastidiousness with rites and rituals, and
praised the Armenian clergyman for his deep devotion.
Mrs Marina Avagyan-Tchaprazian, presenter of the Voice
of the Armenian Church radio program, quoted Tekeyan's
‘Hashvehartar’ (Giving Account), and referred it to the
Reverend Father. "What is left of my life? Whatever I
gave to another is simply strange." She stated how Father
Bartev and Yeretsgin are regular listeners of the Voice of
the Armenian Church radio and thanked him for his
encouragement and advice over the years. She then
recited Tekeyan’s ‘The Armenian Church.’
In his speech, Parish Councillor Mr Zaven Yaghljian
reflected on the fact that Armenia was now experiencing
the same difficult conditions when Toumanian wrote his
famous poem ‘Loosavorichi Gantegh’ (The Enlightener’s
Lantern”) and went on to recite the immortal poem
dedicating it to Father Bartev.
Representing the Armenian Church Youth (ACYA),
George Najarian conveyed, "On behalf of myself and my
fellow friends of the ACYA, I congratulate all three
Fathers on this jubilee anniversary of Father Bartev.
Seniority means additional responsibility. I trust Father
Avetis will also deserves this honour one day,” concluded
Mr Najarian.
As a former member of the church choir, Parish
Councillor Mr Vasken Amirzaian thanked and expressed
his gratitude to Father Bartev for his meticulousness and
encouragement.

In his opening remarks, Mr Yapoudjian highlighted the
characteristics of Father Bartev as a tireless worker, his
sense of responsibility, and his conscientiousness.
Reverend Father Norayr Patanian, having served together
with Father Bartev throughout these years reflected,
"People always take into account the shortcomings of a
priest. We too have faults because we are not sent from
heaven. Archbishop Aghan Baliozian of blessed memory
instructed both of us to keep the canons in the Christian
sense, for which we had to make an effort. We served
together for 30 years. We had difficult times, but God
gave us a long life to serve our church for a long time. ”
Father Norayr heartily congratulated his fraternal brother
on receiving the honour of Archpriest and passed on his
well wishes. Reverend Father Avetis Hambardzumyan,
Pastor of Holy Resurrection Church, expressed his
heartfelt words, "Dear Der Hayr, you deserve to be
honored an Archpriest. You are a meticulous person,
sometimes you get angry when something goes wrong in
the rituals. But at the same time, you are teaching us. I
have often asked you a question about this or that ritual
and I have always received the right answer. I sincerely
wish you a healthy and long life.” Chairman of the Parish
Council Mr Bedros Zorlu, recounted past memories with
the Reverend Father, their brotherly relationship,

The Chairman of the Diocesan Council, Mr Sarkis Der
Bedrossian congratulated Father Bartev on the honour of
Archpriest bestowed upon him and spoke fondly of his
experiences with the Reverend Father. "It is difficult to be
a priest, because you have to please God, the hierarchy,
and most of all, the people. Priests are often blamed
however God has granted them patience, to continue to
do their God-pleasing work with joy."
The honouree first thanked the Archbishop and Father
Avetis for approaching His Holiness Karekin II Supreme
Patriarch and Catholicos of All Armenians for the
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Encyclical from the Mother See, conferring him the rank of Archpriest. He then read the congratulatory messages top him of
Mrs Zarouhi Manougian as well as those of the Patriarchal Vicar of Constantinople, Archpriest Reverend Father Krikor
Damadian and the Very Reverend Father Haroutioun Damadian.
In his closing remarks, Archbishop Najarian said, "We are all
concerned about Armenia and Artsakh in these difficult days, but
on such occasions we are energised. Father Bartev is a spiritual
soldier. From my past eight years of experience, I can testify that
whenever I have asked him to go to another Australian or New
Zealand city where a small pocket of Armenians reside, as a
pastor, he has immediately packed his bags and happily set off.
His soul is above his body. He lives with eternity in him, he lives
with God. He has always been ready like our clergymen in
Artsakh today, who are on the border. From the depth of his
heart, the Archbishop congratulated the Reverend Father stating
that the Archpriest title would not put an end to his hard work
but would refresh and open even wider his field of service.”
On this auspicious occasion, the Parish Council of the Holy Resurrection Church prepared a commemorative booklet which
featured the encyclical of His Holiness Karekin II, the heartfelt messages of Archbishop Najarian, Archpriest Father Norayr
Patanian, Father Avetis Hambardzumyan, Deacon Vartan Elmasian as head-deacon, Mr and Mrs Bedros and Ilda Zorlu and
from the Parish Councils of Holy Resurrection Church, Holy Trinity Church and St Mary’s Church, as well as the biography
of the honouree.
At the request of Father Bartev, the donations of the guests amounting to $4,000 on the occasion of his 30th anniversary were
gifted to the Artsakh Support Fund.
Sunday 18 October – The Armenian Business Development Association Inc (ABDA) organised a fundraiser at the Birkenhead
Café hosted by proprietor Garo Simonian, with all proceeds to
benefit Artsakh via the Hayastan All-Armenian Fund. The event
was attended by Armenian and non-Armenian supporters and
friends of Artsakh. In keeping with the Covid-19 restrictions, the
number attending was limited. The event was headed by the
Primate Archbishop Haigazoun Najarian with ten representatives
of the Armenian Apostolic Church taking part in this unique
gathering. During the evening’s program, both the former and
current Permanent Representatives of the Republic of Nagorno
Karabagh took to the floor to convey their observations, namely
Messrs Varoujan Iskenderian and Kaylar Michaelian; as did NSW
MP Hugh McDermott, Ryde Council member Sarkis Yedelian, the
1988 earthquake Rock Aid Armenia organiser, author and Medal
of Honour recipient from the President of Armenia for his
humanitarian work, John Dee; Armenian community organisational
representatives; and community members who hold Artsakh deeply
in their hearts. Messages were delivered and Hugh McDermott and
John Dee moved forward the motions to achieve sanctions against
Turkey and to recognise Artsakh internationally. Dr McDermott
revealed Turkey’s expansionist policies and its intention to undertake
the second Armenian genocide. “What they couldn’t complete in
1915, Erdogan is attempting to complete today” he stated. Joining
directly live from Yerevan was the High Commissioner for Diaspora
Affairs, Mr Zareh Sinanyan who explained the current circumstances
and congratulated the Australian-Armenian community for their
patriotism and support. A Q&A session followed between Messrs John Dee and Zareh Sinanyan which provided enlightening
analytic updates on the past, present and future issues in Artsakh and Armenia.
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During his address, ANC Executive Director, Mr Haig Kayserian emphasised the
indifference of governments in regard to the unjust, unequal and bloody battles
particularly that of the Australian government, “the indifference of the Australian
government has sprinkled salt on the open wound in the hearts of our people”. He
called for us to get out of our comfort zones to give sacrificially for the salvation of
our people. The Diocesan Council Vice-Chairman Mr Stepan Kerkyasharian gave a
historical mention of the ANZAC’s mission which was to stand against the PanTuranism ideologies and agenda. Revealing,” Today Erdogan has announced that he
wants to continue in the Caucasus that which his ancestors began”. Mr
Kerkyasharian outlined the corruption of all world governments, including the
Australian government, calling all Armenians to become testifying ambassadors of
the just Armenian cause. The MC Mrs Nora Sevagian, assisted by Mrs Maral
Simonian, held an auction, which contributed a neat sum toward the fund-raising
appeal. It is worth mention here that Mr Boghos Minassian rose to speak and
revealed his donation of $50,000 in the name of his grandson, affirming “If my
grandson can donate this sum, how much more can our community gather!” Kaylar
Michaelian urged that there be no barriers to send aid to Artskah, for this holy land,
for which hundreds of young men are offering up their lives. In his closing address,
Archbishop Najarian emphasised that history is repeating itself and we are today
living a Holy War as we have throughout our history. Through Azerbaijan, Turkey is attempting to destroy the Armenian
blood drenched lands of Artsakh. “Our soldiers as during ‘Vartanants’ are not afraid of dying. Our connection to our land is
the meaning of our existence. We shed tears for our heroes, but our tears must be for belief. We are determined to believe
that we will be victorious, because it is only with victory that we can be at peace. May God keep His Hand on the heads of
our soldiers, Artsakh and Armenia,” prayed the Archbishop. In conclusion, he stated that this event, organised by ABDA and
with the support of the Simonian family, called for all to be active participants in the drive to raise funds for Artsakh. The
proceeds from the evening were $420,000, which was transferred to the Hayastan All-Armenian Fund.
In appreciation of this event, we are once again witness that the Armenian community has Armenia in their hearts and will
do their utmost to keep Her strong. Together we will be victorious.
Monday 19 October – Archbishop Najarian, Father Hambardzumyan and the Chancellor, received Mrs Ilona Der Stepanian
in the Diocesan Centre, who, with the assistance of a few ladies, sewed the tri-coloured Armenian flags and sold them to
benefit Artsakh. Mrs Der Stepanian donated the full proceeds to the Diocese $3,130.00. The Archbishop encouraged and
blessed Mrs Der Stepanian and her helpers, for their patriotic service and devotion and their actions should be an example to
others.
Tuesday 20 October - Archbishop presided during the Hayastan All Armenian Fund (HAAF) committee meeting.
The urgent topic was the families of the fallen soldiers, the rebuilding efforts and the most efficient ways to be of
assistance. The committee deposited hundreds of thousands of dollars to the HAAF Central Executive Board. The
fundraising and transfers continue.
Wednesday 21 October – To express their condolences and
support, seven members of the Conference of Middle Eastern
Christian Orthodox Churches headed by Bishop Robert Rabbat
(Melkite Catholic Church), Archbishop Basilios Kodseie
(Antiochan Orthodox Church), Archbishop Amel Shamon
Nona (Chaldean Catholic Church), Archbishop Malatius Malki
Malki (Syrian Orthodox Church), Bishop Georges Casmousa
(Syriac Catholic Church), Bishop Daniel (Coptic Church), Fr
Elie Nakhoul (Maronite Church). After a joint prayer, a
moment of silence was observed in memory of the Armenian
victims in Artsakh. Archbishop Najarian gave a detailed
explanation of the events and the motives of the attacks,
showing on the map the assault of the Turkish-Azerbaijani
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army with the Syrian-Libyan-Pakistani and other militants and the planning of a second genocide by Erdogan and Aliyev.
The guests expressed their support to Armenia and the Armenian people. "The Armenian nation has made many sacrifices
for its faith and its homeland, and continues to do so, to which the Christian world looks like a silent spectator, because it
outweighs its economic interests rather than the annihilation of a nation," said Bishop Rabbat, condemning the Australian
authorities with their manipulative and neutral stance on this human catastrophe.
The guests were hosted by the Prelacy Ladies Guild. Archbishop Najarian conveyed his gratitude to for their gracious and
fraternal position. The one-and-a-half-hour meeting ended with a collective prayer and well wishes for a victory.
Thursday 22 October – At the invitation of the Principal of the Hamazkaine Galstaun
College, Archbishop attended the Artsakh solidarity program organised by the students. An
emotional and inspiring atmosphere reigned. A beautiful artistic program presented by the
students impressed the Archbishop and the Permanent Representative of Artsakh in
Australia, Mr Kaylar Michaelian. Mr Michaelian had been the Principal of the College and
has had opportunity to address the students on a number of occasions; this time, his message
was an assurance of the Armenian army’s victory of the Artsakh war. Archbishop Najarian
blessed the students and raised
their spirits with his inspirational
and uplifting comments. And in
conclusion, he reflected on the role
of each individual in aid of Artsakh
and Armenia. “Our soldiers are
defending the front line, and you,
we and all of us, have a duty each day, to stand with the Armenian
soldier, financially and morally”. The gathering was closed with
Archbishop’s benediction. The MC and Head of Armenian Studies
Mrs Arpi Tavitian thanked the guests and announced that the
students collected $30,000 with the sum to be directed to the
Hayastan All-Armenian Fund. Paros editorial congratulates the
College students for their empathy and responsiveness.
Thursday 22 October – The ‘Coptic Voice Radio’ leading broadcaster and NSW
Ecumenical Council General Secretary Father Shenouda Mansour conducted an interview
with Archbishop Najarian which was broadcast in three divisions – (a) Who are the
Armenians? (b) Armenians in Australia and (c) The Artsakh war and the perception it is
an attempt of another Genocide. This valuable interview is available at the following link
https://blubrry.com/copticvoiceradio/69418543/title-podcast0359-who-we-are-thearmenians-24102020?sbe=1
Thursday 22 October – Accompanied by Father Avetis Hambardzumyan and Holy
Resurrection Church Parish Councillors, Archbishop Najarian visited Parish Councillor
Apig Kouzgarian, who fractured his leg during work related accident recently. He
thanked the Archbishop and fellow councillors for their support, encouraging words and
their caring attentiveness. Paros editorial wishes a speedy and complete recovery for Mr
Kouzgarian.
Friday 23 October - On behalf of the Church community and wider Armenian
community of the Diocese of Australia and New Zealand, Archbishop Najarian forwarded a congratulatory letter to New
Zealand Prime Minister Jacinda Ardern, who secured a second term as leader of the country. In his letter, the Archbishop
confirmed that during her last term in office, the Prime Minister had gained the people’s trust, especially during the
Christchurch Mosque incident, the affective resistance to the spread of the Coronavirus and her preparedness and sincere
approach in serving the peoples of New Zealand as well as her benevolence toward the small Armenian communities
.
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residing in Auckland and Wellington. Archbishop Najarian expressed his confidence that the Prime Minister would
approach her second term in office in the same way. The Prelacy received a response from the Prime Minister’s office.
Friday 23 October – It was a memorable milestone for the
Holy Trinity Church. Archbishop Najarian accompanied
by Armenian Community Welfare Centre Committee

developed and thrives. By you coming here, you become a
family. I am prepared to come and participate whenever it
is felt necessary.
Mr Kerkyasharian rose to speak “the Armenian Church is
for the people and stands in support of them and their
children. You are here today because you were seeking an
Armenian community. Here you will share your thoughts
and comfort each other. Inform others in similar
circumstances that these doors are open to them and the
church is always at your disposal. Inform us of your happy
news and also your complaints”. The Chairman also
thanked “the humble workers behind the scenes” Mrs
Zepur Mouradian, who has made every effort to reach a
professional standard of this establishment. Mr Stepan
thanked Mrs Marina for her toil as a long-serving staff
member in the ACWC and Yeretsgin Hasmig, who with
her qualifications has led the work of ACWC forward in
its mission.
Mrs Marina shared her remarks thanking Almighty God
that we have this church and asserted that it is our faith
that keeps us Armenian, as does our language and our
culture. “I am convinced that this is the perfect location,
where you can share your happiness and your pains, you
can share your hardships, your joy and your wisdom”.
Mrs Marina gave a brief explanation of My Aged Care,
which is a department that each attending ACWC
individual is required to register with. Mrs Marina shared
her positivity outlook on the outcome of the Artsakh war,
that we will be victorious and closed with the quote from
Yeghishe Charents, writer and poet “O Armenian people,
your only salvation is in the power of your unity.”

Chairman Mr Stepan Kerkyasharian, Secretary Mrs Zepur
Mouradian, ACWC Support Co-ordinator Yeretsgin
Hasmig Hambardzumyan, Armenian Church Radio
Program and ACWC Activities’ Coordinator Mrs Marina
Avagyan-Tchaprazian and Chancellor Nishan Basmajian
met in the Batmanian Hall for the opening ceremony of
the Western Sydney Chapter of the ACWC. Present on
the occasion were the Diocesan Council member Mr
Garabed Aladjajian, Parish Councillor Mr Nahabed
Hacadourian and more than 30 seniors. The MC Linda
Yegenian asked all to be upstanding for a minute’s silence
in respect of the 800 thus far, fallen for their homeland.
After the Primate’s recitation of the Lord’s Prayer, Mrs
Yegenian greeted the guests and revealed that it was
owing to the efforts of Father Yeremia Abgaryan that we
are enjoying, and will continue to enjoy the fruits of
progress, gathering each Friday in this Hall. In his
message, Archbishop said, “I am here today as the
President of the ACWC Committee, my spirit is joyous as
I see you gathered here. I am thankful to the government
for their support of this social service, where you come
together to share your national culture. Our thanks to Mr
Stepan who did all in his power to achieve this work.
Thank you to Mesdames Zepur and Marina, and the
Centre’s Co-ordinator, Yeretsgin Hasmig, who have
worked together tirelessly so this chapter was formed,

The MC announced that Mesdames Vartouhi and Shoushan
Mornian had sewn 12 tri-colour flags and sold them, proceeds to
benefit Artsakh. The poetry composed by the late Zaven Yegenian published in 1988 Tears-Smiles, copies of which have also
been dedicated to Artsakh. Of those present, some who were moved by the atmosphere, made donations to benefit Artsakh.

- 26 -

Yeretsgin Hambardzumyan expressed, “With my colleagues, I bow before you, your smiles and happy expressions are what
drove the opening of this Centre”. Yeretsgin passed on practical information to the seniors, explaining the smooth process of
implementing benefits to the over 65 seniors individually, apart from
social services provided by the Centre, such as assistance with
shopping, safety in traffic and the like. Yeretsgin promised that the
excursions would resume mid-November and take place monthly and
introduced the individuals who volunteer their services for the
advancement of the Centre. They are Mesdames Linda Yegenian, Marie
Claire Torossian, Vartouhi Mornian, Seta Deyirmendjian, Ani
Mekhmeljian, Anoush Hovannesian and Mr Aramais Odesian. The
gathering was entertained by song and recitations by Mrs Sirvart
Jabourian and Mrs Marina Tchaprazian. The desserts were donated by
Mrs Anoush Ohannesian and Mrs Hripsime Giligian.
Prior to the closing of the gathering with Archbishop’s benediction,
the gathering was served lunch.
Paros congratulates Archbishop Najarian, the ACWC committee, the working team, the volunteers, Holy Trinity Church
Parish Council and ACWC Chapter authorities for this crucial initiative and wishes success to all involved, noting that Hayr
Yeremia was a driving force and could have made great contributions to the Centre if it had not been for his return back to
Armenia.
Saturday 24 October - With
the united collaborative effort
of the Sydney community, the
Australian Armenian Youth
Federation organised and led a
march in protest of the
indifference of the Australian
media outlets, its silence and
false news reports in response
to the current atrocities
playing out in Artsakh. The
following organisations are
acknowledged for their active
participation during the Protest: Diocese of the Armenian Apostolic Church, Armenian Catholic Church, Armenian
Evangelical Church, Armenian Missionary Association, Social Democrat Hunchakian Party Executive Committee, Armenian
Revolutionary Federation Australian Regional Committee, Armenian Democratic Liberal
Party Australia (Ramgavar), AGBU, Armenian Relief Society, Homenetmen, Armenian
Revolutionary Federation, Armenian Dkhrouni Youth Association, Nor Serount, Armenian
Youth Federation, Tekeyan Cultural Association. The Protest began at the ABC Centre in
Ultimo and the March procession was led by the Homenetmen marching band, bordered
with State police protection. The 500 protesters chanted slogans and remained orderly as
they began the march of 2600 metres from the ABC, till they reached the Channel 7
television studios in Martin Place. The impassioned chanting continued during intervals of
messages and performances. Archbishop Najarian and Father Hambardzumyan participated
in the protest as did community leaders and Member of Parliament Dr Hugh McDermott.
The Archbishop delivered a message in English, as did Haig Kayserian, Michael
Kolokossian, Kaylar Michaelian, Hugh McDermott, Aram Tufenkjian, Anna Berberian and
in Armenian language Hrant Beujeukian. Internationally acclaimed, local opera soprano
Natalie Aroyan and
popular singer Masha Mnjoyan added to the highly energised
atmosphere. Newspapers, Channels 7, 9, 10, ABC, SBS and Russian RT stations all reported
on the protest.
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In his address, Archbishop Najarian stated that 1915 will not be repeated. The Armenian people are now fighting to survive
and will come out of this struggle in victory.
We should mention that one day earlier, Dr Hugh McDermott introduced a motion, seconded by Member for Ryde Victor
Dominello MP to officially recognise the independence of the Republic of Artsakh passed by 61 votes to 2 votes. For details
readers may follow the link http://www.anc.org.au/news/Media-Releases/End-to -End-Media-EndYourSilence-on-NagornoKarabakh
Saturday 24 October – The Diocese of the Armenian Church of Australia and New Zealand (Properties) Ltd held its 2020
Annual General Meeting presided by His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian in the Edgarian Hall of Holy
Resurrection Church. Due to current Covid-19 travel restrictions, the Melbourne members (and some from Sydney) joined
the meeting via Zoom.
The proceedings commenced with the Archbishop’s prayer followed by the Properties Group Chairman Mr Armen
Baghdasarayan’s opening welcome and the election of office bearers for the meeting. Once the agenda and attendance were
confirmed, the 2019 AGM Minutes were read and approved as were the 2019 Financial Statements.
Completing their terms of office Messrs Sarkis Der Bedrossian, Kevork Tchaprazian and Garo Aladjajian were reappointed to
the Committees and Mr Vahe Boyadjian appointed, all to serve the next period of four year following a proposal by the
Chairman of the Properties Group which was unanimously approved by the members.
The list of current Directors and their positions are:
His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian – President
Mr Armen Baghdasarayan – Chairman
Mr Jack Hotakorzian – Secretary
Mr Vahe Boyadjian – Treasurer

Mr Sarkis Mouradian – Member
Mr Sarkis Der Bedrossian – Member
Mr Kevork Tchaprazian – Member
Mr Garo Aladjajian – Member

The meeting discussed current and future plans for the Sydney and Melbourne properties and the challenges the committee
will address. It concluded with Archbishop Najarian’s closing address and prayers.
Sunday 25 October - The united effort to benefit the Artsakh Telethon was successful in its organisation, its participation and
its results. The Armenian community demonstrated a great level of patriotism and
cohesion. It was exemplary and instilled pride. From 10am to 8pm, during the full
course of the telethon, the MCs Mrs Nora Sevagian and Mr Movses (Mosig) Injejigian,
skillfully energised the viewing audience, conducting interviews with invited guests,
and regularly reporting on the rising figures as donations came through. The
Permanent Representative of Artsakh in Australia Mr Kaylar Michaelian also brought
his participation between segments. The phones were manned in the Armenian
Cultural Centre by teams of Armenian youth, members of the AYF (Armenian Youth
Federation), ASA (Armenian Students’ Association), AGBU (Armenian General
Benevolent Union Youth), ACYA (Armenian Church Youth of Australia) and other
individuals, diligently fulfilling their responsibilities. In his passionate message,
Archbishop Najarian encouraged the Armenian youth and the Armenian community
for the successful Protest March held the day before and for the success of the
Telethon. Diocesan Council
Vice-Chairman Mr Stepan
Kerkyasharian also shared his
heartfelt message. Two young
students from the Sunday
School accompanied the Archbishop and presented a donation of
$2,000 to the Hayastan All-Armenian Fund on behalf of the School.
One by one, representatives from the various community schools and
organisations presented their donations with their beautiful moving
messages testifying their allegiance to Artsakh, resonating a spirit
awaiting victory. The telethon raised $1.2million. We applaud the
efforts and contribution of all who participated in this united effort.
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Monday 26 October – Archbishop Najarian presided over the Hayastan All Armenian Fund committee
meeting with the participation of Mr Kaylar Michaelian, Permanent Representative of Artsakh. In these days
of crisis, like all Armenians and HAAF branches the focus is solely on Helping Artsakh. The meeting heard the
reports of the Archbishop, Mr Michaelian and accordingly took appropriate decisions to implement
immediately.
Tuesday 27 October – The Archbishop presided over the periodic monthly Diocesan Council meeting which tabled his
monthly report as well as the financial report and updates on the activities of the three parishes. The focus was, of course, on
Artsakh, for which constructive proposals were made and appropriate decisions were made.
Friday 30 October – A Prayer Service for Peace and Solidarity for Artsakh and Armenia
was held at the Church of Holy Resurrection presided by Archbishop Najarian
accompanied by the parish priests and diaconate. The heads of the Armenian Catholic
and Armenian Evangelical Churches and about 50 community representatives (political
parties, organisations, schools) as well as about 20 faithful members took part.
Undoubtedly, the church would have been crowded
with community faithful if there were no regulated
restrictions due to the Coronavirus. Mr Kaylar
Michaelian, Permanent Representative of Artsakh to
Australia, also took part in the ceremony. A prayer
service booklet was prepared by the Archbishop with
Father Avetis Hambardzumyan with Psalms and
prayers alternatively recited by the spiritual fathers
and various representatives in the congregation. The
exchange between the priests and faithful was an
encouraging experience as active engagement brings
believers closer to the church. The 45-minute service
was live streamed on Facebook. Hundreds of faithful joined the candlelight vigil in their
homes. The weeping emotions of those present reached their peak with the sermon
delivered by the Archbishop. "We are waiting for good news every day. Every day we
express our support to Artsakh in different ways. In the words of the psalmist will we say,
"Lord, why do you sleep? Come, Lord, and save us!" Let us raise our prayers, requests and
supplications to the One who has adopted us. We believed in the Cross and the Crucified, we believed that the light of the
Resurrection would rise and the righteousness of God would prevail. War is death for us and even to the enemy. We do not
want them to die, but we want our people to live freely on our
land, to pray together in our monasteries and churches. O
God, You have kept us for so long, we want our relationship
with You to last until Your coming. We have no interest in
anyone else's land, we want to live on our land and die there
too. We want to be sacrificed for God's righteousness, not for
the sake of human righteousness which is based on self
interest. We appeal to God with pure words, do not let evil
and darkness pervade Artsakh and maybe Armenia tomorrow.
We are Your children, Our land is Your Altar, where we shed
blood and continue to shed for faith. It is enough, O God.
Reach out to our people, as you did in May 1918, 1994. Give
us the light of the Resurrection so that we can stand proudly
in front of our ancestors and have the courage to say that we
are the brave followers of theirs. These words come from the depths of our hearts and our sorrows. O Lord God, come to our
aid, let our knees not bend, so that we may continue to sing Your glory, now and forever," said the Archbishop. Those
present left the church with tears in their eyes, moved, but spiritually strengthened and indestructible outlook.

- 29 -

STATEMENT OF THE
SUPREME SPIRITUAL COUNCIL

The Supreme Spiritual Council, presided by His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians; has
issued the following statement.
It has already been a month that the Republic of Artsakh
has been withstanding large-scale attacks unleashed by
the Azerbaijani Armed Forces with the open support of
Turkey. Turkey has provided both international
mercenary terrorists and special forces of the Turkish
Army, as well as a large amount of the latest weapons.
The military-political leadership of Azerbaijan, using its
entire armory including internationally banned weapons,
targets the civilian settlements of Artsakh and its
numerous health, educational, cultural, and religious
buildings, including the maternity hospital of
Stepanakert; demonstrating unprecedented behavior,
even from the perspective of terrorist groups. We have
hundreds of wounded and martyred soldiers in the
sacred struggle for the defense of the homeland; and the
shelling of the settlements has resulted in many injured and victims among the civilian population.
For these atrocities against the people of Artsakh, the President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev; as well as the other
directly involved military-political figures who are supporting this violence; must be brought to the International Courts of Justice
and be held liable as the organizers of crimes against humanity.
The Supreme Spiritual Council calls on the international community, particularly the OSCE Minsk Group Co-Chairs; remaining
loyal to the principles of a peaceful settlement to the conflict; to take more practical, effective and decisive measures for stopping
the bloodshed; re-establishing peace in the region; as well as, for supporting the self-determination of the Armenians of Artsakh;
and for the just recognition of the people's right to life. Azerbaijan's policy of resolving the matter of Artsakh through military
operations and annihilating the Armenians of Artsakh once again proves the fact that there can be no guarantee of security for
Artsakh as a part of Azerbaijan.
The Supreme Spiritual Council greatly appreciates the consistent efforts of the Minsk Group Co-Chair Countries for the
establishment and maintenance of the humanitarian ceasefire; which was openly violated by Azerbaijan for the third time. We are
full of hope that the Minsk Group Co-Chairs will find ways to resolve the Nagorno-Karabakh conflict, and prevent innocent
human lives from being sacrificed for geopolitical interests. Today, Artsakh needs humanitarian assistance from all over the
world.
We pray that the Lord Bless Armenia and Artsakh – our Homeland, keep our nation strong and united with faith and hope under
His powerful Right Hand, and strengthen the might of our Homeland defenders.
May the Merciful God keep the whole world in peace; free from disasters, pain and the sorrows of war.
Mother See of Holy Etchmiadzin, Information Services, 29 October, 2020
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DONATIONS TO THE MOTHER SEE
IN SUPPORT OF ARTSAKH
Mother See of Holy Etchmiadzin, Information Services

The Mother See of Holy Etchmiadzin continues to receive donations in
support of Artsakh, from the communities and dioceses of the Armenian
Apostolic Holy Church around the world. The funds are directly
transferred to the “Hayastan” All- Armenian Fund:
The Armenian Diocese of Russia and New Nakhichevan has made an
additional donation of eight million rubles (8,000,000 RUB).
The Armenian Diocese of Canada - two hundred and fifty thousand US
dollars (250,000 USD).
The Armenian Diocese of Romania has transferred thirteen thousand
three hundred US dollars (13.300 USD).
The Armenian Apostolic Church of the Holy Spirit of Amsterdam has donated five thousand euros (5,000 EU), and the Milan
community – two thousand three hundred euros (2,300 EU).
Benefactor Mr. Harutyun Mkhchyan has donated ten thousand US dollars (10,000 USD).

23 October, 2020
In support of Artsakh, the Mother See of Holy Etchmiadzin has received donations from the communities and dioceses of the
Armenian Apostolic Holy Church around the world, which are directed to “We Are Our Borders; All For Artsakh” program
of the “Hayastan” All - Armenian Fund. The Eastern Diocese of the Armenian Church of North America has transferred two
hundred thousand US dollars (200.000 USD). The Armenian Diocese of Germany has once more donated eighty thousand
euros (80.000 EU). The Armenian Diocese of Australia and New Zealand has once more transferred thirty-five thousand five
hundred US dollars (35.500 USD). Another Church institution has transferred sixty-eight thousand eight hundred and fifty
US dollars (68.850 USD) for the same purpose.

27 October, 2020
In support of Artsakh, the Mother See of Holy Etchmiadzin continues to receive donations from the communities and dioceses of
the Armenian Apostolic Holy Church around the world, which are directed to “We Are Our Borders; All For Artsakh” program of
the “Hayastan” All - Armenian Fund.
The Armenian Diocese of Russia and New Nakhichevan has transferred ten million rubles (10.000.000 RUB); another Church
structure has donated thirty-eight thousand seven hundred US dollars (38.700 USD).
The St. Mary Magdalene Church in Brussels (Belgium) has transferred twenty thousand euros (20.000 EU).
All the proceeds of the “Archbishop Paren Avedikian” Foundation of the Mother See this year - seventy seven thousand seven
hundred forty US dollars (77.740 USD); have been decided to donate to the Insurance Foundation for Servicemen for the needs of
the families of martyred and disabled soldiers.
2 November 2020
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DIOCESE OF THE ARMENIAN CHURCH OF AUSTRALIA AND NEW ZEALAND
11 Chatswood Avenue Street, Chatswood – (02) 9161 4000 – diocese@armenian.com.au

Friends of the Diocese
Archbishop Haigazoun Najarian
Mr & Mrs Sarkis & Alice Der Bedrossian
Mr & Mrs Kevork & Marina Tchaprazian
Dr & Mrs Artin & Maro Jebejian
Mr & Mrs Avo & Jackie Tevanian
Mr & Mrs John & Taleen Marcarian

Holy Resurrection Church
Mr Henry John
Mr John Nazarian

Dear Community Friends,
We would like to inform our community that the donations made to
the Diocese to support Artsakh to date are 129,130 Australian Dollars.
Of this amount 103,250AUD ((73,000USD) was transferred in two sums
to the Mother See of Holy Etchmiadzin which have in turn been
transferred to the Hayastan All-Armenian Fund in Yerevan as the
receipts on page 16 indicate.
We pass this information on to our faithful people for
accountability and transparency.
On this occasion, we once again come to raise our prayers for the
security and peace of Artsakh and Armenia, and in honour of
the memory of our brave martyrs.

Let us continue to support Artsakh
to ensure its bright future.

Dr & Mrs Garo & Laura Artinian
Messrs Hratch & Zohrab Keverian

Chancellery of the Diocese

Mr & Mrs Hayrig & Hanriet Andriasian
Mr & Mrs Diran & Virginia Vahratian
Mrs Ello Meguerditchian,
Alexander & Robert Yaghljian Family

Mr & Mrs Hagop & Asdghig Alajajian
Mr & Mrs Hovhannes & Asdghig Kharadjian
Mr & Mrs Noubar & Gina Mazloumian
Dr & Mrs Assadour & Gracy Ekmejian
Mr & Mrs Jack & Sirvart Elmassian

Bank Transfers to:
Diocese of the Armenian Church of Aust. & New Zealand
BSB 032397 - Account No. 312537
Mastercard & Visa donations accepted at the Diocesan Centre
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