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ԶԱՏԿԱԿԱՆ ԲԱՐԵՄԱՂԹԱՆՔ  
ՄԵՐ ՍԻՐԵՑԵԱԼ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ 

 
“Զի խնդրէք զկենդանին ընդ մեռեալս․ Չէ աստ, այլ յարեաւ” 

(Ղուկաս 24:6) 

 

Դժուար տարիներ անցուցինք: Հազիւ կը փորձէինք դիմագրաւել պսակաձեւ ժահրի 
հետեւանքները, Արցախի երկրորդ պատերազմին պատճառով գոյացած 
մարտահրաւէրները, ահա Ուքրանական-Ռուսական կործանարար պատերազմը, 
որը կը ցնցէ ողջ աշխարհը տնտեսական, ընկերային եւ քաղաքական իմաստներով։ 
Մեծ թիւով Հայութիւն կ'ապրի թէ՛ Ռուսաստանի եւ թէ Ուքրանիոյ մէջ, որոնք կը 
տուժեն այս քանդիչ պատերազմին պատճառով։  

Որպէս Քրիստոնեաներ, բնականաբար, դէմ ենք ամէն պատերազմի, որովհետեւ այն 
միայն տառապանք, աւեր եւ մահ կը տարածէ։  

«Պարծիմք եւս ի նեղութիւնս մեր․ քանզի գիտեմք եթէ նեղութիւնք 
զհամբերութիւն գործեն, Համբերութիւն զհանդէս, հանդէս զյոյս» Հռով․ 5։3-4։  

Հակառակ մեր դիմագրաւած բոլոր դժուարութիւններուն,  մեր եկեղեցական 
մարմինները, հայկական կազմակերպութիւններեը, իրենց լաւագոյնը ըրին մեր 
գաղութային կեանքը յառաջ տանելու համար։ Ճիշտ է որ եղան պահեր 
յոռետեսութեան կամ անտարբերութեան, սակայն անոնք ժամանակաւոր էին. մենք 
պատերազմ եւ տառապանք տեսած ժողովուրդ ենք եւ պարտութիւնն ու 
յուսահատութիւնը մեր նկարագրին մաս չեն կազմեր։ Ուրախութիւն էր տեսնել 
համայնքային մարմիններուն ժրաջան եւ համերաշխ ու միասնական ջանքերը ի 
սպաս Հայրենիքին ու համայնքին. վստահ ենք որ այն շարունակական պիտի ըլլայ 
յօգուտ մեր բոլորին։  
Թող յարուցեալ Քրիստոսը իր յաղթական ոգին տարածէ Հայաստանի,  Արցախի եւ 
ողջ Սփիւռքի տարածքին, ուր եւ Հայ ժողովուրդը կը շարունակէ իր կեանքը 
Քրիստոսաշաւիղ ընթացքով։ 
Սուրբ Զատկուան տօնին առիթով կը մաղթեմ ձեզի առողջութիւն եւ անսպառ 
հաւատք դիմակայելու մեր օրերու փորձութիւնները եւ հասնելու մեր արդար 
իրաւունքներուն եւ իղձերուն իրագործման։  

 

Քրիստոս յարաեւ ի մեռելոց, օրհնեալ է յարութիւնն Քրիստոսի 

 

Օրհնութեամբ՝ 

 

Հայկազուն Արքեպիսկոպոս Նաճարեան 

Առաջնորդ  
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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ 
 
Շբ., 1 Ապրիլ – Առաջնորդ Սրբազան Հայրը, Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արքեպիսկոպոս   Նաճարեան,  
ընկերակցութեամբ Թեմական Խորհուրդի ատենապետ Պրն Սարգիս Տէր Պետրոսեանի, մասնակցեցաւ 
Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ Տարեկան անդամական ընդհանուր ժողովին, որ տեղի ունեցաւ 
Պաթմանեան սրահին մէջ: Արժ Տէր Միւռոն Քահանայ Աւետիսեան դրուատանքով անդրադարձաւ ցարդ 
կատարուած աշխատանքին եւ ներկայացուց ներկայի եւ ապագայի ծրագիրներ, որոնցմով պիտի 
աշխուժանայ ծուխը եւ անոր հոգեւոր կեանքը: Ան շեշտեց կարեւորութիւնը Կիրակնօրեայ դպրոցին եւ 
Երիտասարդական Միութեան, որոնց զարգացողական ընթացքը միայն կրնայ երիտասարդացնել 
եկեղեցին եւ երաշխաւորել հայ քրիստոնեայի յաւերժացումը սփիւռքեան մեր իրականութեան մէջ: 
Ընդգծեց այժմէական բոլոր միջոցներու օգտագործման անհրաժեշտութիւնը ներկայի պահանջքներուն 
համապատասխանելիութեամբ ժողովուրդի բոլոր խաւերուն մերձենալու գործելաոճի որդեգրմամբ:  
Ծխական Խորհուրդի անդամ ընտրուեցան. 
Տիկին Լալա Կարապետեան – Ատենապետ 

Տիկին Արշալոյս Թահմիզեան – Փոխատենապետ 

Պրն Վազգէն Եկէնեան – Ատենադպիր (Հայերէն)  
Պրն Կարօ Գույումճեան – Ատենադպիր (Անգլերէն)  
Պրն Կարօ Արապեան – Գանձապահ 

Պրն Աարամայիս Աւետիսեան – ներկայացուցիչ 
Տիկնանց Օժանդակ Մարմնի մօտ  
Պրն Յարութ Հաճեան – Խորհրդական 

Սրբազան Հայրը իր եզրափակիչ խօսքին մէջ 
շնորհաւորեց նորընտիր Ծխական խորհուրդը: Ան 
ըսաւ թէ տակաւին շատ գործ կայ ըլլալիք, գնահա-

տեց Տէր Հօր ցայժմ կատարած կազմակերպչական 
աշխատանքները, երեք ամիսներու ընթացքին իր եկեղեցասիրութեամբ ու ազգասիրութեամբ ինքզինք 
փաստած ըլլալու հանգամանքը: Արժեւորեց Ծխական Խորհուրդի ծառայողական աշխատանքը եւ 
փայլուն ապագայի մը կերտման համար անոնց ծրագիրները: Ան դրուատեց եկեղեցւոյ առողջ 
տնտեսումը  հակառակ համաճարակի սահմանափակումներուն: 
Սրբազանը թելադրեց առաւել կազմակերպել եկեղեցւոյ ներքին կեանքը, ինչպէս նաեւ քարոզչական 
յատուկ աշխատանք կատարել եկեղեցւոյ մարդուժի եւ կարիքներու ապահովման համար, 
երիտասարդութիւնը մասնակից դարձնելու եկեղեցւոյ վարչական ներքին 
կեանքէն ներս, ձեռնարկներ մշակել եւ առկայծ պահել ազգային ու 
եկեղեցական մեր սրբութիւններն ու աւանդութիւնները: 
  

 Շբ., 2 Ապրիլ – Հայ համայնքի պատմութեան մէջ անմոռանալի եւ 
յիշատակելի օր մը: Ասկէ մի քանի տարի առաջ, երբ Պսակաձեւ ժահրը 
տակաւին չէր յարձակած մարդկութեան վրայ, Տիկին Էլօ Մկրտիչեան, 

մօտենալով Սրբազան հօր, առաջարկեց Ֆրէնչս Ֆօրէսթի գերեզմանատան 
հայկական բաժինին մէջ յուշակոթող մը կանգնեցնել, որուն ծախսերը 
պէտք էր հոգար Northern Cemeteries ընկերութիւնը: Այս ընկերութիւնը 
տնօրէնութիւնն ստանձնած է Մաքուարի Փարք եւ Ֆրէնչս Ֆօրէսթ գերեզ-

մանատուներուն, որոնց մէջ հայկական բաժին տրամադրուած է 
համայնքին: Յիշեցնենք մեր ընթերցողներուն, որ Մաքուարի Փարքի մէջ 
զետեղուած է Հայոց Ցեղասպանութեան նուիրուած յուշակոթող մը, գործ՝ 
ճարտարապետ Լօրիս Խանճեանի:  Միւս կողմէն, վեց տարի առաջ,  Ֆրէնչս 
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Ֆօրէսթի գերեզմանատան տնօրէ-

նութիւնը Հայ համայնքին տրամա-

դրեց գերեզմանամաս մը, զոր  

անուանեց Armenian Lawn եւ որուն 

օրհնութիւնը օրին կատարուեցաւ 
Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արք-

եպիսկոպոս Նաճարեան Առաջ-

նորդ Սրբազան հօր կողմէն, ընկե-

րակցութեամբ Հայ յարանուանու-

թեանց համայնքապետերուն եւ 
քահանայ հայրերուն:  
Սրբազան հայրը ընդառաջեց Տիկին 
Մկրտիչեանի առաջարկին եւ ծրա-

գիրը յաջողեցաւ ու երեք տարի ետք, 
2 Ապրիլին տեղի ունեցաւ այդ 
յուշարկոթողին քօղազերծման արարողութիւնն 
ու օրհնութիւնը: 
Այս արարողութիւնը երեք անգամ յետաձգուե-  

ցաւ Պսակաձեւ ժահրի սահմանափակումներուն 
պատճառաւ իսկ բացման արարողութիւնը 
պիտի կատարուէր Նիւ Սաութ Ուէյլզի նախորդ 
նահանգապետուհի Օրդ Գլատիս Պէրէճիքլեանի 
եւ Սրբազան հօր ձեռամբ: Նահանգապետուհիին 
հրաժարումով, Առաջնորդարանը առաջարկեց 
նահանգի խորհրդարանի նախագահ Ճոնաթան 
Օտէյը, որ միեւնոյն ատեն գերեզմանատան 
գտնուած շրջանին՝ Տէյվիտսընի ներկայացուցիչ 
խորհրդարանի անդամն է: Պրն Օտէյ Հայ 
համայնքի մեծ բարեկամն է եւ Աւստրալիա- 

Հայաստան բարեկամութեան խորհուրդին 

նախագահը: 

Առաւօտեան ժամը 11-ին, փոխտնօրէն Տէյվիտ 
Համ բարի գալուստ մաղթեց ներկաներուն եւ 

հրաւիրրեց Office of One Crown 

Cemeteries-ի ընդհանուր տնօրէնու-

հի Տիկին Լի Շիրըրը արտասանելու 
իր սրտի խօսքը: Տիկինը անդրա-

դարձաւ Եղեռնին զոհ գացած 3000 
տարուան իր պապենական հողե-

րուն վրայ բնակիչ 1.5 միլիոն նահա-

տակ հայերուն, որոնք զոհ գացին 
Օսմանեան կայսրութեան պետու-

թեան կազմակերպած ցեղասպա-

նութեան: «Վերապրողներէն մաս մը 
փախաւ Աւստրալիա եւ այստեղ 
կեանք ստեղծեց, դարձաւ համայնք 
եւ այսօր կը հաշուէ 50000 անձ: 
Northern Cemeteries-ի համար 

հպարտութիւն է այսպիսի փառաւոր կոթողի մը 
այս գերեզմանատան մէջ կառուցումը, որ կը 
խորհրդանշէ 1915-ի ցեղասպանութիւնը եւ 
Հայութեան շարունակականութիւնը Աւստրալ-
իոյ մէջ»: Ան գովեստով արտայայտուեցաւ բոլոր 
անոնց մասին որոնք այս միտքը յղացան եւ զայն 
գործի վերածեցին: 

Ապա Պրն Համ հրաւիրեց Դոկտ Ստեփան 
Գրգեաշարեանը որ ատենապետն է Cemeteries 

and Crematoria NSW-ի ինչպէս նաեւ փոխատե-

նապետը Թեմական Խորհուրդին: Ան շնորհա-

կալութիւն եւ երախտագիտութիւն յայտնեց 
Տիկին Շիրըրը նախորդող Տիկին Փօլին Թրիթը-

նին, որ ամէն դիւրութիւն ընծայեց որ այս 
ծրագիրը յաջողի: «Այս յուշակոթողը կրկնօրի-

նակ է Ծիծեռնակաբերդի մէջ զետեղուած 
յուշակոթողին, որ կը յիշեցնէ թէ Հայ ժողովուրդը 
ինչպէս կարողացած է ապրիլ հազարաւոր 
տարիներ, հակառակ կրած ամենադաժան 
պայմաններուն,  սակայն ստեղծագործած է եւ իր 
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լաւագոյնը տուած այն երկրին, որ զինք հիւրըն-

կալած է, որոնց կարգին՝ Աւստրալիան: Այդ 
լաւագոյններէն էր վերջին նահանգապետուհին, 
Գլատիս Պէրէճիքլեանը, որ ինչպէս բոլորդ կը 
վկայէք լաւագոյն նահանգապետուհիներէն մէկն 
էր եւ որպէս այդ իր անունը պիտի արձանա-

գրուի Աւստրալիոյ պատմութեան էջերուն մէջ»: 
Իր խօսքը շարունակելով, Դոկտ Գրգեաշարեան 
թելադրեց զանազան առիթներով այս գերեզ-

մանատունը այցելուներուն, անոնք ըլլան Հայեր 
կամ ոչ Հայեր, վայրկեան մը կենալու այս յուշա-

կոթողին առջեւ եւ արձանագրուած աղօթքը 
կարդալու եւ թեթեւցած հոգիով բաժնուելու 
անկէ: 

Խորհրդարանի նախագահ Ճոնաթան Օտէյ 
Հայերէն «Բարեւ» ով սկսաւ իր հակիրճ խօսքը, 
գովասանքով արտայայտուեցաւ Գլատիս Պէրէ-

ճիքլեանի մասին եւ բացման այս հանդիսու-

թեան երեք անգամ յետաձգուելէն ետք եւ երբ 
Գլատիսը այստեղ չէր, ինք եղաւ բախտաւոր 
անձը որուն անունը արձանագրուեցաւ յուշակո-

թողի ցուցատախտակին վրայ: Ան անդրադար-

ձաւ այս յուշակոթողին խորհրդանշական 
իմաստին, ուր կը բնորոշուէր մէկ կեանքէն 
միւսը անցնելու հանգամանքը: «Այս յուշակո-

թողը Տէյվիտսընի Հայ եւ ոչ Հայ համայնքներուն 
համար մեծարժէք կոթող մըն է» եզրակացուց 
Պրն Օտէյ: 
Խօսք առնելով, Տիկին Էլօ Մկրտիչեան Անգլե-

րէնով ապա Հայերէնով պատմականը ըրաւ այս 
յուշակոթողին, իր երախտագիտութիւնը յայտ-

նեց Տիկին Փօլին Թրիթընին եւ ըսաւ որ այս 
կոթողը դրուած է ի յիշատակ եւ երախտագի-

տութիւն բոլոր անոնց, որոնք Աւստրալիան 
ընտրեցին որպէս իրենց տունը: «Աւստրալիան 
մեզ գրկաբաց ընդունեց եւ մեզի հնարաւորու-

թիւններ տուաւ որ մենք այստեղ ստեղծենք մեր 
փոքր Հայաստանը կառուցելով մեր եկեղեցի-

ները, դպրոցները եւ այլ հաստատութիւններ: 
Երախտապարտ մնանք այս անզուգական երկ-

րին, միեւնոյն ատեն Northern Cemeteries-ին, որ 
միշտ պատրաստ է մեր համայնքին տալու իր 
Լաւագոյնը եւ անոր փաստերէն մին է այս 
յուշակոթողը» եզրափակեց Տիկին Մկրտիչեան:  
Յուշակոթողին ճարտարապետը՝ երիտասարդ 
Վահագն Վարդան-Պօղոսեանը նախ շնորհա-

կալութիւն յայտնեց Սրբազան հօր, Տէր Աւետիս 
Քահանայ հօր անոնց քաջալերանքին եւ 
ունեցած  վստահութեան «երիտասարդ ճարտա-

րապետին», Թեմական Խորհուրդին եւ Northern 

Cemeteries-ին, որոնք ընդունեցին իր գաղափար-

ները եւ զանոնք գործնականացուցին: Խօսելով 
մահուան գաղափարին մասին Վարդան-

Պօղոսեան զայն որակեց որպէս «կեանքին միւս 
մասը: Մահուան հեռանկարը մեզի կը յուշէ թէ 
ինչն է կարեւորը մեր կեանքին մէջ: Հետեւաբար, 
այս յուշակոթողը նուիրուած է բոլոր անոնց 
որոնք մասնակցեցան իրենց ժամանակով, իրենց 
այլեւայլ   միջոցներով,   փորձառութեամբ,   հիմը  
դնելու մեր,  յատկապէս  Սիտնիի  Հայ համայնքի 
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կառոյցին, այս կոթողով պիտի անմահանայ անոնց վաստակը» բացատրեց ճարտարապետը: Ան նաեւ 
բացատրեց թէ կոթողին հիմք եղող քարի բաժինը կը ներկայացնէ խոր արմատներ ունեցող Հայ 
ժողովուրդը եւ անոր հազարամեակներու հաստատուն մշակոյթը, աւանդութիւնները եւ որոնք 
ընդհատուեցան ու հարուած կրեցին ցեղասպանութեան հետեւանքով: Այս կը ներկայացուի բրոնզեայ 
մասին երկուքի բաժանումով: Դէպի երկինք սլացող հատուածը կը խորհրդանշէ մշակոյթին 
շարունակականութիւնը նոր հասկացողութեամբ, որ շաղախուելով մեզ հիւրընկալող Աւստրալիոյ 
մշակոյթին հետ դարձած է իւրայատուկ նոր մշակոյթ: 

Սրբազան հայրը, ընկերակցութեամբ Արժանա-

պատիւ Տէր Պարթեւ Աւագ Քահանայ Գարա-

գաշեանի, Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ 
Համբարձումեանի եւ Արժ Տէր Միւռոն Քահանայ 
Աւետիսեանի, կատարեց օրհնութիւնը յուշա-

կոթողին: Անհանգստութեան պատճառով Արժ 
Տէր Նորայր Քահանայ Բաթանեանը չկարողա-

ցաւ մաս կազմել օրհնութեան արարողութեան: 
Սրբազան հայրը իր խօսքը ուղղելով Ճոնաթան 
Օտէյին եւ գերեզմանատուներու տնօրինու-

թեանց զանոնք որակեց որպէս մեր Հայ մեծ 
ընտանիքի անդամներ: Ան բացատրեց թէ 
ինչպէս Տիկին Էլոյի առաջարկին ընդ առաջ 

գնաց եւ ինչպէս իր սիրտը կպաւ այս ծրագրին: «Կարեւորը այն է որ այս յուշակոթողը պիտի մնայ վկան 
այն դժուար աշխատանքին որ Հայեր կատարեցին ի 
ծառայութիւն այս ասպնջական երկրին: Անոնք այս 
երկիրը ընտրեցին որովհետեւ ան իրենց տուաւ 
ազատութիւն եւ իրենք շնորհակալութիւն յայտնեցին 
իրենց անսակարկ աշխատանքով»: Սրբազանը չմոռ-

ցաւ իր շնորհակալութիւնը յայտնելու վարագոյրին 
ետեւը աշխատողներուն, որոնք չեն երեւիր սակայն 
հսկայ աշխատանքը անոնք է որ կը տանին: Սրբա-

զանը «մեծ գործ» որակեց այս յուշակոթողը եւ 
վստահութիւն տուաւ որ իւրաքանչիւր անցորդ որ այս 
կոթողին առջեւ պահ մը պիտի կանգ առնէ՝ պիտի 
հասկնայ թէ ինչ կը պատգամէ ան: 
Յաւարտ արարողութեան գերեզմանատան «Չէփըլ»ին մէջ տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն: 
Անմոռանալի օր Սիտնիի հայոց պատմութեան մէջ...:    
 

Կիրակի., 3 Ապրիլ – Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ տարեկան անդամական ընդհանուր ժողովը տեղի 
ունեցաւ Էտկարեան սրահին մէջ նախագահութեամբ Սրբազան հօր: Օրակարգի նիւթերու սպառումէն 
ետք Սրբազան Հայրը շնորհաւորեց եւ գնահատեց Ծխական Խորհուրդի մանրամասն տեղեկագիրները, 
ուր կ'արտացոլար Խորհուրդի անդամներուն եկեղեցւոյ նուիրուածութիւնը եւ Աստուածահաճոյ 
ծառայութիւնը: Խորհուրդի նոր անդամ ընտրուեցան՝ Պետրոս Զօրլու (Ատենապետ), Զաւէն Եաղլճեան 

(Փոխատենապետ), Աբիկ Կէօզուգարայեան (Ատենադպիր՝ Հայերէն), Արեգ Եափուճեան (Ատենադպիր՝ 
Անգլերէն), Արա Գօփուշեան (Գանձապահ), Վազգէն Ամիրզայեան, Գեղամ Անուշեան, Միհրան 
Քէշիշեան, Արփի Մուրատեան, Սարգիս Մուրատեան, Յարութ Օքճեան՝ խորհրդականներ: 
 

Գշ., 5 Ապրիլ – Սրբազան հայրը նախագահեց Թեմական Խորհուրդի հերթական ժողովին: Ժողովը լսեց 
Սրբազան հօր, Արժանապատիւ քահանայ երեք հայրերու (Տէր Աւետիս, Տէր Միւռոն, Տէր Խաչեր) 
միամսեայ գործունէութեան զեկուցումները: Ժողովը քննեց նաեւ Թեմական Պատգամաւորական 
Ժողովին օրակարգի մանրամասնութիւնները:              
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Կիր., 10 Ապրիլ – Աւստրալիոյ երեք եկեղեցիներուն մէջ Ծաղկազարդի տօնին առիթով մատուցուեցաւ 
Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ: Առաջնորդանիստ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ պատարագեց Արժ Տէր 
Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան, Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ մէջ՝ Տէր Միւռոն Քահանայ 
Աւետիսեան իսկ Մելպուրնի Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ՝ Առաջնորդ Սրբազան հայրը, 
Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արք Նաճարեանը: Սրբազան հօր սպասարկեց Արժ Տէր Խաչեր Քահանայ 
Յարութիւնեան:   Երեք  եկեղեցիները   ճաշակաւոր  կերպով  զարդարուած  էին արմաւենիի  եւ  ձիթենիի 

ոստերով եւ տերեւներով, ի նմանութիւն այն բնութեան, որուն մէջ հասակ նետեց Յիսուս Քրիստոս եւ 
որոնցմով ան դիմաւորուեցաւ իր յաղթական մուտքին օրը՝ Երուսաղէմ: Երկու քահանայ հայրերը իրենց 
քարոզներով նկարագրեցին Ծաղկազարդի տօնը միւենոյն ատեն բացատրեցին անոր աստուածա-

բանական եւ այլաբանական իմաստները: Բացատրութիւն տրուեցաւ նաեւ  Դռնբացէքի մասին: Երեք 
եկեղեցիներուն մէջ տեղի ունեցաւ Դռնբացէքի հոգեպարար արարողութիւն: Մելպուրնի երգչախումբի 
մենակատարուհիին «Բաց մեզ Տէր»ը տպաւորիչ էր եւ առինքնող:  

Երեք եկեղեցիներուն մէջ հաւաքուած էին աւելի քան 150 մանուկներ եւ պատանիներ, որոնք օրհնուեցան 
հոգեւոր հայրերուն կողմէ եւ թափօր կազմելով դարձան եկեղեցիներուն մէջ եւ շուրջ: Յիշեցնենք որ 
տարիներ առաջ Ծաղկազարդի տօնը, ՆՍՕՏՏ Գարեգին Բ Կաթողիկոսին կողմէ հռչակուած էր 
«Մանուկներու Օրհնութեան Օր»: Այս գեղեցիկ սովորութիւնը արդէն դարձած է աւանդութիւն:  
Իր քարոզին մէջ Սրբազան հայրը իր ուրախութիւնը յայտնեց որ ի վերջոյ կարողացած էր այցելել 
Մելպուրն եւ ըստ տարիներու աւանդութեան Ծաղկազարդի օրը պատարագել Սուրբ Աստուածածին 
եկեղեցւոյ մէջ: Սրբազան հայրը յիշեց Մելպուրնաբնակ ննջեցեալ մեծահասակ հաւատացեալները, 
որոնք վերջին երկու տարուան ընթացքին յաւէտ բաժնուեցան մեզմէ: Սրբազանը անդրադարձաւ 
Քրիստոսի մանուկներուն հանդէպ տածած սիրոյն, որոնք հրեշտականման էին, որոնք այսօր ալ մեզի 
հրեշտակները կը յիշեցնեն իրենց անմեղութեամբ: Քրիստոս ժամանակ տրամադրեց անոնց ինչպէս մեր 
ծնողները իրենց ժամանակը կը տրամադրեն իրենց զաւակներուն համար: Սրբազանը գնահատեց 
ծնողները, որոնք իրենց զաւակները եկեղեցի բերած էին օրհնութիւն ստանալու: «Մանուկները Եկեղեցի 
գալով է որ եկեղեցին կը սիրեն եւ օր մըն ալ տիրութիւն կ'ընեն անոր: Անոնց հոգիները կը կրթուին այս 
ձեւով» ըսաւ Սրբազանը: Ան խրատեց ծնողները որ Քրիստոնէական հաւատքով, մեր դպրոցներու եւ 
աւանդական կուսակցութիւններու հայրենասիրական ուսուցումներով դաստիարակեն եւ ամուր պահեն 
մեր մեծցող սերունդը: Ապա Սրբազան հայրը, գնահատելով մանուկներու համբերութիւնը, փոքր խաչեր 
նուիրեց անոնց:     
Սրբազան Հայրը օրհնեց նաեւ Շաբաթ, 9 Ապրիլի անդամական ընդհանուր ժողովին Ծխական 
Խորհուրդի նորընտիր անդամները, որոնք ծնկաչոք իրենց խոստումը տուին հաւատարմութեամբ 
ծառայելու եկեղեցւոյ եւ համայնքին: Ընտրուեցան Զարեհ Աւագեան (Ատենապետ),Միհրան Պօյաճեան 
(Փոխատենապետ), Յասմիկ Եայլայեան (Ատենատպրուհի), Ռաֆֆի Սարաֆեան (Գանձապահ), 

Րոպերթա Հօսիկեան (Փոխատենադպրուհի), Յովիկ Շահինեան (Փոխգանձապահ), Վարդան Գսաճքեան:   
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Ապա ան օծեց սրբանկար մը որ նուիրուած է Տէր եւ Տիկին Միհրան եւ Սիլվա Պօյաճեաններու կողմէ: Ան 
օրհնեց Քրիստոսի Խորհրդանշական Գերեզմանը որ կը գործածուի Աւագ  Ուրբաթ  օրերը:    Այս   

արուեստի   գործը մտայղացումն է ճարտարապետ Վահագն Վարդան-Պօղոսեանի իսկ զայն սարքողն է 
Խաժակ Խաչիկեան: Նուիրուած է Սօնա եւ Գոհարիկ Ամիրխանեան քոյրերու կողմէ: Սրբազանը նաեւ 
օրհնեց երկու գրակալներ, որոնք գործն են Վահէ Չէլլիքի: 
Յայտնենք, որ Սրբազան հայրը Ուրբաթ 7 Ապրիլի երեկոյեան մեկնած էր Մելպուրն, ան Շաբաթ 8 
Ապրիլին նախագահած էր Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ Ծխական անդամական ընդհանուր ժողովին: 
 

Գշ., 12 Ապրիլ – Սրբազան Հայրը նախագահեց Կալուածոց Յանձնախումբի վարչութեան հերթական 
ժողովին: Ժողովը զբաղեցաւ 14 Մայիսին Յանձնախումբի Ընդհանուր ժողովին ներկայացուելիք 
տեղեկագրով: 
 

Եշ., 14 Ապրիլ – Աւագ Հինգշաբթի առաւօտուն Սրբազան հայրը կատարեց քահանայական պատարագ եւ 
տուաւ իր պատգամը: Ան բացատրեց «Առէք կերէք այս է մարմին իմ , Արբէք ի սմանէ ամենեքեան այս է 
արիւն իմ» խօսքերուն իմաստն ու արժէքը, բոլոր սերունդներուն համար, « Այս խօսքերն են հիմքը 
Պատարագին: Քրիստոս լաւ գիտէր որ բոլոր սերունդները, անցեալի թէ ապագայի, մեղաւոր էին եւ 
Պատարագով ու հաղորդութեամբ պիտի կարենային իրենց մեղքերէն մաքրուիլ: Այս երկու 
նախադասութիւններով կը բացայայտուի մեղքերէ մաքրուելու խորհուրդը» եզրակացուց Սրբազանը:  
Երեկոյեան, Սրբազան Հայրը կատարեց Ոտնլուայի արարողութիւնը: 21 փոքրիկներ Քրիստոսի որպէս 
աշակերտներ իրենց ոտքերը երկարեցին Սրբազան հօր, որ անոնց ոտքերը օծեց օրհնուած իւղով: 
Իր խօսքին մէջ Սրբազան հայրը բացա-

տրեց թէ ինչ կը նշանակէր խոնարհու-

թիւնը Քրիստոսի՝ իր աշակերտներուն 
ոտքերը լուալով, Քրիստոսի, որ տէրն ու 
տիրականն էր տիեզերքի:«Այս փոքրիկ-

ները, որքան որ չհասկնան այսօր, երբ 
մեծնան պիտի յիշեն որ Սրբազանը 
ծունկի եկաւ եւ իրենց ոտքերը լուաց, 
այսպիսով իրենց մտքերուն մէջ պիտի 
արծարծուի խոնարհութեան գաղա-

փարը: Եւ օր մը, իրենց զաւակներուն 
ձեռքերը բռնած պիտի բերեն զանոնք այստեղ, որպէսզի այդ օրուան Սրբազան հայրը անոնց ոտքերը 
լուայ, յաւերժացնելով անոնց մէջ խոնարհութեան գաղափարը: Թող այս իւղը իրենց առողջութիւն 
պարգեւէ եւ զիրենք հեռու պահէ փորձանքներէ յաւիտեան» ըսաւ Սրբազանը: 
Նոյն գիշերը, Սրբազանը եւ Քահանայ հայրերը, սարկաւագները կատարեցին խաւարման հոգեպարար 

արարողութիւնը: Սրբազան հայրը դարձեալ խօսեցաւ Քրիստոսի 
մատնութեան մասին, անդրադառնալով Յուդայի կատարած վատ 
արարքին, որուն ակնկալութիւնը Յիսուսէն աւելի ֆիզիքական արքայ մը 

ըլլան էր ոչ թէ երկնային եւ բարոյական: Ան անդրադարձաւ Քրիստոսի 
գիտկից մահուան, որ զինք առաջնորդեց անմահութեան:    
Աւագ Ուրբաթի խորհրդաւոր արարողութիւններն են նաեւ առաւօտուն՝ 
Խաչելութեան եւ երեկոյեան՝ թաղման արարողութիւնները, զորս 
Սրբազան հայրը կատարեց երեք քահանայ հայրերուն հետ միասին, 
միշտ տալով օրուան պատգամը: 
 

Տարիներէ ի վեր սովորութիւն է որ Սրբազան Հայրը Ճրագալոյցի 
պատարագը կատարէ Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ մէջ: Այս տարի 
եւս, մասնակցութեամբ Տէր Միւռոնին եւ սարկաւագաց ու դպրաց խում-

բին, ան մատուցեց Պատարագ եւ տուաւ իր պատգամը: 
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Կիրակի 17 Ապրիլ – Սուրբ Յարութիւն եկեղեցին, 
թէեւ ոչ նախքան Ժահրի շրջան, երբ աւելի քան 
հազար հաւատացեաներ Սուրբ Զատկուան 
Պատարագին ներկայ կ'ըլլային, սակայն 
ստուար թիւով հաւատացեալներու 

ներկայութեան Սրբազան Հայրը 
եպիսկոպոսական պատարագ մատուցեց 
մասնակցութեամբ քահանայ հայրերուն եւ 
Լուսաւորիչ երգչախումբին: Սրբազանը 
զգեստաւորուեցաւ Առաջնորդարանին մէջ, 
ուրկէ Հրաշափառով մուտք գործեց եկեղեցի:  

Յընթացս պատարագին Սրբազանը տուաւ իր 
զատկական պատգամը: «Հռովմէական կայսրու-

թեան գաւառներէն մէկուն մէջ, արշալոյսին, 
խումբ մը կանայք եկան Յիսուսի գերեզման 
իրենց հրէական պարտականութիւնը ամբողջա-

ցնելու, օծելու Յիսուսի մարմինը: Աանոնք մտա-

հոգ էին թէ ո՞վ պիտի շարժէր քարայրին բերանը 
դրուած քարը: Բայց տեսան քարը տապալած եւ 
հրեշտակ մը, որ իրենց աւետեց «ինչո՞ւ ողջը 
մեռեալներուն մէջ կը փնտռէք, ան յարեաւ»: 

Կիները փախան եւ տեղեկացուցին Պետրոսն ու 
Յովհաննէսը, որոնք եկան, մտան  քարայր: 
Անըմբռնելի էր Պետրոսին համար բայց Յովհան-

նէս ՀԱՒԱՏԱՑ եւ այդ հաւատքը զինք կերպա-

րանափոխեց եւ այդ կերպարանափոխումէն ետք 
միայն ան սկսաւ հասկնալ Քրիստոսի նախօրօք 
ըսած խօսքերուն խորքը, անոնց հզօրութիւնը, 
մեծութիւնը: Քրիստոս ինչ որ ըսած էր կատար-

ուած էր սակայն Առաքեալները պատրաստ չէին 
եղած հասկնալու»: Այս պարզ բառերով Սրբա-

զան հայրը նախամուտը կատարեց Յաարու-

թեան խորհուրդին: Ան բաղդատութեան դրաւ 
շաբաթ մը առաջ երբ երկինքը կը դղրդար 
Քրիստոսի Երուսաղէմ մուտքով եւ շաբաթ մը 
ետք նոյն այդ ժողովուրդը, որ եկած էր զԻնք 
դիմաւորելու որպէս թագաւոր՝ այսօր լքած էր 
Զինք եւ հեռացած:  
«Մեր հայրերը քրիստոնէութիւնը ընդունեցին 
հաւատալով Յարութեան, հաւատալով որ լոյսը 
պիտի յաղթանակէր, որովհետեւ լոյսը Ինքը 
Աստուած էր: Իրենց հաւատքի հետեւորդները 
մենք ենք: Շնորհիւ մեր հաւատքին ոչ ոք պիտի 
կարենայ մեզ ընկճել, որքան ալ դժուարութեանց 
մատնէ մեզ մեր թշնամին Արցախի թէ Հայաս-

տանի մէջ: Այսօր եկած ենք տօնախմբելու 
Քրիստոսի յաղթանակը, նոյնպէս ալ պիտի 
տօնախմբենք մեր նոր յաղթանակները շնորհիւ 
Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք բռունցքին: Քրիս-

տոսի Յարութիւնը մեզ յաղթանակի հաւատքով 
լիցքաւորած է: Յարութեան լոյսը մեր 
հոգիներուն մէջ թող խայտայ եւ 
դաստիարակենք նոյն հաւատքով եւ ապրումով 
որպէսզի գայ այն պայ-ծառ առաւօտը երբ մեր 
զօրութեամբ խաղաղութիւն հաստատենք մեր 
ազգին համար» եզրափակեց Սրբազանը: 
Ապա թափօրով Սրբազան հայրը առաջնորդուե-

ցաւ Էտկարեան սրահ, ուր տեղի ունեցաւ Տնօրհ-

նէք: 
Ամէն տարի սովորութիւն է որ Հայկական կազ-

մակերպութիւններու ներկայացուցիչներ այցե-

լեն Առաջնորդարան եւ կատարեն իրենց 
զատկական բարեմաղթանքը, առիթ ստեղծելով 
Սրբազան հօր, որ ան օրհնէ մեր կազմակեր-

պութիւնները եւ անձամբ շնորհաւորէ անոնց 
ներկայացուցիչները: Երեք աւանդական կուսակ 

ցութիւններու,   համարեա  բոլոր  միութիւններու  
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եւ վարժարաններու ինչպէս նաեւ եկեղեցական մարմիններու ներկայացուցիչները հաւաքուած էին 
Առաջնորդարան, որոնք խօսք առնելով իրենց պատգամները տուին: Ուրախութիւն էր նկատել որ 
ժահրին եւ Հայրենիքի ու Արցախի վրայէն անցած մութ ամպերու մարտահրաւէրները միասնական 
կեցուածքով դիմակայելու պատրաստակամութիւնը կը դրսեւորուէր իւրաքանչիւր պատգամաբերի 
կողմէ, ինչ որ դրական երեւոյթ է Հայ համայնքին մէջ: 
Այցելողները հիւրընկալուեցան Առաջնորդարանի Տիկնանց Յանձնախումբին կողմէ: 
 

Գշ., 19 Ապրիլ – Սրբազան 
Հայրը յատուկ հրաւէրով 
մեկնեցաւ Տալաս – Միացեալ 
Նահանգներ, մասնակցելու 
համար նորակառոյց Սուրբ 
Սարգիս Եկեղեցւոյ օծման 
արարողութեան: Յայտնենք 
որ Սրբազան հայրը 2000-

2002, երեք տարի, Տալասի 

մէջ ծառայած է որպէս հոգե-

ւոր հովիւ եւ եղած է շատ 
յարգուած հոգեւորական 

տեղւոյն Հայ համայնքէն: Օծման արարողութեան հանդիսապետեց եւ օծումը կատարեց Արեւելեան թեմի 
Առաջնորդ Գերաշնորհ Տէր Դանիէլ Եպիսկոպոս Ֆընտըգեան: Հրաւիրեալներու շարքին էր նաեւ 
նախկին Առաջնորդ Բարձրաշնորհ Տէր Խաժակ Արքեպիսկոպոս Պարսամեան:  
 

Կիր., 24 Ապրիլ – Ապրիլեան Նահտակաց 107րդ տարելիցին օրը զուգադիպեցաւ Կիրակիի: Պատարագ 
մատուցուեցաւ թեմի երեք եկեղեցիներուն մէջ: 2015-էն ցայսօր Ապրիլ 24-ի պատարագիչը եղած է 
Սրբազան հայրը, սակայն այս տարի երկրէն դուրս ըլլալուն պատճառաւ Սուրբ Յարութիւն մայր 
եկեղեցւոյ մէջ պատարագեց Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան: Պատարագին եւ յաւարտ 
պատարագին տեղի ունենալիք քայլերթին հրաւիրուած էին մասնակցելու պետական դէմքեր եւ 
Հայկական կազմակերպութեանց ներկայացուցիչներ: Սրբազան հայրը իր պատգամը պատրաստած էր, 
զոր Անգլերէն լեզուով կարդաց Տէր Աւետիս քահանան: 

Յաւարտ պատարագին, առաջնորդութեամբ ՀՄԸՄի 
սկաուտներուն եւ փողերախումբին, 150-ի շուրջ անձեր, 
Մաքուարի եւ Նիքըլսըն փողոցներու վրայով քալեցին դէպի 
Պօշան Փարքի խաչքարը, Չացուուտի ոստիկանութեան 
հսկողութեան տակ: Սկաուտները նուագեցին Հայաստանի 

եւ Աւստրալիոյ քայլերգները ինչպէս նաեւ ազգային զանա-

զան երաժշտութիւններ: Խաչքարին մօտ, հանդիսավար 
Նշան Պասմաճեան ներկաները հրաւիրեց մէկ վայրկեան 
յոտնկայս լռութեամբ յարգելու Ապրիլեան նահատակ-

ներուն եւ Անզաքի հերոսներուն յիշատակը: Ապա մէկ առ 
մէկ հրաւիրեց պետական ներկայացուցիչներն ու հայկա-

կան կազմակերպութեանց ներկայացուցիչները զետեղելու 
ծաղկեպսակներ խաչքարին առջեւ եւ խոնարհելու Հայկա-

կան Ցեղասանութեան զոհ գացած 1.5 միլիոն նահա-

տակներուն անմար յիշատակին: Ապա խօսք առաւ Նիւ 
Սաութ Ուէյլզ նահանգի խորհրդարանի Ուիլուպիի ներ-

կայացուցիչ Թիմ Ճէյմս: Հատուած մը կը ներկայացնենք 
Պրն Ճէյմսի արտասանած սրտի խօսքէն. 
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 «Հայոց Ցեղասպանութեան 107րդ ամեակին 
առթիւ, կու գամ սգալու 1.5 միլիոն Հայերու 
կորուստը որ գործադրուեցաւ Օսմանեան 
կայսրութեան կողմէ: Թէեւ մեծ վնաս պատ-

ճառեց Ցեղասպանութիւնը սակայն չկարո-

ղացաւ ճզմել Հայ ազգին անյաղթելի հոգին: 
Հռովմէացիներէն 2000 տարի առաջ քաղա-

քակրթութիւն հաստատած  Հայ ժողովուրդի 
ժառանգորդները կարողացած են պահել 
իրենց Մերձաւոր Արեւելեան մշակոյթը եւ 
ուղղափառ հաւատքը:  
50-60000 հայութիւն հաշուող Աւստրալիան 
հարստացած է հայ ժողովուրդի մշակոյթով եւ Աւստրալիոյ ազգային կեանքին անոր բերած 
մասնակցութեեամբ:  
Հայոց ազգային եւ համայնքային արժէքները, խելամտութիւնն ու աշխատասիրութիւնը, Աւստրալիան 
դարձուցին աւելի զօրաւոր եւ աւելի լաւ երկիր: 
Ուիլուպիի մեր շրջանին մէջ Հայ համայնքը մեծ օգտակարութիւն ունեցաւ ձեւաւորելու Ուիլուպի 
քաղաքի մշակութային հիւսքը, հիմնեց փոքր գործեր, եկեղեցիներ եւ մշակութային հաստատութիւններ: 
Աւստրալիոյ Հայ Դատի Յանձնախումբին գրասենեակը կը գտնուի Ուիլուպիի մէջ, որ յարգալից ձայնն է 
Աւստրալահայոց: 
Փէնսհըրսթ պողոտային վրայ մեծցած եմ եւ բախտաւոր եղած եմ անձնական կապեր ունենալու բազում 
Աւստրալահայերու հետ: Անոնք իմ դրացիներս էին, դասընկերներս, որոնցմէ շատերուն հետ 
բարեկամութիւն եւ գործնական յարաբերութիւն ստեղծեցի եւ որոնք կը շարունակուին մինչեւ օրս: 
Ուիլուպին նաեւ տունն է կարգ մը հայ յարանուանութեանց եւ համայնքային կազմակերպութեանց: 
Այդ Հայերէն մին էր Ճօ Հօքին, որուն հետ աշխատելու առանձնաշնորհումը ունեցայ 1990-ական 
թուականներուն: Հօր կողմէ Հայ Ճօ Հօքին երկու տասնամեակ դաշնակցային ներկայացուցիչ էր Նորթ 
Սիտնիի, ան ծառայեց զանազան նախարարութիւններու մէջ ան տարիներ շարունակ ստանձնեց 

Աւստրալիոյ Գանձապետութիւնը:  
Իմ անմիջական նախորդս էր հպարտ Աւստրալահայուհի Գլատիս Պէրէճիքլեանը: Գաղթող Հայ 
ծնողներու զաւակ, Գլատիսի մեծ ծնողները որաբացած էին Թուրք զինուորներու կողմէ 1915-ի Հայոց 
Ցեղասպանութեան ատեն, հետեւաբար ան անձնապէս ուղիղ կապ ունի այն պատմութեան հետ, որը 

մենք այսօր կը յիշատակենք: 
Որպէս ՆՍՈւ-ի նահանգապետուհի եւ Ուիլուպիի երեսփոխան, Գլատիսը հանրային ծառայութեան 
տեսլականին  կենդանի օրինակ է  շատ մը Աստրալահայերու համար եւ ես գիտեմ թէ ան որքան 
սիրուած է եւ որքան մարդիկ հիացած են իրմով: 
Իսկ Գլատիսէն առաջ Ուիլուպին ներկայացուցած էր Փիթըր Քոլինզը, մեծ բարեկամ հայութեան եւ որուն 
մեծ իրագործումներէն մին է Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման օրինագիծը խորհրդարանին 
քուէարկութեան առաջարկելը, որպէս ընդդիմադրութեան ղեկավար 25 տարի առաջ, Ապրիլեան այս 
օրերուն: Ան խորհրդարանին ըսաւ. « Անզաքներու նման, Հայոց Ցեղասպանութենէն վերապրողները 
պիտի ծառայեն որպէս հսկիչներ եւ պիտի յիշեցնեն, որ մենք բնաւ եւ երբեք պիտի չմոռնանք»: 
Այսօր, ձեզի հետ կը կենամ որպէս մեր մեծ համայնքի ներկայացուցիչ, որովհետեւ մենք միասնաբար 
կ'ոգեկոչենք եւ մեր յարգանքի տուրքը կու տանք կորուսեալ կեանքերուն աշխարհի պատմութեան այս 
ամօթալի շրջանին: 
Մենք կը զօրակցինք Հայոց Ցեղասպանութենէն վերապրողներու հազարաւոր զաւակներուն, որոնք կը 
շարունակեն իրենց պայքարը յանուն արդարութեան եւ Ցեղասպանութեան ճանաչման: 
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Ես կոչ կ'ընեմ բոլոր կառավարութիւններուն եւ ժողովուրդներուն, ինծի միանալու սատար 
հանդիսանալու Աւստրալահայ համայնքին եւ ճանչնալու 20րդ դարու առաջին ցեղասպանութիւնը 
այնպէս ինչպէս որ եղած է:  
Ես զօրաւիգ եմ նաեւ Արցախի ժողովուրդին եւ հպարտ եմ Արցախի Բարեկամ մը ըլլալուս եւ միշտ անոր 
Բարեկամ մնալուս համար: 
Դուք միշտ իմ զօրաւոր նեցուկս պիտի ունենաք, մանաւանդ այսօր: Ես կը յիշեմ եւ կը պահանջեմ 
արդարութիւն եւ ցեղասպանութեան ճանաչում»: 
 

Ապա խօսք առին Ուիլուպիի նորընտիր քաղաքապետուհի Թանիա Թէյլըրը ներկայացնող փոխ 
քաղաքապետ Պրէնտըն Ժուն, Րայտի նորընտիր քաղաքապետ Ճորտըն Լէյնը եւ Պէնըլոնկի դաշնակ-

ցային խորհրդարանի թեկնածու Սայմըն Քենետին: Անոնք դատապարտեցին Թուրքիոյ եւ Ատրպէյճանի 
ցեղասպանական արարքները, յատկապէս Արցախի դէմ անոնց տարած հայասպանութիւնը, զոր 
որակեցին ցեղասպանութեան շարունակութիւն: 
Թեմական խորհուրդին անունով խօսք առաւ Թեմական խորհուրդի փոխատենապետ Պրն Ստեփան 
Գրգեաշարեան, որ իր երախտագիտութիւնը յայտնեց բոլոր ներկաներուն, յատկապէս հայկական 
կազմակերպութեանց ներկայացուցիչներուն եւ պետական պաշտօնատարներուն: Անդրադառնալով 
ցեղասպանութեան ճանաչման, Պարոն Գրգեաշարեան կոչ ուղղեց պետական բոլոր պատասխանա-

տուներուն որ Ցեղասպանութիւնը որպէս Ցեղասպանութիւն որակեն եւ զայն կոչեն իր անունով եւ ոչ այլ 
անուններով: 

 

Յանուն Սրբազան Հօր, հանդիսավարը շնորհակալութիւն յայտնեց հիւրերուն, կազմակերպութեանց, 
ՀՄԸՄի սկաուտներուն, որոնք ամէն տարի կ'առաջնորդեն Առաջնորդարանի կազմակերպած այս 
աւանդական քայլերթը, շնորհակալութիւն յայտնեց Չացուուտի ոստիկանութեան ապա հրաւիրեց 
հոգեւոր հայրերը կատարելու օրհնութիւնը խաչքարին եւ աղօթք՝ մեր 1.5 միլիոն նահատակ-սուրբերու 
յիշատակին: Ընկերակցութեամբ դպրապետ Վարդան Սրկ Էլմասեանի եւ Բարեշնորհ Պօղոս Սրկ 

Քէլէշեանի, Արժանապատիւ Տէր 
Նորայր Աւագ Քահանայ Բաթան-

եան, Պարթեւ Աւագ Քահանայ 
Գարագաշեան եւ Աւետիս Քահա-

նայ Համբարձումեան կատարեցին 
հոգեպարար աղօթք, որմէ ետք 
ժողովուրդը ցրուեցաւ միանալու 
Սիտնի քաղաքին մէջ կազմակեր-

պուած «Արդարութեան Քայլար-

շաւին»:     
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Օքլանտ Նոր Զելանտա 

 

Նոր Զելանտայի Օքլանտ քաղաքի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ 
Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդին կողմէ կազմակերպուեցաւ 
Զատկական աղօթք, Կիրակի 17 Ապրիլի երեկոյեան, 

Թաքափունայի Սէյնթ Փիթըրզ Անկլիքան եկեղեցւոյ մէջ, 
ներկայութեամբ 30-ի շուրջ հաւատացեալներու: Ինչպէս Ս. 
Ծննդեան, այդպէս ալ Ս. Յարութեան շարականները երգեցին 
Զուարթնոց երգչախումբի դպրուհիները ղեկավարութեամբ Նշան 
Սրկ Պասմաճեանի: Ուրախալի է որ երգչախումբին մաս ուզած են 
կազմել չորս երիտասարդուհիներ, յանձինս Անահիտ եւ Գայանէ 
Սարգսեաններու, Տաիսիա եւ Լուիզա Գրիգորեաններու, որոնք 
սրտի յաւելեալ գոհունակութիւն կու տան երէց դպրուհիներուն, 
որոնք 25 տարի առաջ հիմը դրին այս խումբին, այն յոյսով որ իրենց 

սրբազան գործը շարունակողներ կան:  Ճաշու գիրքը Հայերէնով կարդաց պարմանուհի Տաիսիա Գրիգորեան իսկ 
Անգլերէնով՝ պատանի Մասիս Իսկէնտէրեան: Ծխական խորհուրդի ատենապետ Յակոբ Եըլտըզեան յայտարարեց 
Փարոսին, որ խորհուրդը յոյս ունի որ այս պատանի-երիտասարդներուն խանդավառութիւնը վարակիչ կը դառնայ 
եւ այլ երիտասարդներ կը միանան երգչախումբին: Տրուած ըլլալով որ Աւագ Շաբաթուան արարողութիւններ 
հնարաւոր չէր եղած կազմակերպել, յատկապէս Պսակաձեւ ժահրի սահմանափակումներուն պատճառով, 
իւրաքանչիւր օրուան վերաբերող յատուկ շարականներ ընտրուած էին որոնց վիտէոերիզները ցուցադրուեցան 
պաստառի վրայ, ինչպէս Աւագ Երեքշաբթիի, Ոտնլուայի, Խաւարման գիշերուան, Աւագ Ուրբաթի շարականներ, 
ինչ որ մեծապէս գնահատուեցաւ հաւատացեալներուն կողմէ: 
Յաւարտ մէկ ժամուան Զատկական Աղօթքին, տեղի ունեցաւ առցանց դասախօսութիւն, ի յարգանք մեր մէկուկէս 
միլիոն նահատակներու, որոնք 107 տարի առաջ նահատակուեցան Հայոց Ցեղասպանութեան ընթացքին: 
Դասախօսուհին էր Auckland University-ի քաղաքական գիտութեանց դասախօս Դոկտ Մարիա Արմուտեան: Նիւթ՝ 
«The Search for Justice for Survivors of Egregious Human Rights Violations»: Յիշենք որ Մարիա Արմուտեան գործուն 
անդամ է ՆԶ-ի Հայ Դատի Յանձնախումբին մէջ եւ մի քանի տարի առաջ դասախօսած է Սիտնիի մէջ: Հեղինակ է 
երեք գիրքերու «Lawyers without borders», «Advancing international human rights through local laws and courts» եւ «Kill 

the Messenger: The media’s role in the fate of the world»:  Բնիկ Լոս Անճելըսէն, Մարիա Արմուտեանի քաղաքական եւ 
իրաւաբանական յօդուածները լոյս տեսած են ամերիկեան բազմաթիւ պարբերաթերթերու մէջ: Մարիա 
Արմուտեան նաեւ երգահան է եւ երաժիշտ: Իր վերջին խտասալիկը կը կոչուի «Life in the New World»: 

Մօտ 40 վայրկեան դասախօսութեան ունկնդրութենէն ետք ներկաներէն ոմանք հարցուցին հարցումներ, որոնց 
դասախօսուհին տուաւ գոհացնող պատասխաններ: 
Ապա, կից սրահին մէջ տեղի ունեցաւ թեթեւ հիւրասիրութիւն եւ աւանդական հաւկթախաղ: 
 

Մէկ շաբաթ ետք, 25 Ապրիլին, Հայոց Ցեղասպանութեան եւ Անզաքի 107-րդ ամեակին առիթներով, Նոր Զելանտայի 
Հայկական Միութիւնը կազմակերպեց յուշահանդէս: Զուարթնոց երգչախումբը կատարեց աղօթքներ 
ղեկավարութեամբ Բարեշնորհ Մարկոս Աւագ Սարկաւագ Իսկէնտէրեանի: Արեւիկ Տէր Ստեփանեան-Ֆորտ 
անգլերէն լեզուով բացատրութիւն տուաւ Հայոց Ցեղասպանութեան եւ Անզաքի մասին, տեղեկացնելով որ այսօր 
աշխարհի աւելի քան 45 երկիրներու մէջ կը նշուէր Հայոց Ցեղասպանութեան 107րդ ամեակը: Ան մանրամասն 
տեղեկութիւն եւ լուսաբանութիւն տուաւ 300-է աւելի յուշարձաններու մասին կառուցուած աշխարհի տարբեր 
երկիրներու մէջ: Ապա հրաւիրեց Քամըրուն Ֆօրտը, որ իր կարգին յաւելեալ բացատրութիւն տուաւ Անզաքի մասին 
եւ իր յարգանքի տուրքը մատուցեց անոնց յիշատակին: 
Իր մասնակցութիւնը բերաւ հայկական երգչախումբն ու նուագախումբը, ջութակով, կիթարով, քլարինէթով, 
թմբուկով որոնց անդամները իրենց տպաւորիչ եւ անսխալ հայկական նուագներով ու երգերով դիւթեցին 
ներկաները: Խմբական արտասանութիւն կատարեցին մեր աննման պատանիներն ու փոքրիկները, որոնք յոյս 
ներշնչեցին որ մեր լեզուն եւ մեր ինքնութիւնը պիտի շարունակուին այս երկրին մէջ: Պսակաձեւ ժահրի 
սահմանափակումները արգելք հանդիսացած էին շարունակելու Միութեան կողմէ հովանաւորուած հայկական 
երկշաբաթեայ դպրոցի գործունէութիւնը: Արեւիկ Ֆորտ յայտնեց Փարոսին որ այսուհետեւ գործունէութիւնը 
բնական ձեւով պիտի շարունակուի: Ապա տեղի ունեցաւ մոմավառութիւն ի յիշատակ մեր նահատակներուն: 
Հաւաքը աւարտեցաւ թեթեւ հիւրասիրութեամբ:      
  

Ծխական Լուր  
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ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ ՄԻԱՑԵԱԼ ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ 
ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱՅ - ՀՀ ԲԱՐԵԿԱՄԱԿԱՆ ԽՈՒՄԲԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ 

 

Ապրիլի 4-ին  Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ 
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսը ընդունեց Միացեալ Թագա-

ւորութեան խորհրդարանի Մեծ Բրիտանիայ - 
Հայաստանի Հանրապետութիւն բարեկա-

մական խումբի անդամները: Ներկայ էր նաեւ 
ՀՀ Մեծ Բրիտանիոյ դեսպան Վարուժան 
Ներսէսեանը: 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը գնահատեց 

ներկաները Արցախի ժողովուրդի իրաւունք-

ներուն պաշտպանութեան աջակցութեան 
համար, յայտնելով իր մտահոգութիւնները 
Արցախի ժողովուրդին դէմ նոր ոտնձգու-

թիւններուն ինչպէս նաեւ հայկական պատմական հոգեւոր-մշակութային ժառանգութեան պահպանու-

թեան խնդիրներու առնչութեամբ: Հայոց Հայրապետը կարեւոր նկատեց միջազգային հանրութեան 
հետեւողական ջանքերը գերութեան մէջ գտնուողներու վերադարձման ուղղութեամբ: 
Իր խօսքին մէջ, խումբի նախագահ Թիմ Փոլ Լոութըն կարեւորեց ջանքերի գործադրումը յանուն Արցախի 
խաղաղութեան հաստատման եւ արցախահայութեան ապահով կեանքի իրաւունքին, նաեւ 
պատրաստակամութիւն յայտնեց այս կապակցութեամբ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանին մէջ իր 
աջակցութիւնը բերելու հայ ժողովրդին: 
Վեհափառը իր մասնաւոր գնահատանքը յայտնեց Լորտերու պալատի անդամ  Պարոնուհի Քարոլայն 
Քօքսին` անոր Արցախին մշտապէս ցուցաբերած  զօրակցութեան համար: 
Զրոյցի ընթացքին Լորտերու պալատի անդամ, Անլլիքան Եկեղեցւոյ Քովենթրիի եպիսկոպոս Քրիստոֆեր 
Ջոն Բոքսուորթը Նորին Սրբութեանը փոխանցեց Քենթրբերիի արքեպիսկոպոս Ճասթին Ուելպիի 
ողջոյնները:  
 

ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ԿԱՐԳ ՀԱՄԱՅՆԱՎԱՐ 

ԲՌՆԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԶՈՀ ԴԱՐՁԱԾ 
ՀՈԳԵՒՈՐԱԿԱՆՆԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ 

 

Ապրիլի 6-ին` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Նահատակ 
հոգեւորականաց յուշապատին առջեւ, նախագահու-

թեամբ Վեհափառ հօր, կատարուեցաւ հոգեհանգստեան 
կարգ համայնավար բռնապետութեան զոհ դարձած 
հոգեւորականներուն համար: 
2017-ին Ամենայն Հայոց Հայրապետը Ապրիլի 6-ը հռչա-

կած էր համայնավարական բռնապետութեան տարինե-

րուն հալածանքնեու ու աքսորի ենթարկուած եւ նահա-

տակուած հոգեւորականներու յիշատակութեան օր: 

 
ԼՈՒՐԵՐ  

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԷՆ 
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ՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ 

ՎՐԱՍՏԱՆԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀԸ 
 

Ապրիլի 6-ին Վեհափառը հիւրընկալեց 
պաշտօնական այցով Հայաստան գտնուող 
Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Շալ-
ուայ Պապուաշուիլիի գլխաւորած պատուի-

րակութիւնը: 
Նորին Սրբութիւնը, անդրադառնալով անկա-

խութեան տարիներուն երկու երկրներու 

միջեւ հաստատուած սերտ յարաբերութիւն-

ներուն, նկատեց, որ հայ եւ վրաց ժողովուրդ-

ները միասնաբար    յաղթահարած են բազմա-

թիւ դժուարութիւններ` պահպանելու իրենց 
ազգային ինքնութիւնը եւ հոգեւոր արժէքները:  
Անդրադառնալով հայ եւ վրաց ժողովուրդ-

ների առջեւ ծառացած մարտահրաւէրներուն` 
Հայոց Հայրապետը ընդգծեց, որ երկու երկրները անկախ իրենց շահերէն եւ դիրքորոշումներէն պէտք է 
զօրաւիգ ըլլան իրարու յանուն հաւատակից եղբայր ժողովուրդներու բարօրութեան եւ անվտանգութեան: 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը, ի դէմս պարոն Պապուաշուիլիի, իր երախտագիտութիւնը յայտնեց վրաց 
իշխանութիւններուն հայ համայնքի նկատմամբ հոգատար վերաբերմունքի, Նորաշէնի Սուրբ 
Աստուածածին եւ Սուրբ Նշան եկեղեցիներու ամրակայման աշխատանքներուն, ինչպէս նաեւ 
ռազմագերիներու վերադարձման, տարածաշրջանի կայունութեան ու խաղաղութեան հաստատման 
ուղղութեամբ գործադրած միջնորդական ջանքերուն համար:    
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը նաեւ իր եղբայրական ողջոյններն ու բարեմաղթանքները փոխանցեց 
Վրաց Ուղղափառ Եկեղեցւոյ պետ Համայն Վրաստանի Իլեայ Բ Կաթողիկոս-պատրիարքին: 
Իր հերթին Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Շալուայ Պապուաշուիլին նշեց, որ խաղաղութիւնը 

այլընտրանք չունի եւ այն երկու երկրներու զարգացման ամենակարեւոր գրաւականն է: Ան նաեւ 
գոհունակութեամբ խօսեցաւ այցի դրական արդիւնքներուն, երկու երկրների միջեւ առկայ 
փոխգործակցութեան եւ անոր զարգացման հեռանկարներուն մասին: 

Զրոյցի ընթացքին Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը նաեւ իր մտահոգութիւնները յայտնեց Ադրբեջանի 
վերահսկողութեան ներքոյ գտնուոծ տարածքներուն մէջ հայկական հոգեւոր-մշակութային ժառան-

գութեան ոչնչացման եւ իւրացման քաղաքականութեան, Արցախի ու Հայաստանի նկատմամբ 
շարունակուող ոտնձգութիւններու կապակցութեամբ: 
 

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԻ ՏՕՆԸ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԷՋ 
 

Ապրիլի 10-ին Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ 
Եկեղեցին տօնախմբեց` Ծաղկազարդը: Տօնը տարի-

ներ առաջ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդի օրհնու-

թեամբ հռչակուած էր մանուկներու օրհնութեան օր: 
Ամենայն Հայոց Հայրապետի հանդիսապետութեամբ, 
կատարուեցաւ Անդաստան եւ մանուկներու օրհնու-

թեան կարգ:  
Ծաղկազարդի պատարագը Սուրբ Գայանէ վանքին 
մէջ մատուցեց Մայր Աթոռի Եկեղեցական հայեցա-

կարգային հարցերու գրասենեակի տնօրէն Գերա-

շնորհ Տ. Վազգէն եպիսկոպոս Միրզախանեան 
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Անդրադառնալով օրուայ աւետարանական դրուագին եւ Ծաղկազարդի տօնին` Սրբազան Հայրը 
պատգամեց ներկաներուն․ «Ծաղկազարդի տօնը  ինչպէս Յիսուս մաքրեց Տաճարը, մենք ալ մաքրենք մեր 

սրտերն ու հոգիները ամէն աղտեղութիւններէն եւ աղօթքով,  ապաշխարութեամբ ու խոստովանութեամբ 
բանանք մեր հոգիի դռները` այնտեղ բնակեցնելով մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսը: Թո՛ղ մեր միտքն ու սիրտը 
դառնան Նոր Երուսաղէմ»:  
Սուրբ Պատարագի աւարտէն յետոյ Սուրբ Գայանէի շրջափակին մէջ Վեհափառը վերստին իր 
օրհնութիւնը բաշխեց  Մայր Աթոռ ժամանած երեխաներուն: 
 

ՆՈՐ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ 
 

Վեհափառը կատարեց նորաօծ եկեղեցականներու նշանակումները: 

Արժ Տ. Վարդան քահանայ Ներսիսեանը եւ Տ․ Դանիէլ քահանայ Մկրտչեան՝ՀՀ Զինուած ուժերու մէջ, Արժ 

Տ. Ղեւոնդ քահանայ Թազայեան եւ Տ․ Յովսէփ քահանայ Յարութիւնեան՝Վիրահայոց թեմի մէջ, Արժ Տ. 

Արսէն քահանայ Իսրայէլեան եւ Տ. Արտակ քահանայ Սուլթանեան՝Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջեւանի 

հայոց թեմին մէջ, Արժ Տ. Ադամ քահանայ Մովսէսեանը 

Իրաքի Հայոց թեմին մէջ: 

 

ԱՒԱԳ ՀԻՆԳՇԱԲԹԻՆ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ  
ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԷՋ 

 

Ապրիլի 14-ին, Ապաշխարողաց կարգէն ետք Մայր 
Աթոռի միաբանութիւնը, Սուրբ Գայանէ վանքին մէջ, 
մասնակցեցաւ Միջօրէի ժամերգութեանը եւ Սուրբ 
Պատարագի արարողութեանը:  
 

ՍՈՒՐԲ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ՃՐԱԳԱԼՈՅՑԻ ՊԱՏԱՐԱԳԸ 

               ՍՈՒՐԲ ԳԱՅԱՆԷ ՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ 
 

Ապրիլի 16-ին` Աւագ շաբաթ օրը երեկոյեան, Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսի հանդիսապետութեամբ Սուրբ Գայանէ 
վանքին մէջ Գերաշնորհ Տ. Նաթան արք Յովհաննիսեան 
մատպուցեց Ճրագալոյցի պատարագը:  
Դիմելով ներկայ հաւատաւոր ժողովուրդին` Սրբազանը 
յորդորեց լեցուիլ յարութեան լոյսով եւ հաւատքով, ապրիլ 
մեր Տիրոջ նմանութեամբ, ինչպէս ինքը ապրեցաւ երկրային 
իր կեանքի ընթացքին: Սրբազան Հայրը նաեւ նկատեց. 
«Երբեմն մենք ուրիշի հերոսական արարքներով կը 
հպարտանանք, բայց նոյն կերպ չենք վարուիր: Կը բարկա-

նանք դիմացինի չարագործութիւններուն վրայ, սակայն 
մենք նոյնը կը կատարենք: Միայն յիշեցէք, թէ ինչպիսի 
չարիք գործեցին մի քանի օրուայ ընթացքին մեր Փրկչին 
նկատմամբ` սկսեալ դատապարտելէն, դաւաճանելէն, լքե-

լէն եւ ուրանալէն: Ահաւասիկ այս բոլոր չարիքները մար-

դիկ այսօր ալ կը գործեն` ըլլալով հանդերձ քրիստոնեայ»:  
Սուրբ Պատարագի աւարտին Ամենայն Հայոց Կաթողի-

կոսը բարձրացաւ Սուրբ Խորան եւ Սուրբ Սեղանի 
կանթեղէն վառեց Տէր Յիսուս Քրիստոսը խորհրդանշող 
կենսատու մոմը, որը բաշխուեցաւ հաւատացեալներուն: 
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ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ 
ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ 

ՀՀ ԶՈՒ ՀՈԳԵՒՈՐ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹԵԱՆ 
ԳՆԴԵՐԵՑՆԵՐՆ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ «ԵՌԱԲԼՈՒՐ» 

 

Ապրիլի 18-ին` ննջեցեալներու յիշատակութեան 
օրուայ առիթով, Վեհափառ հօր օրհնութեամբ Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միաբանութիւնը եւ ՀՀ Զու 
Հոգեւոր առաջնորդութեան գնդերեցները այցելեցին 
«Եռաբլուր» զինուորական պանթէոն` յարգանքի 
տուրք մատուցելու յանուն հայրենիքի իրենց 
կեանքը ընծայաբերած հայորդիներու յիշատակին: 
Կատարուեցաւ Հոգեհանգստեան կարգ: 

 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ՈՒՂԵՐՁԸ 

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՍՈՒՐԲ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐՈՒԱՆ ԱՌԻԹՈՎ  

(24 Ապրիլ 2022) 
 

Սիրելի ժողովուրդ հայոց ի հայրենիս եւ ի սփիւռս, 
Այսօր, համախմբուելով մեր սրբազան տաճարներում, մեր քայլերն ուղղելով դէպի Ծիծեռնակաբերդի 
բարձունք, դէպի աշխարհասփիւռ համայնքներում կանգնեցուած խաչքարեր ու յուշակոթողներ, մեր 
խոնարհումն ենք բերում Հայոց ցեղասպանութեան սուրբ նահատակներին:  
Եղեռնահար ու հայրենազրկուած մեր ժողովուրդը, առ Աստուած ապաւինութեամբ, կամք եւ ուժ գտաւ` 
վերընձիւղելու իր անկախ պետականութիւնը պատմական հայրենիքի արեւելեան փոքր հատուածում եւ 
շէն ու բարօր կեանք կերտելու իր  զաւակներին ապաստան տուած աշխարհի տարբեր երկրներում:  
Ցեղասպանութիւնից մէկ դար անց` արցախեան 44-օրեայ պատերազմից յետոյ, մեր երկրի առջեւ 
ծառացած մարտահրաւէրները, հայրենիքի շուրջ ծաւալուող աշխարհաքաղաքական գործընթացները, 
Ադրբեջանի ագրեսիւ ու հայատեաց քաղաքականութիւնը փաստում են, որ վերացուած չեն 
հայրենաբնակ մեր ժողովրդի, ի մասնաւորի` Արցախի հայորդիների ապահով ու անվտանգ կեանքի 
սպառնալիքները: Մեր սուրբ նահատակների յիշատակի առջեւ նուիրական մեր պարտքն է 
համախմբուել եւ պաշտպանել արցախահայ մեր ժողովրդի ազատ ու անկախ ապրելու իրաւունքը, 
Հայաստան ու Արցախ մեր աշխարհի անվտանգութիւնը, կանխել Ադրբեջանի վերահսկողութեան տակ 
անցած տարածքներում հայկական հոգեւոր-մշակութային ժառանգութեան բարբարոսաբար ոչնչացումը, 
որ չկրկնուի Նախիջեւանում իրագործուած մշակութային եղեռնը: Այլեւ նուիրական մեր պարտքն է 
հետամուտ լինել Հայոց ցեղասպանութեան համընդհանուր ճանաչմանն ու դատապարտմանը, որ երբեք 
նման ոճրագործութիւն տեղ չգտնի մարդկութեան կեանքում, եւ արդարութիւն իրականացուի 
ցեղասպանութեան զոհերի եւ ցեղասպանութիւն վերապրած բոլոր ժողովուրդների նկատմամբ: 
Պետական եւ ազգային-եկեղեցական կառոյցների, ամէնքիս յանձնառութիւնը պիտի շարունակի մնալ 
միջազգային հարթակներում բարձրաձայնումը Արցախի մեր ժողովրդի ոտնահարուող իրաւունքների եւ 
հայոց արդար դատի` ի խնդիր ազգիս արժանապատիւ եւ լուսաւոր կեանքի ու գալիքի: 
Մեր աղօթքն է, որ յարուցեալ Տէրը, մեր սուրբ նահատակների բարեխօսութեամբ, խաղաղութիւն 
պարգեւի ողջ աշխարհին, ապահովութիւն ու բարօրութիւն` Հայաստան եւ Արցախ մեր երկրին եւ 
աշխարհասփիւռ մեր ժողովրդին: Թող Բարձրեալի ողորմութիւնը, օրհնութիւնն ու խնամքը հովանի 
լինեն ամէնքիս, այսօր եւ միշտ. ամէն: 
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ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ 
ԱՅՑԵԼԵՑ ԾԻԾԵՌՆԱԿԱԲԵՐԴԻ 

ՅՈՒՇԱՀԱՄԱԼԻՐ 
 

Ապրիլի 24-ին Վեհափառ Հայրապետը Մայր 
Աթոռի միաբաններուն ուղեկցութեամբ այցելեց 
Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիր` ոգեկոչելու 
Հայոց Ցեղասպանութեան սուրբ նահատակ-

ներու յիշատակը:  
Ծաղկեպսակի զետեղումէն յետոյ անմար կրա-

կին առջեւ, Վեհափառ Հայրապետի նախագա-

հութեամբ կատարուեցաւ Հայոց Ցեղասպանու-

թեան սուրբ նահատակներու բարեխօսական 
կարգ: 

 

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՍՈՒՐԲ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒ 

ՈԳԵԿՈՉՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԷՋ 
 

Ապրիլի 24-ին` Հայոց Ցեղասպանութեան սուրբ նահատակների յիշատակի օրուան առիթով Ս. 
Պատարագ մատուցուեցաւ Ս. Գայանէ վանքին մէջ: 
Պատարագիչն էր Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի դիւանա-

պետ Գերաշնորհ Տ. Արշակ եպիսկոպոս Խաչատրեանը: 
Արշակ Սրբազան, իր քարոզին մէջ ըսաւ. «Ցեղասպանու-

թիւնը մեր ժողովրդի նկատմամբ շարունակւում է նաեւ 
այսօր եւ այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն վերացել մեր 
ազգին հասցուած  հոգեւոր, հոգեբանական, բարոյական ու 
նիւթական ահռելի կորուստների  հետեւանքները: Հանդուր-

ժել մեղքը, նշանակում է ոչ միայն դառնալ յանցակից, այլեւ 
ճանաչել դրա օրինաչափութիւնը, նուիրագործել մեղսա-

գործութիւնը, յանցագործութիւնը դարձնել կենսակերպ եւ 
հարբերութիւնների պարզաբանման գործիք»:  

Անդրադառնալով ցեղասպանութեան սուրբ նահատակներու յիշատակին` Սրբազան Հայրը ընդգծեց. 
«Մեր նահատակները մեր ուժն են եւ մեր զօրութիւնը: Այնքան ժամանակ, որքան կը պահպանենք 
հաւատարմութիւնը մեր սուրբ նահատակներին, այնքան ժամանակ, քանի դեռ կը պայքարենք 
ցեղասպանութեան աղէտալի հետեւանքների վերացման համար, ահա ճիշտ այդքան ժամանակ մենք կը 
շարունակենք մնալ հաւատարիմ մեր ինքնութեանը եւ արժանի ժառանգը` մեր նահատակուած 
հայրերի: Նահատակների յիշատակի նուիրական այս օրը սաղմոսերգուի հետեւողութեամբ ուխտերգ է 
դառնում համազգային մեր պոռթկումը` «Ով սուրբ նահատակներ, եթէ մոռանանք ձեզ, թող չորանան 
մեր ձեռքերը, եւ եթէ չյիշենք ձեզ, թող մեր քիմքերին մեխուեն մեր լեզուները»»: 
Իր խօսքի աւարտին պատարագիչ Սրբազանը, պատգամեց․ «Ցեղասպանութեան սուրբ նահատակների 

նուիրական յիշատակի առջեւ ուխտի այս օրը մենք պարտք ունենք մեր նախնիների, մեր սերունդների եւ 
Աստուծոյ առջեւ` յաղթահարելու սիրոյ ու ներողամտութեան ճգնաժամը ներազգային մեր կեանքում: 
Լոկ կեղծիք են ու խաբէութիւն այլոց սիրելու մեր հաւաստիացումները, երբ չունենք սեր ինքներս մեր, 
մեր ազգի զաւակների ու մեր եղբայրների նկատմամբ: Նուիրական յիշատակի այս առաւօտ իմ հոգու 
խորքերից Քրիստոսի անունով դիմում եմ ձեզ` թափանցելու համար ձեր հոգու խորքերը. ամուր պահենք 
մեր հայկական ինքնութիւնը, չտրուենք քաղաքական ու գաղափարական այլածին հոսանքներին, ամէն 
ինչից առաջ եւ ամէն ինչից վեր մաքուր պահենք հայրենիքի սրբազան տարածքը օտարամուտ բարքերից 
ու կենսակերպից»: 
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ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ 

ՍՈՒՐԻԱ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՐԵԿԱՄԱԿԱՆ ԽՈՒՄԲԻ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԵԱՆԸ 
 

Ապրիլի 25-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ 
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսը ընդունեց Սուրիոյ Արաբական 
Հանրապետութեան խորհրդարանի Սուրիա-

Հայաստան բարեկամական խումբի ղեկավար 
Լիւսի Իսկանեանի գլխաւորած պատուիրա-

կութեանը:   
Նորին Սրբութիւնը, ողջունելով հիւրերը, 
ընդգծեց, որ վերջիններուն այցը Հայաստան 
Հայոց ցեղասպանութեան ոգեկոչման շրջանին 
լաւագոյնս կը վկայէ երկու ժողովուրդներու 
բարեկամական եւ ջերմ յարաբերութիւններու 
մասին, որոնք ունին դարուոր պատմութիւն: 

Հանդիպմանը Հայոց Հովուապետը գոհունակութեամբ արձանագրեց, որ Հայոց ցեղասպանութիւնը 
վերապրած հայ ժողովուրդի զաւակները կարողացած են ապաստան գտնել Սուրիա եւ կազմակերպել 
իրենց ազգային-հոգեւոր կեանքը՝ օգտակար ներդրում բերելով երկրի հասարակական կեանքի տարբեր 
ոլորտներու առաջընթացին: Այս առիթով Վեհափառ Հայրապետը, վերհիշելով իր այցերը Սուրիա, 
ինչպէս նաեւ հանդիպումները Սուրիոյ նախագահին հետ, ուրախութեամբ հաստատեց հայ համայնքի 
նկատմամբ Սուրիական իշխանութիւններու կողմէ ցուցաբերուող հոգատար վերաբերմունքը: Նորին 
Սրբութիւնը իր երախտագիտութիւնը յայտնեց Սուրիոյ խորհրդարանին Հայոց Ցեղասպանութիւնը 
ճանչնալուն  եւ դատապարտելուն համար: 
Իր հերթին տիկին Լիւսի Իսկանեանը, Նորին Սրբութեանը ներկայացնելով պատուիրակութեան 
անդամներուն, հաստատեց, որ Սուրիոյ իշխանութիւնները կը շարունակեն իրենց աջակցութիւնը բերել 
սուրիահայութեան խրախուսելով վերջինիս ներգրաւուածութիւնը երկրի քաղաքական, տնտեսական եւ 
մշակութային գործընթացներուն մէջ: 
Զրոյցի ընթացքին անդրադարձ կատարուեցաւ Ադրբեջանի վերահսկողութեան տակ տարածքներու 
հայկական հոգեւոր-մշակութային ժառանգութեան պահպանութեան խնդիրներուն, սրբավայրերու ու 
խաչքարերու պղծման եւ ոչնչացման դէպքերուն:  
 

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍU ԸՆԴՈՒՆԵՑ 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԸ 
 

Ապրիլի 28-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ ընդունեց ՀՀ փաստաբաններու պալատին նախաձեռնութեամբ 
գումարուած «Փաստաբանութիւնն ինտէգրացիոն գործընթացների համատեքստում․ հեռանկարներ եւ 
մարտահրաւէրներ» խորագրով միջազգային համաժողովի մասնակից փաստաբաններ, գլխաւորու-

թեամբ ՀՀ փաստաբաններու պալատի նախագահ Սիմոն Բաբայեանի:  
Հայցելով Վեհափառ Հայրապետի օրհնութիւնը` պարոն Բաբայեանը տեղեկացուց, որ Մայր Աթոռ են 
ժամանած Հայաստանի, Ռուսաստանի, Վրաստանի եւ Ֆրանսայի փաստաբաններու պալատներու 
ներկայացուցիչներ, որոնք նպատակ ունին ծանօթնալու հասարակական կեանքին մէջ Հայ Եկեղեցւոյ 
առաքելութեան եւ իրաւական ոլորտի մէջ ունեցած աւանդին:  
Հանդիպմանը Նորին Սրբութիւնը, անդրադարձ կատարելով հայ ժողովրդի կեանքին մէջ Եկեղեցւոյ 
առանցքային դերակատարութեան, ընդգծեց, որ  Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին դարեր 
շարունակ եղած է ազգային ու հոգեւոր արժէքներու կրողն ու հայու ինքնութեան կերտողը` երբ 
պետականութիւնը բացակայ եղած է,  ստանձնելով հայորդիներու իրաւունքներու եւ քրիստոնէական 
հաւատքին պաշտպանութիւնը:  
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Անդրադառնալով գիտաժողովի կարեւորու-

թեանը, հայ ժողովրդի համար յատկապէս այս 
դժուարին ժամանակներուն մէջ, Հայոց Հայրա-

պետը յոյս յայտնեց, որ բարեկամ երկիրներու 
փաստաբանները, հաղորդ ըլլալով Հայաստանի 
ու Արցախի առջեւ ծառացած մարտահրաւէր-

ներուն, միջազգային հաթակներու մէջ կը պաշտ-

պանեն հայ ժողովուրդի արդար իրաւունքները:  
Զրոյցի ընթացքին Նորին Սրբութիւնը անդրա-

դարձաւ նաեւ արցախեան 44-օրեայ պատերազ-

մին եւ անոր հետեւանքներուն, գերիներու 
վերադարձման խնդիրին, Ադրբեջանի կողմէ 

տարուող հայատեաց քաղաքականութեան, որը 

ուղղուած է ոչ միայն արցախահայութեան, այլեւ Ադրբեջանի վերահսկողութեան տակ յայտնուած 
համամարդկային նշանակութիւն ունեցող կրօնական, հոգեւոր-մշակութային կոթողներու դէմ: 

 Վեհափառ Հայրապետը վստահեցուց, որ հայ ժողովուրդը քրիստոնէական  հաւատքին շնորհիւ եւ 
բարեկամ ու հաւատակից ժողովուրդներու զօրակցութեամբ ուժ կը գտնէ յաղթահարելու առկայ 
դժուարութիւնները: 
 

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ 
ԸՆԴՈՒՆԵՑ ԱՐՑԱԽԻ ՆԱԽԱԳԱՀԸ 

 

Ապրիլի 30-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ 
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 
մէջ հանդիպում ունեցաւ Արցախի Հանրա-

պետութեան նախագահ Արայիկ Յարութիւն-

եանի հետ: 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն, ի դէմս նախա-

գահի, իր օրհնութիւնն ու բարեմաղթանք-

ները փոխանցեց Արցախի ժողովուրդին` 
վստահութիւն յայտնելով, որ Հայաստանի եւ 
Արցախի համար այս ծանր ու պատաս-

խանատու ժամանակահատուածին առկայ 
բոլոր դժուարութիւնները կը դիմագրաւուին 

համազգային միասնականութեամբ ու մեր ժողովուրդին յատուկ արիութեան եւ տոկունութեան ոգիով: 
Արցախի նախագահը իր երախտագիտութիւնը յայտնեց Վեհափառ Հայրապետին` Արցախին մշտապէս 
սատար կանգնելու համար, ընդգծեց, որ հերթականօրէն հայ ժողովուրդը` մասնաւորապէս 
արցախահայութիւնը, ճակատագրական ժամանակներ կ'ապրի եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին ու 
հոգեւոր դասին աղօթքները շատ կարեւոր են առկայ փորձութիւնները յաղթահարելու համար: 
Հանդիպմանն անդրադարձ կատարուեց արցախահայութեան առջեւ ծառացած մարտահրաւէրներուն, 
44–օրեայ պատերազմի հետեւանքներու յաղթահարման ուղղուած քայլերուն եւ անվտանգութեան 
խնդիրներուն:  
Զրոյցի ընթացքին մասնաւոր անդրադարձ կատարուեցաւ Արցախի թեմի գործունէութեան, Ադրբեջանի 
վերահսկողութեան տակ յայտնուած տարածքներուն մէջ հայկական հոգեւոր–մշակութային, պատմա-

կան ժառանգութեան պահպանութեան խնդիրներուն: 
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Շբ., 2 Ապրիլ – ՀՀԲԿ-ի Harmony in Diversity ձեռնարկը շատ մը 
մշակոյթներ իրարու մօտեցուց: Յայտագիրը կ'ընդգրկէր երգ, 
պար եւ երաժշտութիւն: Կարելի եղաւ յարաբերութիւն ստեղծել 
եւ ծանօթանալ մասնակից խումբերու իւրայատուկ աւանդու-

թեանց: 

Այս գեղեցիկ ձեռնարկին զօրակցած էր Multicultural NSW-ն 

զայն ֆինանսաւորելով, որուն համար ՀՀԲԿ-ն եւ մասնակից-

ները կը յայտնեն իրենց երախտագիտութիւնը: 

Տաղանդաւոր դերակատարները տրամադրուած էին Mosaic 

Multicultural Centre-ի, Ճաբոնական համայնքի ազգագրական 
պարախումբի, Չինական համայնքի պարախումբի, Չինական 
Թայ Չի Խումբի կողմէ: Մեր կողմէն դաշնամուրով մասնակ-

ցեցաւ Օրիորդ Սօնա Պէրպէրեան, իսկ Տիկին Մարիաննա 
Պօղոսեան մենապարեց Հայկական պար եւ ղեկավարեց հայ-
կական երգչախումբը կազմուած Կեդրոն յաճախող մեծահա-

սակներէ: 

Մշակութային զուգակցում գեղարուեստի ճամբով: Յատուկ 
հրաւէրով ներկայ էին Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արք 
Նաճարեան, ՆՍՈւ-ի բազմամշակոյթի նախարար Մարք Քուրէ, 
Ուիլուպիի Խորհրդարանի ներկայացուցիչ Թիմ Ճէյմս, Ուիլու-

պիի քաղաքապետուհի Թանիա Թէյլըր, Ուիլուպիի քաղաքա-

պետարանի անդամ Սարգիս Մուրատեան, Արժանապատիւ 
հոգեւոր հայրեր՝ Տէր Պարթեւ Աւագ քահանայ Գարագաշեան, 
Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան, Արժ Տէր Միւռոն 
Քահանայ Աւետիսեան, Թեմականի ատենապետ եւ փոխատե-

նապետ Տիարք Սարգիս Տէր Պետրոսեան եւ Ստեփան Գրգեա-

շարեան, Սուրբ Յարութիւն եւ Երրորդութիւն եկեղեցիներու 
ծխական խորհուրդներու ատենապետներ՝ Տիար Պետրոս 
Զօրլու եւ Տիկին Լալա Կարապետեան եւ Տիկին Սուն Հէյ Քիմ:  

Իր բացման խօսքին մէջ Անի Քիւրիւմլեան բացատրեց այս 
ձեռնարկին նպատակը: «Բարի կէսօրէ ետք եւ շնորհա-

կալութիւն բոլորիդ այսօր այստեղ գտնուելուն: ՀՀԲԿ-ի կեդրոնը 
մշակոյթներու այլազանութեան փեթակ Չացուուտի մէջ կը 
գտնուի: Մենք կապեր ունինք զանազան համայնքներու հետ 
ինչպիսիքն են Քորէական, Ճաբոնական, Չինական, Ապօրիճին, 
Հրէական եւ Ինտոնեզական համայնքները:  

 

            Լուրեր Հայ Համայնքի Բարեկեցութեան 
Կեդրոնի (ՀՀԲԿ) Ապրիլ 2022-ին Տարած 

Աշխատանքներու Մասին      

https://www.facebook.com/multiculturalnsw?__cft__%5b0%5d=AZVgzDZi3-1RO00vXcRwpDG6y55N2o7nhdEnXpEFFFUvUwFiKYSow1GDuSup9LWlIgBS-bgqMUMwutu3AOFgc9FBA7GQ3bPZ1jSKvFBsTbTLK67q8xS5BNMTqJOWAc302zzOUCadJTmpHxrasweO2a3dvwVIQemHRTNU5Q5kYLWfeW5JnQAGQG7CQCYojjZ5-yQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Mosaic-Multicultural-Centre-741042342586854/?__cft__%5b0%5d=AZVgzDZi3-1RO00vXcRwpDG6y55N2o7nhdEnXpEFFFUvUwFiKYSow1GDuSup9LWlIgBS-bgqMUMwutu3AOFgc9FBA7GQ3bPZ1jSKvFBsTbTLK67q8xS5BNMTqJOWAc302zzOUCadJTmpHxrasweO2a3dvwVIQemHRTNU5Q5kYLWfeW5JnQAGQG7CQCYojjZ5-yQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Mosaic-Multicultural-Centre-741042342586854/?__cft__%5b0%5d=AZVgzDZi3-1RO00vXcRwpDG6y55N2o7nhdEnXpEFFFUvUwFiKYSow1GDuSup9LWlIgBS-bgqMUMwutu3AOFgc9FBA7GQ3bPZ1jSKvFBsTbTLK67q8xS5BNMTqJOWAc302zzOUCadJTmpHxrasweO2a3dvwVIQemHRTNU5Q5kYLWfeW5JnQAGQG7CQCYojjZ5-yQ&__tn__=kK-R
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Բազմամշակութային ծրագիրներու նպատակն է աւելի խորացնել այս յարաբերութիւնները մշակութային 
փոխանակումներ կատարելով, որոնք ոչ միայն իրարհասկացողութեան կը ծառայեն այլ առիթ կը 
հանդիսանան սորվելու իւրաքանչիւր համայնքի կիրարկած բարի սովորութիւնները: Հայ համայնքը 
ինքնին բազմատեսակ է, որովհետեւ ան կազմուած է Հայաստանէն, Լիբանանէն, Սուրիայէն, Իրաքէն, 
Իրանէն, Եգիպտոսէն, Յորդանանէն եւ Թուրքիայէն գաղթողներէ: Լեզուն արգելք չէ այս ծրագրին մէջ, այլ՝ 
առաւելութիւն: 

Այս ծրագիրը կը միտի ընդլայնել իւրաքանչիւր համայնքի տաղանդները բարեկեցութեան բնագաւառէն 
ներս միեւնոյն ատեն խորտակել արգելքները, որոնք կը խոչնդոտեն համայնքային երկխօսութիւնը: 
Մշակութային փոխանակութեանց միջոցաւ մեր նպատակն է խորացնել մշակութային կապերը 
զանազան մշակութային խմբակցութեանց միջեւ նաեւ ցոյց տալ մեր հոյակապ տաղանդները եւ մեր 
ուժգնութիւնը: Այս Ծրագիրին գործադրութիւնը մասնակիցներու մօտ իրարու նկատմամբ յարգանք 
պիտի ստեղծէ: 

Հայ համայնքը դրական կեցուածք ունի մշակոյթներու միջեւ կապերու հաստատման: ՀՀԲԿ-ն Հայութեան 
որդեգրած սկզբունքով կ'առաջնորդուի հետեւաբար կը հասկնայ Հայ համայնքին պէտքերը: Ասոնց 
մանրամասնութիւնները հասկնալի են բոլոր անոնց կողմէ, որոնք համայնքային աշխատանքներու մէջ 
ներգրաւուած են: Այս սկզբունքով առաջնորդուող կազմակերպութիւններու հետ է որ կը փափաքինք 
յարաբերութիւն ստեղծել: Բազմամշակութային ձեռնարկներ տեղի կ'ունենան Ուիլուպիի մէջ, 
որովհետեւ ան բնակավայր է տարբեր համայնքներու: Այսպիսով մենք կը հրաւիրենք տարբեր 
համայնքներ կապեր հաստատելու նաեւ մեզի հետ»:    

Գեղարուեստական յայտագրի աւարտին, նախարար Մարք Քուրէ գնահատեց մասնակիցները եւ 
կազմակերպողները: Սրբազան հայրը շնորհակալութիւն յայտնեց նախարար Քուրէին իր ցուցաբերած 
զօրակցութեան համար եւ հաւաստիացուց որ ներկաները ականատես եղած էին «մշակութային 
մոզաիքի մը ցուցադրման եւ երաժշտութիւնը մեզ դարձուցած էր մէկ ամբողջութիւն»: Ապա Սրբազան 
հայրը նախարարը պատուեց հայկական նուռի ձեւ աղամանով մը, որ կը խորհրդանշէ կեանք, 
աւանդութիւն եւ յաջողութիւն: 

Աւարտին, 80-ի շուրջ մասնակիցները հիւրասիրուեցան հայկական եւ այլ ուտելիքներով: 
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Դշ., 27 Ապրիլ – ՀՀԲԿ-ի երկրորդ մշակութային փոխանակման ձեռնարկը 
տեղի ունեցաւ կ.ե. ժամը 5-ին: Եւ չկայ աւելի լաւ միջոց մշակութային 
փոխանակման  քան կերակուրը... Այս ձեռնարկը հովանաւորուած էր 
Multicultural NSW-ի կողմէ: 

Այս միջոցառման մեր տրամադրութեան տակ էին երկու 
տաղանդաւոր խոհարարներ, Փաուլօ Կաթթօ եւ Սվէթլանա 
Խաչատուրեանը, որոնք յաջորդաբար բացայայտեցին գաղտնիքները 
իտալական Քանոլի եւ Փաննա Քոթա եւ հայկական Գաթաի 

պատրաստութեանց: 
Փաօլօ Կաթթօն, ծնեալ աշխարհի ամենէն գեղեցիկ վայրերէն մէկուն՝ 

Սիկիլիոյ Թաօրմինա քաղաքին մէջ, ուր երկինքն ու երկիրը իրարու կը 
հանդիպին բլուրներու մէջ եւ ուր յասմիկի բոյրը կը լեցնէ քաղաքին 
փողոցները: 
Փաօլօ չափազանց աշխատասէր խոհարար է, ան միաժամանակ աշխատած է 
երեք գործեր մինչեւ բաւարար գումար հաւաքելը բանալու համար իր 
անձնական ճաշարանը՝ Կաթթօ Մաթթօ-ն: Այդ օրէն սկսեալ ան կամաց 
կամաց սկսաւ հաճոյքով վայելել խոհանոցի մէջ տարած իր անընդմէջ 
ճիգերուն արդիւնքը: Ճաշարանը նշանաւոր է տեղական, Աւստրալական եւ 
միջազգային մաշտապներով:   
Փաօլօն նաեւ հիմը դրաւ “Eating Place”-ին,  Սիտնի բերելով իտալական 

«փողոցի կերակուրը Italian street food », յատկապէս հարաւային Իտալիոյ 
կերակուրները: 
Ան յիշեց իր մանկութեան տեղի ունեցած փառատօները, մեծ մայրիկներէն 

ժառանգած հարաւի առողջարար ուտելիքները, ընդգծելով իր հարաւէն սերած 

ըլլալը եւ իր ունեցած հարաւիտալական մշակութային խորունկ արմատները:  
 

Սվեթլանան ծնած է Հայաստանի Լոռի գաւառի Ալավերտի քաղաքը: Եփելու 
սէրը իր մէջ դրուած է իր ծնողներուն եւ մեծ ծնողաց կողմէ: 
Կանուխ տարիքէն անոնք Սվեթլանային սորվեցուցին կարեւորութիւնը 
հայկական կերակուրներ եփելու արուեստին եւ մանաւանդ՝ այդ 
գիտելիքներուն փոխանցումը ապագայ սերունդներուն: 
Երեխայութենէն Սվեթլանան սորված է եփել աւանդական համեղ 
թխուածքներ եւ կերակուրներ: Ան այսօր ոչ միայն հաճոյքն ունի իր 
զաւակներուն փոխանցելու իր սորվածները այլ բոլոր անոնց, որոնք 
կը սիրեն եփելը եւ կը փափաքին զայն սորվիլ: 

 

Երկու խոհարարները տեղեկացուցին 20 
մասնակիցները անուշեղէններու ծագումին եւ զանոնք 
պատրաստելուն մասին: Աւելի ուշ, մասնակիցները 
պատրաստեցին անուշեղէններ եւ զանոնք տարին 
իրենց հետ պատրաստութեան բաղադրատոմսերուն 
հետ միասին: 
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Փարոս (Փ)-  Թէեւ արդէն ձեզ շատ մարդ կը ճանչնայ սակայն պիտի 
խնդրէինք դուք զձեզ ներկայացնել Փարոսի ընթերցողներուն ըլլայ 
Աւստրալիոյ եւ ըլլայ արտասահմանի մէջ: 
Տէր Միւռոն (ՏրՄ) - Աւազանի անունով Տիգրան, ծնած եմ Հալէպ 
1986ին: Նախնական կրթութիւնը ստացած եմ Ազգ. Հայկազեան 
Վարժարանին մէջ: 1998-1999էն մինչեւ 2004-2005 ուսումնական 
տարեշրջան ուսանած եմ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Անթիլիասի 
Դպրեվանքը աւարտելով Ժառանգաւորացի եւ Ընծայարանի բաժինները, որոշելով ամուսնացեալ 
քահանայութեան ճամբով նուիրուիլ եկեղեցական, ազգային, մշակութային եւ կրթական ծառայութեան: 
Քահանայ ձեռնադրուած ու օծուած եմ ձեռամբ Գերշ. Տ. Շահան Ս. Արք. Սարգիսեանի, Հալէպ, 25 
Նոյեմբեր 2006ին, վերակոչուելով Տ. Միւռոն: Դասաւանդած եմ հայկական վարժարաններու մէջ կրօն եւ 
հայերէն լեզու: Խմբագրած եմ գիրքեր եւ Կիրակնօրեայ լրատու: Հեղինակած եմ «Յոյսի եւ Լոյսի Տաճար» 

պատմական գիրքը:  
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԵՒ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆՆԵՐՍ  

1. Հալէպի «Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ» եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ, 2006-2010թթ.:  
2. Րագգայի «Ս. Աստուածածին» եկեղեցւոյ այցելու հոգեւոր հովիւ, 2006-2010թթ.:  
3. Քեսապի «Ս. Աստուածածին» եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ 2010-2015թթ եւ Սուրիական քաղաքացիական 
պատերազմի միջոցին «Սուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան եւ Վերականգնումի «Քեսապ»ի եւ 
որոշակի ատեն ալ «Ծովեզերեայ Շրջան»ի Գործադիր Մարմնի» ատենապետ, ինչպէս նաեւ՝ Քեսապի 
Համազգայինի մանկապատանեկան «Կանթեղ» երգչախումբի խմբավար եւ «Քեսապն ու Քեսապցիները» 
հասցէագիրքի խմբագիր:  
4. Այնճարի «Ս. Պօղոս» եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ, 2015էն մինչեւ Դեկտեմբեր 2021: 
5. Այժմ՝ Սիտնիի «Ս. Երրորդութիւն» Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ: 
 

(Փ) -  Կրնա՞ք մեզ լուսաբանել Քեսապի շտապ օգնութեան կարեւոր մանրամասնութեանց մասին որուն 
ատենապետն էիք դուք: 
(ՏրՄ) - Քեսապը իբրեւ Կիլիկիոյ վերջին մէկ պատառիկը, ինչպէս ամէն հայու, այնպէս ալ ինծի համար 
սրբազան արժէք է, մեր նախահայրերէն մեզի կտակուած օրհնեալ հող, մշակոյթ եւ կեանք է: 2012-2015 

իբրեւ ատենապետ Քեսապի տեղահանութեան եւ վերադարձի պատմական ամենակարեւոր 
հանգրուաններուն Սուրիոյ պետութեան մօտ, ինչու չէ նաեւ համազգային, միջազգային ու միջկրօնական 
մակարդակներու վրայ, կը ներկայացնէի հայ երեք համայնքներն ու բոլոր ազգային կազմակերպու-

թիւնները: Կազմին մէջ էին համայնքներու եւ կազմակերպութեանց ներկայացուցիչները: Քեսապի 
Շտապ Օգնութեան Մարմինը կը գործէր համախորհուրդ Սուրիահայ Շտապ Օգնութեան եւ 
Վերականգնումի Մարմինին:  
Աշխատանքային գլխաւոր բնագաւառներն էին՝ 
Ա. Նիւթական եւ պարենային օժանդակութիւն ապահովել: 
Բ. Քարոզչական եւ յարաբերական լայնածաւալ գործունէութիւն մշակել պետական, համայնքային, 
քաղաքական, ռազմական եւ համաշխարհային կողմերու եւ կազմակերպութիւններու հետ: 
Գ. Բնակարանային հարցերը լուծել, երդիք մը ապահովելու համար պատերազմէն տուժած ու անօթեւան 
մնացած ընտանիքներուն: 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ ՍՈՒՐԲ ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ 
ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀՈԳԵՒՈՐ ՀՈՎԻՒ 

ԱՐԺԱՆԱՊԱՏԻՒ ՏԷՐ ՄԻՒՌՈՆ ՔԱՀԱՆԱՅ 
ԱՒԵՏԻՍԵԱՆԻ ՀԵՏ  
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Դ. Առողջապահական խնդիրները լուծել (դեղեր, բժիշկ, հիւանդանոց...): 
Ե. Վերականգնումի աշխատանքներ մշակել, առանց խնայելու որեւէ ճիգ վերադարձնելու ոեւէ ազգային 
իր տունն ու տեղը: 
 

(Փ) -  Այնճարը ուրիշ փորձառութիւն մըն էր ձեզի համար: Երկիրը տարբեր, պայմանները տարբեր: 
Ինչպիսի՞ ուղեցոյց եղաւ ձեզի համար Այնճարը: 
(ՏրՄ) - Այնճարը ներկայ Մուսալեռցիներու օրրանն է, Լիբանանի մէջ շնչող փոքրիկ Հայաստան մըն է: 
1939էն ցայսօր Այնճարի մէջ, ինչպէս 1915ին Մուսա Լերան 40 յաղթական օրերը կերտած 
Մուսալեռցիները, այնպէս ալ անոնց շառաւիղները կը շարունակեն իրենց գոյութիւնը պահել հայօրէն 
ապրելու եւ ամուր կառչած մնալու ազգային եւ հոգեւոր սրբութիւններուն եւ արժէքներուն: 2015-2021 

իբրեւ Այնճարի Հոգեւոր Հովիւ եւ կրթական մշակ ծառայելով ինքզինքս ինչպէս որ էր Քեսապի մէջ, 
այնպէս ալ Այնճարի մէջ հպարտ կը զգամ ծառայած ըլլալուս եւ այդ ջահին մէջ ձէթ աւելցնելու իմ դոյզն 
բաժինս բերած ըլլալուս համար:  
Հետեւաբար, հակառակ երկրի տարբերութեան, Այնճարը իր բարբառով, բարքերով ու սովորութիւններով 
նմանակն է Քեսապին: Անձնապէս մեծ փորձառութիւններ ապրած եմ եւ հայու արարող կամքով 
տոգորուած շրջանի ազգային, պետական, կրթական եւ հոգեւոր այրերու համագործակցութիւնը, սէրն ու 
գուրգուրանքը վայելած եմ:   
 

(Փ) -  Գիրք մը հեղինակած էք: Կրնա՞ք հակիրճ բացատրութիւն տալ անոր մասին: 
(ՏրՄ) – «Յոյսի եւ Լոյսի Տաճար» պատմական գիրքը հեղինակած եմ Պարոն Եսայի Հաւաթեանի հետ 
միատեղ ջանքերով, լոյս մը սփռած ըլլալու համար ընդհանրապէս Այնճարի հիմնադրութեան 
պատմութեան եւ յատկապէս Այնճարի «Ս. Պօղոս» Եկեղեցւոյ հիմնադրութեան՝ իր 60ամեակին առիթով: 
Գիրքը իւրայատուկ է իր նախապէս անտիպ լուսանկարներով, որոնք պատմական եւ մշակութային մեծ 
արժէք կը ներկայացնեն:   
 

(Փ) - Կը կարդանք եւ կ'իմանանք որ երեք-չորս ամիսներու ընթացքին բաւական լայն գործունէութիւն 
տարած էք Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ շրջանակին մէջ: Առանց ձեր համեստութիւնը վիրաւորուած 
զգալու կրնա՞ք թուել ձեր աշխատանքին ցարդ տուած արդիւնքները: 
(ՏրՄ) – Յուզումնալից էր տեսնել մարդոց հիւրընկալի արցունքոտ աչքերը Եկեղեցւոյ եւ իրենց տուներէն 
ներս: Հոգեւոր Հովիւի տեղն ու դերը անփոխարինելի է մեր հաւաքական կեանքի կազմուածքին մէջ: 
Ներկայութիւնս ինքնին վերականգնելու յոյս եւ կառուցողական աշխատանքի մղուելու բաւարար 
պատճառ էր ծխայիններուն համար: 
Այստեղ մեծապէս երախտագիտութիւնս կը յայտնեմ Աւստրալիոյ եւ Նոր Զելանտայի Թեմի 
Առաջնորդին՝ Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արք. Նաճարեանին, որուն իմաստուն կարգաւորումով եւ 
Թեմական Խորհուրդի հաստատումով կոչուեցայ ծառայելու Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ ճամբով մեր 
սիրելի ժողովուրդի զաւակներուն: 
Ցարդ հերթական Կիրակնօրեայ սուրբ Պատարագի կատարողութեամբ, Ժողովրդային եւ 
երիտասարդական Սուրբ Գիրքի սերտողութիւններով, Դպրաց Դասի հերթական փորձերով, անցնող 
Մեծ Պահքի արարողութիւններով եւ Աւագ Շաբաթով, զանազան աւանդութիւններու եւ 
արարողակարգերու վերակենդանացումով ու կիրառումով, վարչական եւ յանձնախմբային կեանքի 
վերաշխուժացումով, կարգի ու կանոնի վերահաստատումով, հեռակայ ու մօտիկ ծրագիրներ մշակելով 
կը հաւատամ որ տակաւին աւելիով կը վերաթարմացուի եւ կը կայունանայ համայնքային կեանքը:     
 

(Փ) –  Ձեր շրջանը, այսինքն Արեւմտեան Սիտնին, բաւական ընդարձակ շրջան է եւ Հայութիւնը բաւական 
ցրուած: Ի՞նչ են ձեր եւ Ծխական խորհուրդին ռազմավարական եւ մարտավարական ծրագիրները 
ժողովուրդը եկեղեցւոյ շուրջ համախմբելու: 
(ՏրՄ) – Եթէ ծխայինը եկեղեցի չի գար իրեն յատուկ պատճառներով՝ հոգեւոր պաղութիւն, ազգային 
գունատութիւն, անտեղեակութիւն... եկեղեցին իրեն պէտք է տանինք, փոխկապակցութիւնը ամրագրենք 
եւ շրջանը ընտանեկան քաղցր մթնոլորտի վերածենք:  
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Առ այժմ սկսած եմ այցելութիւններ կատարել, յոյսով որ բոլորը կրնամ գտնել, այդ առիթով 
իւրաքանչիւրի տունն ու ընտանիքը օրհնել եւ վիճակագրական պատկերի համար յատուկ տոմարի մէջ 
արձանագրել ամէն անհատ եւ ընտանիք: 
Ծխական Խորհուրդին հետ պիտի կազմենք մարդահամարի յատուկ յանձնախումբ, կարենալ, կարելի 
արագութեամբ, հաւաքագրելու ընտանիքները: Միւս կողմէն, անսալով ծխայիններու եւ 
երիտասարդներու պահանջքներուն, ջանալ բոլորը գոհացնել առաւել կազմակերպելով մեր հաւաքական 
կեանքը, ինչպէս նաեւ առկայծ պահելով համախմբելու ծխայինները մեր ազգային եւ հոգեւոր 
արժէքներուն եւ սրբութիւններուն շուրջ, նոր թափ ու ուժգնութիւն տալով մեր բոլոր աշխատանքներուն, 
որոնք կը ներառեն փոքրիկը, պատանին, երիտասարդն ու ծերունին: 
 

(Փ) -  Կրնա՞ք մանրամասնութիւններ տալ երիտասարդներու հետ ձեր ունեցած փորձառութեան մասին 
յատկապէս Ս. Գրոց սերտողութեանց հետ առնչուած: 
(ՏրՄ) – Շուրջ 18 երիտասարդներ կը մասնակցին Ս. Գիրքի սերտողութեանց, որոնց ներկայութեան 
համար մեծապէս ուրախ եմ եւ միաժամանակ յոյսով եմ որ իրենց թիւը աճ պիտի արձանագրէ:  
Բոլոր մասնակիցներուն քով զգալի է ծարաւը Աստուծոյ կենարար խօսքերուն: Անոնցմէ շատեր սահուն 
հայերէնով Աստուածաշունչ կʾընթերցեն, իսկ ուրիշներ ալ անգլերէն լեզուով կը կարդան: 
Բացատրութիւնները ընդհանրպէս կը կատարուին հայերէն լեզուով, իսկ երբեմն ալ բանալի բառերն ու 
միտք բանին անգլերէն լեզուով կը տրուի իրենց: Բոլորն ալ իրենց Աստուածաշունչերը իրենց հետ կը 
բերեն եւ կʾօգտագործեն: Յառաջիկային ծրագիր ունինք «Սուրբ Գիրքի Յանձնախումբ» կազմելու, 
որպէսզի առաւել կազմակերպ ձեւով Սուրբ Գիրքի բացատրութեան կողքին ներկայացումներ 
կատարուին տօներու, սուրբերու եւ արարողութիւններու մասին, շարականներու եւ հոգեւոր երգերու 
կատարողութիւն տեղի ունենայ, ընկերային մթնոլորտ զարգանայ... եւ երիտասարդներն ու ժողովուրդը 
իրենց մասնակցութեամբ առաւել ներգրաւուին սիրով եւ ուրախութեամբ ներկայ ըլլալու:      
 

(Փ) -  Ի՞նչ ապագայ երկար եւ կարճժամկէտ ծրագիրներ ունիք եկեղեցւոյ գործունէութեան հետ առնչուած: 
(ՏրՄ) – Եկեղեցւոյ գործունէութեան յաջողութիւնը կախեալ է իր ներքին կազմակերպ եւ համախորհուրդ 
իրավիճակէն: Նկատի ունենալով Աւստրալահայ անհատն ու ընտանիքը, ազգապահպանութեան ծիրէն 
ներս շատ մեծ մարտահրաւէրներու դիմաց են, իսկ եկեղեցին կը հանդիսանայ անոնց փարոսը: Անոնց 
քայլերը դէպի եկեղեցի պիտի ուղղենք մեր երկար եւ կարճժամկէտ ծրագիրներով, որոնցմէ են՝ Ա. 
Եկեղեցւոյ տրատու անդամներու թիւի աճ Բ. Տիկնանց յանձնախումբը իր անդամագրեալներով Գ. 
Կիրակնօրեայ Դպրոցի իր տնօրէնութեամբ, ուսուցչակազմով եւ օգնականներով Դ. Դպրաց Դասը իր 
յանձնախումբով, երգչախումբի եւ խորանի ծառայողներու անդամներով, ինչպէս նաեւ 
մանկապատանեկան երգչախումբով ու ծնողաց յանձնախումբով Ե. Մարդահամարի յանձնախումբ Զ. 
Յարաբերական յանձնախումբ, որոնց պարտականութիւնը պիտի ըլլայ նպաստներ ապահովել եկեղեցւոյ 
նիւթական կարելիութիւնները բարելաւելու համար Է. Ընկերային ցանցերու յանձնախումբ, որոնց 
պարտականութիւնը պիտի ըլլայ առաւել կազմակերպ ու արդիական ձեւերով եկեղեցւոյ 
գործունէութիւնը ծանուցել ժողովուրդին: Ը. Օժանդակ յանձնախումբ, որոնց պարտականութիւնը պիտի 
ըլլայ նպաստել Ծխական Խորհուրդի աշխատանքներուն, վարչական փորձառութիւն ձեռք ձգել եւ 
պատրաստուիլ յառաջիկային իբրեւ վարչական եւ կամ յանձնախումբի մը մէջ ծառայութիւն մատուցող: 

Վստահաբար տակաւին լաւ չմշակուած ծրագիրներ եւս ունինք, որոնց բիւրեղացումն ու 
արդիւնաւորումը մօտ ատենէն կրնան ըլլալ:      
 

(Փ) -  Ի՞նչ կը պատգամէք մեր ընթերցողներուն: 
(ՏրՄ) – Մեր ընթերցասէրներուն լաւագոյնն ու բարին կը մաղթեմ, որպէսզի շարունակեն ընթերցելով 
իմացութեան մէջ ըլլալ, կամքով զսպանակուիլ, ամրօրէն պահպանելու հայու հաւատքը, գիրն ու 
մշակոյթը: 

Զրոյցը վարեց Նշան Պասմաճեան 
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EASTER MESSAGE  
TO OUR BELOVED COMMUNITY FAITHFUL 

 

“Why do you seek the living among the dead? He is not here, but is risen!” 
(Luke 24:5-6) 

 

Just as we are about to overcome the pain and suffering of Covid-19, the challenges 

posed by the  second Artsakh war, the world is engulfed in the Russian and 

Ukrainian dispute that shook the world in economic, social and political terms. 

Large numbers of Armenians live in both ussia and Ukraine, who are suffering 

because of this devastating war. 

 

this is not a mere regional conflict, but a war of cultures, civilizations, a war that is 

gone beyond the borders of these two countries with its dire economic, social, 

political consequences which can spread and engulf the whole world.  

 

As Christians, we are naturally opposed to any war, because it only spreads 

suffering, destruction and death. 

 

“We also glory in our sufferings, because we know that tribulation produces 

perseverance; perseverance, character; and character, hope.” (Romans 5:3-4) 

 

Despite all the difficulties we faced, our church bodioes, Armenian organistions, did 

their utmost to advance our community life. It is true that there were moments of 

pessimism or indifference, but they were short-lived. We are people who have gone 

through war and suffering, however defeat and despair are not part of our 

character.  It was a joy to see the diligent, harmonious and united efforts of the 

community bodies in the service of the Homeland and our community. We are 

confident this will be continuous for us all. 

 

May the risen Christ spread His triumphant spirit throughout Armenia, Artsakh 

and the entire Diaspora, where the Armenian people continue their lives in the 

path of Christ. 

 

On the occasion of Easter, I wish you all, good health and everlasting faith to face 

the trials in our lives and to achieve the realisation of our just rights and desires. 

 

Christ is risen from the dead, blessed is the resurrection of Christ. 
 

With prayers 

 
Archbishop Haigazoun Najarian 

Primate 
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DIOCESAN NEWS 

 
Saturday 1 April – The Primate His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian, accompanied by Diocesan Council 

Chairman Mr Sarkis Der Bedrossian, participated in the Holy Trinity Church Annual General Meeting, held in 

the Batmanian Church Hall. Reverend Father Miuron Avedisian praised the work that had been carried out so far 

and presented the future objectives and plans that will work toward revitalising the spiritual life within the 

community faithful. He stressed the importance of the Sunday school and the church youth groups – the 

development of which can only rejuvenate the church and guarantee the longevity of the Armenian Christians in 

the diaspora. He stressed the need to use all current means by adopting a policy of approaching all sections of the 

community in accordance with the local and current requirements. 
 

The elected Parish Council and office bearers are: 

Mrs Lala Garabedian  Chairperson 

Mrs Arshalouys Tahmizian Vice-chairperson 

Mr Vazken Yegenian  Secretary – Armenian 

Mr Garo Kouyoumdjian Secretary – English 

Mr Garo Arabian  Treasurer 

Mr Aramais Avetisian  Liaison to Ladies Auxiliary 

Mr Harout Hadjian  Advisor 
 

In his closing remarks, Archbishop Najarian congratulated 

the newly elected members of the Parish Council stating 

that there is a lot of work to be done. He praised the work 

undertaken by Father Miuron who has proved his commitment to the church and his people over the last three 

months. He acknowledged the work of the Parish Council and their plans for the church’s bright future. He 
recognised the healthy financial state of the church, despite the various impacts and restrictions of the pandemic. 

Further, the Primate instructed on their focus on the inner life of the church, as well as meeting the community 

needs to include the youth in church life, to create events to sustain national and church vibrancy. 

 

Saturday 2 April - An historic, unforgettable, memorable day in the life of 

the local community. A few years ago, prior to the onslaught of the 

pandemic, Ms Ello Meguerditchian, founder of EM Funerals, approached 

Archbishop Najarian with the concept of erecting a memorial in the 

Armenian section of the Frenchs Forest Bushland Cemetery, and to be 

funded by the Northern Cemeteries group. This company has taken over 

management of the Macquarie Park and Frenchs Forest Cemeteries, with 

Armenian sections allocated in each. We would remind our readers that a 

monument, dedicated to the Armenian Genocide, designed by architect 

Loris Kanjian, is located in Macquarie Park. The Frenchs Forest Cemetery 

management allocated the Armenian community a designated Armenian 

Lawn, six years ago, which was blessed by Archbishop Najarian, with 

community religious leaders and organisation representatives present.  

Archbishop accepted Ms Meguerditchian’s proposal, and hence, three 
years later, we witnessed the unveiling and blessing ceremony of the 

memorial monument. 

The  ceremony had  to be postponed three times  due to  Covid restrictions.  
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Initially the unveiling was to be officiated by the now former, NSW Premier the Hon Gladys Berejiklian with the 

Primate. Subsequently, the Diocesan Centre invited State MP and Member for Davidson, the Hon Jonathan 

O’Dea to officiate during the unveiling. Mr O’Dea is a great friend of the Armenian community and Chairman of 
the NSW Armenia-Australia Friendship Group. 

The ceremony commenced at 11am, with the Executive of One Crown/Northern Cemeteries, Mr David Ham’s 
welcome to all present. He invited the Administrator of the 

One Crown Cemeteries, Mrs Lee Shearer to offer her remarks. 

Mrs Shearer spoke of the 1.5 million Armenian victims of 

Genocide at the hands of the Ottoman Empire, martyred on 

the land they inherited from their own ancestors for 3000 

years. “Some survivors fled to Australia, making a life here, 
growing into a community of 50,000 today. It is a matter of 

pride for the Northern Cemeteries to build such a glorious 

monument in this cemetery symbolising the 1915 genocide 

and the continued existence of Armenians in Australia.” She 
praised all who had played a part in developing the concept of 

this memorial and its achievement. 

Mr Ham invited the Chairman of the Cemeteries and Crematoria NSW and Vice-

Chair of the Diocesan Council, Dr Stepan Kerkyasharian to deliver his address. Dr 

Kerkyasharian thanked and expressed his appreciation of Mrs Shearer’s 
predecessor, Pauline Triton, for making every effort to make this project a success. 

“This monument is a copy of the one at Tsitsernakaberd, which reminds us of how 
the Armenian people were able to live for thousands of years, despite the harshest 

conditions, but created and gave their best to the host country, such as is the case 

in Australia. The former Premier, Gladys Berejiklian, who, as you can all testify, 

was one of the best Premiers the country has had, and her name will go down in 

the history of Australia.” Dr Kerkyasharian continued by suggesting to all present, 
whenever visiting the cemetery, whether Armenian or non-Armenian, to stand 

before the monument, read the prayer, and leave with the soul eased. 

Parliamentary speaker Jonathon O’Dea started his speech with “Parev” {Hello} in 
Armenian, and honouring Gladys Berejiklian, stated that due to the three 

postponements of the ceremony, he felt  the most fortunate person to be taking 

part in the unveiling service in place of Gladys. He referred to the symbolic meaning of this monument, which 

was characterised by the transition from one life to another. “This monument is a valuable memorial to the 
Armenian and non-Armenian communities of 

Davidson”, concluded Mr O’Dea.  
Speaking in English, and then in Armenian, Ms Ello 

Meguerditchian thanked Mrs Pauline Triton and 

emphasised that this monument is in memory and in 

acknowledgement of all who have chosen Australia as 

their home. “Australia welcomed us in, and gave us 
opportunities to create and build our little Armenia here, 

by building churches, schools and organisations. May we 

remain appreciative of this, our exceptional country and 

also Northern Cemeteries, for their readiness to support 

and offer quality service to our community, and this 

monument is evidence of that”, concluded Ms Meguerditchian. 
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The young architect of the monument, Mr Vahag Vartan-

Boghossian, firstly thanked Archbishop Haigazoun 

Najarian, Reverend Father Avetis Hambardzumyan for 

their encouragement and trust in the “young architect”, the 
Diocesan Council and Northern Cemeteries, for accepting 

his plans and putting them into practice. Speaking about 

the perception of death, Vartan-Boghossian described it as 

“another part of life. The prospect of death reminds us of 
what is important in our 

lives. Therefore, this monu-

ment is dedicated to all who 

participated with their time, 

in their various capacities, their experience, particularly by this structure, the 

Armenian community of Sydney are immortalised”, explained Vartan-Boghossian. 

He further explained the stone base symbolises the deep millennial roots of 

culture and traditions of the Armenian people, interrupted and impacted by the 

genocide, represented by the bronze dividing into two, reaching to the sky 

signifying our perpetuity, our continuance and merging into our adoptive home 

land and communities of Australia, and finally forming a new and unique culture. 

Archbishop Najarian conducted the consecration and 

blessing of the monument, with the participation of 

parish priests Archpriest Reverend Father Bartev 

Karakashian, Father Avetis Hambardzumyan and 

Father Miuron Avedisian. Unfortunately, due to illness, Archpriest Father Norayr 

Patanian could not participate. 

In his message, the Archbishop addressed Jonathon O’Dea and the cemetery 
management stating they were accepted as adopted members of the wider Armenian 

community. He explained how he 

welcomed Ms Meguerditchian’s 
proposal and how he embraced the 

project.  “The important fact is that this 
monument will stand as a tribute to all 

Armenians who have offered their dedicated service in this host 

country in which they have settled in. “They chose this country 
because it gave them freedom and rewarded them for their hard 

work”. Archbishop did not forget to express his gratitude to all who 
worked behind the scenes, who are not seen, however had 

undertaken a great volume of the work. He described this monument as a “great deed” and gave assurance that 
every passer-by who stands before this monument will understand its message. Following the ceremony, 

refreshments were served in the chapel hall. It was a memorable day in the history of the Armenians of Sydney. 
 

Sunday 3 April – The Annual General Meeting of the Church of Holy Resurrection took place in the Edgarian hall 

with Archbishop Najarian presiding. Following the proceedings of the agenda, in his closing address, the 

Archbishop commended and congratulated the Church Council on the well-presented reports and the God-

honouring service reflected in their dedication to the Church. The elected Councillors were: Bedros Zorlu 

(Chairman), Zaven Yaghljian (Vice-chairman), Apig Geozikaraian (Armenian Secretary), Arek Yapudjian 

(English Secretary), Ara Kopoushian (Treasurer), Vasken Amirzaian, Kegham Anoushian, Meran Keshishian, Arpi 

Mouradian, Sarkis Mouradian, Harout Okgian. 
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Monday 5 April – Archbishop presided over the regular Diocesan Council meeting. The members tabled the 

monthly activity reports of the Primate, and the parish priests - Father Avetis, Father Miuron and Father 

Khacher. The meeting examined the agenda details and reports of the Diocesan Assembly. 
 

Sunday 10 April – Palm Sunday Divine Liturgy was celebrated 

in the three parishes of the Diocese. In the mother Holy 

Resurrection Church, Reverend Father Avetis Hambardzumyan 

celebrated Holy Mass, Father Miuron Avedisian in Holy Trinity 

Church and Archbishop Haigazoun Najarian in St Mary’s 
Church in Melbourne, with Father Khacher Harutyunyan  in 

assistance. The three churches were adorned with palm and 

olive branches and leaves, portraying scenes from the early 

childhood of our Lord Jesus Christ and His triumphal entry into 

Jerusalem. In their sermons, the two Reverend Fathers 

described the significance of Palm Sunday and explained its 

theological and allegorical meaning. The Trnpatsek service was 

explained and the moving service was conducted with the 

opening of the altar curtain in the three parishes.  The solo 

singing of the hymn “Pats Mez Der” was soul stirring. 

More than 150 children and youth were gathered in the three 

parishes, were blessed by the priests, and joining the procession, 

circled the church and adjacent grounds. We would remind our 

readers, how years ago, Palm Sunday was declared “Blessing of 
Children Day”. This beautiful practice has become tradition. 
In his sermon, Archbishop Najarian expressed his happiness, 

being able to celebrate the Divine Liturgy in St Mary’s Church 
Melbourne on Palm Sunday in fulfilment of the annual 

tradition. Archbishop remembered the faith-filled seniors of the 

Melbourne community who had passed away over the last two 

years. He emphasised Christ’s love for the children, who were 
like angels and today, they remind us of angels by their 

innocence. Christ gave the 

children of his time, just as 

our parents give of their 

time today. He praised the 

parents for bringing their 

children to church to 

receive a blessing. 

“It is by children coming to church that they develop a love for it and will 
one day be its custodians. Their souls will be disciplined in this way”, stated 
Archbishop. He advised the parents to educate their children with Christian 

faith in their school life, traditional commu-nity groups, patriotic teaching to 

keep our younger generation steadfast. He commended the patience shown 

by the children and gifted small crosses to each of them. 

Archbishop blessed the newly formed Parish Council members, elected at the 

9 April Annual General Meeting. The new office bearers knelt before the altar and vowed their faithful service to 

the church and community. The elected Councillors were: Zare Ava-kian (Chairman), Mihran Boyadjian (Vice-

chairman), Hasmik Yaylaian (Secretary), Roberta Hosikian (Vice-secretary), Rafi Sarafian (Treasurer), Hovig 

Chahinian, Vice Treasurer) and Vartan Kesajekian (Advisor).  
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During this interval, Archbishop also consecrated and 

blessed an icon oil painting, donated by Mr and Mrs 

Mihran and Silva Boyadjian.  He also blessed the 

painting of the Tomb of Christ, which is for the 

purpose of displaying on Good Friday. This artwork is 

the concept of architect Vahag Vartan-Boghossian and 

its craftsman is Khajag Khachigian, sponsored by sisters 

Sona and Koharig Amirkhanian. Two bookshelves 

designed and manufactured by Vahe Cellik were also 

blessed at this time. 
 

Tuesday 12 April – Archbishop Najarian presided over 

the regular meeting of the Properties Committee. The meeting dealt with the reports to be presented at the 

Annual General Assembly on May 14. 
 

Thursday 14 April – On the morning of Holy Thursday, Archbishop Najarian 

celebrated the Divine Liturgy and delivered the sermon. He explained the 

meaning and value of the words "Take, eat, this is my body; Take, drink, this 

is my blood" for all generations, "These words are the institution of the 

Liturgy. Christ knew full well that all generations, past and future, were 

sinners and could be cleansed of their sins through the sacrament of Holy 

Communion. "These two sentences reveal the sacrament of purification from 

sins," he concluded. 

In the evening, Archbishop performed the Washing of the Feet ceremony. 

Twenty-one young boys, as a representation of Christ’s disciples, outstretched 
their feet to the Arch-

bishop, who anointed them 

with the blessed oil. 

In his sermon, the Archbishop explained what humility meant 

in Christ's washing his disciples’ feet, Christ the Lord and 
Sovereign of the universe. “As much as these children do not 
understand the significance of this act today, when they 

become older they will remember how the Archbishop knelt 

down, washed their feet etching the concept of humility in 

their minds. One day, holding the hands of their children, they 

will bring them here, so that the Bishop of the day will wash 

their feet, perpetuating the idea of humility in them. "Let this 

oil give them health and keep them away from danger always," said 

Archbishop Najarian.  

Later the same evening, the Archbishop with the Reverend Fathers and 

deacons conducted in the Khavaroum Evening Vigil service. Archbishop 

Najarian spoke on the betrayal of Christ, referring to the evil deed of 

Judas, whose expectations of Jesus was a more worldly king than a 

heavenly and moral one. He referred to the conscious death of Christ, 

which led him to immortality. 
 

The Good Friday services with the morning Crucifixion commemoration 

and the Burial in the afternoon were conducted by the Archbishop 

accompanied by the three Reverend Fathers of Holy Resurrection Church each time offering his fatherly sermon. 
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It has been a custom for years for the Archbishop to 

celebrate the Divine Liturgy on Candlemass Jrakalouyts 

Easter Saturday in the Holy Trinity Church. This year, too, 

with the participation of Father Miuron, the deacons and 

church choir he offered the Liturgy and homily.  

 

Sunday 17 April – Even though numbers were not as 

high as before the Coronavirus pandemic when 

more than a thousand believers attended Easter Holy 

Mass at the Church of the Holy Resurrection, many 

community faithful gathered to participate in the 

Episcopal Divine Liturgy celebrated by Archbishop 

Najarian accompanied by the Reverend Fathers and 

the Loosavorich Church choir singing. With the 

vesting in the Diocesan Centre from where the 

procession began, the choir led with the Hrashapar 

processional hymn  to the entrance  into the church.   

During the liturgy, the Archbishop delivered his 

Easter message. "At dawn in one of the provinces of 

the Roman Empire, a group of women came to the 

tomb of Jesus to complete their Jewish  duty, to 

anoint Jesus' body. They were worried about who 

would move the stone at the mouth of the cave. But 

they saw a stone thrown down, and an angel 

answered and said unto them, “Why do you seek the 

living among the dead? He is risen.” The women fled 

and told Peter and John that they had come into the 

cave. It was incomprehensible to Peter, but John 

BELIEVED and that faith transformed him, and only 

after that transformation did he begin to understand 

the depth, the power, the greatness of the words 

Christ had spoken to them. Christ did what he said, 

but the apostles were not ready to understand." 

With these simple words, the Archbishop 

introduced the revelation of the  Resurrection. He 

compared it to the rejoicing of the entry in the 

heavenly Jerusalem today as it was one week before 

with Christ's entry into the city of Jerusalem when 

the same people who had come to meet Him as king 

had left Him today. 

"Our fathers embraced Christianity, believing in the 

Resurrection, believing that the light would prevail, 

because the light was God Himself. We are the 

followers of their faith. Thanks to our faith, no one 

will be able to oppress us, no matter how much 

adversity our enemy places within Artsakh or 

Armenia. Today we have come to celebrate the 

victory of Christ, and we will also celebrate our new 

victories thanks to the Armenia-Artsakh-Diaspora  

solidarity/fist. The Resurrection of Christ fills us 

with the faith of victory. Let the light of the 

Resurrection shine in our souls and bring us up with 

the same faith and life, so that the bright morning 

may come  in strength when peace is established for 

our nation," the Archbishop concluded. 
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The Archbishop   was led in a procession to the Edgarian hall where the Blessing of the Residence took place. It is 

a custom every year for representatives of Armenian community organisations to visit the Diocesan Centre to 

convey Easter wishes, creating an opportunity for Archbishop Najarian to bless our organisations and personally 

congratulate their representatives. Representatives of the three traditional political parties, almost all 

organisations and schools, as well as church bodies, gathered to deliver their messages. It was gratifying to see the 

willingness to resist the challenges of the pandemic and the dark night clouds over the Homeland and Artsakh, 

expressed by each of the representatives, which is a positive thing in the Armenian community. 

The Diocesan Ladies Guild hosed the visitors with light refreshments. 

 

Tuesday 19 April – Archbishop Najarian left on an official visit 

to Dallas, USA, to participate in the consecration ceremony of 

the recently completed St Sarkis Armenian Apostolic Church. 

It is worth mentioning that the Archbishop served as the parish 

priest for three years, from 2000-2002, and was considered a 

highly respected cleric by the local Armenian community. The  

consecration  

and anointing 

ceremony was 

presided and 

officiated by 

the Eastern Diocese Primate His Grace Bishop Daniel Findikyan. 

Among the invited guests was the former Primate His Eminence 

Archbishop Khajag Barsamian. 

 

Sunday 24 April - The 107th anniversary of the Armenian 

Genocide fell on this Sunday. Divine Liturgy was 

commemorated in the three parishes of the Diocese. From 2015 to the present, the Primate has always been the 

officiating celebrant of April 24 Divine Liturgy, however, this year, as he was out of the country, Reverend 

Father Avetis Hambardzumyan was the celebrant at the mother Holy Resurrection Church. 
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Parliamentarians, political figures and representatives of 

community organisations participated in the Divine Liturgy and 

the Procession which followed to the Memorial Khachkar in 

Beauchamp Park in Chatswood. The prepared message of the 

Archbishop in English was read by Father Hambardzumyan. 

Following the Divine Liturgy, led by the Homenetmen scouts 

and marching band, close to 150 community members marched 

down Macquarie and Nicholson Streets, escorted by Chatswood 

police. The scouts played the Armenian and Australian anthems 

and various patriotic pieces. Before the monument, MC Nishan 

Basmajian invited all to stand in a minute’s 
silence to honour the Genocide martyrs and 

Anzac heroes. He invited each of the 

government and community representatives 

to lay wreaths before the Khachkar and with 

the bow of the head, they paid their respects 

to the eternal memory of the 1.5 million 

martyrs. The newly elected NSW Parlia-

mentary Member for Willoughby Mr Tim 

James was invited to speak. Here is an excerpt 

from his message. 
 

“...Today, on the 107th Anniversary of the Armenian genocide, I join the Armenian-Australian community to 

mourn the loss of 1.5 million innocent lives at the hands of the Ottoman Empire.  

The genocide caused an incalculable loss of life but failed to quash the indomitable spirit of the Armenian people.  

As heirs to a civilisation dating back some 2,000 years to Roman times, the Armenian people have preserved their 

ancient Middle Eastern culture and Orthodox Christian faith.  

With Australia home to some fifty to sixty thousand citizens of Armenian origin, our country has been 

immensely enriched by their enduring culture and contribution to our national life.  

Their values of kinship and community, resourcefulness and hard-work have made our country stronger and 

better.  

In our locality of Willoughby, the Armenian community has played a significant role in helping to shape its rich 

cultural tapestry, setting up small businesses, churches and cultural associations.  

The Armenian National Committee of Australia has an office here in Willoughby and is a well-respected voice 

for Armenian-Australians.  

Willoughby is also home to a number of Armenian faith communities and community organisations.  

Growing up on Penshurst Street, I was fortunate to have personal links with many members of the Armenian-

Australian community.  

They were my neighbours, my classmates at school, and I went on to forge friendships and business contacts with 

many which continue to this day.  

One of these was the former Member for North Sydney, Joe Hockey, whom I was privileged to work for in the 

late 1990s. Born to an Armenian immigrant Father, Joe represented North Sydney for almost two decades and 

served in a number of ministries, including as Treasurer of Australia.  

My immediate predecessor, Gladys Berejiklian, is, of course, a proud Armenian-Australian herself.  

Born to Armenian immigrant parents, her grandparents were orphaned by Turkish soldiers in the Armenian 

genocide of 1915, so Gladys has direct personal links to the history we are remembering today.   

Serving as Premier of NSW and the Member for Willoughby, Gladys exemplified the public-spirited ethos of so 

many in the Armenian-Australian community, and I know how much she is loved and admired.  
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My earlier predecessor, Peter Collins, was also a great friend of the Armenian-Australian community who 

cherished its rich contribution to Willoughby.  

One of Peter’s great achievements was the motion he moved as Leader of the Opposition to commemorate the 

Armenian genocide.  

Moving the motion in April 1997 to mark its 82nd Anniversary, yes 25 years ago this month, Peter told parliament 

that like our Anzacs, the Armenian survivors of the genocide would serve as “sentinels, as reminders, that we 
must never, ever forget”.   
I stand with the people of Artsakh and am proud to be a friend of Artsakh, now and always.   

Today, I stand with you all in our community as we collectively remember and pay tribute to the lives lost in this 

shameful chapter of world history.  

We stand in solidarity with the thousands of descendants of survivors of the Armenian genocide who continue to 

seek justice and recognition.  

I call on all governments and people to join me in standing with the Armenian-Australian community to 

recognise the first genocide of the 20th century for what it was.  

You will always have my strong support – and today particularly, I remember and demand recognition and 

justice.  
 

The recently elected Willoughby City Council Mayor Tania Taylor was represented by the Deputy Mayor 

Brendon Zhu, recently elected Ryde City Council Mayor Jordan Lane and Liberal Party candidate for Bennelong, 

Simon Kennedy. They each spoke, condemning the genocide acts of Turkey and Azerbaijan, and considered what 

has occurred in Artsakh a continuation of genocide.  

The Diocesan Council Vice-Chairman Mr 

Stepan Kerkyasharian expressed his gratitude 

to all present, particularly the representatives 

of the Armenian organisations and govern-

ment officials. Pondering on recognition of 

the genocide, Mr Kerkyasharian called for all 

political officials to identify genocide as 

genocide and not name it anything else. 

On behalf of the Primate, MC Basmajian 

thanked the guests, organisations and the 

Homenetmen scouts, for their leading this 

annual Diocesan processional tradition.     

 

He also thanked the Chatswood police and then invited 

the priests to offer their blessing and prayer for our 1.5 

million holy martyrs, before the Khachkar Memorial. 

Accompanied by Deacon Vartan Elmasian and Deacon 

Boghos Keleshian, Archpriest Father Norayr Patanian, 

Archpriest Father Bartev Karakashian and Father Avetis 

Hambardzumyan conducted the prayer service. The 

people dispersed to rush to Sydney CBD for the ‘March 
for Justice’. 
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News 

 

Auckland – New Zealand 
 

Sunday 17 April –  St Gregory the Illuminator Church Parish Council hosted an 

Easter prayer service in the evening at St Peter Anglican Church, Takapuna, 

with close to 30 community faithful attending. The Zvartnotz Choir, led by 

Deacon Nishan Basmajian, sang Holy Week and Holy Resurrection hymns. It 

was most gratifying to hear the sweet voices of the four young ladies who have 

joined the choir, namely Anahid and Gayane Sarkissian and Daisia and Louisa 

Grigorian, warming the hearts of the senior choir members who 

are the 25 year strong founding members of the choir, who 

when they commenced, held the hope that their sacred service 

would see others join and continue. The day’s Armenian 
scripture reading was by Daisia Grigorian and in English by 

young Masis Iskenderian. 

The Parish Council Chairman Mr Hagop Yeldizian 

stated to Paros that the Council has hopes that the 

enthusiasm of these young people will be 

contagious, and others will join the choir. As the 

Easter week services were not organised in advance, 

due to the Covid restrictions, each day’s relevant 
hymns had been selected and screened on video, 

such as hymns, dedicated to Holy Tuesday, Washing 

of the Disciples’ Feet service, the Khavaroum/Darkness service 

and Good Friday. All who attended highly praised the efforts. 

Following the hour-long Easter prayer service, in commemoration of the 107th anniversary of the Armenian 

Genocide, an online lecture was delivered by Dr Maria Armoudian, Political Science Lecturer at Auckland 

University. The topic was on “The search for justice for survivors of egregious human rights violations”. Maria 
Armoudian is an active member of the Armenian National Committee of New Zealand and lectured in Sydney a 

few years ago. She is the author of three books, “Lawyers Without Borders”, “Advancing International Human 

Rights Through Local Laws and Courts” and “Kill the Messenger. The Media’s Role in the Fate of the World”. A 
native of Los Angeles, Dr Armoudian’s political and legal articles have appeared in many American magazines.  

Maria Armoudian is also a composer and musician. Her latest album is called “Life in the New World”. Questions 

were posed following the 40 minute lecture, and were offered satisfying responses by the lecturer. 

Light refreshments were served and the traditional egg contest followed in the adjacent church hall. 
 

Sunday 25 April - The Armenian Society of New Zealand organised a gathering for the commemoration of the 

107th anniversary of the Armenian Genocide and Anzac Day. The Zvartnotz Choir offered prayers for Deacon 

Margos Iskenderian. Arevig Der Stepanian-Ford delivered insight into the Armenian Genocide and Anzac in 

English, highlighting the 107th anniversary of the Genocide is being remembered in more than 45 countries. She 

provided a detailed account of the more than 300 memorial monuments erected around the globe.  She invited 

Cameron Ford to speak, who gave further awareness and paid his respects to the memory of the Anzacs. 

The Armenian choir and orchestra comprising of the violin, guitar, clarinet and drums, entertained the audience 

with their impressive and flawless performances of song and instrument. Our outstanding youth and children 

gave a group recitation that inspired hope that our language and our identity will continue in this country. 

Covid restrictions meant that the New Zealand Armenian Society’s fortnightly Armenian school program was 
halted. Arevig Ford revealed to Paros that the work will resume in due course. 

A candle lighting ceremony followed in memory of our holy martyrs.  

Light refreshments were served at the close.  
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Paros (P) – Although many are already aware of you, 

would you kindly introduce yourself to our Paros readers, 

who are both in Australia and overseas? 

Father Miuron (FrM) – My baptismal name is Dikran, 

born in Aleppo in 1986. I received my primary education 

in the Armenian Haigazian National School. In the 1998-

1999 academic year, I was admitted in the Seminary 

(Tbrevank) of the Great House of Cilicia, Antelias, and 

graduated in the 2004-2005 academic year, after which I 

decided to dedicate my life to the church, nation, culture 

and educational service as a married priest. I was 

ordained and anointed a priest by the hand of His Eminence Archbishop Shahan Sarkissian in Aleppo on 25 

November 2006, renamed Father Miuron. 

I have taught religion and the Armenian language in Armenian schools. I have edited books and Sunday 

newsletters. I am the author of the historical book The Temple of Hope and Light.  

Church and Cultural Services: 

1. Parish priest of St Gregory the Illuminator Church, Aleppo from 2006-2010 

2. Parish priest of St Mary’s Church, Rakka from 2006-2010 

3. Parish priest of St Mary’s Church in Kessab from 2010-2015 and during the ensuing Syrian civil war, was the 

immediate support of the Syrian Armenian people. During times of stability in the seaside districts, I served as 

Choirmaster of the Kessab Hamazkayin Children and Youth Choir ‘Gantegh’ and the editor of the ‘Kessab and 

Kessabtsis’ publication. 

4. Parish priest of St Paul’s Church in Anjar from 2015-December 2021 

5. Currently serving as Parish Priest of Holy Trinity Church, Wentworthville 

 

(P) – Could you please enlighten our readers on some of the crucial services of which you served as Chair? 

(FrM) – Kessab, as a small part of Cilicia, is valuable and sacred for me, as it is for every Armenian; it is a blessed 

land, culture, and life, bestowed upon us by our ancestors. In 2012-2015, as chairman, during the historical 

deportation and return to Kessab, liaising with the Syrian government, as well as holding Hamazkayin, 

international and inter-faith communications, I represented the three Armenian communities and all the cultural 

organisations, in association with community and organisational representatives.  The Kessab Ambulance Service 

operated in conjunction with the Syrian-Armenian Ambulance and Rehabilitation Service. 

The main areas of work were: 

A. Providing financial and food support 

B. Advocating and building relations with state, community, political, military and global parties and 

organisations 

C. Resolving housing issues for families left homeless 

D. Solving health problems (medicine, doctors, hospitals …) 
E. Developing restoration work, not sparing any effort to return any local fellow back into his own home 

 An Interview with the Parish Priest of the 

Armenian Apostolic Church of Holy Trinity 

Reverend Father Miuron Avedisian 
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(P) – Anjar was a unique experience for you. The country is distinct, the conditions are distinct. What direction did 

Anjar provide you with? 

(FrM) – Anjar is the cradle of the Musa Ler people, a small Armenia alive in Lebanon. In Anjar since 1939, like 

the Musa Ler people who withstood with 40 victorious days of Musa Ler in 1915, these Armenians continue to 

adhere to and uphold the sanctity of their national and spiritual values. As in Kessab, I am proud to have served 

here from 2015 to 2021, as the pastor and educator, adding oil to their torch. Despite the difference in the 

country, Anjar is similar to Kessab in its dialect, manners and customs. I have personally had great experiences 

and I have enjoyed the cooperation, love and affection of the national, state, educational and spiritual men of the 

region, permeated with the creative will of Armenians.  

 

(P) – You have authored a book. Can you give a brief description about it? 

(FrM) – I have authored the historical book “Temple of Hope and Light” with the joint efforts of Mr Yesayi 

Havatian, in order to shed light on the history of the foundation of Anjar and concurrently, the 60th anniversary 

of the St Paul Church. The book is unique, in that it contains photographs that have not been published before 

and are of great historical and cultural significance. 

 

(P) – We have read and are informed of the wide ranging works you have undertaken over the last three or four 

months in the Holy Trinity Church vicinity. Without offending your modesty, could you please summarise the 

works achieved? 

(FrM) – It was moving to see the tearful eyes of the hospitable people inside the church and in their homes. The 

place and role of the spiritual pastor is irreplaceable in the shaping of our communal lives. My presence in itself, 

gave the parishioners hope for the restoration and building of church life. 

I would take this opportunity to express my deep gratitude to the Primate of the Diocese of Australia and New 

Zealand, His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian, for through his wise counsel and the approval of the 

Diocesan Council, I was called to serve our beloved people through the Holy Trinity Church. 

By the celebration of Holy Mass each Sunday, by the study of the Holy Bible in adult and youth groups, the 

regular training of deacons, the Lenten services, Easter eve service, various traditions and the resurgence of a 

number of liturgical traditions and rituals and the revitalisation of Parish Council and committee member 

activity, long and short term projects, I believe community life will be renewed and strengthened. 

 

(P) – Your area, western Sydney, is quite a large region and the Armenians are quite scattered. What strategic and 

tactical plans you and the Parish Council will adopt to bring the people around the church? 

(FrM) – If the parishioner does not come to the church for special reasons – spiritual coldness, national 

complacency, unfamiliarity …. we must take the church to him, fix the connection, and turn the area into a 

sweet family atmosphere. 

So far, I have started my pastoral visits, hoping to find each family and individual, bless everyone’s home and 
family and record each individual and family in a special statistical program. 

We will form a special census committee in collaboration with the Parish Council, to reach the people promptly. 

Also, by listening to the needs of the parishioners and young people, we will try to satisfy each, and further, 

organise our communal life, to keep our parishioners united in the national and spiritual sacred values, giving 

new energy to all our work. 

 

(P) – Can you give details about your experience with young people, especially in relation to Bible Study? 

(FrM) – About 18 young people participate in Bible Study, for which I am very happy, and at the same time, hope 

the number will increase. The living word of God is significant to all who attend the Study. Many of them read 

the Bible in Armenian fluently, while others read in English. Explanations are generally given in Armenian, 

while sometimes  key words  and  interpretations are  given  in English.  Each person  attending  brings their own  
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Bible with them and follows the passages. We have a plan to form a Bible Committee in the future, so that in a 

more organised way, besides the explanation of the Bible, there can be sessions on feast days, saints and liturgical 

services, hymns and spiritual songs, so the youth and the people will want to be present and feel pleasure and joy. 
 

(P) – What are your short-term and long-term plans for the church? 

(FrM) – The success of the church depends on the condition of its internal structure and Council. The Australian-

Armenian, person and family, are facing great challenges in national preservation, and the church is their beacon. 

We will direct their steps to the church, with our long-term and short-term programs, among which are: a) 

increase the number of church members; b) Ladies Auxiliary and membership; c) Sunday School and its director, 

teachers and assistants; d) Deacons and their committees, choir and altar servers, as well as children’s choir and 
parents’ group; e) Census committee; f) Public Relations committee, whose role will be to improve the financial 
position of the church; g) Social committee, which will focus on informing the community of church related 

events in a current way; h) an Auxiliary committee whose responsibility will be to assist the work of the Parish 

Council, gain administrative experience and prepare for future service as a Councillor or committee member.  

We do certainly have other projects in the pipe-line, which should be developed in the near future. 
 

(P) – What message do you have for our readers? 

(FrM) – I wish only the best and goodness in their lives, that they continue reading, remain informed, be self-

controlled, and to protect their Armenian faith, literature and culture. 

Interview conducted by Nishan Basmajian 
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2 April 2022 

On Saturday 2 April 2022 afternoon, the Armenian Community 

Welfare Centre’s (ACWC) event set out to celebrate our beautiful 

mosaic of a community that brings together so many unique 

cultures. Through song, dance and music, we connected and 

understood each group's distinctive 

traditions. 

This spectacular event was sup-

ported by the Multicultural NSW 

by funding it and ACWC and all 

participants were grateful for this 

opportunity. 

The talented performers were the Mosaic Multicultural Centre,  the Japanese 

community with their folk dances, the Chinese community with their dances, the 

Chinese Tai Chi Group with their Tai Chi practice, pianist Sona Berberian, dancer 

Marianna Poghosyan, and our very own ACWC Seniors choir. It was lovely 

witnessing the blending of cultures through the showcase of art.  

The special guests’ list who attended the event included His Eminence Archbishop 
Haigazoun Najarian, The Hon. Mark Coure MP, Mr Tim James MP, Mayor Tanya Taylor, Councillor Sarkis 

Mouradian, Dr Stepan Kerkyasharian, Mr Sarkis Der Bedrossian, Ms Sun Hae Kim, Archpriest Reverend Father 

Bartev Karakashian, Reverend Father Avetis Hambardzumyan, Reverend Father Miuron Avedisian, Mr Bedros 

Zorlu and Mrs Lala Garabedian. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anie Kurumlian’s opening speech highlighted the purpose of this event; 

“Good afternoon and thank you to each one of you for being here with us today. We are incredibly pleased to be 

able to welcome you all at the Armenian Community Welfare Centre for its Multicultural event “Harmony in 
Diversity”. 

I would like to begin by acknowledging the Traditional Owners of the Land on which we meet today. I would 

also like to pay my respects to Elders past and present.  

             Armenian Community Welfare Centre 

              Activities in April 

https://www.facebook.com/multiculturalnsw?__cft__%5b0%5d=AZVgzDZi3-1RO00vXcRwpDG6y55N2o7nhdEnXpEFFFUvUwFiKYSow1GDuSup9LWlIgBS-bgqMUMwutu3AOFgc9FBA7GQ3bPZ1jSKvFBsTbTLK67q8xS5BNMTqJOWAc302zzOUCadJTmpHxrasweO2a3dvwVIQemHRTNU5Q5kYLWfeW5JnQAGQG7CQCYojjZ5-yQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Mosaic-Multicultural-Centre-741042342586854/?__cft__%5b0%5d=AZVgzDZi3-1RO00vXcRwpDG6y55N2o7nhdEnXpEFFFUvUwFiKYSow1GDuSup9LWlIgBS-bgqMUMwutu3AOFgc9FBA7GQ3bPZ1jSKvFBsTbTLK67q8xS5BNMTqJOWAc302zzOUCadJTmpHxrasweO2a3dvwVIQemHRTNU5Q5kYLWfeW5JnQAGQG7CQCYojjZ5-yQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MarkCoure?__cft__%5b0%5d=AZVgzDZi3-1RO00vXcRwpDG6y55N2o7nhdEnXpEFFFUvUwFiKYSow1GDuSup9LWlIgBS-bgqMUMwutu3AOFgc9FBA7GQ3bPZ1jSKvFBsTbTLK67q8xS5BNMTqJOWAc302zzOUCadJTmpHxrasweO2a3dvwVIQemHRTNU5Q5kYLWfeW5JnQAGQG7CQCYojjZ5-yQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/TimJamesMP?__cft__%5b0%5d=AZVgzDZi3-1RO00vXcRwpDG6y55N2o7nhdEnXpEFFFUvUwFiKYSow1GDuSup9LWlIgBS-bgqMUMwutu3AOFgc9FBA7GQ3bPZ1jSKvFBsTbTLK67q8xS5BNMTqJOWAc302zzOUCadJTmpHxrasweO2a3dvwVIQemHRTNU5Q5kYLWfeW5JnQAGQG7CQCYojjZ5-yQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/mayortanyataylor?__cft__%5b0%5d=AZVgzDZi3-1RO00vXcRwpDG6y55N2o7nhdEnXpEFFFUvUwFiKYSow1GDuSup9LWlIgBS-bgqMUMwutu3AOFgc9FBA7GQ3bPZ1jSKvFBsTbTLK67q8xS5BNMTqJOWAc302zzOUCadJTmpHxrasweO2a3dvwVIQemHRTNU5Q5kYLWfeW5JnQAGQG7CQCYojjZ5-yQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/sarkismouradian?__cft__%5b0%5d=AZVgzDZi3-1RO00vXcRwpDG6y55N2o7nhdEnXpEFFFUvUwFiKYSow1GDuSup9LWlIgBS-bgqMUMwutu3AOFgc9FBA7GQ3bPZ1jSKvFBsTbTLK67q8xS5BNMTqJOWAc302zzOUCadJTmpHxrasweO2a3dvwVIQemHRTNU5Q5kYLWfeW5JnQAGQG7CQCYojjZ5-yQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/sarkismouradian?__cft__%5b0%5d=AZVgzDZi3-1RO00vXcRwpDG6y55N2o7nhdEnXpEFFFUvUwFiKYSow1GDuSup9LWlIgBS-bgqMUMwutu3AOFgc9FBA7GQ3bPZ1jSKvFBsTbTLK67q8xS5BNMTqJOWAc302zzOUCadJTmpHxrasweO2a3dvwVIQemHRTNU5Q5kYLWfeW5JnQAGQG7CQCYojjZ5-yQ&__tn__=-%5dK-R
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ACWC is based in Chatswood, a hive of cultural diversity, we have 

some existing connections to communities, including, Korean, Japanese, 

Chinese, Aboriginal, Jewish, Indonesian. Multicultural projects aim to 

deepen these relationships through cultural exchanges that build 

understanding but also to take advantage of the many wellbeing 

practices within our diverse community. The Armenian community 

itself is full of diversity, with countries of origin/birth being Armenia, 

Lebanon, Egypt, Syria, Iran, Iraq, Jordan and Turkey. Language is not a 

barrier in this program, instead it is a strength. 

This project seeks to broaden the skills of different communities around 

wellbeing, and in turn break down some barriers and stigma through 

sensitive and culturally safe conversations around mental wellbeing. 

Building resilience and social cohesion in the community is key to this 

project through increased understanding of cultural practices and 

celebration of each community’s beauty and strength. 

There is much scope in the community to support and empathise with 

other communities’ experiences. A shared sense of value: This is the 
main strategic priority that our project will meet. Through cultural 

exchanges we are aiming to deepen relationships with other cultural 

groups, but further to that, also demonstrate the fantastic strengths and 

talents. This project will build respect and improve the wellbeing for all 

participants. 

The Armenian experience of diversity makes it well placed to empathise 

and connect with many diverse cultures. ACWC strength lies in being 

Armenian led, therefore understanding the needs of their own 

community and the nuances that only those intimately involved in the 

community will understand. 

For this project we are seeking to connect with similarly run cultural 

organisations or groups. 

Multicultural events occur in Willoughby due to its notably diverse 

community. 

We are seeking to this approach and empower communities to connect 

with us and invite them into our space.” 

At the conclusion of the artistic program the Hon. Mark Coure MP 

Minister for Multicultural NSW praised the participants and the 

organisers. His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian thanked the 

Minister for the support and commended the cultural performances and 

assured that the audience witnessed a “mosaic of cultural display, 
through the music we all become one….”, Archbishop then presented 
the Minister a tokenistic Armenian Pomegranate salt vessel, which 

symbolises life, tradition and prosperity. 

At the end of the formal program around 80 participants and guests 

socialised with each other around the Armenian and other cultural food 

table.   

https://www.facebook.com/MarkCoure?__cft__%5b0%5d=AZVgzDZi3-1RO00vXcRwpDG6y55N2o7nhdEnXpEFFFUvUwFiKYSow1GDuSup9LWlIgBS-bgqMUMwutu3AOFgc9FBA7GQ3bPZ1jSKvFBsTbTLK67q8xS5BNMTqJOWAc302zzOUCadJTmpHxrasweO2a3dvwVIQemHRTNU5Q5kYLWfeW5JnQAGQG7CQCYojjZ5-yQ&__tn__=-%5dK-R
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27 April 2022 

ACWC’s second cultural exchange event was on Wednesday, 27 April at 5pm.  

And what better way to exchange cultures than through food!  This event was supported by Multicultural NSW.  

In this Wednesday’s workshop, we had two talented chefs, Paolo Gatto and 
Svetlana Khachaturian, who guided the participants through the secrets of 

making successful Italian Cannoli and Panna Cota and Armenian Gata 

respectively.  

Paolo Gatto, born in one of the most fascinating lands of the word, Sicily and 

specifically in Taormina, where the sky and the ground meet among the hills 

and the jasmine perfume pervades the town’s alleys. 

Paolo is a chef who worked hard, doing even three jobs a day before being 

able to put enough funds aside to open his first restaurant, Gatto Matto. 

Since then, he slowly got the well-deserved satisfactions of his incessant 

effort in the kitchen: the restaurant became well known locally, nationally 

and internationally. 

Riding the minimalistic trend that is drawing us, Paolo came up with the 

idea to open an “Eating Place” where to bring to Sydney the Italian street 

food, particularly the one from the South (SUD) of Italy. 

He started collecting his childhood memories of country festivals, traditions 

handed down from the Nonnas and eating healthy and SUD was born (which 

in English means south) to underline his origin and his deep Southern Italian 

culture. 
 

Svetlana was born in Armenia, in a town called Alaverdi, which is located in 

the beautiful mountainous Lori region. Her love for baking and cooking 

comes from her parents and grandparents.  

From a young age, they taught Svetlana the importance of passing traditional 

Armenian foods on to future generations.  

Since childhood Svetlana has learned to cook and bake delightful, delicious 

traditional Armenian foods and pastries.  

Today, Svetlana not only has the great pleasure of passing on traditional 

Armenian recipes to her children, but also to anyone that has a love for food 

and would like to learn how to prepare traditional Armenian food and 

pastries. 
 

The two chefs 

informed the 20 

participants about the origins of these desserts and 

thought them the secrets of preparing the Italian 

Cannoli, Panna Cota and Gata. Later the participants 

prepared these and took home at least dozen of 

delicious gatas as well as the recipes. The two chefs 

also served the attendees desserts that were prepared 

previously.   

 

  

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgattomatto.com.au%2F&data=05%7C01%7Chasmik%40armenian.com.au%7Cb06e6dea13974f4a60d608da24e4be1c%7Cac42187138b74611b98a85111a9d8cef%7C0%7C0%7C637862862120568239%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CnnMYsWh4VS7fkdtIX%2F%2FAG%2BezrjWhtPffNYRjsOJbwA%3D&reserved=0
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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 
Mr & Mrs Stepan & Hilda Kerkyasharian 
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Mr Henry John 

 
Dr & Mrs Garo & Laura Artinian 
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Mr & Mrs Hayrig & Hanriet Andriasian 

Mr & Mrs Aris & Anahid Evanian 
 

Mr & Mrs Diran & Virginia Vahratian 
Mrs Ello Meguerditchian,  

Alexander & Robert Yaghljian Family 
Mr & Mrs Hagop & Asdghig Alajajian 

Mr & Mrs Armen & Karine Baghdasarayan 
Mr & Mrs Michael & Helen Carapiet 
Mr & Mrs Hagop & Salpy Yeldezian 
Prof & Mrs Aram & Shery Minasian 

Mr Shahen Davityan 
 

Dr & Mrs Assadour & Gracy Ekmejian 
Mr & Mrs Jack & Sirvart Elmassian 

Mr & Mrs Vicken & Arsho Kalloghlian 
Mr & Mrs Zaven & Marianne Yaghljian 

Mr & Mrs Hagop & Arax Kiujian 
Mr & Mrs Gevik & Shoghik Avetian 

Mr & Mrs Hovig & Mirna Barsoumian 
Mr & Mrs Jack & Mary Terzian 

Mrs Maro Sarkissian 
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Thank You to  
Dr  & Mrs Artin & Maro Jebejian 

for their ongoing support & sponsorship 
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