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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ  
 

Ապրիլ 2022-ի Փարոս թիւ 57-ին մէջ տեղեկացուցած 
էինք Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արքեպիսկոպոսի 
ԱՄՆ-ի Տալաս քաղաք մեկնելուն մասին, 
մասնակցելու համար Տալասի Սուրբ Սարգիս 
Եկեղեցւոյ օծման արարողութեան, որ տեղի ունեցաւ 
22 Ապրիլին, ձեռամբ Գերշ Տէր Դանիէլ Եպիսկոպոս  
Ֆընտըքեանի, մասնակցութեամբ Բարձրաշնորհ Տէր 
Խաժակ Արքեպիսկոպոս Պարսամեանի եւ Բարձր Տէր 
Հայկազուն Արք Նաճարեանի:  
Փարոսի խմբագրութիւնը Սրբազան Հօր բարի 
վերադրաձ կը մաղթէ եւ կ'ըսէ «Ձեր Վարձքը Կատար», 
ձեր առաքելութեան ինչպէս նաեւ ամերիկահայ 
հոգեւոր եւ ազգային պատմութեան մէջ անկիւնադարձային նշանակութիւն ու կարեւորութիւն 
ներկայացնող արարողութեան մը մասնակից դառնալուն համար:  

Սուրբ Սարգիս եկեղեցւոյ ընդհանուր ճարտարա-

պետութեան ոճը ներշնչուած է Էջմիածնի Ս. 
Հռիփսիմէ եկեղեցւոյ ճարտարապետութենէն, պատ-

շաճեցուած  արդիականին, պահելով զուտ հայկա-

կան կերպարանքը: Եկեղեցւոյ նմանակը գոյութիւն 
չունի աշխարհի որեւէ երկրի մէջ, ուր ներդաշնակ-

ուած են աւանդականն ու արդիականը, շօշափելին 
եւ թուայնացածը: Կարեւորութիւն տրուած է յետին 
մանրամասնութեանց. մասնագէտներ իրենց անսա-

կարկ ներդրումը կատարած են եւ յաջողած են 
կառուցել օրինակելի եկեղեցի մը ի սպաս եւ ի 
ծառայութիւն մեր ժողովուրդին: 
Հայկազուն Սրբազան նաեւ ներկայ գտնուեցաւ 

եկեղեցւոյ սրահին մէջ տեղի ունեցած ճաշկերոյթին, ի ներկայութեան բազմահարիւր հիւրերու եւ որուն 
ընթացքին արտասանուեցան սրտի խօսքեր:  
Ազգային հպարտութիւն ներշնչող այս եկեղեցւոյ մասին կարելի է կարդալ զանազան կայքէջներու մէջ: 
    

Կիր., 1 Մայիս – Համազգայինի Արշակ եւ Սօֆի Գօլստըն Ճեմարանի շրջափակին մէջ, հովանաւորու-

թեամբ Աւստրալիոյ Համազգայինի Շրջանային Վարչութեան եւ կազմակերպութեամբ Սիտնիաբնակ եւ 
Մելպուրնաբնակ խումբ մը Քեսապցիներու, տեղի ունեցաւ աւանդական տոհմիկ օր մը, որ Քեսապցիներ 
անուանեցին «Փրփուր Փառատօն»:  «Փրփուր»ը եփուած խաղողի ռուպի խառնելէն գոյացած քաղցրահամ 
պղպջակներն են: Քեսապի մէջ ռուպի  պատրաստութիւնը աւանդական է, իսկ ռուպը, հարիւրաւոր 
տարիներ, եղած է Քեսապցիին սննդանիւթ, մանաւանդ ձմրան եղանակին: 
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Հայկազուն Սրբազան մեծապէս քաջալերած է աւանդապահութիւնը եւ անոր ներկայացումը մեր ազգի 
զաւակներուն: Տարիներ առաջ ան առաջարկած էր ամէն տարի հայկական 
մէկ գիւղի կամ շրջանի տոհմիկ օրը նշելը, մանաւանդ տոհմիկ օրերը 
Քեսապի եւ Այնճարի, որոնք տակաւին շնչող, ապրող հայկական գիւղեր 
են: Դժբախտաբար ան անձամբ չկարողացաւ մասնակցիլ 1 Մայիսի 
հանդիսութեան, ճամբորդութեան պատճառով, սակայն զինք 
պաշտօնապէս ներկայացուց Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ Հոգեւոր հովիւ Արժ 
Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանը: Ներկայ էր նաեւ 5 տարի Քեսապ 
որպէս հոգեւոր ծառայած եւ այժմ Ս. Երրորդութիւն եկեղեցւոյ հոգեւոր 
հովիւ Արժ Տէր Միւռոն Քահանայ Աւետիսեանը, որ արտասանեց իր սրտի 
խօսքը, յիշատակելով Քեսապի մէջ իր անցուցած արդիւնաւոր օրերը: 
Երկու քահանայ հայրերը, ընկերակցութեամբ Վերապատուելի Գրիգոր 
Եումուշաեքանի, օրհնեցին պատրաստուած ռուպը: Աւանդական «Ամէն 
Ալէլուիա»ն հնչեց մասնակցութեամբ աւելի քան 250 հայորդուոց, որոնք 
եկած էին քաջալերելու բծախնդրութեամբ կազմակերպուած ձեռնարկը:  

Քեսապցիք, աշխարհի չորս անկիւններու բնակիչ, սերունդէ սերունդ, իրենց սրտերուն մէջ վառ պահած 
են Քեսապի յիշատակը եւ իրենց կարելին կ'ընեն որ այդ գիւղը պահէ հազարաւոր տարիներ 
պահպանուած եւ ժառանգ թողուած իր հայկականութիւնը: Հայապահպանման կռուաններէն մին եւ 
ամենէն կարեւորը Հայ դպրոցն է: Այս հանգամանքին գիտակից, Համազգայինը, Հայ Եկեղեցին իր 
զանազան յարանուանութիւններով, կազմակերպիչներն ու մասնակից ժողովուրդը խանդավառ էին որ 
այս ձեռնարկէն գոյանալիք եկամուտը տրամադրուէր «Քեսապի Ազգային Ուսումնասիրաց Միացեալ 
Ճեմարան»ին: Ձեռնարկի ընթացքին վաճառուեցան զանազան տոհմիկ կերակուրներ պատրաստուած 
Սիտնիաբնակ Քեսապցիներու կողմէ, ինչպէս նաեւ թարմ ռուպ: Տեղի ունեցաւ վիճակահանութիւն:  
Տասնեակ հայրենակիցներ կատարեցին նուիրատուութիւններ: Հաւաքուած գումարը, մօտ 12000 Տոլար, 
պիտի փոխանցուի վարժարանին: 
Փարոսի խմբագրութիւնը կը շնորհաւորէ Հայ համայնքը իր 
ցուցաբերած գիտակցութեան ազգային-մշակութային այս 
ձեռնարկին հանդէպ: 
 

Կիր․, 8 Մայիս – Սրբազան Հայրը Սիտնի վերադարձաւ 7 
Մայիսին իսկ Կիրակի 8 Մայիսին, Սուրբ Յարութիւն 
Եկեղեցւոյ մէջ, հանդիսապետեց Սուրբ Պատարագին: Օրը 
զուգադիպելով Մայրերու Օրուան, Սրբազանը տուաւ 

ոգեշունչ քարոզ, վեր հանելով մօր բայց մանաւանդ Հայ 
մօր յատկանիշերը: Յաւարտ պատարագին, ընկերակցու-

թեամբ Արժ Տէր Նորայր Աւագ Քահանայ Բաթանեանի, 
Արժ  Տէր  Պարթեւ  Աւագ  Քահանայ  Գարագաշեանի,  Արժ 
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Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի, 
սարկաւագներու, Սուրբ Յարութիւն Եկե-

ղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի անդամներուն 
եւ հաւատացեալներու, կատարեց բացումը 

Հոգեւոր Հովիւին յատկացուած վերանորո-

գուած գրասենեակին: Սրբազան հայրը 
օրհնեց Տէր եւ Տիկին Գէորգ եւ Մարինա 
Չափրազեան զոյգը, որդիներ՝ Կարօ եւ 
Ռաֆֆի Չափրազեանները եւ անոնց զաւակ-

ները: Պրն Գէորգ Չափրազեան, ամէն առի-

թով, երկար տարիներ, սատար հանդիսա-

ցած է եւ կը շարունակէ հանդիսանալ 
Առաջնորդարանին, եկեղեցիներուն, իր 
ատաղձագործարանի միջոցաւ դարակներ, 

պահարաններ եւ ամէն տեսակի ատաղձ նուիրելով եկեղեցական եւ ազագային հաստատութեանց: 
Տարիներէ ի վեր Պրն Չափրազեան իր մեծ օգտակարութիւնը կը բերէ որպէս անդամ Թեմական 
Խորհուրդին եւ Կալուածոց Յանձնախումբի Վարչութեան: Տիկին Մարինա Չափրազեան տարիներէ ի 
վեր իր անսակարկ, կամաւոր ծառայութիւնը կը բերէ վարելով Հայ Եկեղեցւոյ Ձայն շաբաթօրեայ 
ռատիոժամը:  
Փարոսի խմբագրութիւնը կը շնորհաւորէ Տէր Աւետիսը իր նորոգուած գրասենեակին համար, կը մաղթէ   
արդիւնաւէտ աշխատանք, նաեւ իր շնորհակալութիւնը կը յայտնէ բարերար Չափրազեան ընտնաիքի 
բոլոր անդամներուն, որոնք մասնակից դարձան գրասենեակի կահաւորման աշխատանքին: 
 

Բշ․ 9 Մայիս – Սրբազան հայրն ու Տէր Աւետիս 
Քահանայ հայրը մասնակցեցան Արցախի 
Դրօշի Բարձրացման արարողութեան կազմա-

կերպուած Ռայտի քաղաքապետարանին 
կողմէ՝ Kissing point wharfի մէջ։ Այս արարո-

ղութիւնը տեղի ունեցաւ նախաձեռնութեամբ 
Րայտի քաղաքապետութեան անդամ Տիար 
Սարգիս Ետէլեանի: Ներկայ էին նաեւ Քաղա-

քապետարանի անդամներն ու քաղաքապետը, 
ինչպէս նաեւ հայկական զանազան կազմակեր-

պութեանց ներկայացուցիչները: Արարողու-

թեան աւարտին խօսք տրուեցաւ նաեւ Սրբա-

զան Հօր, որ իր շնորհակալութիւնը յայտնեց եւ 
իր օրհնութիւնը տուաւ կազմակերպիչներուն, 
բարձր գնահատելով Հայաստանին եւ Արցախին անոնց սատար հանդիսանալը եւ անոնց անընդմէջ 
արծարծումը Ցեղասպանութեան, Հայաստանին եւ Արցախին առնչուած հարցերուն:     
 

Բշ., 9 Մայիս – Երեկոյեան, Սրբազան հայրը նախագահեց Աւստրալիոյ Հայաստան Համահայկական 
Հիմնադրամի հերթական ժողովին։ Ժողովը կեդրոնացաւ նախորդ տարուան Հիմնադրամի 
տեղական վարչութեան իրագործած ծրագիրներուն նաեւ ապագային կատարելի 
աշխատանքներուն վրայ: Ժողովը նաեւ քննարկեց Նոյեմբերին կայանալիք Հիմնադրամի 
աւանդական գեղարուեստական-դրամահաւաքի ձեռնարկին կազմակերպչական աշխա-

տանքները եւ կատարեց պարտականութեանց բաշխում:   
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Շբ., 14 Մայիս – 2022 թուականի Թեմական Պատգամաւորական Ժողովը (ԹՊԺ) տեղի ունեցաւ 
Մելպուրնի Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ սրահին մէջ նախագահութեամբ Սրբազան Հօր եւ մասնակ-

ցութեամբ 23 իրաւասու պատգամաւորներու եւ 4 հիւրերու (երկուական՝ Ս. Յարութիւն Եկեղեցւոյ եւ Ս. 
Աստուածածին Եկեղեցւոյ Երիտասարդաց Միութիւններէն:  Հրաւիրուած  էին նաեւ  2  ներկայացուցիչով 

մասնակցելու Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ երիտասարդները սակայն անոնք բանաւոր պատճառով 
բացակայեցան): 
Սրբազան հօր բացման աղօթքէն ետք ժողովը ընտրեց իր դիւանը հետեւեալ կազմով. 
- Ատենապետ – Պրն Նշան Պասմաճեան 

- Ատենադպիր (Հայերէն) – Պրն Յարութ Օքճեան 

- Ատենադպիր (Անգլերէն) – Օրդ Րոպերթա Հօսիկեան 

Ժողովը վաւերացուց թեմական խորհուրդի կողմէ պատրաստուած օրակարգը: Բանաձեւի 
յանձնախումբի անդամներ ընտրուեցան Արժ Տէր Միւռոն քահանայ Աւետիսեան եւ Օրդ Յասմիկ 
Եայլայեան, որմէ ետք Արժ Տէր Խաչեր Քահանայ Յարութիւնեանի կողմէ յոտնկայս ընթերցուեցաւ 
ՆՍՕՏՏ Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի այս ժողովին համար ուղարկուած Օրհնութեան Գիրը 
եւ Նորին Սրբութեան պատգամը:  
Սրբազան Հայրը ներկայացուց իր՝ Առաջնորդ 
Հօր միամեայ գործունէութեան տեղեկագիրը 
(Մայիս 2021-Մայիս 2022) իսկ Պրն Նշան 
Պասմաճեան՝ Թեմական Խորհուրդի 
միամեայ գործունէութեան տեղեկագիրը: 
Ժողովը գնահատեց Սրբազան հօր եւ 
թեմական խորհուրդին միամեայ 
գործունէութիւնը եւ վաւերացուց զանոնք: 
Տիկին Լօրա Արթինեան ներկայացուց 
նիւթական տեղեկագիրը 1 Յունուար 2021-31 Դեկտեմբեր 2021: Ժողովը գնահատեց տարուած նիւթական 

գործունէութիւնը եւ վաւերացուց Տիկին Արթինեանի պատրաստած եւ Հաշուեքննիչ ընկերութեան կողմէ 
վաւերացուած նիւթական տեղեկագիրը: Ժողովը նաեւ վաւերացուց 1 Յունուար 2022- 31 Դեկտեմբեր 2022 
տարեշրջանի պիւտճէն: 
Տրուած ըլլալով որ Մարտ ամսուն Նոր Զելանտայի մէջ պաշտօնապէս գրանցուած էր Սուրբ Գրիգոր 
Լուսաւորիչ Եկեղեցին, այդ թուականէն Թեմական Խորհուրդին կողմէ երեք տարուան համար 
նշանակուած առաջին Ծխական Խորհուրդը իրաւասու ձայնով կրնար մասնակցիլ ժողովին: Ծխական 
Խորհուրդի երեք անդամները լիազօրած էին Պրն Նշան Պասմաճեանը ներկայացնելու Նոր Զելանտայի 
ծուխը: Առ այդ, Նշան Պասմաճեան զեկուցեց ՆԶի մէջ տարուող ազգային, հոգեւոր եւ էքիւմէնիք 
աշխատանքներուն մասին եւ հրաւիրեց բոլոր ժողովականները ընկերակցելու Սրբազան Հօր, որ 
Թարգմանչաց տօնի առթիւ պիտի այցելէ ՆԶ, այնտեղ պատարագելու եւ հանդիպումներ ունենալու 
ազգային մարմիններուն եւ ոչ Հայ եկեղեցապետերու հետ:  
Ժողովը մտիկ ըրաւ Ծուխերէն եկած հարցերը, նաեւ լսեց Սիտնիի եւ Մելպուրնի Բարեկեցութեան 
Կեդրոններու գործունէութեանց մասին եւ առաւ պատշաճ որոշումներ եւ կատարեց առաջարկներ: 
Ժողովը լսեց երեք երիտասարդական միութեանց տեղեկագրերը եւ իր գնահատանքը յայտնեց տարուած 
աշխատանքներուն: Ժողովը իր զօրակցութիւնը յայտնեց երիտասարդական բանակումին՝ 
կազմակերպուած Մայր Աթոռին կողմէ Յուլիս 2022-ին:   
Ժողովը տեղեկացաւ ծխական երեք խորհուրդներու կողմէ, 2021 թուականին, 57  ծնողազուրկ 
երեխաներուն կատարուած նպաստին մասին: Այս ծրագիրը սկսած է 1988-ի երկրաշարժին ծնողազուրկ 
երեխաներու նեցուկ հանդիսանալու համար: Սոյն ծրագրով, Մայր Աթոռը օգտակար կը հանդիսանայ 
Արցախցի թէ Հայաստանցի մեր երեխաներուն, որոնք տարբեր պատճառներով ծնողներէ զրկուած են: 
Ժողովը լսեց Բանաձեւի Յանձնախումբին զեկուցումը եւ զայն վաւերացուց: 
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Տեղի ունեցաւ Թեմական Խորհուրդի ընտրութիւն, վերընտրուեցան շրջանաւարտ թեմականները: Այժմ 
կազմը կը ներկայացնէ հետեւեալ պատկերը. 
Արժ Տէր Աւետիս քահանայ Համբարձումեան  

Տիկին Լօրա Արթինեան 

Տիարք՝  
Սարգիս ՏԷր Պետրոսեան 

Ստեփան Գրգեաշարեան 

Վահէ Պօյաճեան 

Գէորգ Չափրազեան 

Ճոն Մարգարեան 
 

Ժողովին տրուած կէս ժամուան դադարին, Սրբազան Հայրը 
այցելեց եկեղեցւոյ կից Ակինեան Շաբաթօրեայ Վարժարան, 
ծանօթացաւ աշակերտութեան տարած աշխատանքներուն, 
խօսեցաւ անոնց եւ տնօրէնութեան եւ ուսուցչական կազմի 
անդամներուն հետ, քաջալերեց զանոնք եւ տուաւ իր 
հայրական օրհնութիւնը, ոգեւորութիւն ստեղծելով անոնց 
մէջ: 
 

Յաջորդ ԹՊԺ-ն տեղի պիտի ունենայ 2023-

ի Մայիսին՝ Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեց-

ւոյ մէջ՝ Ուէնթուըրթվիլ: 
Ժողովի փակումէն ետք ժողովականները 
ընթրիքի հիւրը եղան Սուրբ Աստուա-

ծածին եկեղեցւոյ Ծխական խորհուրդին: 
 

Նշենք որ առաւօտեան ժամը 9.30-ին, դարձեալ Սրբազան հօր նախագահութեամբ, տեղի ունեցաւ 
Կալուածոց Յանձնախումբի տարեկան ընդհանուր ժողովը: Քննարկուեցան եւ վաւերացուեցան 
Կալուածոցի 1 Յունուար 2021-31 Դեկտեմբեր 2021 
հաշուեքննիչին կողմէ վաւերացուած տեղեկագիրը եւ 1 

Յունուար 2022 - 31 Դեկտեմբեր 2022-ի պիւտճէն: Ժողովը 
քննարկման ենթարկեց միամեայ գործունէութիւնը եւ 
զայն գտաւ գնահատելի: Աւարտին տեղի ունեցաւ նոր 
վարչութեան ընտրութիւն: Նոր վարչութիւնը կը կազմէ 
հետեւեալ պատկերը. 
Տիարք՝  
Արմէն Պաղտասարեան 

Սարգիս Տէր Պետրոսեան 

Գէորգ Չափրազեան 

Վահէ Պօյաճեան 

Ժագ Յօդագործեան 

Անդրանիկ Ղազարեան 

Սարգիս Մուրատեան 
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Կիր., 15 Մայիս – Սրբազան հօր հանդիսա-

պետութեամբ, Սուրբ եւ անմահ պատարագ 
մատուցուեցաւ Սուրբ Աստուածածին եկե-

ղեցւոյ մէջ, մասնակցութեամբ թեմական 
Պատգամաւորական ժողովի պատգամա-

ւորներուն: Պատարագեց եւ քարոզեց Արժ 
Տէր Միւռոն Քահանայ Աւետիսեան: Յըն-

թացս պատարագին, Սրբազան հայրը օրհ-

նեց Միւռոնաթափ Աղաւնի մը, նուիրուած 
ԱՐՄԱՏ հաստատութեան տէրեր Պահար 
եղբայրներու կողմէ, զոր Սուրբ Աստուա-

ծածին եկեղեցին նուիրեց Սուրբ Երրորդու-

թիւն եկեղեցւոյ: Սրբազան Հայրը օրհնեց 
նաեւ. 
 Խորանի եւ գրակալներու ծածկոցներ, 

նուիրուած Տիկին Աղաւնի Քարեանի, 

Ազնիւ Լէպլէպճեանի, Յովիկ եւ Դալար Շահինեանի, Սարգիս եւ Շուշան Հալաճեանի կողմէ 

 Շուրջառ, Փորուրար, ձեռաց խաչի թաշկինակներ - նուիրուած Յովիկ եւ Դալար Շահինեանի կողմէ 

 Երկու Բուրվառ եւ երկու տապանակ – նուիրուած Տիկին Աստղիկ Ամիրխանեանի կողմէ 

 Ջրօրհնէքի խաչ, Քշոցներ, Բուրվառի պատուանդան – Տիար Գօգօ Չորպաճեան եւ ընտանիքին կողմէ 

 Մեծ մոմակալներ (կերոն) – Տիկին Անժէլ Յակոբեանի կողմէ  

Խաչի Երեւման տօնը ունենալով որպէս բնաբան, Տէր Միւռոն քարոզեց, անդրադառնալով որ Խաչին սէրը 

պակսած էր եւ թէ ինչ պէտք էր ընել Խաչին սէրը վերադարձնելու մեր հոգիներուն մէջ: Ան շեշտեց որ Խաչը 

փրկութեան խորհրդանիշ էր, նաեւ՝ ցուցանիշ Քրիստոսի երկրորդ գալստեան: Ամէն անգամ որ կը խաչակնքենք՝ 
կը հաստատենք մեր հաւատքը ի Քրիստոս: Միւս կողմէն, այլոց համար Խաչը դատապարտումի 

խորհրդանիշ է: 

 
 

Գշ., 17 Մայիս – Սրբազան Հայրը նախագահեց Հայ Համայնքի Բարեկեցութեան Կեդրոնի  
խնամակալութեան հերթական ժողովին:  
 

 Շբ., 21 Մայիս – Մեր կարգ մը միօրեայ վարժարան-

ներու պատասխանատու մարմինները հետամուտ են 
իրենց աշակերտութիւնը տարին մէկ կամ երկու անգամ Եկեղեցի 
բերելու հաղորդութիւն ստանալու համար: Այդ վարժարաններէն մին 
է Թարգմանչաց վարժարանը: Այսպէս, 21 Մայիսի կէսօրէ ետք, 

Թարգմանչացի աշակերտութիւնը, նախքան դասաւանդութեան 
սկսիլը, ժամանեց Սուրբ Յարութիւն եկեղեցի, ուր զիրենք ընդունեցին 
Սրբազան Հայրն ու Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ հայրը: Անոնք 
ստացան Սուրբ Հաղորդութիւն: Սրբազանը իր մեծ ուրախութիւնը 
յայտնեց անգամ մը եւս հանդիպելու Թարգմանչացի աշակերտու-

թեան հետ եւ գնահատանք արձանագրեց տնօրէնութեան եւ 
ուսուցչական կազմին տարած ազգանուէր աշխատանքին ու 
զոհողութեան համար ինչպէս նաեւ կազմակերպելուն համար 
այսպիսի այցելութիւններ, որոնք իրենց դրական տպաւորութիւնը կը 
թողուն իւրաքանչիւր մանուկ հոգիի մէջ եւ կը քանդակուին անոնց 
մտքերուն մէջ:    
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Շբ., 21 Մայիս – Սրբազան Հայրը, 
եկեղեցւոյ  Էտկարեան սրահին մէջ, 
նախագահեց Սուրբ Յարութիւն 
Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ վարժա-

րանին կազմակերպած ցերեկոյթին 
նուիրուած Համբարձման տօնին: 
Սրահը լեցուած էր Կիրակնօրեայ 
յաճախող աշակերտներու ընտա-

նիքներուն անդամներով եւ բարե-

կամներով: Անոնք եկած էին 
վայելելու Կիրակնօրեայ յաճախող 
իրենց զաւակներուն ստացած 
Քրիստոնէական դաստիարակու-

թեան արդիւնքը: Խորագիրը հա-

կիրճ կը նկարագրէր տաղաւար տօնին խոր-

հուրդը և թէ ինչպէ՞ս ան շաղկապուած էր 
ազգային գեղեցիկ աւանդութիւններուն հետ։ 
Ծրագրի ընթացքին երգուեցան համբարձման և 
ճանկիւլիւմի գեղեցիկ երգերը, ներկաները 
վիճակներ քաշեցին ծաղիկներու կողովներէն, 

իսկ աւարտին՝ հրամցուեցաւ համբարձման 

տօնին առիթով աւանդական կաթնապուրը։ 
Մեծապէս ուրախալի եւ քաջալերելի էր մաս-

նակցութիւնը մեր մեծահասակներու երգչա-

խումբին, որոնք իրենց գեղեցիկ եւ ներդաշնակ 

ձայներով բարձրացուցին ներկաներուն տրամա-

դրութիւնները։ Բեմ հրաւիրուեցաւ Սրբազան 
Հայրը հաղորդելու համար իր սրտի խօսքը: Ան 
իր գնահատանքը յայտնեց տնօրէնուհի Երէցկին 
Յասմիկ Համբարձումեանին եւ իր գործակից 
ուսուցչական կազմին, որոնք կարողացած էին 
այսպիսի որակաւոր հանդէս պատրաստել: 
Սրբազանը գնահատեց ծնողները, որոնք քրիս-

տոնէական հաւատքով լեցուած 
իրենց զաւակները կ'առաջնորդեն 
Կիրակնօրեայ, որպէսզի անոնց 
հոգիները լեցուին հաւատքով ու 
Աստուածային սիրով: Իսկ Տիկին 
Մարիաննա Պօղոսեանի մարզած 
մեծահասակներու խումբին անդրա-

դառնալով, Սրբազան հայրը իր 
շնորհակալութիւնն ու գնահատան-

քը արտայայտեց ե՛ւ խմբավարու-

հիին բայց մանաւանդ տաղան-

դաւոր մասնակիցներուն, որոնք 

իրենց մեծ տարիքին կը մնան միշտ 
երիտասարդ եւ իրենց ժիր մասնակ-

ցութեամբ օրինակ կը հանդիսանան բոլորիս: 
Այստեղ կ'ուզենք յիշեցնել որ Նոր Սերունդի 
Ձայն ռատիօժամի խօսնակ Պրն Շիրազ Յով-

հաննէսեան Ապրիլի 29-ին հարցազրոյց մը 
կատարեց Երէցկին Յասմիկ Համբարձումեանին 
հետ, Կիրակնօրեայի անցուդարձերուն, իրակա-

նացուող ծրագիրներուն եւ դիմագրաւած մար-

տահրաւէրներուն մասին: Այս հետաքրքրական 
հարցազրոյցը իր ամբողջութեան մէջ կարելի է 
ունկնդրել ռատիօժամի Youtube-եան ալիքէն: 
Փարոսի խմբագրութիւնը կը շնորհաւորէ 
Կիրակնօրեայ Վարժարանի տնօրէնութիւնն ու 
ուսուցչական կազմը ինչպէս նաեւ աշա-

կերտներն ու ծնողները, որոնց տարած միաս-

նական աշխատանքին շնորհիւ մեր աննման 
զաւակները քրիստոնէական կրթութիւն կը 
ստանան եւ ուր կը պատրաստուին ապագայի 
եկեղեցական մարմիններուն ղեկավարները:
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Շբ., 21 Մայիս – Առաջին անգամ ըլլալով, Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Երիտասարդներու Միութեան 
վարչութիւնը Համբարձումը տօնեց Արարատ Կեդրոնի սրահին մէջ: Վարժ ենք Տեառնընդառաջի եւ 
Սուրբ Սարգիսի տօներուն առթիւ անոնց կազմակերպած յաջող ձեռնարկներուն սակայն Համբարձման 
տօնակատարութիւնը նորութիւն էր: Տարբեր սերունդներ ներկայացնող հարիւրէ աւելի հիւրեր ներկայ 
էին, որոնք սրահը թողուցին 
մեծապէս տպաւորուած երի-

տասարդութեան բծախնդրօրէն 
կազմակերպած միջոցառումէն: 
Տեղի ունեցան Համբարձման 
աւանդական խաղեր նաեւ ար-

դիական խաղեր առնչուած մեր 
պատմութեան ու համբարձման 
աւանդութեան: Այս ալ այլ 
նորութիւն էր բոլորին համար: 
Սրբազան հայրը իր արտասա-

նած սրտի հակիրճ խօսքին մէջ 
անդրադառնալով ձեռնարկին 
նախ շնորհաւորեց երիտա-

սարդները այս բացառիկ կազմակերպութեան համար նշելով որ երիտասարդութիւնը հետաքրքրական 
եւ բարձրորակ ձեւով տօնեց Համբարձումը, ինչ որ հպարտանք կը պատճառէ մեր բոլորին: 

Ձեռնարկին նպատակներէն մին ալ 
էր դրամահաւաք հոգալու համար 
մէկ մասը ծախսերուն այն երիտա-

սարդներուն,  որոնք Յուլիսին Հայաս-

տան պիտի մեկնին մասնակցելու 
համար Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի 
կազմակերպած երիտասարդական 
բանակումին:   
Փարոսի խմբագրութիւնը կը շնոր-

հաւորէ եւ բարձր կը գնահատէ ACYA 

– ի տղաքն ու աղջիկները իրենց 
տարած հոյակապ աշխատանքին համար: Այնտեղ սերունդ մըն է որ եկեղեցւոյ հովանիին ներքեւ կը 
դաստիարակուի, ապագային ստանձնելու համար եկեղեցական մարմիններու ղեկավարութիւնը:  
 

Դշ., 25 Մայիս – Ընդառաջելով Հին Ասորական Եկեղեցուոյ պետ 
Մար Միլիս Զայայի հրաւէրին, Սրբազան  Հայրն ու Արժ Տէր 
Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանը մասնակցեցան Ասորի 
եկեղեցւոյ Կաթողիկոս Պատրիարք Մար Աուա Րոյէլ Երրորդի ի 
պատիւ տրուած ընդունելութեան, որուն մասնակցեցան նաեւ 
զանազան եկեղեցիներու ներկայացուցիչներ եւ քաղաքական 
դէմքեր: Սրբազան Հայրը առիթը ունեցաւ մօտէն ծանօթանալու 
Պատրիարք Հօր, որ Շիքակօ ծնած է եւ մօտիկ յարաբերութիւն 
ունի ԱՄՆ Արեւելեան թեմի նախկին Առաջնորդ Գերաշնորհ Տէր 
Դանիէլ Եպիսկոպոս Ֆընտըգեանին հետ: 
Սրբազան Հայրը Պատրիարքին եւ Մար Միլիս Զաիա Արքեպիս-

կոպոսին (Առաջնորդ Աւստրալիոյ եւ Լիբանանի) փոխանցեց 
Հայ համայնքի լաւագոյն բարեմաղթանքները Պատրիարք հօր 
օրհնաբեր այցելութեան առթիւ:  
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Դշ., 25 Մայիս – Ինչպէս ամսուան վերջին ամէն 

Չորեքշաբթի, այս Չորեքշաբթի եւս տեղի ունե-

ցաւ առցանց դասախօսութիւն «Աստուածա-

շունչի Մեկնաբանութիւնը Նարեկացիի Կողմէ» 
նիւթով, զեկուցաբեր՝ Հոգեբուժ Տոքթ. Արթին 
Ճէպէճեան: Բացման աղօթքը կատարեց Արժ. 
Տէր Պարթեւ Աւագ Քահանայ Գարագաշեան: 
Յայտնենք որ ձեռնարկը տեղի պիտի ունենար 
Ապրիլի 27-ին սակայն Տոքթ Ճէպէճեանի 
անհանգստութեան պատճառով ստիպուած էինք 
զայն յետաձգել մէկ ամիսով: 
Հանդիսավար Նշան Պասմաճեանի Տոքթորը 
ներկայացնելէն ետք դասախօսը շնորհա-

կալութիւն յայտնեց Սրբազան հօր եւ բոլոր 
անոնց որոնք օգտակար հանդիսացան այս ձեռ-

նարկին յաջողութեան: Տոքթորը բացատրեց թէ 
Նարեկացին որքա՜ն կարեւորութիւն տուած էր 
Աստուածամօր, որքան սէր ու յարգանք ունեցած 
Անոր նկատմամբ, որ աննկատ չէր անցած Հռոմի 
Յովհաննէս Պօղոս Բ. Պապէն եւ որպէս հետե-

ւանք՝ 2021 թուականին Կաթոլիկ եկեղեցւոյ 
կողմէ ճանչցուած էր Ուսուցիչ Հռովմէական 
Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ:  Տոքթորը, հնարաւորինս 
մանրամասնեց իր բացատրութիւնը Մատեան 
Ողբերգութեան 95 գլուխներուն մասին, դրուա-

տանքով արտայայտուեցաւ Փրոֆ Տէրեանի 
հոյակերտ եւ բծախնդիր Անգլերէնի թարգմանու-

թեան Նարեկացիի Մատեան Ողբերգութիւն եւ 
Գանձարան գիրքերուն ինչպէս նաեւ Փրոֆ 
Մայքըլ Փափազեանի վերլուծումներուն:Յստակ- 

օրէն բացատրեց թէ Նարեկացի ինչպէ՞ս 
կարողացած է համադրել Աստուածաբանականն 
ու Պաշտամունքայինը եւ միացնել Հին ու Նոր 
Կտակարանները: Տոքթորը, վերցնելով իր անձ-

նական օրինակը, թելադրեց կարդալ Նարեկի 95 
աղօթքները բաժնուած 365 օրերու վրայ, որով 
ընթերցողին հոգին կը թեթեւնայ եւ քայլ մը 
առաջ կ'երթայ դէպի Աստուածասիրութիւն: 
Դասախօսին բառերով՝ «հրապուրիչ վայելք» է 
Մատեան Ողբերգութեան ընթերցումը: Դասա-

խօսը անդրադարձաւ Նարեկացիի ստեղծած 
բազում բառերու ինչպէս «Բարեշնորհում», 
«Սրբալոյս» եւ այլք: Նաեւ անդրադարձաւ այն 
սքանչելի ածականներուն, որոնց թիւը կը հասնի 
100-ի, տրուած՝ Աստուծոյ: Վերջապէս, դասա-

խօսը անդրադարձաւ երկնքի եւ եկեղեցւոյ 
յարաբերութեան, Պատարագին, հաղորդութեան 
զօրութեան, որով ճաշակողը կը մաքրագործուի 
իր մեղքերէն: 
40-ի շուրջ Նարեկացիով հետաքրքիր հայորդիք 
մասնակցեցան դասախօսութեան, որոնց կար-

գին, Աղեքսանդրիայէն (Եգիպտոս)՝ Արժ. Տէր 
Գրիգոր Քահանայ Մուրատեան: Տոքթ. Ճէպէճ-

եան սպառիչ պատասխան տուաւ իրեն 
ուղղուած հարցերուն: 
Ձեռնարկը աւարտեցաւ Տէր Գրիգորի Պահ-

պանիչով:

     
 

 

 

 
 

Դասախօսութիւնը կրնաք մտիկ ընել սեղմելով այս յղումին վրայ.  
https://drive.google.com/file/d/1BHbALVM5kk8HOaN51gadj1dB8UNfdwY1/view  

https://drive.google.com/file/d/1BHbALVM5kk8HOaN51gadj1dB8UNfdwY1/view
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Ուրբ., 27 Մայիս – Ոգեւորող օր մը Համազգային 
Գօլստըն Ճեմարանի մէջ: 
Ընկերակցութեամբ Թեմական Խորհուրդի 
ատենապետ Պրն Սարգիս Տէր Պետրոսեանի, 
Արժ Տէր Միւռոն Քահանայ Աւետիսեանի եւ 
Դիւանապետ Պրն Նշան Պասմաճեանի, Սրբա-

զան հայրը ներկայ գտնուեցաւ Ճեմարանի 
աւանդական Մեծ Ծնողաց Օրուան հանդիսու-

թեան, ընդառաջելով Ճեմարանի տնօրէնութեան 
հրաւէրին: Ամէն տարի Սրբազան հայրը ներկայ 
կ'ըլլայ այս հանդիսութեան եւ նոր ոգեւորու-

թեամբ եւ խանդավառութեամբ կը հեռանայ 
Ճեմարանի Նալպանտեան Սրահէն:  

Հանդիսութիւնը, որ կը կազմակերպուի Հայաս-

տանի առաջին անկախութեան՝ Մայիս 28-ի 
մօտիկ Ուրբաթ օրը, կը յատկացուի նաեւ Անկա-

խութեան Տօնին: Այս տարի ոգեկոչուեցաւ 104րդ 
ամեակը եւ հանդիսութիւնը սկսաւ նախակրթա-

րանի 80-է աւելի երգչախումբին թնդացուցած 
«Սարտարապատ» երգով: Ապա, հանդիսավա-

րուհին, Հայերէնի երկրորդականի դասարան-

ներու Հայերէնի ուսուցչուհի եւ Ճեմարանի 
հայկական բաժանմունքի պատասխանատու 
Տիկին Արփի Դաւիթեան, ողջունեց մեր աննման 
մեծ ծնողները, որոնք եկած էին հպարտանալու 
իրենց թոռներուն մատուցած հայաբոյր յայտա-

գրով: Ժամեր շարունակ բեմէն հնչեց Հայ երգը. 
աշակերտներու բերնով, խմբական թէ անհատա-

կան արտասանութիւններով խօսեցան մեր 
բանաստեղծները, Խաչիկ Դաշտենցէն մինչեւ 
Եղիշէ Չարենց ու Մուշեղ Իշխան: Իրենց մեծ 
հայրիկ-մայրիկներուն համար աշակերտները 
պարեցին ու իրենց մարզական տաղանդները 
ցոյց տուին անոնց: Պատուեցին Հայ Մայրը, 
Հայրը, Հայ Մեծ Հայրիկն ու Հայ Մեծ Մայրիկը: 
Դադարին հրաւիրուեցան բոլոր այն մեծ մայր-

երը, որոնց զաւակները եւ թոռները յաճախած են 
ու կը յաճախեն Գօլստըն Ճեմարան, հատելու 
համար այս առթիւ պատրաստուած կարկան-

դակը: Եւ օ՜ զարմանք, անոնց թիւը կը հասնէր 

աւելի քան երեսունի, ինչ որ հպարտանք էր 
նաեւ մեր գաղութին: Աւարտին, Հայ բանակին 
նուիրուած «Ձեր Լռութեանը Մենք Լոյս Ենք 
Պարտք» ընդհանուր խորագրով, երգով ու 
արտասանութիւններով, ելոյթ ունեցան բազմա-

թիւ աշակերտներ, որոնց կարգին՝, երկրորդա-

կանի ուսանող Յակոբ Լեւոնեան, որ իր հոյա-

կապ ձայնով մեներգեց որդեկորոյս զինուրին 
մայրը մխիթարող երգ մը, ծափողջոյններ խլելով 
300-է աւելի հանդիսականներէն: 

Այս ճոխ եւ որակաւոր յայտագիրը պատրաս-

տելու համար գնահատանքի արժանի են ուսուց-

չուհիներ Մանուշակ Սանոսեան, Մարալ 
Խրլոփեան, Արփի Դաւիթեան բայց յատկապէս 
Պէթի Մարաշլեան եւ Փէրի Մինասեան:  
Իր սրտի խօսքը Հայերէնով եւ Անգլերէնով ար-

տասանեց  Տնօրէն  Էտի  Տէմիրճեան:  «Կարելի չէ   
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խօսքերով միայն գնահատել ձեր նուիրումը, սիրելի մեծ ծնողներ, կարելի չէ նկարագրել ձեր անսահման 
գուրգուրանքն ու հոգատարութիւնը: Դուք, ձեր նուիրական առաքելութեամբ եւ բարոյանիւթական 
զոհաբերութեամբ, կու գաք հաստատելու թէ դուք ձեր թոռներուն լոյսի ու ներշնչման աղբիւրն էք, կամքի 
ամրոցը, հայակերտման դպրոցը եւ մեր աւանդութեանց պահապանը» եզրակացուց Պրն Տէմիրճեան: 
Ապա հրաւիրուեցաւ Սրբազան Հայրը տալու իր 
պատգամը: «Ամէն տարի ալ աւելի ոգեշնչող ծրա-

գրով Գօլստըն Ճեմարանը կը տօնէ մեծ ծնողաց եւ 
Հայաստանի անկախութեան տօները: Յայտագիրը 
սկսաւ «Սարտարապատ»ով, իսկ յայտագրի աւար-

տը նուիրուած էր Հայ Բանակին: Հետեւաբար, Հայը 
ի՛ր պայքարն ու կռիւը ունի ազատութեան համար 
իսկ Սարտարապատը մեր գոյութեան վկայականն է: 
Մեր ժողովուրդը մէկ մարդու պէս, որպէս բանակ 
ծառացաւ թշնամիին դէմ եւ յաղթեց Թրքական 
ամենէն ուժեղ բանակին շնորհիւ իր միասնականու-

թեան, մէկ բռունցք ըլլալուն: Այս օրերուն Հայ 
դպրոցն է մեզ միացնողը, որուն միջոցաւ մեր 
պայքարը կը տանինք: Այս դպրոցներէն է Գօլստըն 
Ճեմարանը, որ մեզի նուիրուեցաւ շնորհիւ մեր գիտակից Մեծ հայրերուն ու մայրերուն, որոնք 
կառուցեցին զայն: Դպրոցով է որ մենք ապագայ ունինք»: Ապա, նախքան Պահպանիչով փակելը՝ 
«Կ'աղօթեմ որ Աստուած պահէ ու պահպանէ Ճեմարանի ուսուցիչները, մանաւանդ Հայ ուսուցիչները, 
որոնք իրենց ուժը անսպառ տուած են նոր սերունդին, որպէսզի անոնք հպարտ զգան իրենց հայութեամբ: 
Հայ ըլլալու հպարտութիւնն է որ չի թողուր որ Հայը կորսուի: Մեծ ծնողներ, շարունակեցէք այս 
աւանդութիւնը, միշտ հպարտ մնացէք ձեր թոռներով» եզրակացուց Սրբազան հայրը:     
 

Կիր., 29 Մայիս – Իր փակման սրտի խօսքին մէջ 
Սրբազան Հայրը հետեւեալը ըսաւ. «վերջապէս 
հասաւ օրը այս շատ սպասուած Հայկական 
Փառատօնին»: 
Իրօք, յետաձգումներէ ետք, Գօլստըն Ճեմարանի 
շրջափակին մէջ տեղի ունեցաւ Հայկական 
Փառատօնը, կազմակերպութեամբ ՀՅԴ Աւս-

տրալիոյ Կեդրոնական Կոմիտէին եւ իր ուղեկից 
միութիւններուն՝ ՀՕՄ, Համազգային, ՀՄԸՄ, 
ՀԵԴ, Արմենիամետիա, Հայ Դատի Յանձնա-

խումբ: Կազմակերպիչ մարմնի հրաւէրին ընդա-

ռաջելով Սրբազան Հօր ընկերակցեցան Թեմա-

կան Խորհուրդի ատենապետ Պրն Սարգիս Տէր 
Պետրոսեան, Արժ Տէր Միւռոն Քահանայ Աւե-

տիսեան, Դիւանապետ Պրն Նշան Պասմաճեան, 
Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուր-

դի անդամներ Միհրան Քէշիշեան, Սարգիս 
Մուրատեան եւ Աբիկ Կէօզուգարայեան: Փառա-

տօնին մասնակցեցան հայկական համարեա 
բոլոր կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչ-

ները:  
Քիլօմեթրներ անդին շարուած ինքնաշարժները 
մեր վրայ այն տպաւորութիւնը թողուցին թէ 

ներկայ էին աւելի քան 5000 մասնակիցներ: 
Հայութիւնը կ'եռար Ճեմարանի բակին մէջ: 

Միասնականութեան բոյր կար մթնոլորտին մէջ:  
Գեղարուեստական գեղեցիկ յայտագիր մը ի 
գործ դրուած էր, որուն կը մասնակցէին սիրուած 
երգչուհի Մաշա Մնջոյեան, Գօլստըն Ճեմարանի 
փոքրերու երգչախումբը, Համազգայինի Նայիրի 
եւ Սիտնի Պարի Անսամբլ պարախումբերը եւ 
ուրիշներ:  
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ՀՄԸՄ-ի սկաուտներու տողանցքէն ետք, 

առաջնորդուած փողերախումբով, հանդիսավար 
Վաչէ Գահրամանեան ժողովուրդը հրաւիրեց 
յոտնկայս ունկնդրելու Աւստրալիոյ, Հայաս-

տանի եւ Արցախի քայլերգները:  
Յընթացս յայտագրի գործադրութեան, խօսք 
առաւ ՀՅԴ Աւստրալիոյ Կեդրոնական Կոմիտէի 
ներկայացուցիչ Պրն Ներսէս Պալիօզեան: Ան 
տեղեկացուց որ հակառակ Պսակաձեւ Ժահրի 
յարուցած դժուարութիւններուն, վերջին երկու 
տարիներուն, կուսակցութիւնը իր ուղեկից 
միութիւններով կարողացած էր նեցուկ կանգնիլ 
Սուրիոյ եւ Լիբանանահայութեան իսկ 44-օրեայ 
պատերազմէն ետք, գաղութիս բոլոր կազմակեր-

պութիւնները, մէկդի դնելով տարբերութիւն-

ները, սատար հանդիսացած էին Հայաստանի եւ 
Արցախի Հայ ժողովուրդին: 
Անդրադառնալով Հայաստանի Առաջին Հանրա-

պետութեան, Մայիս 28-ով ստեղծուած Անկախ 
Հայաստանի 104-ամեակին, Պալիօզեան ըսաւ որ 
խումբ մը խենթեր գտան հնար եւ կերտեցին 
յաղթանակ: Սակայն մինչեւ օրս այս Հայաս-

տանը փուշի նման կեցած է մեր թշնամիին 
կոկորդին մէջ, ան այսօր կ'ուզէ բանակցութիւն-

ներու նենգ միջոցներով իր ծրագիրը յաջողցնել, 
որուն դժբախտաբար սատար կը հանդիսանայ 
մեր հայկական այսօրուան պետութիւնը: Այս 
քաղաքական արկածախնդրութիւն է, որ մեզ 
կ'առաջնորդէ դէպի անդունդ: «Արցախի հայ-
կական ըլլալը սակարկութեան առարկայ չէ եւ չի 
կրնար դառնալ բնաւ» ըսաւ Պալիօզեան: «Մենք 
պիտի շարունակենք պայքարը յանուն ցեղաս-

պանութեան ճանաչման, յանուն Արցախի հայու-

թեան: Մեր գաղութը իր անսակարկ աջակցու-

թիւնը պիտի բերէ մինչեւ մեր նպատակներուն 
հասնիլը, որն է միացեալ, ազատ, անկախ, ժողո-

վրդավար եւ արդար Հայաստանի հաստա-

տումը»: 
Բեմ հրաւիրուեցաւ Աւստրալիոյ Հայ Աւետա-

րանչական Ընկերակցութեան (ԱՀԱԸ) Գործա-

դիր Տնօրէն Վերապատուելի Գրիգոր Եումու-

շաքեան ներկայացնելու համար 4 Հայ համալ-
սարանականներու կրթանպաստներ, որոնք կը 
տրուին ԱՀԱԸ-ի կողմէ: Այս նպաստընկալներն 
են Արմիկ Դաւիթեան, Նայիրի Մարաշլեան, 
Լորի Միքայէլեան եւ Հրանդ Պէօճիւքեան: Վերա-

պատուելին յայտարարեց որ յառաջիկայ տարի 

նպաստ պիտի տրուի Գօլստըն Ճեմարանի 12րդ 
դասարանի ուսանողներու, որոնք գոհացուցիչ 
արդիւնք կ'ապահովեն Հայ մշակոյթի մասին 
տարած ուսումնասիրական աշխատանքի մէջ: 

Աւարտին, նախքան Պահպանիչով փակումը,  
Սրբազան հայրը իր ուրախութիւնը յայտնեց 
բազմահազար հայութիւն մէկ տեղ համա-

խմբուած տեսնելուն համար, շնորհաւորեց 
«Մայիս 28-»ի 104 ամեակը, վեց դարերու 
անկախութեան կորուստէն ետք: «1915-էն ետք 
ո՞վ կրնար իր մտքէն անցնել որ Հայութիւնը 
միասնաբար կրնար դուրս շպրտել թրքական 
ամենէն կազմակերպուած ու զօրաւոր բանակը: 
Ուրեմն պէտք է հաւատանք մեր միասնական 
ուժին, մեր զէնքին եւ մեր Աստուծոյ, որոնցմով 
միայն մենք յաղթական կը դառնանք եւ յաղ-

թանակներ կրնանք կերտել»: Սրբազան հայրը 
փառք տուաւ այն նահատակներուն, որոնք 
կերտեցին անկախ Հայաստանը ինչպէս նաեւ 
այն սերունդին որ հետեւեցաւ եւ քալեց այդ 
նահատակներուն բացած ճամբայէն: «Կը յուսամ 
եւ կ'աղօթեմ, որ 104 տարիներու պահանջա-

տիրութիւնը միջոց ըլլայ մեր արդար իրաւունք-

ներու ձեռքբերման» իր խօսքը եզրափակեց 
Սրբազանը: 
Ապա իր շնորհակալութիւնը յայտնեց եւ իր 
օրհնութիւնը տուաւ բոլոր այն կազմակերպու-

թիւններուն, անհատներուն, մեծին ու փոքրին, 
որոնք կազմակերպեցին այս տօնախմբութիւնը, 
յոյս ու կորով ներշնչելով բոլորիս անխտիր:
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ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ 

ՖՐԱՆՍԱՅԻ ԾԵՐԱԿՈՅՏԻ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ 
 

Մայիս 4-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ 
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ 

ընդունեց Ֆրանսայի Ծերակոյտի Ֆրանսա-

Հայաստան բարեկամական խումբի ղեկավար 
Ժիլբեր-լիւք Տըւինազի գլխաւորած պատուի-

րակութիւնը: 
Հայոց Հովուապետը իր երախտագիտութիւնը 
յայտնեց Ծերակոյտին Հայոց Ցեղասպանու-

թեան ճանաչման, դատապարտման, ինչպէս 
նաեւ Արցախի անկախութեան մասին բանա-

ձեւի ընդունման, արցախահայութեան արդար 
իրաւունքներու պաշտպանութեան ու գերինե-

րու վերադարձման խնդրին աջակցելու համար: 
Վեհափառը մտահոգութեամբ անդրադարձաւ նաեւ Հայաստանի եւ Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի 
կողմէն շարունակուող ոտնձգութիւններուն, վերջինիս վերահսկողութեան տակ գտնուող 

տարածքներուն մէջ հայկական հոգեւոր-մշակութային ժառանգութեան ոչնչացման եւ իւրացման 
դէպքերուն` կարեւոր նկատելով միջազգային հանրութեան կողմէ հետեւողական ջանքերու 
գործադրումը Ադրբեջանի որդեգրած նմանօրինակ քաղաքականութիւնը կանխելու հարցին մէջ: 

 Ժիլբեր-լիւք նշեց, որ Ֆրանսան մեծ կարեւորութիւն կու տայ Հայաստան-ֆրանսա կապերու առաւել 
սերտացմանն ու խորացմանը ինչպէս նաեւ հաստատեց, որ Ֆրանսան եւս միջոցներ կը ձեռնարկէ  

տարածաշրջանին մէջ խաղաղութեան եւ կայունութեան հաստատման համար: 
 

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ ՄԵԿՆԵՑԱՒ ԱՄԷ 
 

Մայիսի 5-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 
հայրապետական կարճատեւ այցով մեկնեցաւ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ: 

 
 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ ՈՒՂԵՐՁԸ ՅԱՂԹԱՆԱԿԻ  

ԵՎ ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆԻ, ՇՈՒՇԻԻ ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ԵՒ  

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԲԱՆԱԿԻ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ ՕՐՈՒԱՆ ԱՌԻԹՈՎ 
Կը ներկայացնենք յապաւումներով (Խմբ.) 

 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից Հայրապետական Մեր օրհնութիւնն ու շնորհաւորանքներն ենք բերում 

մեր սիրեցեալ ժողովուրդին՝ Յաղթանակի ու խաղաղութեան տօնի, Շուշիի ազատագրութեան և 

Պաշտպանութեան բանակի հիմնադրման օրերի առիթով, ինչպէս նաև մեր խոնարհումը՝ Հայրենական 

պատերազմի վետերաններին ու Արցախեան հերոսամարտերի քաջարի զինուորներին:  

 

 
ԼՈՒՐԵՐ  

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԷՆ 
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Սիրելիներ, Ազատ ու անկախ ապրելու իրաւունքի պաշտպանութեան համար մղուած պայքարները, 

որոնց նշանաւորումն է այսօր, խորհրդանիշն են համազգային համախմբւածութեան ու միաբանութեան, 

որպէսզի միասնաբար դիմագրաւենք յառնած հիմնախնդիրներին և կերտենք վաղուայ նոր օրը, և մեր 

նոր յաղթանակները։   
 

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ 
ՄԻԱԲԱՆՆԵՐԸ 

ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ «ՅԱՂԹԱՆԱԿ» ԶԲՕՍԱՅԳԻ 
 

Մայիս 9-ին՝ Յաղթանակի ու խաղաղու-

թեան տօնին առիթով, Մայր Աթոռի միա-

բաններն ու ՀՀ ԶՈւ հոգևոր առաջնորդու-

թեան գնդերէցները այցելեցին «Յաղթանակ» 
զբօսայգի, ուր Անյայտ Զինուորի յուշար-

ձանին ծաղիկներ զետեղելէն ետք իրենց  
յարգանքի տուրքը մատուցեցին Հայրենա-

կան մեծ պատերազմին և Արցախեան հերո-

սամարտերուն մէջ զոհուածներուն անմար 
յիշտատակին:  

 

ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԷՋ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՒ «ՄՇԱԿՈՅԹԸ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ․  
ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍՆ ԱՅՍՕՐ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԸ 

 

Մայիսի 13-14-ին Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին օրհնութեամբ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Արցախի 

հոգեւոր-մշակութային ժառանգութեան պահպանութեան հարցերով գրասենեակի Աւստրիայի կոմիտէն 

Վիեննայի պատմական արուեստներու թանգարանին մէջ նախաձեռնեց «Մշակոյթը հակամարտութեան 

մէջ․ Հարաւային Կովկասն այսօր» խորագրով միջազգային գիտաժողով-քննարկման:  

Գիտաժողովը բացուեցաւ Մայր Աթոռի Արցախի հոգեւոր-մշակութային ժառանգութեան պահպանու-

թեան հարցերով գրասենեակի Աւստրիայի կոմիտէի ղեկավար դոկտոր Եասմին Դում-Թրագուտի 

խօսքով:  Նորին Սրբութեան օրհնութեան եւ ողջոյնի խօսքը ընթերցեց Կենտրոնական Եւրոպայի եւ Շուէ-

դիայի Հայրապետական Պատուիրակ  Տ. Տիրան եպիսկոպոս Պետրոսեանը: Մասնակիցներուն իր 

ողջոյնի խօսքը յղեց նաեւ Աւտրիոյ Հայաստանի արտակարգ եւ լիազօր դեսպան տիար Արմէն 

Պապիկեանը:  
Այնուհետեւ զեկոյցներով հանդէս եկան 

ԱՄՆ Արեւմտեան թեմի առաջնորդ  Գերա-

շնորհ Տ. Յովնան արքեպիսկոպոս Տէրտէր-

եան, Արցախի թեմի առաջնորդ Տ. Վրթանէս 

եպիսկոպոս Աբրահամեան եւ Մայր Աթոռի 

Արցախի հոգեւոր-մշակութային ժառանգու-

թեան հարցերով գրասենեակի տնօրէն  

Հոգեշնորհ Տ․ Գարեգին վարդապետ Համ-

բարձումեան:  

Միջազգային եւ հայ բանախօսները ընդգծե-

ցին, որ 44-օրեայ պատերազմի ընթացքին եւ 
Նոյեմբերի 9-էն ի վեր Արցախի գրաւեալ 
շրջաններուն մէջ Ադրբեջանի կողմէն հայ 
քրիստոնէական մշակոյթի ոչնչացման եւ 
աղճատման բազմաթիւ դէպքեր են արձա-

նագրուած,   որոնք   կը   վկայեն   հայկական   
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հոգեւոր ժառանգութեան հետքի վերացման ադրբեջանական պետական քաղաքականութեան մասին: 
Ադրբեջանական պետութեան այս յանցաւոր քաղաքականութեան վկայութիւնները ներկայացուեցան 

փաստագրական նիւթերու տեսքով` արբանեակային լուսանկարներ, տեսագրութիւններ եւ այլն: Այս 

ամէնը անհերքելի հիմք է, որ հայկական մշակութային ժառանգութեան հանդէպ կ'իրականացուի 

համակարգային վանդալիզմ եւ միջազգայնօրէն պահանջելու այս յանցագործութիւններու դատապար-

տումն ու կանխարգիլումը: 
Մանրամասն անդրադարձ կատարուեցաւ ՄԱԿ-ի 

Արդարադատութեան միջազգային դատարանի` 2021թ․ 
դեկտեմբերին կայացուցած վճիռին, որով Ադրբեջանը 

պարտաւոր է հրաժարիլ Արցախի մէջ հայկական մշա-

կութային ժառանգութեան ոչնչացման իր քաղաքակա-

նութենէն:   
Բանախօսները ներկայացուցին նաեւ հոգեւոր ժառան-

գութեան պահպանման ու խնդիրներուն վերաբերող 

միջազգային եւ հայկական նախաձեռնութիւններ: «Միջ-

ազգային Կապոյտ վահանի» հիմնադիր նախագահ Քարլ 
Հաբսբուրգը, որպէս միջոցառման համակազմակերպիչ,  
անթաքոյց քննադատական գնահատական տուաւ 

ադրբեջանական գործողութիւններու` կարեւորելով հայ 
մշակութային գործիչներու, ինչպէս նաեւ բանակի 

ներկայացուցիչներու շրջանին մէջ մշակութային ժառանգութեան պահպանման հմտութիւններու եւ 
միջազգային փորձի փոխանցումն ու կիրառումը: Վերջինս արձանագրեց, որ Հայաստանի մէջ ընթացքի 

մէջ է «Կապոյտ վահանի» ազգային կոմիտէի կազմաւորումն ու պաշտօնական գրանցումը, որը 

հնարաւորութիւն կու տայ միջազգային կառոյցին ռազմական գործողութիւններու եւ աղէտներու 

պայմաններուն մէջ վտանգուած մշակութային ժառանգութեան պաշտպանութեան առնչուած 

գործունէութեան ծաւալման:  
Բանախօսներուն մաս կը կազմէին նաեւ Հայաստանէն ժամանած չորս մասնակիցներ` «Հայկական 

ճարտարապետութիւնը ուսումնասիրող հիմնադրամի» փոխտնօրէն, ճարտարագէտ Րաֆֆի Քորթոշ-

եանը, «Մշակութային ժառանգութեան զարգացման հիմնադրամի» գործադիր տնօրէն Անի Աւագեանը, 
Մեսրոպ Մաշտոցի անուան Մատենադարանի միջազգային կապերու աւագ մասնագէտ Սոնա 

Բալոյեանը եւ  վաւերագրող ռեժիսոր Սեդա Գրիգորեանը, որ հանդէս եկաւ «Մշակութային հակա-

մարտութիւն» վաւերագրական ֆիլմի ներկայացումով:   
Գիտաժողովի ընթացքին կազմակերպուեցաւ նաեւ Վիեննայի Մխիթարեան Միաբանութեան գրադարա-

նին մէջ պահուող` Արցախի տարբեր ժամանակներուն  ստեղծուած ձեռագիր ու տպագիր մատեաններու 

եւ ուշագրաւ այլ նիւթերու ցուցահանդէս: 
 

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ ՎԱՒԵՐԱՑՈՒՑ 
ԱՄՆ ՀԱՅՈՑ ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԹԵՄԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆԸ 

 

Վեհափառ Հայրապետը իր օրհնութիւնն ու շնորհաւորանքը յղեց Մայր Աթոռի միաբան Հոգեշնորհ Տ. 
Մեսրոպ վարդապետ Պարսամեանին` Մայիսի 7-ին գումարուած 
ԱՄՆ Հայոց Արեւելեան թեմի Թեմական պատգամաւորական ժողո-

վի ընթացքին անոր թեմակալ առաջնորդ ընտրուելուն առիթով: 

Հաստատելով Մեսրոպ վարդապետի ընտրութիւնը` Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսը անոր մաղթեց նախանձախնդիր ծառայութեամբ 
արդիւնաւորել վստահուած բարձր եւ պատասխանատու առաքելու-

թիւնը` ի խնդիր ԱՄՆ Հայոց Արեւելեան թեմի ազգային ու հոգեւոր 
կեանքի զօրացման եւ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ պայծառու-

թեան: 
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ԱՒԱՐՏԵՑԱՒ ԳԵՐԱԳՈՅՆ ՀՈԳԵՒՈՐ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ԺՈՂՈՎԸ 
                                                                                                                             

Մայիսի 17-20-ը Մայր Աթոռի մէջ տեղի ունեցաւ Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդի ընդլայնուած կազմով 
ժողովը: 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ողջոյնի եւ օրհնութեան 
խօսքէն յետոյ ժողովի նիստերն ատենապետեցին Արեւ-

մտեան Եւրոպայի Հայրապետական պատուիրակ եւ 
Վատիկանի մէջ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ներկայա-

ցուցիչ Տ. Խաժակ արքեպիսկոպոս Պարսամեանը եւ 
Տաւուշի թեմի առաջնորդ Տ. Բագրատ եպիսկոպոս 
Գալստանեանը: 
Ժողովի ընթացքին քննուեցան Մայր Տաճարի հիմնա-

նորոգութեան եւ Միւռոնօրհնութեան կազմակերպական 
աշխատանքներուն ընթացքը: Այս ուղղութեամբ համա-

պարփակ տեղեկութիւններ փոխանցեց Մայր Աթոռի 
Վանական խորհուրդի ատենապետ եւ լուսարարապետ Տ. Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայեանը: ԳՀԽ-ի 
անդամները իրենց գոհունակութիւնը յայտնեցին, որ Մայր Տաճարի հիմնանորոգութիւնը եւ շրջափակի 
բարեկարգման աշխատանքները կը մօտենան իրենց աւարտին, գնահատեցին սրբազան այս 
առաքելութեան արդիւնաւորման գործին մէջ իրենց նպաստը բերող բոլոր կառոյցները եւ անհատները: 
Քննարկելով առաջիկայ Միւռոնօրհնութեան արարողութեանն առնչուած հարցերը` Գերագոյն հոգեւոր 
խորհուրդը որոշեց Միւռոնօրհնութիւնը կազմակերպել 2023 թուականին, երբ կը լրանայ նաեւ Մայր 
Տաճարի հիմնադրման 1720-ամեակը: 

Ժողովին Արցախի մէջ տիրող իրավիճակին մասին 
զեկոյց ներկայացուց Արցախի թեմի առաջնորդ Տ. Վրթա-

նես եպիսկոպոս Աբրահամեանը` մասնաւրապէս ան-

դրադառնալով  առկայ մարտահրաւէրնրուն եւ անոնց 
յաղթահարման ի նպաստ հոգեւոր, բարոյահոգեբա-

նական, մարդասիրական եւ ընկերային աջակցութեան 
ծրագրերու կարեւորութեան: Վրթանես եպիսկոպոսը 
տեղեկութիւններ փոխանցեց թեմին մէջ սպասաւորող 
քահանաներու հովուական ծառայութեան ու առաքելու-

թեան եւ երիտասարդութեան հոգեւոր դաստիարակու-

թեան ծրագրերու մասին: 
Արցախի թեմի առաջնորդը անդրադարձաւ Ադրբեջանի վերահսկողութեան տակ գտնուող տարածք-

ներուն մէջ հայկական հոգեւոր-մշակութային ժառանգութեան պղծման, իւրացման եւ ոչնչացման 
դէպքերուն: 
Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդը գնահատանքով ընդունեց Արցախի թեմի հոգեւոր սպասաւորներու  
կողմէ տարբեր ոլորտներու մէջ իրականացուող խնամատար նուիրեալ գործունէութիւնը: Ժողովական-

ները յորդորեցին Հայաստանի եւ սփիւռքի թեմակալ առաջնորդներուն` շարունակել զանազան ծրա-

գրերու միջոցով զօրակցիլ Արցախի ժողովուրդին, ինչպէս նաեւ հայաստանեան թեմերու կողմէն 
պարբերաբար ուխտագնացութիւններ կազմակերպել դէպի Արցախ: ԳՀԽ նաեւ կարեւոր նկատեց Արցա-

խի հոգեւոր-մշակութային ժառանգութեան պահպանման նուիրուած միջազգային գիտաժողովներու 
կազմակերպումը:  
Հայաստանի եւ Արցախի թեմերուն մէջ Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ կրթադաստիա-

րակչական առաքելութեան առաւել զօրացման վերաբերեալ զեկոյց ներկայացուց Մայր Աթոռի Քրիստո- 

նէական դաստիարակութեան կեդրոնի տնօրէն Տ. Զաքարիա ծայրագոյն վարդապետ Բաղումեանը: Վեր-

ջինս խօսեցաւ հանրակրթական դպրոցներուն մէջ «հայ Եկեղեցւոյ պատմութիւն նիւթի դասաւանդման, 

առկայ խնդիրներուն եւ նիւթին ուսուցիչներուն ժրաջան ու նախանձախնդիր աշխատանքին մասին: 
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ԳՀԽ անդամները թելադրեցին շարունակել այս ուղղութեամբ աշխատանքները: Խորհուրդը մասնա-

ւորապէս ողջունեց թեմերու մէջ քրիստոնէական դաստիարակութեան կեդրոններու եւ կիրակնօրեայ 
դպրոցներու առաւել համակարգուած գործունէութիւնը, յորդորելով համապատասխան մասնագէտ-

ներու ներգրաւմամբ ամբողջացնել ծրագիրը եւ հրատարակութեան պատրաստել անհրաժեշտ կրթական 
ձեռնարկներ ու տեղեկատուական նիւթեր:  
Ժողովի ընթացքին քննարկուեցան նաեւ Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ վարչական, 
կանոնական ու հովուական կեանքին առնչուող հարցեր: 
 

ԳԵՐԱԳՈՅՆ ՀՈԳԵՒՈՐ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ 
 

Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդը, անդրադառնալով 44-օրեայ աղէտալի պատերազմէն ետք Հայաստանի եւ 

Արցախի առջեւ ծառացած արտաքին ու ներքին մարտահրաւէրներուն, կ'արձանագրէ. 

- Ադրբեջանական իշխանութիւնները կը շարունակեն իրենց դատապարտելի թշնամական վերաբեր-

մունքը Հայաստանի, Արցախի եւ հայ ժողովուրդի հանդէպ, սադրանքներ հրահրելով, թիրախաւորելով 

խաղաղ բնակչութիւնը, շարունակելով պահել ռազմագերիները, իր վերահսկողութեան տակ գտնուող 

տարածքներուն մէջ ոչնչացնելով եւ իւրացնելով հայկական հոգեւոր ու մշակութային ժառանգութիւնը: 

- ՀՀ իշխանութիւններն ու համազգային կառոյցները հարկ է որ զգօնութիւն դրսեւորեն, որպէսզի 
Արցախի ժողովուրդի ինքնորոշման իրաւունքը սակարկման առարկայ չդառնայ, 
- Խաղաղութիւնը կարելի չէ հաստատել ազգային արժանապատուութեան նուաստացման հաշուին: 

Խաղաղութիւնը պէտք է հիմնուի արդարութեան, արժանապատուութեան եւ իրաւունքները յարգելու 
սկզբունքներու վրայ:  
- Անկախ առկայ ճնշումներէն եւ արտաքին սպառնալիքներէն, առաւել եւս ներհասարակական բեւեռա-

ցուածութեան պայմաններուն մէջ` ՀՀ եւ ԱՀ իշխանութիւնները հարկ է, որ չձեռնարկեն հայոց անկախ 
պետականութիւնը եւ Արցախի ապագան վտանգող քայլեր, չդրսեւորուի զիջողականութիւն ազգի 
հիմնարար իրաւունքներու եւ պատմական արդարութեան հետապնդման յանձնառութեան մէջ: 
Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդը, խիստ մտահոգուած ստեղծուած բարդագոյն իրավիճակով, հայրենիքի 
մէջ տեղի ունեցող ներքաղաքական զարգացումներով եւ ապաւինելով Բարձրեալ Տիրոջ ողորմութեանը 
եւ մեր ժողովրդի իմաստութեանը, կը յորդորէ` 

- Առաջնահերթ նկատել ազգային եւ պետական շահը, գործել խիղճով եւ պատասխանատուութեամբ, 
խնդիրներու արժանապատիւ լուծումները փնտռել բացառապէս մեր համընդհանուր կամքի 
արտայայտման ու համախոհութեան մէջ, 
- Հայրենիքի թէ սփիւռքի մէջ ամէն ջանք ի գործ դնել զօրացնելու մեր ազգային միաբանութիւնը` վերաց-

նելով պառակտող հատուածականութիւնը, լծուելու հայրենիքի հզօրացմանը, միջազգային հարթակ-

ներու մէջ եւ ամէնուր հետեւողականօրէն բարձրաձայնելու մեր ժողովուրդի իրաւունքներու ոտնա-

հարման մասին, հետամուտ ըլլալու Հայոց Ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչմանը եւ հատուց-

մանը, պայքարելու յանուն մեր ինքնութեան ու հոգեւոր-ազգային արժէքներու պահպանութեան, 
- Ներքաղաքական գործընթացներուն, խաղաղ հաւաքներուն, անկախ քաղաքական հայեացքներէն կամ 
պաշտօնական գործառոյթներէն, դրսեւորել հանդուրժողականութիւն, օրինապահութիւն, յարգանք իրա-

րու իրաւունքներուն նկատմամբ` բացառելով որեւէ տեսակի բռնութիւն, անհամաչափ ուժի կիրառում, 
սադրանք եւ օրինախախտութիւն: Ատելութեան խօսքը, վիրաւորանքը եւ թշնամանքի հրահրումը երբեք 
բարիք չեն կրնար ըլլալ: 
Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդը կոչ կ'ընէ հաւատաւոր մեր աշխարհասփիւռ ժողովուրդին շարունակել 
աջակից ու սատար ըլլալ Արցախի մեր քոյրերուն եւ եղբայրներուն եւ պատրաստակամ յանձնառութիւն- 

ներով նպաստ ու ներդրում բերել Արցախի Հանրապետութեան զօրացմանը, խաղաղ ու ապահով 
կեանքին: 
Աղօթք մեր երկրի խաղաղութեան ու առաջընթացին: 
Թող հայրենիքի համար աղօթքը մշտահունչ ըլլայ մեր զաւակներուն շուրթերուն վրայ: 
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ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ 

ԼԻԹԻՒԱՆԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԸ 
 

Մայիս 20-ին, Վեհափառը ընդունեց պաշտօնական այցը Հայաստան գտնուող Լիթիւանիայի 

Հանրապետութեան նախագահ Գիտանաս Նաուսեդային:  

Հանդիպումին ներկայ էին ՀՀ առողջապահութեան 

նախարար Անահիտ Աւանեսեանը եւ երկու երկրներու 
դեսպանները:  

Նորին Սրբութիւնը ողջունեց Պրն նախագահին այցը, 

ապա ներկայացուց Հայոց Եկեղեցւոյ ազգապահպան 

առաքելութիւնը հայ ժողովուրդի կեանքին մէջ: Վեհա-

փառ Հայրապետը գոհունակութեամբ արձանագրեց, որ 

երկու երկրներուն միջեւ կը շարունակուին զօրանալ 
բարեկամական կապերն ու փոխգործակցութիւնը:  

Անդրադառնալով տարածաշրջանին մէջ տիրող բարդ 

իրավիճակին` Նորին Սրբութիւնը իր մտահոգութիւնը 

արտայայտեց Հայաստանի եւ Արցախի նկատմամբ 

Ադրբեջանի կողմէն շարունակուող ոտնձգութիւններուն: 
Իր հերթին նախագահ Գիտանաս Նաուսեդան շնորհակալութիւն յայտնեց Նորին Սրբութեան ջերմ 

ընդունելութեան համար` անդրադարձ կատարելով երկու երկիրներու եւ ժողովուրդներու կեանքին մէջ 

Եկեղեցիներու եւ քրիստոնէական հաւատքի դերակատարութեան: Նախագահը նաեւ կարեւորեց 

ջանքերու ներդրումը տարածաշրջանի խաղաղութեան եւ կայունութեան հաստատման ի նպաստ:  

Վեհափառ Հայրապետը իր երախտագիտութիւնը յայտնեց ի դէմս նախագահին, Լիթուանիայի իշխանու-

թիւններուն արցախեան պատերազմի ընթացքին եւ յետպատերազմեան շրջանին Հայաստանին ցուցա-

բերած աջակցութեան, ինչպէս նաեւ հայ համայնքի նկատմամբ հոգատար վերաբերմունքին համար:  
 

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ ՎԱՒԵՐԱՑՈՒՑ 
ԻՐԱՔԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆԸ 

 

Վեհափառ Հայրապետը իր օրհնութիւնն ու շնորհաւորանքը յղեց Հոգեշնորհ 
Տ. Օշական վարդապետ Գիւլգիւլեանին Մայիսի 13-ին` Պաղտատի մէջ տեղի 
ունեցած Թեմական պատգամաւորական ժողովի ընթացքին Իրաքի հայոց 
թեմի առաջնորդ ընտրուելուն առիթով: 

 

    ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՍՐԲԱՏԱՌ ԿՈՆԴԱԿՈՎ  
ՀՌՉԱԿՈՒԵՑԱՒՊԱԼՔԱՆԵԱՆ ԵՐԿԻՐՆԵՐՈՒ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ  

                              ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ 
 

 Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին Մայիս 26-ի Հայրապետական կոն-

դակով հռչակուեցաւ Պալքանեան երկիրներու Հայրապետական 
պատուիրա-կութեան հաստատումը, որուն կազմին մէջ կ'ընդգր-

կուին Ալպանիայի, Սլովենիոյ, Սերպիոյ, Պոսնիայի եւ Հերցեգո-

վինայի, Հիւսիսային Մակեդոնիոյ, Չերնոգորիայի, Խոուաթիայի 
հայկական եկեղեցական համայնքները:  
Պալքանեան երկրներու Հայրապետական պատուիրակ է 
նշանակուած Ռումանիայի հայոց թեմի առաջնորդ եւ Պուլկարիոյ 
հայոց թեմի առաջնորդական տեղապահ Գերաշնորհ Տ. Տաթեւ 
եպիսկոպոս Յակոբեանը: 
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ՀԱՄԲԱՐՁՄԱՆ ՏՕՆԸ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԷՋ 
 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի տնօրինութեամբ 
տէրունի այս տօնը հռչակուած է նաեւ Սուրբ 
Էջմիածնի ուխտի օր:  
Ամենայն Հայոց Հայրապետի օրհնութեամբ Մայր 
Աթոռի միաբանութիւնը Սուրբ Գայանէ վանքին մէջ 
մասնակցեցաւ մատուցուող Պատարագին, որուն 
ներկայ էին նաեւ հայաստանեան թեմի առաջնորդ-

ները եւ բազում ուխտաւոր հայորդիներ: 
Պատարագիչն էր Հայաստանի Աստուածաշնչային 
ընկերութեան գլխաւոր քարտուղար Գերաշնորհ Տ․ 
Եզնիկ արքեպիսկոպոս Պետրոսեանը: 

Իր քարոզին մէջ, Սրբազան Հայրը, անդրադառնալով 

տօնի խորհուրդին, մասնաւորապէս նշեց․ «Մարմնացեալ Աստուած Իր երկրային գործունէութեան 

ընթացքին քալեց այն բոլոր ճանապարհներով, որոնք մարդկութիւնը իր մեղսագործութեամբ պղծել եւ 

անիծել էր: Մեր Տէրը օրհնեց ու սրբագործեց այդ ճանապարհները, ապա խաչուելէն, մահանալոով եւ 
յարութիւն առնելոո, քառասուն օր ետք համբարձաւ` նախանշելով փրկութեան ուղին»:  
Պատարագիչ Սրբազանը յիշեցուց հաւատաւոր ժողովուրդին, որ այսօր նաեւ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսութեան Աթոռը Սիս քաղաքէն Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին փոխադրելու պատմական 
յիշատակութեան օրն է: Եզնիկ արքեպիսկոպոսը, անդրադարձ կատարելով Սուրբ Էջմիածնի 
հիմնադրման, ընդգծեց Մայր Աթոռին անուրանալի դերակատարութիւնը հայ ժողովուրդի ինքնութեան 
եւ ազգային արժէքներու պահպանութեան գործին մէջ: Հայրապետական Աթոռի փոխադրման 
պատմական յիշատակութեան առիթով Սրբազանը կոչ ըրաւ հաւատացեալաներուն աղօթք բարձրացնել 
նաեւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի անսասան հովուապետութեան ու կենաց արեւշատութեան համար: 
Յաւարտ Սուրբ Պատարագին, կատարուեցաւ Հայրապետական մաղթանք: 
 

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ 

ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԳՕՏԻՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԵԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԱՇԻՆՔԻ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԷՆԸ 
 

Մայիս 26-ին Վեհափառը ընդունեց Հակամարտութիւններու գօտիներուն մէջ ժառանգութեան 
պաշտպանութեան միջազգային դաշինքի (ԱԼԻՖ) գործադիր տնօրէն Վալերի Ֆրելանը: 

Անդրադառնալով արցախեան 44-օրեայ պատերազմին եւ յետպատերազմական իրավիճակին` Հայոց 
Հայրապետը մասնաւորապէս իր մտահոգութիւնը 

արտայայտեց Ադրբեջանի վերահսկողութեան տակ 
յայտնուած տարածքներուն մէջ հայկական հոգեւոր-

մշակութային ժառանգութեան ոչնչացման եւ 

իւրացման փաստերուն:  
Իր հերթին Ալիֆ-ի գործադիր տնօրէնը Նորին Սրբու-

թիւնը տեղեկացուց դաշինքի առաքելութեան մասին` 
կարեւորելով պատմական յուշարձաններու, կոթող-

ներու եւ կրօնական սրբավայրերու պաշտպանու-

թիւնը: 
Զրոյցի ընթացքին Վեհափառը հիւրին ներկայացուց 

նաեւ Արցախի հայկական մշակութային ժառանգութեան պահպանութեան նպատակով Մայր Աթոռի 
կողմէ իրականացուող աշխատանքները:   
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Ն.Ս. Օ. Տ. Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ 

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱԿԱՆ ՈՒՂԵՐՁԸ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆԻՆ ԱՌԻԹՈՎ 
Մայիս 28, 2022 

 

Ստորեւ կը ներկայացնենք Վեհափառ Հօր ուղերձը: 
 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից Հայրապետական Մեր օրհնութիւնն ու շնորհաւորանքներն ենք բերում 
համայն մեր ժողովրդին` Հանրապետութեան տօնի առիթով: 
Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան հռչակումը արգասիքը եղաւ մեր ժողովրդի ազատ ու անկախ 
ապրելու ձգտումի եւ հայրենի պետականութեան վերականգնման համար դարաւոր մաքառումների ու 
պայքարի: 
Նորահաստատ Առաջին Հանրապետութիւնը եղաւ մարմնաւորումը այն մեծ տեսիլքի, որի ներշնչումով 
կերտուեցին բազմաթիւ յաղթանակներ` մայիսեան հերոսամարտերից մինչեւ առաջին արցախեան 
պատերազմը: Այս տօնը միասնութեան, համախմբումի եւ արդար պայքարի խորհուրդն ունի, որով 
ոգեշնչուած մեր ժողովուրդը պիտի յաղթահարի նաեւ իր առաջ ծառացած ներկայիս բարդ մարտա-
հրաւէրները ու ամէն միջոց ի սպաս դնի` պահպանելու եւ ծաղկուն դարձնելու Տիրոջից որպէս պարգեւ 
ստացած Հայաստան եւ Արցախ մեր հայրենիքը:   
Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, այսօր, երբ վտանգուած է մեր սահմանների ապահովութիւնը, 
խաթարուած է մեր պետականութեան անվտանգութիւնը, եւ ոտնահարւում է Արցախի մեր զաւակների 
ազատ ու անկախ կեանքի իրաւունքը, մեր սրտերում թող հնչեն մայիսեան հերոսամարտի զանգերը  ̀
կոչելով ամէնքիս միակամ եւ հետեւողականօրէն նուիրագործելու մեր ջանքերը յանուն մեր սրբազան 
հայրենիքի աստուածահաճոյ եւ օրհնաբեր ապագայի: 
Աղօթում ենք, որ Աստուած  Իր Աջի հովանու ներքոյ անսասան պահի մեր պետականութիւնը, պահպանի 
աշխարհասփիւռ ազգս հայոց` արդիւնաւորելով ի սէր հայրենեաց մեր բոլոր ջանքերը»: 

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՂԹԱՆՔ ԵՒ ԱՅՑ ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԻ ՅՈՒՇԱՀԱՄԱԼԻՐ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆԻՆ ԱՌԻԹՈՎ  

 

Մայիս 28-ին, Վեհափառ Հայրապետին օրհնութեամբ Սուրբ Գայանէ վանքին մէջ  կատարուեցաւ 
Հանրապետական մաղթանք: Արարողութիւնը 
հանդիսապետեց Մայր Աթոռի Արարողակար-

գի եւ արտաքին յարաբերութիւններու բաժնի 
տնօրէն Գերաշնորհ Տ. Նաթան արքեպիսկո-

պոս Յովհաննիսեան: 
Հոգեւորականաց դասը եւ ներկայ ժողովուրդը 

աղօթք բարձրացուցին առ Աստուած Հայաս-

տանի Հանրապետութեան անսասանութեան, 
խաղաղ եւ բարօր կեանքին համար: 
Մաղթանքի աւարտին Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնի միաբանները այցելեցին Սարդա-

րապատի յուշահամալիր, որտեղ Արմաւիրի 
թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Սիոն արք-

եպիսկոպոս Ադամեանի, թեմի եկեղեցական-

ներու եւ Արմաւիրի համայնքապետ Դաւիթ Խուդաթեանի ուղեկցութեամբ եկեղեցականները 
ծաղկեպսակ դրին յուշակոթողին առջեւ, ապա աղօթեցին մայիսեան հերոսամարտերուն զոհուած 
քաջորդիներու հոգիներուն հանգստութեան համար:  
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            Հայ Համայնքի Բարեկեցութեան Կեդրոնի(ՀՀԲԿ) 

Մայիս 2022-ի Գործունէութիւնը       

9 Մայիսին  ՀՀԲԿ-ի Տիկնանց Խումբը 
կազմակերպեց կերակուր եփելու գործամաս 
մը եւ որպէս կերակուր ընտրեց վրացական 
Խինկալին: Հրաւիրուեցաւ Խումբի 
անդամուհիներէն Նինա Ստեփանովան 
սորվեցնելու համար թէ ինչպէ՞ս կը 
պատրաստէին Խինկալի, որը այնքան ալ 
դիւրին չէ: Տիկինները բաւական ճգնեցան 
սակայն համեղ կերակուր մը 
պատրաստուեցաւ: 
 

 

20 Մայիսին մեծահասակները այցելեցին 
Քոքաթու Կղզի: Վաղուց կը սպասէին այս 
հաճելի պտոյտին: Շատերու համար այս 
երկրորդ այցելութիւնն էր, քանզի շատ բան 
կար տեսնելիք: Դժբախտաբար կլիման 
դաւաճանեց հակառակ 
օդերեւութաբանութեան պայծառ օրուան 
նախատեսութեան: Բոլորը ապահով տուն 
վերադարձան: Ի մօտոյ պիտի 
կազմակերպուին այլ պտոյտներ:    
 

 

Վերջերս ՀՀԲԿ-ի մեծահասակները կը 
կատարեն զանազան հաճելի մարզանքներ: 
Կեդրոն հրաւիրուած էին Եոկայի 
ուսուցիչներ, որոնք սորվեցուցին մեր 
մեծահասակներուն տարբեր մարզանքներ: 
 

Կեդրոնին մէջ նշեցինք Համբարձման տօնը 
բոլոր մեծահասակներու մասնակցութեամբ: 
Անոնց յանձնուեցաւ յատուկ Մայրերու 
Օրուան նուէրներու ծրարներ, 
պատրաստուած ՀՀԲԿ-ի խնամակալներու 

եւ պաշտօնէութեան կողմէ: 
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DIOCESAN NEWS 
 

In the April issue of Paros we announced the Primate His Eminence Archbishop 

Haigazoun Najarian departure to Dallas, USA for the consecration ceremony of the 

newly built St Sarkis Church which was held on 23 April. The Primate of the 

Eastern Diocese His Grace Bishop Daniel Findikyan presided over the service with 

Archbishop Khajag Barsamian and Archbishop Najarian participating. 

Paros editorial welcomes Archbishop on his safe return to his official residence in 

Sydney offering the greeting, “Dzer vartsge gadar (Your responsibilities 

accomplished)”, for your part in this  important ceremony that represents your 

mission and a turning point in the spiritual and historical mission in the lives of 

American-Armenians. 

The architecture of St Sarkis Church is inspired by Holy Etchmiadzin’s St 

Hripsime Church adapted to a contemporary style however keeping a pure 

Armenian perspective. This image of the church does not exist in any other 

country in the world, where the traditional and the contemporary, the tangible 

and the digital are harmonised. Attention is given to detail in every aspect. Specialists have made their 

unwavering contribution and succeeded in building an exemplary church for the service of our people.  

Archbishop Haigazoun was present at the dinner in the church hall following the ceremony, in the presence of 

hundreds of guests where heartfelt sentiments were shared. 

Details of this national pride inspiring church can be read on various websites. 
 

Sunday 1 May – On the grounds of the Arshak and Sophie 

Galstaun College and sponsored by the Hamazkaine Regional 

Committee in Australia, a traditional native day was celebrated, 

named by the people of Kessab as the “Prpoor Festival”. The event 

was organised by the Kessabtsis of Sydney and Melbourne. 

“Prpoor” is the nectar of the grape, simmered till it reaches a 
delicious bubbling thickened consistency. The preparation of the 

‘roob’ (molasse) is a tradition in Kessab, and a staple food of its 

people for hundreds of years, especially in the winter months. 

Archbishop Najarian greatly encouraged the tradition and its 

introduction to our 

community. Years 

ago, he had suggested celebrating the traditional days of Armenian 

clan villages or regions annually, especially the Armenian 

influenced villages located in Kessab, Syria and Anjar, Lebanon. 

Unfortunately, he could not be present on this occasion, having left 

on his official visit overseas, but was represented by the parish priest 

of Holy Resurrection Reverend Father Avetis Hambardzumyan.  

Also present was parish priest of Holy Trinity Church, Reverend 

Father Miuron Avedissian who shared his sentiments, reflecting on 

his five years of rewarding service in Kessab. The priests were accompanied by Reverend Krikor Youmoushakian in 

blessing the juice. The traditional chanting of the ‘Amen Alleluia’ echoed with the voices of over 250 community 
members, there to give their encouraging support at the well organised event. 

Former residents of Kessab, migrating to the four corners of the globe, hold the memories of Kessab alive in their 

hearts,  and do their best to preserve  the heritage of the Armenians dating back  thousands of years. Hamazkaine, 
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the Armenian Church in its various denominations, the organi-

sers and the participants, were all enthusiastic to see the proceeds 

of this event allocated to the Kessab Ousumnasirats Miatsyal High 

School. During the event, various native dishes were served by 

Sydney residents hailing from Kessab including the fresh “roob”. 
A lottery fundraiser was held. Dozens of compatriots made 

donations. The money raised, close to $12,000 will be donated to 

the said school.  

Paros editorial congratulates the Armenian community for its 

appreciation of this national-cultural event. 
 

Sunday 8 May – Archbishop Najarian returned to Sydney on 7 May and on Sunday 8 May presided during Holy 

Mass in Holy Resurrection Church. As it was Mother’s Day, in his sermon, Archbishop emphasised the qualities of a 
mother, but especially an Armenian mother. At the end of the liturgy, in the 

company of Archpriest Father Norayr Patanian, Archpriest Father Bartev 

Karakashian, Father Avetis 

Hambardzumyan, Deacons, 

Parish Council members and 

the community faithful, he 

blessed the newly updated 

parish priest’s office. In turn, he 

blessed Mr and Mrs  Kevork 

and Marina Tchaprazian, his 

sons Messrs Garo and Raffi 

Tchaprazian and their young 

children.  For many years, 

Mr Tchaprazian has been a 

very generous benefactor and 

provider of the Diocesan Centre and the parish’s needs, preparing and donating cabinets, 

shelving, furniture and various forms of carpentry. He has similarly been supportive of community organisations with 

his carpentry and manufacturing business. For several years, Mr Tchaprazian has served as a member of the Diocesan 

Council and Properties Committee. Mrs Marina Tchaprazian has been a devoted church volunteer for many years, 

conducting the Voice of the Armenian Church every Sunday evening. 

The Paros editorial office congratulates Father Avetis on his newly 

appointed office, wishing him a continuing fruitful ministry. Gratitude is 

extended to the whole Tchaprazian family for their contribution in 

furnishing the office.  
 

Monday 9 May – Archbishop Najarian and Father Avedis Hambardzum-

yan participated in the Flag Raising Ceremony for Artsakh organised by 

Ryde City Council at Kissing Point wharf. The ceremony was initiated by 

Councillor Sarkis Yedelian, a member of Ryde City Council. Members of 

the Council and the Mayor, as well as representatives of various 

Armenian organisations were also present. At the end of the ceremony, 

Archbishop Najarian addressed those who had assembled, thanking and 

passing on his blessing to the organisers, highly commending their 

support of Armenia and Artsakh with their constant raising of issues 

related to the Genocide, Armenia and Artsakh. 



 

 - 25 - 

 

 

 
 

Monday 9 May – In the evening, the Archbishop presided over the periodic committee meeting of 

the Hayastan All-Armenian Fund. The meeting focused on last year’s locally implemented 
projects and those proposed for the future. The meeting also discussed the Fund’s traditional 
fundraising event which is to be held in November, particularly the organisational details and the 

delegation of responsibilities. 

 

Saturday 14 May – The Annual Diocesan Assembly was held at St Mary’s Armenian Apostolic Church in 

Melbourne, presided by His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian withy 23 delegates and four invited observers 

(two youth each from the Holy Resurrection and St Mary’s churches. Two youth also invited to represent Holy 

Trinity church were unable to attend for understandable reasons). 

Following Archbishop’s opening prayer, the Assembly elected the day’s office bearers: 
Chairman   Mr Nishan Basmajian 

Secretary – Armenian  Mr Harout Okgian 

Secretary – English  Miss Roberta Hosikian 

The Assembly approved the agenda prepared by the Diocesan Council. Reverend Father Miuron Avedisian and 

Miss Hasmig Yaylayan were elected Resolution Committee members; Father Miuron then read the Message of 

Blessing sent by His Holiness Karekin II for this occasion. 

Archbishop Najarian presented his annual activity report (May 2021 to May 2022) and Mr Nishan Basmajian read the 

Diocesan Council’s annual activity report. The meeting reviewed the reports of the Primate and the Diocesan 

Council and approved them. Mrs Laura Artinian presented the financial report of 1 January 2021 to 31 December 

2021. The meeting examined and approved the financial report and ratified the accounting firm and auditor for the 

following year. The meeting also approved the presented 1 January 2022 to 31 December 2022 budget. 

Since New Zealand’s St Gregory the Illuminator Church was officially registered in March and a Parish Council 

appointed by the Diocesan Council for a term of three years, the parish was also eligible to participate in the 

meeting with its own delegate. Mr Nishan Basmajian was appointed by the three members of the said Parish Council in 

this position. Consequently, he reported on the national, spiritual and ecumenical activities in New Zealand and 

invited all members of the assembly to accompany Archbishop when he visits on the occasion of the Feast of the 

Holy Translators in October, to celebrate Holy Mass and meet with the community bodies and non-Armenian 

church leaders. 

The Assembly tabled matters arising from the parishes and heard the activities’ reports of Sydney and Melbourne’s 
welfare centres taking on relevant decisions and suggestions that were raised.  

The meeting took note of the reports of the 

youth auxiliary bodies and expressed its 

appreciation for the work carried out. The 

Assembly expressed its support of the youth 

representation at the upcoming Pan Armenian 

Church Youth conference organised by the 

Mother See to be held in July 2022. 
The Assembly heard the report of the Child 

Sponsorship Program supported by the three 

Parish Councils where assistance was 

provided to 57 orphans in 2021. This 

program was started to support orphans in response to the 1988 earthquake. Through this program, the Mother See 

is aiding our afflicted children in Artsakh and Armenia, who are deprived of both their parents for various reasons. 

The Assembly heard the identified issues by the Resolutions Committee and approved tհem. 

Election to the Diocesan Council saw the return of councillors who had completed their terms.  
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The Diocesan Council officers are as follows: 

Father Avetis Hambardzumyan 

Mrs Laura Artinian 

Messrs:  

Sarkis Der Bedrossian 

Stepan Kerkyasharian 

Vahe Boyadjian 

Kevork Tchaprazian 

John Marcarian 

During a half hour break that followed, Archbishop Najarian 

accompanied by the Reveend Fathers visited the Aginian 

Saturday School on the adjacent grounds, and was 

acquainted with the students and their work, speaking to 

them, their Principal and teachers, encouraging them and 

offering his fatherly blessing. 

The next Diocesan Assembly is scheduled for May 2023 at Holy Trinity Church in Wentworthville. 

At the close of the meeting, the assembly gathered for dinner, hosted by the Parish Council of St Mary’s Church. 
 

We should also mention that at 9.30am the same morning, Archbishop Najarian presided over the Annual 

Properties Group meeting. The audited financial report for the period of 1 January 2021 to 31 December 2021 and 

the budget for 1 January 2022 to 31 December 2022 were discussed and approved. 

The activities over the last 12 months were tabled and commended. Before the close, a new director was elected 

to the Commitee. The new members comprise of: 

Messrs: 

Armen Baghdasarayan 

Sarkis Der Bedrossian 

Kevork Tchaprazian 

Vahe Boyadjian 

Jack Hotakorzian 

Antranig Ghazarian 

Sarkis Mouradian 

 

Sunday 15 May – With Archbishop Najarian presiding, Father 

Miuron Avedisian celebrated the Divine Liturgy in St Mary’s 
Armenian Church with the participation of the Diocesan 

delegates when he also delivered the day’s relevant sermon. 

During the Liturgy, the Archbishop blessed a dove shaped 

holy miuron decanter, donated by the Bahar brothers, 

proprietors of the ARMAD establishment who donated the vessel to St Mary’s Church which in turn gifted it to the Holy 

Trinity Church. Archbishop Najarian also blessed: 

 Coverings for the Holy Altar Table and Lecterns – donated by Mrs Aghavani Karian, Azniv Leblebjian, Hovig 

and Talar Chahinian, Sarkis and Shoushan Halajian 

 Cope (Shourchar), Stole (Poorvrar), Censer, Hand Cross handkerchiefs – donated by Hovig and Talar 

Chahinian 

 Two Censers (Poorvar) and two Arks (Dabanag) – donated by Mrs Asdghig Amirkhanian 

 Water Blessing Cross, Fans (Kshots), Pedestal for Censers – donated by Mr Koko Tchorbadjian and family 

 Large Candle Holders (Geron) – donated by Mrs Angel Hagopian 
 

Taking the Feast of the Apparition of the Holy Cross as a theme, Father Miuron preached that the love that is found in the 

Cross  was  lacking and  what should be done  to reignite the love of  the Cross to  our souls.  He reminded all  that  for the  
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faithful the Cross is a symbol of salvation indicating Christ’s second coming, a source of delight and each time we 

make the sign of the cross it affirms our faith in Christ. Yet for others the Cross is a symbol of condemnation. 

 

Monday 16 May – Archbishop Najarian presided over the 

periodic Armenian Community Welfare Centre Board meeting. 
 

Saturday 21 May – It is commendable how our Armenian Saturday 

school leadership seeks to guide their students to church once or twice each 

year. The Hamazkaine Tarkmanchadz School is one of these. Hence, on this 

day in the afternoon, the school students arrived at the Holy Resurrection 

Church before class, welcomed by Archbishop Najarian and Father 

Hambardzumyan, where they received Holy Communion. In his message to 

the students, the Archbishop expressed his great pleasure meeting with the 

students once again and expressed his appreciation for the patriotic work and 

sacrifice of the Principal and the teaching staff, and for organising such visits, 

which leave a positive and indelible impression, etched into the minds of the 

children. 
 

Saturday 21 May – Archbishop Najarian presided over the Ascension Day Hampartsoum commemoration in the 

church Edgarian Hall at noon, joined by the family and friends of the Sunday school students. Together they 

enjoyed the fruits of the children attending Sunday school where they are 

disciplined in Christian principles and values. The title of the program 

encapsulated this feast day and how it has been interconnected with our 

beautiful national traditions. During the program, hymns dedicated to 

Christ’s ascension were sung; raffles were drawn from arrangements of 

flowers and at the close, milk pudding (gatnabour), which is the traditional 

dessert identified with this annual commemoration, was served to the guests. 

It was truly pleasurable and encouraging to hear the members of the Armenian 

Community Welfare Centre’s seniors’ choir sing during the event, warming the 

hearts of the audience. 

Archbishop was invited 

to share his sentiments 

where he commended 

on the efforts of the 

Principal Yeretsgin 

Hasmik Hambardzumyan and her assistants, for their 

presentation of a program of such a high standard. He also 

commended the parents for their Christian values, leading 

their children to Sunday school to build their spirits in faith 

and the love of God; Mrs Marianna Poghosyan, for her 

training of the adult choir, and particularly, the choir 

members themselves for their participation, bearing an 

exemplary witness to us all. 

We inform our readers that on 29 April, the Voice of New 

Generation radio presenter, Mr Shiraz Hovhannesian 

conducted an interview with Yerestgin Hasmik, discussing 

this event, the Sunday school’s projects implemented so far,  
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and the challenges faced. You may listen to this interesting interview in its entirety on the Youtube radio 

channel.  

The Paros editorial team congratulates the Principal and teachers of the Sunday school, as well as the students and 

parents, for their dedication, bringing their precious children to a Christian education centre and where future 

church leaders are trained. 
 

Saturday 21 May - For the first time, the Holy 

Resurrection Church Youth (ACYA) celebrated the Feast 

of the Ascension Hampartsoum in the Ararat Centre. We 

are used to the successful events the youth have 

organised on the occasions of Diarnentarach and St 

Sarkis, but the celebration of the Ascension was a 

novelty. More than a hundred guests from different 

generations were attended the celebration leaving the 

hall impressed by the carefully organised event of the 

youth. Traditional Hampartsoum games took place, as well as 

contemporary games relating to our history and customs. This was 

different and intriguing for everyone. In his heartfelt words, 

Archbishop Najarian firstly congratulated the youth on the unique 

organisation, noting that the youth celebrated the Ascension in an 

interesting and high-quality presentation, which makes us all proud.  

One of the goals of the event was to raise funds to assist with part of 

the expenses for the youth travelling to Armenia in July, to 

participate in the youth conference organised by the Mother See of 

Holy Etchmiadzin. 

The Paros editorial office congratulates and commends the ACYA 

young men and women for their excellent work. There is a promising 

generation brought up in the sanctity of the church to take over the 

leadership of the church bodies in the future. 
 

Wednesday 25 May – At the invitation of Archbishop Mar Meelis Zaia of the 

Assyrian Church of the East, Archbishop Najarian accompanied by Father 

Avetis Hambardzumyan attended a reception in honour of the Catholicos of 

the Assyrian Church, Patriarch Mar Awa Royel III with the participation of 

several heads of churches and government officials. Archbishop Najarian had 

the opportunity to get to know the Patriarch, who was born in Chicago more 

closely and shares a close fraternal relationship with the former Primate of the 

Eastern Diocese of the Armenian Church of America, His Grace Bishop Daniel 

Findikyan. 

Archbishop conveyed to the Patriarch and Archbishop Mar Meelis Zaia 

(Metropolitan of the Archdiocese of Australia and Lebanon) the best wishes of 

the Armenian community on the blessed visit of the Patriarch. 
 

Wednesday 25 May - As with every last Wednesday of the month, an online 

lecture was presented on the topic "St Gregory of Nareg’s Interpretation (Hermeneutics) of the Holy Bible” by 
Psychiatrist Dr Artin Jebejian. The opening prayer was performed by Archpriest Reverend Father Bartev 

Karakashian. The session was to take place on April 27, but due to Dr Jebejian's ill health it was postponed by a 

month. 
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Mr Nishan Basmajian was MC for the evening and having introduced 

Dr Jebejian, the lecturer thanked Archbishop Najarian and all those 

who were helpful in the success of this event. He explained how 

Naregatsi placed great importance on the Holy Mother of God, how 

much he loved and respected her, that he had not gone unnoticed by 

John Paul II of Rome the result of which was his recognition as a 

Teacher of the Roman Catholic Church in 2021. Dr Jebejian 

elaborated as much as possible on his explanation of the 95 chapters of 

the Book of Lamentations, commenting on Professor Terian's 

magnificent and meticulous English translation of the Naregatsi Book 

of Lamentations and the Treasury books, as well as an analysis of 

Professor Michael Papazian. He clearly explained how Naregatsi was 

able to combine theology and worship and unite the Old and New 

Testaments. Taking from his personal example, the doctor 

recommended reading Nareg's 95 prayers over 365 days, which 

relieves the reader of his spirit and takes him one step closer to the love of God. In the words of the lecturer, 

reading the Book of Lamentations is a "fascinating pleasure". The lecturer referred to many words created by 

Naregatsi such as "Pareshnoroum" (Bestowal of Grace), "Srpalooys" (Holy Light) and others. He also referred to 

the wonderful adjectives, the number of which reaches 100, attributed to God. Finally, the lecturer spoke about 

the relationship between heaven and the church, the Liturgy, the 

power of the sacrament, by which the one who eats is cleansed from 

his sins. 

About 40 interested Armenians in Naregtsi took part in the lecture, 

among which, from Alexandria (Egypt) was Father Krikor 

Mouradian. Dr Jebejian gave exhaustive responses to the questions 

posed to him. 

The evening concluded with the Prayer of Protection by Father 

Krikor. 

View the recorded Lecture at:-  https://drive.google.com/file/d/1BHbALVM5kk8HOaN51gadj1dB8UNfdwY1/view 

 

Friday 27 May – It was an 

exhilarating day at the Hamazkaine 

Galstaun College. At the Principal’s 
invitation, accompanied by the 

Chairman of the Diocesan Council, 

Mr Sarkis Der Bedrossian, Reverend 

Father Miuron Avedisian and the 

Chancellor Mr Nishan Basmajian, 

Archbishop Najarian attended the 

customary Grandparents’ Day cele-

bration. The Primate is present at 

this event each year, and each time, 

leaves the Nalbandian Hall with a 

renewed anticipation and enthusiasm. Closely coinciding with the first independence of Armenia, May 28 the 

following day, Independence Day was also commemorated. The 104th anniversary was marked with the 80 voices 

of the primary school children singing ‘Sardarabad’. The MC, Armenian language high school teacher and Head   

of  the  Armenian department,  Mrs  Arpy  Tavitian  welcomed  our  unmatched  grandparents,  

https://drive.google.com/file/d/1BHbALVM5kk8HOaN51gadj1dB8UNfdwY1/view
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welling with pride to see their grandchildren 

perform a patriotic program. Armenian songs were 

presented for the whole duration, both solo and 

group poetry recited by the students of works 

ranging from Khatchig Tashdents to Yeghishe 

Charents and Moushegh Ishkhan. The students 

danced for their grandfathers and grandmothers 

displaying their athletic skills. They honoured the 

Armenian mother, father, Armenian grandfather 

and grandmother. During the intermission, all 

grandmothers who have had or currently have 

grandchildren attending the College, were invited to 

join in the cutting of the celebratory cake – the 

number astonishingly reaching more than 30, a great 

source of pride for our community.  

At the close, the children sang a song dedicated to 

the Armenian military forces, “We Owe Light to 
Your Silence”, several students performed with song 
and poetry, including high school student Hagop 

Levonian, who with his captivating voice, sang a 

comforting song dedicated to the grieving mothers 

of soldiers, with the resounding applause of over 300 

guests echoing in the auditorium. 

Special thanks go to the teachers who organised this 

excellent program, Manoushag Sanossian, Maral 

Kherlopian, Arpy Tavitian, and particularly Betty 

Marashlian and Perry Minassian. The Principal 

Eddie Demirdjian delivered his heartfelt remarks in 

Armenian and English. “Your devotion cannot be 
measured in words alone dear grandparents; your 

boundless care and support cannot be described. It is 

by your dedicated mission and moral sacrifice that 

affirms you are the source of light and inspiration in 

the lives of your grandchildren, the fortress of 

determination, the school of patriotism and the 

protector of our culture” concluded Mr Demirdjian. 
Then Archbishop was invited to share his message. 

“With each passing year, even more inspirational 
programs are presented by Galstaun College to 

celebrate grandparents’ day and the independence of 
Armenia. The program commenced with 

‘Sardarabad’, and the program concluded with a 

dedication to the Armenian Army. Consequently, 

the Armenians have their own struggle and battle 

for freedom and Sardarabad is the hallmark of our 

existence. Our people, as if one man, stood as an 

army against the enemy and defeated the strong 

Turkish army due to unity, being as one fist. These 

days, the Armenian school unites us, to withstand 

our struggle. One of these schools is Galstaun College, 

which was gifted to us by the graces of our 

perceptive great fathers and mothers who built it. It 

is through schools that we have a future.” Prior to 
closing with his benediction, “I pray God will 
protect and preserve the teachers of the College, 

particularly the Armenian teachers, who have given 

their inexhaustible strength to the new generation 

so that they may feel proud of their Armenian heritage. 

It is the pride of being Armenian that does not allow 

an Armenian to be lost. Grandparents, continue this 

tradition - always be proud of your grandchildren”, 
concluded the Primate.  
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Sunday 29 May – In his closing remarks, Archbishop 

Najarian stated the following, “The day has finally 
arrived for this long-awaited Armenian Carnival!” 

Indeed, after the postponeents, the Armenian 

Carnival took place on the grounds of Galstaun 

College, organised by the ARF Central Committee of 

Australia and its affiliated organisations, ARS, 

Hamazkaine, Homenetmen, AYF, Armenia Media 

and the Armenian National Committee. At the 

invitation of the organising body, the Diocesan 

Council was represented by the Chairman of the 

Diocesan Council Mr Sarkis Der Bedrossian, 

Reverend Father Miuron Avedisian, Chancellor Mr 

Nishan Basmajian, Holy Resurrection Church Parish 

Council members Mihran Keshishian, Sarkis 

Mouradian and Apig Kouzgarian. Members of all 

community organisations were represented at the 

Carnival. 

The stretch of cars parked for what seemed like 

several kilometres gave the impression of more than 

5,000 participants present all swarming around the 

College grounds. There was a scent of unity in the 

atmosphere. 

A beautiful artistic program was 

performed with the participation 

of beloved singer Masha Mnjoyan, 

the choir of the Galstaun College, 

the Hamazkaine Nairi and Sydney 

Dance Ensemble and others. 

Led by the Homenetmen Scout 

marching band, the host Vache 

Kahramanian invited the crowd to 

be upstanding for the national 

anthems of Australia, Armenia and 

Artsakh. 

During the program, Mr Nerses Baliozian as the 

representative of the ARF Central Committee of 

Australia, addressed the audience. He informed that 

despite the difficulties caused by the Coronavirus in 

the last two years, the party and its affiliates were 

able to support the Armenians of Syria and Lebanon, 

and after the 44 days of war, all the organisations in 

the community jointly supported the Armenian 

people of Armenia and Artsakh laying aside their 

differences. 

Referring to the 104th anniversary of the First 

Republic of Armenia, the independent Armenia 

established on May 28 Mr Baliozian said that a group 

of “crazy people” found a way and created a victory. 

However, to this day, Armenia is like a thorn in the 

side of our enemy. Today, it wants to succeed in its 

program through insidious means of negotiations, 

which, unfortunately, is supported by our current 

Armenian government. It is this political adventure 

that will lead us into the abyss. "Artsakh being 

Armenian is not a bargaining tool and cannot 

become one," Baliozian said. "We will continue to 

fight for the recognition of the genocide, for the 

Armenians of Artsakh. Our com-

munity will continue to support  

until we achieve our goals, which is 

the establishment of a united, free, 

independent, democratic and just 

Armenia." The Executive Director of 

the Armenian Missionary Associa-

tion of Australia (AMAA) Reverend 

Krikor Youmoushakian was invited 

to the stage to present four Armenian 

students with university scholarships 

awarded by the AMAA. 
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The recipients were Armik Davitian, Nairi Marashlian, Lori Mikaelian and Hrant Boujikian. Reverend 

Youmoushakian announced that next year, Year 12 students from Galstaun College who achieve a good result in 

their Armenian culture studies will be awarded also. 

At the conclusion, before closing with prayer, Archbishop Najarian expressed his joy to see thousands of 

Armenians united in one place, conveying his congratulations on the 104th anniversary of "May 28" after six 

centuries of losing independence. "After 1915, who could have imagined that the Armenians together could 

overthrow the most organised and powerful Turkish army?" "So we must believe in our united strength, in our 

weapons and in our God, with which we can become victorious and attain victories." The Archbishop praised the 

martyrs who built an independent Armenia, as well as the generation that followed in their footsteps. "I hope and 

pray that the 104-year-old claim will be a means of achieving our just rights," the Archbishop concluded. 

He then expressed his gratitude and gave his blessing to all the organisations, individuals, young and old, who 

organised this celebration, inspiring hope and vigour to all of us. 
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             Armenian Community Welfare Centre 

              Activities in May 

Monday 9 May – The ACWC Women’s group 

organised a cooking workshop choosing to learn 

how to make the traditional Caucasian favourite, 

the Georgian Khinkali. Nina Stepanova, a group 

member, was invited to showcase the beautiful 

techniques of making the dumpling. Whilst it 

was a delicious meal to eat the women soon 

discovered it was not so easy to make. The ladies 

put every effort in and the outcome was a great 

delight. 
 

 

 

Friday 20 May – The Seniors finally had their 

long-awaited social outing to Cockatoo Island. 

This was the second visit for most of the 

participants as there was so much to explore. 

Unfortunately, due to the weather forecast the 

outing was cut short to fewer hours than was 

hoped as they all returned to their homes safe and 

sound. We hope to organise more regular outings 

in the near future.  

                   

 
 

Also this month, we celebrated Hampartsoum 

with all the groups attending during the week as 

well as gifting special Mothers' day gift packs 

prepared by our ACWC Board and staff. 

 

 
 

Most recently, ACWC seniors were introduced to 

new and different types of physical exercises 

under the guidance of yoga and fitness instructors 

which they found not only very useful but most 

enjoyable. 
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Friends of the Diocese 
 

Archbishop Haigazoun Najarian 
Mr & Mrs Sarkis & Alice Der Bedrossian 
Mr & Mrs Kevork & Marina Tchaprazian 

Dr & Mrs Artin & Maro Jebejian 
Mr & Mrs Avo & Jackie Tevanian 

Mr & Mrs John & Taleen Marcarian 
Mr & Mrs Stepan & Hilda Kerkyasharian 

Holy Resurrection Church 
Mr Henry John 

 
Dr & Mrs Garo & Laura Artinian 

Messrs Hratch & Zohrab Keverian  
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 
Mrs Makrouhi Kortian 

& 
Our Anonymous Donor Friends 

 
 

Thank You to  
Dr  & Mrs Artin & Maro Jebejian 

for their ongoing support & sponsorship 
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