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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ 
 
Ուրբ 2 Փետրուար – Նիւ Սաութ Ուէյլզ նահանգապետուհի Օրդ. Գլատիս Պէրէճիքլեան 

Ուիլուպիի իր գրասենեակին մէջ ընդունեց Սրբազան Հայրը: Խօսակցութեան նիւթն էր 

գաղութը յուզող հարցեր, Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան  հարիւրամեակ, 

նորակառոյց Առաջնորդարանի բացում եւ Աւստրալիան յուզող զանազան մշակութային, 

ընկերային եւ կրօնական հարցեր: Նահանգապետուհին անգամ մը եւս հաստատեց իր 

զօրակցութիւնը Հայ Եկեղեցւոյ եւ իր հնարաւորութեանց սահմաններուն մէջ 

գործնականօրէն նպաստելու Աւստրալահայ համայնքին:   

 

Կիր 4 Փետրուար – Ընկերակցութեամբ եւ հրաւէրով Պրն Աւօ Թեւանեանին, 

Սրբազան Հարը, Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան, Թեմական 

Խորհուրդի ատենապետ Սարգիս Տէր Պետրոսեան եւ Դպրապետ Վարդան 

Սրկ Էլմասեան այցելեցին Պրիսպընի Հայ համայնքին: Սրբազան հայրը 

մատուցեց Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ եւ հանդիպեցաւ համայնքի 

զաւակներուն, տուաւ իր հայրական օրհնութիւնը եւ պատգամեց միասնական 

կեցուածքով գոյատեւել իբր Հայ: 

 

Եշ 8 Փետրուար – Սրբազան Հայրը հանդիպում ունեցաւ Առաջնորդարանի 

Պաշտօնական Ճաշկերոյթի Յանձնախումբի անդամներուն հետ ընթրիքի 

սեղանի շուրջ: Յանձնախումբին մաս կը կազմեն Տիկնայք՝ Լօրա Արթինեան, Նորա Պաստաճեան, Մարալ 

Սիմոնեան, Կարինէ Գրգեաշարեան, Քլար Յարութիւնեան, Թալին Մարգարեան, Զեփիւռ Մուրատեան եւ Պրն 

Նշան Պասմաճեան: Սրբազանը իրազեկ դարձաւ Յանձնախումբին ծրագիրներուն 29 Ապրիլին տեղի ունենալիք 

Պաշտօնական Ճաշկերոյթին առնչուած, կատարեց իր ցուցմունքները եւ յաջողութիւն մաղթեց յանձնախումբի 

անդամներուն, որոնք 3 յաջորդական տարիներէ ի վեր մեծ յաջողութեամբ կը կազմակերպեն այս որակաւոր, արդէն 

աւանդութիւն դարձած ճաշկերոյթը: 

 

Եշ 8 Փետրուար – Առաւօտեան ժամը 10էն սկսեալ արդէն Համազգային 

Գօլստըն Ճեմարանի, ՀԲԸՄ Ալեքսանտր Վարժարանի աշակերտները եւ 

անոնց Հայ եւ ոչ Հայ ուսուցիչներն ու տնօրէնները, կարգապահ քայլերով 

մուտք կը գործէին Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ դարպասէն ներս, երկիւղած եւ 

յարգանօք: Սրբազան Հօր հրաւէրով, ուղարկուած Հայկական բոլոր վարժա-

րաններու աշակերտութեան եւ ուսուցչական կազմերուն, աշակերտութիւնը 

եկած էր եկեղեցի մասնակցելու Սրբոց Վարդանանց նուիրուած Սուրբ 

Պատարագին, լսելու Սրբազան Հօր պատգամը եւ վերանորոգելու իրենց 

մարտնչող Հայու ուխտը վասն հաւատոյ եւ հայրենեաց: Սրբազան Հայրը մատուցեց Եպիսկոպոսական Պատարագ 

մասնակցութեամբ Արժ Տէր Նորայր Աւագ Քահանայ Բաթանեանի, Արժ Տէր Պարթեւ Քահանայ Գաագաշեանի եւ 

Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ՝ Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի եւ սարգաւագներու:  

300է աւելի աշակերտներ եւ ուսուցիչներ ամենայն խոնարհութեամբ հետեւեցան Պատարագին, լսեցին Սրբազան 

Հօր քարոզը եւ ստացան Հաղորդութիւն: Սրբազանը բացատրեց աշակերտութեան Վարդանանց պատերազմի 

կարեւորութիւնը, շեշտելով որ նոյն Վարդանանց ոգին էր որ կը մղէր Հայ ժողովուրդը ծառանալու Թուրք 

բանակներուն դէմ եւ ստեղծելու յաղթական Սարտարապատներ, ստեղծելու համար անկախ երկիր: Ճաշու գիրքը 

Հայերէնով եւ Անգլերէնով յաջորդաբար կարդացին Ալեքսանտր Վարժարանի տնօրէն Պրն Մանուկ Տէմիրճեան եւ 

Գօլստըն Ճեմարանի տնօրէն՝ Պրն Էտի Տէմիրճեան: 
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Մէկ ժամուան դադարէ ետք, որուն ընթացքին Եկեղեցւոյ Տիկնանց Յանձնախումբին 

կողմէ հրամցուեցաւ կէսօրուան ճաշ բոլոր ներկաներուն, աշակերտները 

վերադարձան եկեղեցի, ներկայացնելու համար գեղարուեստական կոկիկ յայտագիր 

մը: Երախտագիտութեան - բացման իր խօսքը արտասանեց Ալեքսանտր 

Վարժարանի աշակերտական Պետ (School Captain) Զապէլ Բանիքեան, երկու 

վարժարաններու աշակերտները, փոխն ի փոխ, ասմունքեցին, ընթերցեցին եւ 

երգեցին զանազան հայրենասիրական կտորներ  « Արի Հայեր», «Հայրն ու Որդին», 

«Մենք Քաջ Տոհմի Զաւակներ Ենք», «Կարմիր Վարդան», «Քաջն Վարդան», «Քաջն 

Վարդան Մամիկոնեան», «Իմ Հայրենեաց Հոգի 

Վարդան», «Մերն է Նորէն Յաղթութիւն», «Քիչ Ենք 

Բայց Հայ Ենք», «Հայ Եմ Ես», «Նորահրաշ», 

«Վարդանանց Տօն», «Եկեղեցին Հայկական», 

«Հայրենիք Իմ Հայաստան», «Վարդանանք», 

«Օրհնի՛ր»: Դաշնամուրով ելոյթ ունեցան Գօլստըն Ճեմարանի ուսանողներ՝ 

Փաթիլ Յակոբ եւ Հրանդ Պէօճիւքեան: 

Փակման եւ շնորհակալութեան խօսքը արտասանեց Գօլստըն Ճեմարանի ԺԲ 

դասարանի ուսանողուհի Նանոր Մուրատեան: 

Սրբազան Հայրը յայտնեց իր խանդավառութիւնը եւ գնահատեց աշակերտութիւնը, մանաւանդ ուսուցիչները, 

որոնք ամառնային արձակուրդէն հազիւ դպրոց վերադարձած, մէկ շաբթուան ընթացքին կարողացած էին 

պատրաստել 45 վայրկեանուան այս հայաշունչ, հպարտանքի դուռ բացող յայտագիրը:     

  
Ուրբ 9 Փետրուար – Ընկերակցութեամբ Դիւանապետ Նշան Պասմաճեանի Սրբազան Հայրը 

մասնակցեցաւ Մարոնի համայնքի Սուրբ Մարունի Տօնակատարութեան եւ Աւստրալիոյ Մարոնի 

Առաջին դպրեվանքի բացման հանդիսութեան, որ տեղի ունեցաւ Րէտֆըրնի Սուրբ Մարուն 

Տաճարին մէջ: Ներկայ էին Նահանգապետուհի Գլատիս Պէրէճիքլեան, ընդդիմադիր 

կուսակցութեան ներկայացուցիչ Լուք Ֆօլի եւ բազմաթիւ քաղաքական եւ քրիստոնեայ 

համայնքապետեր: Խօսք առին Պէրէճիքլեան եւ Ֆօլի եւ գովեստով արտայայտուեցան Մարօնի 

համայնքին Աւստրալիոյ մէջ ի նպաստ քրիստոնէութեան զարգացման տարած աշխատանքին, 

որուն կենդանի օրինակը Սուրբ Մարուն Դպրեվանքի բացումն է:    
 

 

Կիր 11 Փետրուար – Սրբազան Հայրը նախագահեց Կիրակնօրեայ Վարժարանի 

կազմակերպած Բուն Բարեկենդանի հանդէսին, կազմակերպութեամբ 

Վարժարանի տնօրէնութեան: Բարեկենդանի աւանդական ծպտումով եւ 

հագուստներով բեմ ելան մեր աննման փոքրիկները եւ մեծ խանդավառութիւն 

ստեղծեցին 100է աւելի հանդիսականներուն մօտ: Սրբազան Հայրը իր 

գնահատանքը յայտնեց այս գեղեցիկ ձեռնարկին ու իր օրհնութիւնը փոխանցեց 

Վարժարանի տնօրէնութեան ու կամաւոր ուսուցիչներուն, որոնք ժրաջան 

կ'աշխատին Հայ մանուկին քրիստոնէական դաստիարակութիւն ջամբելու 

համար:  

 
 

Կիր 11 Փետրոուար – Չացուուտի Քոնքորսին մէջ Սրբազան Հայրը հովանաւորեց 

ՀԲԸՄ Սիտնիի մասնաճիւղին կազմակերպած պարի համոյթը, որուն  

մասնակցեցան Լիոնի (Ֆրանսա) Նայիրի, Մելպուրնի Ազատ Ղարիպեան եւ 

Սիտնիի Թամզարա պարախումբերը, մեծ խանդավառութիւն ստեղծելով 500ի 

շուրջ հանդիսատեսներուն մօտ: Երկար տարիներու փորձառութիւն ունեցող 

Նայիրի խումբը զարմանք պատճառեց բոլորին: Սրբազան Հայրը իր օրհնութիւնն ու 

շնորհաւորանքը փոխանցեց կազմակերպիչներուն, ծնողներուն եւ Հիւր 

խումբերուն, որոնք հայկականութեամբ լի արուեստի բացառիկ երեկոյ մը 

շնորհեցին Սիտնիահայութեան: Ան մաղթեց որ հազիւ երկու տարեկան Թամզարա 

Պարախումբը ի մօտոյ հասնի Նայիրի Պարախումբի մակարդակին:  
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Բշ 12 Փետրուար – Սրբազան Հայրը, ի ներկայութեան Դիւանապետ Նշան 

Պասմաճեանի, իր գրասենեաակին մէջ ընդունեց Աւստրալիոյ Հայ 

Աւետարանչական Ընկերակցութեան Ատենապետ Վերապատուելի Գրիգոր 

Եումուշաքեանը, որ եկած էր անձամբ հրաւիրելու Սրբազան Հայրը 

Ընկերակցութեան հիմնադրման 100 ամեակին առթիւ կազմակերպուած 

ձեռնարկներուն Մարտի 15-18: Սրբազան Հայրը ներկայ պիտի ըլլայ համարեա 

բոլոր ձեռնարկներուն եւ Առաջնորդարանին մէջ պիտի ընդունի 

Ընկերակցութեան հիւրերը, որոնք պիտի ժամանեն Եւրոպայէն, Միջին Արեւելքէն եւ 

Ամերիկայէն:  

 

Գշ 13 Փետրուար - Սրբազան հայրը ներկայ եղաւ Տեառնընդառաջի աւանդական 

տօնակատարութեան: Տեղի ունեցաւ երեկոյեան ժամերգութիւն: Սրբազանը տուաւ 

իր օրհնութիւնը եւ քարոզեց բացատրելով Տեառնընդառաջի խորհուրդը: Եկեղեցւոյ 

Երիտասարդները պատրաստեցին խարոյկը եւ ցատկեցին անոր վրայէն ըստ 

աւանդութեան: Գիշերուան խորհրդաւորութեան մէջ Խարոյկին շուրջ երգուեցան 

շարականներ: Նորապսակ զոյգեր իրենց հետ տուն տարին վառուած լոյս-մոմեր: 

 

Դշ 14 Փետրուար – Ընկերակցութեամբ Թեմական 

Խորհուրդի ատենապետ Սարգիս Տէր Պետրոսեանի, 

Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի 

ատենապետ Պետրոս Զօրլուի եւ Դիւանապետ Նշան 

Պասմաճեանի, Սրբազան Հայրը մասնակցեցաւ 

Համազգային Գօլստըն Ճեմարանի 2018ի բացման 

պաշտօնական հանդէսին եւ Աշակերտական 

Պետերու երդման արարողութեան (School Captains): 

Ներկայացուեցաւ կոկիկ յայտագիր: Տնօրէն Էտի 

Տէմիրճեանի հետ Սրբազան Հայրը բեմ բարձրացաւ 

եւ օրհնեց Պետերուն կրծքանշանները զորս ամբողջ 

տարուան տեւողութեան անոնք պիտի կրեն իրենց 

կուրծքերուն վրայ: Ապա Պետերը կատարեցին իրենց 

երդումը հաւատարիմ մնալու Գօլստըն Ճեմարանին 

եւ ծառայելու իրենց ընկերներուն ամենայն 

նուիրումով եւ անկեղծութեամբ: Սրբազան Հայրը 

պատգամեց Պետերուն մնալ իրենց ընկերներուն 

կողքին եւ իրենց տրուած այս պատուաբեր 

տիտղոսով յուսախաբ չընել զանոնք , ընդհակառակը, 

տէր կանգնիլ եւ յարգը գիտնալ այդ 

կրծքանշաններուն, որոնք միայն ու միայն 

ծառայութիւն կը խորհրդանշեն: Հանդիսութիւնը 

փակուեցաւ Սրբազան Հօր Պահպանիչով:   

 

Շբ 17 Փետրուար – Համազգային Թարգմանչաց Վարժատանի Տնօրէնութեան հրաւէրով 

Սրբազան Հայրը ներկայ եղաւ Վարժարանի 2018ի պաշտօնական բացման հանդիսութեան ի 

ներկայութեան աշակերտութեան, ուսուցչական կազմին, հոգաբարձութեան եւ ծնողներուն: 

Պատրաստուած էր գեղարուեստական կոկիկ յայտագիր, աշակերտները Վարդանանցի եւ 

Տեառնընդառաջի մասին պատրաստած էին երգեր եւ  արտասանութիւններ: Սրբազան Հայրը 

գովեստով արտայայտուեցաւ տարուած աշխատանքին մասին եւ յայտնեց իր «տկարութիւնը» 

շաբաթօրեայ այս վարժարանին նկատմամբ, թէ Թարգմանչացը իր սրտին մէջ յատուկ տեղ կը 

գրաւէ: Ան դրուատեց նաեւ անզուգական զոհողութիւնը ծնողներուն, որոնք իրենց զաւակները կանոնաւորաբար 

դպրոց կը բերեն հայեցի դաստիարակութիւն ստանալու համար:   

 

Կիր. 18 Փետրուար - Ընդառաջելով Աւստրալիոյ Հայ Դատի Յանձնախումբի հրաւէրին եւ ընկերակցութեամբ Արժ. 

Տէր Նորայր Աւագ Քահանայ Բաթանեանի, Երէցկնոջ, Արժ. Քահանայ Հայրեր Տէր Պարթեւ Գարագաշեանի եւ Տէր 

Աւետիս Համբարձումեանի ինչպէս նաեւ Դիւանապետ Նշան Պասմաճեանի, Հայ Մշակութային Կեդրոնին մէջ 

Սրբազան Հայրը ներկայ եղաւ վերլուծական բնոյթ կրող դասախօսութեան մը տրուած երիտասարդ թրքագէտ 

Գէորգ Պետրոսեանի կողմէ, նիւթ՝ Ընդհանուր Ցաւ- Հայոց Ցեղասպանութիւնը Ուրանալու Թուրքիոյ Նոր 
Ռազմավարութիւնը – “Shared Pain”»: The New Strategy of Armenian Genocide Denial by Turkey :  
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Մասնակցութեամբ աւելի քան 150 ներկաներու, կիսով՝ երիտասարդներ,Գէորգ Պետրոսեան յստակօրէն բացատրեց 

թէ ինչպէս Ահմէտ Տաւութօղլու ստեղծեց նոր ռազմավարութիւն, թէ 1915 թուականին տեղի ունեցած են ցաւալի 

դէպքեր եւ զոհ գացած Հայեր, Թուրքեր,  Քիւրտեր, յոյներ եւայլն եւ թէ այս ցաւը բոլորիս ցաւն է, հաւասարութիւն 

դնելով բոլոր ազգերուն ողբերգութեանց մէջ առանց յիշելու Հայոց Ցեղասպանութիւնը: Դասախօսը անդրադարձաւ 

նաեւ անցեալի թրքական ռազմավարութեան ինչպէս յուշակոթողներու զետեղում Թուրքիոյ զանազան 

շրջաններուն մէջ ի յիշատակ «Թուրքերու դէմ Հայոց կազմակերպած ջարդերու զոհերուն» եւայլն:  

Դասախօսութենէն ետք տեղի ունեցաւ հարց-պատասխան եւ նիւթի քննարկում: Հայ Դատի յանձնախումբի 

գործադիր տնօրէն Հայկ Գայսէրեանի հրաւէրով Սրբազան Հայրը արտասանեց եզրափակիչ հակիրճ խօսք , ուր 

անդրադարձաւ Հրանդ Տինքի քաղաքական ձեռքբերումներուն մասին: Պահպանիչով փակուեցաւ շահաւէտ այս 

ձեռնարկը:   

 

Բշ 19 Փետրուար – Սրբազան Հայրը նախագահեց Աւստրալիոյ Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի 

հերթական ժողովին: Ժողովի նիւթն էր Հիմնադրամի Աւստրալիոյ մէջ հիմնադրման 25ամեակի տօնակա-

տարութիւնը Նոյեմբեր ամսուն:  

 

Գշ 20 Փետրուար – Սրբազան Հայրը իր գրասենեակին մէջ ընդունեց ՀՅԴ Աւստրալիոյ Կեդրոնական Կոմիտէի 

անդամները: Այս մասին կարդալ հաղորդագրութիւնը: 

 

Շբ 24 Փետրուար – Սրբազան Հայրը ներկայ եղաւ Համազգայինի Սիտնի Պարի Անսամպլի ելոյթին 

ընկերակցութեամբ Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի: Ելոյթի աւարտին Սրբազան Հայրը տուաւ իր 

հայրական պատգամը: Գովասանքով արտայայտուելով ան չպահեց իր հիացմունքը գեղեցիկ պարային արուեստին 

տիրացած պարողներուն եւ պարուհիներուն: Սրբազան Հայրը յորդորեց որ արական պարերը աւելնան 

պարացանկին մէջ, որովհետեւ մեր մարտական ու ռազմական բնոյթ կրող պարերը նոյնքան կարեւոր են որքան 

մեր հեզաճկուն արուեստագիտուհիներու պարած նազպարերը:  Համոյթը աւարտեցաւ Սրբազան Հօր աղօթքով:   

 

Կիր 25 Փետրուար – Յետ Արեւագալի արարողութեան Սրբազան հայրը 

նախագահեց Մայր Սօֆիա Յակոբեանի եւ  Հայ Օգնութեան Միութեան Աւստրալիոյ 

հանգուցեալ անդամուհիներու հոգեհանգստեան արարողութեան, որմէ ետք, 

Էտկարեան սրահին մէջ՝ հոգեսուրճի հաւաքին, որուն ներկայ էին Արժ. Տէր Նորայր 

Աւագ Քահանայ Բաթանեան, Արժ Տէր Պարթեւ Քահանայ Գարագաշեան եւ Ս. 

Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի ատենապետ Պետրոս Զօրլու: Խօսք 

առին ՀՕՄի շրջանային վարչութեան ատենապետուհի Նորա Սեւակեան, ՀՅԴ 

Աւստրալիոյ Կեդրոնական Կոմիտէի հերթապահ Գէորգ Վարդանեան: Սրբազան 

Հայրը իր եզրափակիչ խօսքով անդրադարձաւ ՀՕՄի տարած անսակարկ 

նուիրումին եւ տարած աշխատանքին ընդհանրապէս եւ Աւստրալիոյ մէջ 

մասնաւորապէս: Սրբազան Հայրը խրատեց բոլոր ՀՕՄականները, մայրեր եւ Մեծ 

մայրիկներ, քաջալերելու իրենց զաւակներն ու թոռները միանալու ՀՕՄի 

շարքերուն, ապահովելու համար շարունակականութիւնը այս կարեւոր 

կազմակերպութեան: Հանդիսութիւնը փակուեցաւ Սրբազան Հօր Պահպանիչով: 

 
Գշ 27 Փետրուար – Սրբազան Հայրը նախագահեց Թեմական հերթական ժողովին: Ժողովը լսեց Սրբազան Հօր 

միամսեայ գործունէութեան ծրագիրը ապա ժողովը զբաղեցաւ Ուէլֆէրի եւ Առաջնորդարանի շինարարութեան 

հարցերով: 

 

Դշ 28 Փետրուար –  Սրբազան Հայրը Կոլտ Քոսթ մեկնեցաւ հանդիպելու համար շրջանի հայութեան, ծրագրելու 

համար ինչպէս կազմակերպել եկեղեցական կեանքը այդ շրջանին մէջ, ինչ տօներ տօնելու եւ Պատարագ 

մատուցելու երկամսեայ կամ ամսական դրութեամբ: Հաւաքի ընթացքին խօսք եղաւ նաեւ  Տէր եւ Տիկին Լէն Ուիքսի 

եւ Արմինէ Յակոբեանի Հայաստանի մէջ «Գիւղ մը Որդեգրէ» հիմնադրամի մասին: Սրբազան Հայրը կը 

վերադառնայ 1 Մարտի երեկոյեան: Այս առիթով կ'արժէ երկու խօսք ընել այս հիմնադրամի հիմնադրի՝  Լէն Ուիքսի 

հրատարակած վէպին մասին մասին: Լէն Ուիքս Թայլանտի մէջ կ'աշխատի Միացեալ Ազգերու 

Կազմակերպութեան գրասենեակին մէջ, շնորհիւ իր տիկնոջ՝ Արմինէին ան ջատագով մըն է Հայաստանի մէջ 

ծրագիրներու զարգացման  եւ այդ ուղղութեամբ գործնական քայլեր առած է Աւստրալաասիոյ մէջ:  
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Լէն հեղինակն է Origins: Discovery (Ծագումը՝ Բացայայտում) 660 էջ վէպին, տպուած 2014ին Հայոց 

Ցեղասպանութեան 100ամեակի առիթով: Վէպի հերոսները իսական եւ ոչ իսկական անուններով ի յայտ կուգան: 

Հետեւեալը կը կարդանք գիրքին կողքին առաջին եւ վերջին էջերուն վրայ իբր գիրքի բովանդակութեան 

ներկայացում. « An epic of love, culture & discovery of who we are as humans set during the greatest conflicts in history. 
Open a window to a world of people in Armenia and central Russia experiencing the trauma of political change in the 1930s, 
but also a world of amazing cultures, music, dance, history. Experience an incredible story of self-discovery through the eyes 
of villagers as they laugh, love and cry; ultimately changing the course of history – and providing a lens on why humanity’s 
differences are our strength. Learn about a long-hidden treasure that will alter the way we treat each other. »    
 
Դշ 28 Փետրուար – Յորդանանի Մեծարգոյ Դեսպան Ալի Քրէյշանի հրաւէրին ընդառաջելով,  Դիւանապետ Նշան 

Սրկ Պասմաճեան ներկայացուց Սրբազան Հայրը հաւաքի մը, որ տեղի ունեցաւ Waterview հանդիսասրահին մէջ 

նիւթ ունենալով ՝ « Զբօսաշրջիկութիւնը Յորդանանի Մէջ եւ Զբօսաշրջիկութիւն Սուրբ Գրքի Հետքերով» Tourism in 

Jordan and Biblical Tourism:  Ներկաները՝ Համայնքապետեր, 

ճամբորդական գրասենեակներու եւ դրամատուներու տնօրէններ, 

պատմագէտներ:  Շնորհիւ Հիւսէյն թագաւորին եւ իր զաւկին՝ այժմու 

Ապտալլա Թագաւորին, Յորդանանը համակեցութեան երկիր է, ուր 

Իսլամն ու Քրիստոնեան կ'ապրին համերաշխ եւ ունին եղբայրական 

յարաբերութիւն: Ցարդ 4 Կաթոլիկ Պապեր այցելած են Յորդանան 

գետի ափին եւ Մեռեալ Ծովուն մօտիկ Թագաւորին 

նախաձեռնութեամբ կառուցուած համալիրը,: Այդ համալիրին մէջ 

նաեւ կառուցուած է Հայկական Սուրբ Կարապետ Եկեղեցին, 

Ֆրանսահայ Վիգէն Կարապետեանի բարերարութեամբ: Եկեղեցւոյ 

օծման արարողութիւնը տեղի ունեցած է  30 Հոկտեմբեր 2014ին 

մասնակցութեամբ Նախագահ Սերժ Սարգիսեանի, Երուսաղէմի Պատրիարք Բարձր. Նուրհան Արք. Մանուկեանի 

եւ բազում պետական եւ Հայ բարձրաստիճան հոգեւոր եւ քաղաքական պաշտօնատարներու: Յորդանանէն 

ժամանած էր պատուիրակութիւն մը ներկայացնելու համար Յորդանանի տեսարժան Սուրբ Գրային եւ 

Քրիստոնէական վայրերը: Պատուիրակութեան մէջ կը գտնուէր նաեւ Ճարտարապետ Ռոստոմ Մխճեան, որ 

սահուն անգլերէնով իր տուած մանրամասնութիւններով ափ ի բերան թողուց ներկաները Յորդանանի ունեցած 

ժառանգին առնչութեամբ: Խանդավառուած ընդհանուր հետաքրքրութենէն Պարոն Դեսպանը հրաւիրեց բոլոր 

եպիսկոպոսները Յորդանան, որոնց երթեւեկի ծախսը պիտի հոգայ դեսպանատունը: Պարոն Մխճեան 1 Մարտին 

կը մեկնի Յորդանան բայց նախ քան այդ ան խոստացաւ այցելել Առաջնորդարան եւ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցի:  

 

  
ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ 

 

ՀՅԴ Աւստրալիոյ Կեդրոնական Կոմիտէի անդամները այցելեցին Առաջնորդ Սրբազան Հօր 
 

Երեքշաբթի 20 Փետրուարի երեկոյեան ժամը 7.30 – 8.45 ՀՅԴ Աւստրալիոյ Կեդրոնական Կոմիտէի հինգ 

անդամներ յանձինս Տիարք Գէորգ Վարդանեանի, Կարօ Քէշիշեանի, Կարպիս Սարեանի, Արա Մկրտիչեանի եւ 

Գէորգ Գաճագաճեանի սիրալիր հանդիպում մը ունեցան Աւստրալիոյ եւ Նոր Զելանտայի Հայոց Թեմի 

Առաջնորդ Գերաշնորհ Տէր Հայկազուն Եպիսկոպոս Նաճարեանի հետ ի ներկայութեան Թեմական Խորհուրդի 

Ատենապետ Պրն Սարգիս Տէր Պետրոսեանի եւ Դիւանապետ Նշան Պասմաճեանի:  

Կեդրոնական Կոմիտէի նորընտիր ներկայացուցիչ Պրն Գէորգ Վարդանեան հակիրճ տեղեկութիւն 

տուաւ Աւստրալիոյ մէջ ՀՅԴ կառոյցին եւ հետագայ ծրագիրներուն մասին:  

Հանդիպման ընթացքին, Սրբազան Հայրը առաջարկեց իր նախաձեռնութեամբ միացեալ եւ համագաղութային 

մաշտապով տօնակատարել Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան 100ամեակը, նման Ցեղասպանութեան 

100 ամեակի ոգեկոչման: Առաջարկը ողջունելի էր բոլորին կողմէ: Սրբազան Հայրը իր զօրակցութիւնը յայտնեց 

նախաձեռնուած ծրագիրներուն եւ իր պատրաստակամութիւնը յայտնեց գործօն մասնակցութեան: Երկուստեք 

անհրաժեշտ նկատուեցաւ գործնապէս զօրակցիլ Արցախի եւ Ջաւախքի: 

Սրտբաց եւ անկեղծ քննարկում կատարուեցաւ Առաջնորդարան եւ Կեդրոնական Կոմիտէ 

յարաբերութեան եւ որոշուեցաւ ստեղծուած այս սիրալիր ու բարեկամական յարաբերութիւնը շարունակել եւ 

զայն դրսեւորել միասնական աշխատանքով եւ զարգացնել զայն յօգուտ մեր ժողովուրդին, մեր մեծցող 

սերունդին եւ Հայրենիքին: 

Դիւան Առաջնորդարանի    
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Լուրեր 

Ծուխերէն 

  

 
                                                 

    ՄԵԼՊՈՒՐՆ 

 

Կիրակի 24 Դեկտեմբեր 2017ին, Մելպուրնի 

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ մէջ Ս. 

Պատարագի աւարտին տեղի ունեցաւ Ս. 

Ստեփանոս նախավկայ սարկաւագի նախա-

տօնակի արարողութիւն: Տօնին առիթով Տէր 

Հայրը օրհնեց Ս. Խորանին սպասարկող Սարկաւագները, դպիրները և 

երգչախումբը:Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդը, առ ի 

գնահատանք Եկեղեցւոյ անձնուէր ծառայողներուն, եկեղեցւոյ սրահին մէջ 

հյուրասիրութիւն կազմակերպած էր:  

 

Կիրակի 31Դեկտեմբերին Ս. Աստվածածին Եկեղեցւոյ մէջ մատուցուեցաւ տարեվերջի Ս. Պատարագ, ապա՝ 

Նռօրհնէք: Օրհնուած նուռը, իբրև նոր տարուան խորհդանիշ, բաժնուեցաւ ներկաներուն: 

Նոյն օրը երեկոյեան, եկեղեցւոյ սրահին մէջ, Ծխական Խորհուրդը Մելպուրնի Հ.Բ.Ը.Մ.ի վարչութեան հետ 

համատեղ կազմակերպեց տարեմուտի խրախճանք, որ անցաւ շատ ջերմ և ուրախ մթնոլորտի մէջ: Տուն մեկնելէն 

առաջ մասնակիցները առիթ ունեցան Եկեղեցւոյ մէջ մասնակցելու աղօթքին և ստանալու Տէր Հօր օրհնութիւնը: 

 

Ուրբաթ 5 Յունուարին Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ մէջ մատուցուեցաւ Ս. Ծննդյան Ճրագալոյյցի Ս. Պատարագ, 

որմէ ետք  թափօրը եկեղեցիէն Ծննդեան շարականներու երգեցողութեամբ տեղափոխուեցաւ սրահ, ուր 

կատարուեցաւ տնօրհնէքի արարողութիւն: 

Տնօրհնէքին յաջորդեց արդէն բարի աւանդութիւն դարձած խթումի խրախճանքը, ուր Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ 

կողմէն շքանշաններ և պատուոյ գիրեր շնորհուեցան անոնց, որոնք 2017 թուականին նկատելի աջակցութիւն 

ցուցաբերած էին եկեղեցւոյ աշխատանքներուն: 

 

Շաբաթ 6 Յունուարին Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ մէջ մատուցուեցաւ Ս. Ծննդեան և Աստուածյայտնութեան Ս. 

Պատարագ: Հակառակ չափազանց տաք եղանակին, Եկեղեցին լեցուն էր հաւատաւոր հայորդիներով: Պատարագի 

երգեցողութիւնը կատարեց «Զուարթնոց» երգչախումբը: Կատարուեցաւ նաև Ջօրհնեաց հանդէս՝ օրհնուած 

միւռոնահամ ջուրը բաժնուեցաւ ներկաներուն: 

Այս տարուան Ս. Խաչի Կնքահայն էր Արա Դաւիթեանը, որ ըստ սովորութեան Ս. Խորանէն խաչը իր տունը 

տարաւ:  Ս. Ծննդեան տօնական 8 օրերու աւարտէն ետք Տէր Հայրը Ծխական Խորհուրդին հետ միասին այցելեց 

Կնքահայր Արա Դաւիթեանի տունը և ետ բերաւ Ս. Խաչը: 
 

Շաբաթ 10 Փետրուարին –  Ս. Սարգիս Զօրավարի և 

Բուն Բարեկենդանի տօներուն առիթով Ս. Աստուա-

ծածին եկեղեցւոյ Երիտասարդաց Միութեան նախա-

ձեռնութեամբ ինչպէս նաև ՀԲԸՄ երիտասարդների 

աջացութեամբ տեղի ունեցաւ Խրախճանք պարա-

հանդէս ուրախ և ճոխ յայտագրով, Տէր Հայրը օրհնեց 

երիտասսրդները իսկ երեկոն ճոխացուց Սիտնիէն 

ժամանած սիրուած երգիչ Ռաֆֆի Ատուրեանը:   

 

 

ՕՔԼԱՆՏ, ՆՈՐ ԶԵԼԱՆՏԱ 
«Տան Մօտիկ» ցուցահանդէսը տեղի պիտի ունենայ 19 Ապրիլէն 10 Մայիս 2018 Օքլանտի 

մէջ: Ցուցահանդէսին նպատակն է ցոյց տալ բազմաթիւ ազգութիւններով հարուստ 

Օքլանտը: թամարա Ազիզեանի ցուցահանդէսը պիտի ընդգրկէ լուսանկարներ Նոր 

Զելանտայի Հայկական Միութեան կազմակերպած միջոցառումներէն, պատրաստուած 

կերակուրներէն եւայլն, որոնք կապի մէջ կը պահեն Հայ Համայնքը Հայրենիքին հետ:   
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ԼՈՅՍ  ՏԵՍԱՒ ՎԱԶԳԷՆ Ա ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ  

ՔԱՐՈԶՆԵՐՈՒ ԵՒ ԽՕՍՔԵՐՈՒ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆ 
 

Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի օրհնութեամբ եւ «Սարգիս 

Գաբրիէլեան» հիմնադրամի մեկենասութեամբ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 

Հրատարակչական բաժինը լոյս ընծայեց երջանկայիշատակ Վազգէն Ա. Պալճեան 

(1955-1994թթ.) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Երկերու ժողովածուի Բ. 

հատորը`«Քարոզներ եւ խօսքեր» վերնագրով` նուիրուած Հայոց 130-րդ 

Հովուապետի ծննդեան 110-ամեակին: 

Ժողովածուում տեղ են գտել Վազգէն Ա. Կաթողիկոսի` տարբեր 

եկեղեցական տօների եւ յիշարժան արարողութիւնների առիթներով խօսուած 

քարոզները, որոնք ի մի են բերուած ցայսօր Վեհափառ Հայրապետին նուիրուած 

ժողովածուներէն եւ «Էջմիածին» ամսագրէն: 

Տես տրամադրութիւն բացող լուրեր: Փարոս իր ընթերցողներու ուշադրութեան կը 

յանձնէ Վեհափառ Հօր ազգային շունչ կրող անզուգական քարոզէն պատառիկ մը 

որ տպուած է գրքին գեղեցիկ եւ խօսուն կողքին վրայ: Վեհափառ հայրապետը 

իւրաքանչիւրս զգաստութեան կը հրաւիրէ թէ մեր ազգը միաձուլուած է մեր եկեղեցիին հետ եւ մեր եկեղեցին մեր 

ազգին հետ իր հոյակապ բացատրութեամբ՝ « Հայաստան, Հայ ժողովուրդ, Հայոց Պատմութիւն իրարմէ անբաժան 

են եւ միասին անբաժան են Սուրբ Էջմիածնէն»: Անդնդախոր ճշմարտութիւն կայ ազգ ու եկեղեցի յարաբերութեան 

ի նպաստ: 

 

ՆՈՐ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինէն կը տեղեկանանաք թէ Գարեգին Բ. Վեհափառ Հայրապետը  նախկին 

հոգեւոր հովիւ Հոգեշնորհ Տ. Ներսէս աբեղայ Յարութիւնեանը ծառայութեան կոչած է  Վանորէից տեսչութեան մէջ 

Վանորէից տեսուչի իշխանութեան ներքոյ: 

Փարոսի խմբագրութիւնը յաջողութիւն կը մաղթէ սիրելի Հայր Սուրբին իր նոր պաշտօնին մէջ: 

 

 

 

 

 

  

 Լուրեր  

Ս. Էջմիածինէն 
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Հարցազրոյց Հայ Եկեղեցւոյ 

Երիտասարդական Միութեան (ACYA) 

Ատենապետուհի                            

Իզապէլ Մարգարեանի Հետ  

Եկեղեցւոյ շրջապատէն ներս երրորդ սերունդի 
ներկայացուցիչներն են Իզապէլ եւ Նաթալի 
Մարգարեան քոյրերը, որոնք գրեթէ ամէն շաբաթ 
կարելի է եկեղեցի տեսնել՝ գործի վրայ միշտ: Մեծ 
հայրերը՝ Յովհաննէս Մարգարեանն ու հանգուցեալ 

Բիւզանդ Քէշիշեանը միշտ եկեղեցւոյ բարգաւաճման ի նպաստ գործունէութիւն տարած են իրենց տիկիններուն՝ 
Վիլմա Մարգարեանի եւ Էօժէնի Քէշիշեանի հետ: Իզապէլի ծնողքը՝ Ճոնն ու Թալինը՝ մէկական սիւն են 
Առաջնորդարանի եւ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ: «Պտուղը ծառէն հեռու չիյնար» առածին կենդանի փաստն է 
Մարգարեան ընտանիքի երեք սերունդները:  
 

Փարոս (Փ) - Հիմա որ ձեր գերդաստանին մասին քու գիտցածդ քեզի պատմեցի սիրելի Իզապէլ, դուն ալ դուն զքեզ 

ներկայացուր, ուսում, դպրոց, ապագայ ծրագիր, նշանուի՞լ ամուսնանա՞լ, կանուխ է, ուշ է, եւայլն....   

Իզապէլ Մարգարեան (ԻՄ) – Շնորհակալ եմ նախ որ Փարոսը ինծի առիթ տուաւ որ Երիտասարդութեան մասին 

խօսիմ: Շրջանաւարտ եմ Wonoona Աղջկանց Երկրորդական Վարժարանէն: Մէկ տարի աշակերտած եմ Տիկին 

Զարուհի Մանուկեանին Չացուուտի Լեզուներու դպրոցին մէջ սակայն Հայերէնը չեմ ընտրած HSCի նիւթ: 2017ի 

աւարտին վկայուեցայ որպէս փաստաբան Մաքուարի Համալսրանէն եւ արդէն գործի սկսած եմ: Գրած թէզս 

Arbitrationի մասին էր, որ դժուար նիւթ մըն է եւ որ զիս Պատուոյ Ցանկին արժանացուց: Փոքր տարիքէս եղած եմ Ս. 

Քառասուն Մանկանց Երգչախումբին մէջ մինչեւ օրս: Մեծ ծնողներս եւ ծնողքս մեզ միշտ քաջալերած են եկեղեցի 

երթալ եւ աշխատանք տանիլ եկեղեցւոյ համար: Ընկերներուս եւ ընկերուհիներուս հետ մեծցանք երգչախումբին 

մէջ եւ սիրեցինք եկեղեցին: Հիմա երիտասարդ ենք եւ մտանք երիտասարադականի մէջ: Սրբազան Հայրը իր 

քարոզներով կը քաջալերէ Հայ մայրերը որ նուազագոյնը 4 զաւակ ունենան: Ապագային կը փափաքիմ 

ամուսնանալ եւ զաւակներ ունենալ: Սրբազան Հօր խրատը ճիշտ է:  

 

Փ – Կրնա՞ս մեր ընթերցողներուն կարճ բացատրութիւն տալ Հայ 

Եկեղեցւոյ Երիտասարդական Միութեան եւ անոր գործունէութեան 

մասին : 

ԻՄ – Այժմ մեր խումբը կը բաղկանայ 14 երիտասարդներէ: Ունինք 4 

վարչականներ: Յետագային երբ խումբը մեծնայ այլ ձեւով պիտի ըլլայ 

կազմակերպական կեանքը: Երկու շաբաթը անգամ մը 14 անդամները 

ժողովի կը նստին եւ կը կատարեն գործի բաժանում: Մեր կատարած 

աշխատանքներէն վերջինը տեղի ունեցաւ երէկ գիշեր: Տօնեցինք Սուրբ 

Սարգիսի Տօնը մօտ 70 անձերու մասնակցութեամբ: Բացի մեր խումբէն 

մասնակցեցան ՀՅԴի Հայ Երիտասարդաց Դաշնակցութեան (AYF) 

անդամներ ինչպէս նաեւ ՀԲԸՄի Երիտասարդականի ( AGBU Youth) 

անդամներ: Ներկայ էին նաեւ երիտասարդներ, որոնք որեւէ միութեան 

չեն մասնակցիր: Շատ ընկերային մթնոլորտ էր: Սրբազան Հայրն ալ իր երկլեզու ոգեւորող խօսքով ու 

զուարթամտութեամբ շատ հաճելի մթնոլորտ ստեղծեց: Պատրաստած էինք Ս. Սարգիսի դաստիարակչական 

վիտէօ մը որ Ֆէյսպուքով սփռեցինք: 

2017ին եւ 2018ի սկիզբը պատրաստեցինք մի քանի դաստիարակչական բնոյթ կրող վիտէօներ ինչպէս 

Տեառնընդառաջի եւ Բուն Բարեկենդանի մասին եւ յայտարարեցինք ՖՊով: Շատ լաւ ընդունուեցաւ այս: Աստուծոյ 

կամքով պիտի շարունակենք այս աշխատանքը եւ կը ծրագրենք այս տարուան մէջ պատրաստել 5 վիտէօներ 

բացատրելու համար 5 Տաղաւար տօները Հայ եւ ոչ Հայ երիտասարդութեան:  

Ինչպէս անցեալ տարի այս տարի եւս պիտի կազմակերպենք Dusk Service, որուն ընթացքին պիտի բացատրենք 

Սուրբ Պատարագը այդ գիշեր հաւաքուած հաւատացեալներուն եւ վիտէօ պիտի պատրաստենք ատոր մասին:  
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Յայտնեմ, որ անցեալ տարուան Dusk Serviceին ներկայ եղաւ երիտասարդ մը, որ քաջալերուելով այժմ մեր խումբին 

աշխուժ աշխատակիցներէն մին է: 

Տարին անգամ մը կ'ունենանք մեր դաշտապտոյտը ՀԲԸՄի երիտասարդներուն հետ: 

Միւս կողմէն 2 շաբաթը անգամ մը մասը մենք կը բաժնենք հաւատացեալներուն:  

 

Փ – Չորս երիտասարդական միութիւններ կը գործեն Սիտնիի մէջ, Հայ Երիտասարդաց Դաշնակցութիւնը AYF, Հայ 

Համալսարանականներու Միութիւնը (ASA), ՀԲԸՄի Երիտասարդներ (AGBU-Youth) եւ ՀԵԵՄը (ACYA): 

Հարեւանցիօրէն տեղեակ եմ նաեւ որ միացեալ ձեռնարկներ ալ կազմակերպած էք: Ինչ տեղեկութիւն կրնաս տալ մեր 

ընթերցողներուն ձեր միացեալ գործունէութեան մասին, կը շարունակուի՞ միացեալ գործը, ապագան ինչպէ՞ս կը 

տեսնես: 

ԻՄ – Հայ երիտասարդութեան Համագործակցութիւնը խիստ կարեւոր է: Եկեղեցւոյ երիտասարդութիւնը այդ 

մթնոլորտը պէտք է ստեղծէ եւ կը փորձէ ստեղծել, որովհետեւ եկեղեցին համախմբող է: Բոլոր միութիւնները իրենց 

նպատակները ունին սակայն նպատակ մը կայ որ բոլորինն է, այն ալ Հայաստանի եւ Արցախի կողքին ըլլալն է: 

Ասոր համար Նոր տարուան եւ Սուրբ Ծննդեան հաւաքոյթ մը կազմակերպեցինք, որուն մասնակցեցան ձեր յիշած 

երիտասարդական միութիւնները: Հազարաւոր տոլարներ հաւաքուեցան, որոնք պիտի ուղարկուին Արեւիկ 

մանկական հիւանդանոցին:   

Իսկ մեր ապագայ ծրագիրներէն մին է յաջողցնել միջ քրիստոնէական երիտասարդներու հաւաք (Հայ, Ղպտի, 

Ասորի եւ այլք): Մեծ յոյս ունինք որ պիտի յաջողինք կազմակերպել զայն Էտկարեան սրահին մէջ, որպէսզի մեր 

յարաբերութիւնները ընդարձակենք: Մենք տեղեակ ենք որ դուք եւ Սրբազանը Էքիւմէնիք մեծ աշխատանք կը 

տանիք եւ Հայ եկեղեցին քրիստոնէական մեծ ընտանիքին մէջ գործունեայ է: Մենք ալ երիտասարդական 

մակարդակով պիտի ընենք նոյնը:   

 

Փ – Վստահաբար բաւական ծրագիրներ ունիք ձեր մտքերուն մէջ: Ձեր Youth Coordinator Տոքթ Արմիկ Քոչարեանցը 

Փարոսի Դեկտեմբեր 2017 թիւին մէջ հրապարակուած հարցազրոյցին մէջ կ'ըսէր «ACYAը գործնական աջակցութիւնը 
կը վայելէ Առաջնորդարանին, Առաջնորդին, Թեմական թէ Ծխական Խորհուրդներուն»:Ծխական Խորհուրդը եւ 

Թեմական Խորհուրդը ինչպէ՞ս նեցուկ կը կանգնին ձեզի: Ի՞նչ պահանջք ունիք անոնցմէ:  

ԻՄ – Իրականութիւն է որ Երիտասարդական Միւոթիւնը մեծ յարգանք եւ գուրգուրանք կը վայելէ բոլորին կողմէ: 

Կը զգանք որ մարդիկ ուրախ եւ հպարտ կը զգան մեզմով ըլլան Խորհուրդները ինչպէս նաեւ Յանձնախումբերու 

մէջ գործող տիկինները: Ծխական Խորհուրդը արդէն Տոքթ Արմիկը նշանակած է որպէս պատասխանատու, ան մեծ  

օգտակարութիւն կը բերէ մեր ճիշտ աշխատանքին: Թեմական Խորհուրդը պիւտճէ ունի մեզի համար, մեզ կը 

քաջալերէ իր Պատգամաւորական Ժողովներուն հրաւիրելով եւ մեր խօսքը լսելով: Մենք շատ շնորհակալ ենք այս 

համագործակցութեան համար:   

 

Փ – Ի՞նչ պատգամ կը փափաքէիք տալ մեր ընթերցողներուն, որոնց թիւը աւելի քան 1200 է այժմ:  

ԻՄ – Կը խնդրեմ ընթերցողներէն որ երիտասարդութեան նեցուկ կանգնին, որովհետեւ մենք ենք եկեղեցւոյ 

ապագան: Փարոսի միջոցաւ թող տան մեզի իրենց խորհուրդները եւ աաջարկները: Ուրիշ խնդրանք մը ունիմ 

պատասխանատու մարմիններուն, մեզի պէտք է գրասենեակ մը, ուր կրնանք հաւաքուիլ եւ մեր ժողովները ընել: 

Այս մասին խօսած ենք եւ կը յուսանք որ նոր Առաջնորդարանի աւարտէն ետք այդ հարցն ալ կը լուծուի: 

 

Փ – Շնորհակալ եմ Իզապէլ այս շահեկան հարցազրոյցին համար: 

Պիտի խնդրեմ որ Փարոսը նկատէք նաեւ երիտասարդութեան 

թերթը եւ քու միջոցաւ կոչ կ'ուղղեմ միւս եկեղեցիներուն շուրջ 

գտնուող երիտասարդութեան, որ իրենց լուրերը եւ ծրագիրները 

ուղարկեն Փարոսին որպէսզի մեր բազմացող բաժանորդները 

աւելի մօտէն կարենան ծանօթանալ Հայ Եկեղեցւոյ ապագան 

նկատուած երիտասարդութեան:      

 

Հարցազրոյցը վարեց Նշան Պասմաճեան 

18 Փետրուար 2018 
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DIOCESAN NEWS 
 

Friday 2 February – NSW Premier, Ms Gladys Berejiklian welcomed His Grace Bishop Haigazoun Najarian to her 

Willoughby electorate office to discuss important matters relating the Centenary of Armenia’s First Independence, the 

opening of the new Diocesan Centre and various cultural and religious affairs. The Premier once again affirmed her support 

of the Armenian Church within her limits for benefit of the Australian-Armenian community. 

 

Sunday 4 February – By the invitation of and accompanying Mr Avo 

Tevanian, Bishop Najarian with Father Avetis Hambardzumyan, Diocesan 

Council Chairman Mrs Sarkis Der Bedrossian and Deacon Vartan 

Elmasian, visited the Armenian community of Brisbane. The Divine 

Liturgy was celebrated and the Primate met with the community 

members, imparting his fatherly blessing and encouraging them to stand 

united in their journey as Armenians. 
 

Thursday 8 February – Around the dining table, Bishop Najarian met with 

the Diocesan Banquet Committee; the committee members are Mmes 

Laura Artinian, Nora Bastajian, Maral Simonian, Karine Kerkyasharian, Klar Haroutiunian, Taleen Marcarian, Zepr 

Mouradian and Mr Nishan Basmajian.  Bishop Najarian was updated on the progress of all matters related to the organisation 

of the banquet scheduled for 29 April. He offered his suggestions and wished the committee members success. The 

committee members have worked on three consecutive annual banquet, achieving great success and excellence, on this now 

annual church tradition. 
 

Thursday 8 February – At 10.00am in the morning, the students and their 

Armenian and non-Armenian teachers of the Hamazkaine Galstaun College and 

the AGBU Alexander Primary School, entered the Church of Holy Resurrection 

with respect and reverence. The invitation of Bishop Najarian, welcoming all the 

Armenian Schools and their teachers, is an opportunity for the children to 

participate in the Holy Mass dedicated to St Vartan, to hear Bishop Najarian’s 

sermon and be re-energised in their battle of allegiance to their faith and nation. 

The Bishop celebrated an Episcopal Holy Mass, with the participation of Father 

Norayr Patanian, Father Bartev Karakashian and Holy Resurrection Church 

Parish Priest Father Avetis Hambardzumyan and Deacons. More than 300 students and 

teachers followed the Mass with humility, heard Bishop’s sermon and received Holy 

Communion. In his sermon, Bishop Najarian explained the importance of the Vartanants 

Battle, emphasising it was the same Vartanants spirit, which moved our Armenian people to 

stand against the Turkish forces and claim victorious Sardarabad, creating an independent 

country. Alexander Primary School Principal Mr Manoug Demirjian and Galstaun College 

Principal Mr Eddie Demirdjian read passages from the Bible in Armenian and English. 

After an hour recess, during which time lunch was served, prepared and 

served by the Church Ladies Auxiliary, the children returned to Church to 

present a program dedicated to the occasion. The School Captain of Alexander 

Primary School, Zabel Panikian delivered an address expressing appreciation 

on behalf of the students. Students from both schools presented poetry 

recitation, readings and various patriotic folk songs consecutively; Ari Hayer, 

Hayrn u Vortin, Menk Kach Dohmi Zavagner Yenk, Garmir Vartan, Kachn 

Vartan, Kachn Vartan Mamigonian, Im Hayrenyatz Hoki Vartan, Mern Eh 

Noren Haghtutiun, Kich Yenk Paytz Hay Enk, Hay Em Yes, Norahrash, 

Vartanants Donn, Yegeghetzin Haygagan, Hayrenik Im Hayasdan, Vartanank, 

Orhnir. Galstaun College students Patil Hagop and Hrant Beojikian gave piano 

performances. Galstaun College Year 12 student Nanor Mouradian delivered the closing appreciation address. 

Bishop Najarian expressed his elation and commended the students, particularly the teachers, who were able to organise such 

a patriotic pride inspiring 45-minute program, just one week after commencing the school year following the summer break. 
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Friday 9 February – Bishop Najarian accompanied by Diocese Chancellor Mr Nishan 

Basmajian joined the Maronite community in the commemoration of St Maroun, 

the Patron Saint of the Church and the opening of the first Maronite seminary in 

Australia at the Maronite Cathedral in Redfern.  Also present were NSW Premier 

The Hon Gladys Berejiklian, Opposition Leader The Hon Luke Foley as well as 

many officials and religious leaders. Both the Premier and Mr Foley acknowledged 

the contribution of the Maronite community of Australia in the advancement of 

Christian values of which the opening of St Maroun Seminary is a clear example. 

 

11 February – Bishop Najarian presided over the Poon Paregentan (The Feast of Good 

Living) celebration organised by the Holy Resurrection Church Sunday School. 

Traditional festivities including a children’s costume parade, performances, games and 

dancing created a vibrant atmosphere entertaining more than 100 participants. 

 Bishop Najarian commended the organisation of the event, blessing the children and 

their volunteer teachers who serve devotedly to steer the path of our young Armenian 

children in their Christian education. 

 

February 11 – Under the auspices of Bishop Najarian, the AGBU Sydney Chapter organised ‘The Power of Unity” dance 

concert with the participation of the Nairi Dance Group from Lyon, France as well as the Azad Gharbian Dance Group from 

Melbourne and Sydney’s Tamazara Dance Group. The enthusiastic audience of 500 were engaged by the high standard of the 

Nairi Dance Group’s performance with its experience of 30 years. Bishop Najarian conveyed his congratulations and blessings 

upon the organisers of the event, the performers both local and visitors for presenting a spectacular evening of the Armenian 

arts to the community of Sydney. He encouraged the Tamazara Dance Group of just two years to aspire to the reach the 

heights of the Nairi Dance Group. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tuesday 13 February – Bishop Najarian presided over the Diarentarach celebration 

which commenced with vespers in the evening. He gave his blessings and explained the 

significance of the commemoration when Jesus was presented to the temple forty days 

after his birth. Candles were lit and the congregation made their way to the church 

courtyard for the traditional bonfire.  

As is customary, newlyweds were invited to partake in the event to receive the 

Primate’s blessing followed by dancing around the fire and jumping over the flames led 

by the church youth.  

 

February 14 – Bishop Najarian accompanied by Diocesan Council Chairman Mr Sarkis Der Bedrossian, Parish Council 

Chairman Mr Bedros Zorlu and Chancellor Mr Nishan Basmajian, attended the 2018 opening assembly at Galstaun College 

when School Captains took their oath of office. Following a short program, Principal Mr Eddie Demirdjian with Bishop 

Najarian rose to the stage to bless the badges when the captains were sworn in declaring their service to the School and 

fellow students with devotion. Bishop Najarian counselled the captains to remain loyal to their peers and not to disappoint 

them, and that the badges they wore only signified service. The assembly concluded with the Bishop’s benediction. 
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Saturday 17 February – At the invitation of the Principal of the Hamazkaine 

Tarkmanchadz Saturday School, Bishop Najarian was present at the 2018 Opening 

School Year Assembly, with the pupils, teaching body, committee and parents 

attending. The program included performances by the children; songs and poetry 

recitation dedicated to Vartanants and Diarnentarach. The Bishop praised the efforts 

in organising the program and revealed his “weakness” in relation to his affection for 

this Saturday School, and Tarkmanchadz has a special place in his heart. He 

expressed his unparalleled satisfaction in parents’ who regularly bring their children 

to receive education. 

Sunday 18 February – At the invitation of the Armenian National Committee of Australia, with Bishop Najarian, Father 

Norayr and Yeretsgin Sonia Patanian, Fathers Bartev Karakashian and Avetis Hambardzumyaan and Mr Nishan Bsmajian, 

attended the lecture and discussion entitled,“Shared Pain”»: The New Strategy of Armenian Genocide Denial by Turkey”  
presented by Gevorg Petrosyan, a visiting expert on Turkey and the Middle East held at the Armenian Cultural Centre. With 

as many as 150 participants, half of whom were youth, Mr Petrosyan explained how Ahmet Davutoğlu created a new 

strategy claiming that in 1915 hurtful events and harm had come to Armenians, Turks, Kurds, Greeks and other nationalities, 

and all had suffered equally without any reference to the Armenian 

Genocide. The lecturer also recalled former Turkish tactics of erecting 

monuments in various regions of Turkey to remember ‘the organised 

genocide of the Armenians against the Turks’ and so forth. A question-

answer session followed the lecture after which Mr Haig Kayserian, 

Chairman of the ANC invited Bishop Najarian to present the closing 

remarks in which he reflected on Hrant Dink’s political pursuits. The evening concluded with the prayer of protection. 
 

Monday 18 February – Bishop Najarian presided over the monthly meeting of the Hayastan All-Armenian Fund Committee. 

The discussions centred on the function to be held in November to commemorate the 25th anniversary of the Australia 

Branch. 
 

Tuesday 20 February – Bishop Najarian welcomed the newly elected committee members of the Armenian Revolutionary 

Federation (ARF) on a cordial visit in his office. The five members were Messrs Kevork Vartanian, Garo Keshishian, Garbis 

Sariyan, Ara Meguerditchian and Kevork Kachazachian. Also present were Diocesan Council Chairman 

Mr Sarkis Der Bedrossian and Chancellor Mr Nishan Basmajian. Mr Vartanian presented a brief report on 

the structure of the ARF in Australia and its future plans. During the discussion, the Bishop recommended 

his direction in united and co-operative efforts as with the Centenary Commemoration of Armenia’s First 

Independence. He offered his support and preparedness to bring his active participation to the plans ahead 

with both parties acknowledging the task toward strengthening Artsakh and Javakh.  
 

February 24 – Bishop Najarian with Fr Avetis Hambardzumyan attended the Hamazkaine Armenian Sydney Dance 

Ensemble’s performance and closed the evening with his fatherly remarks and praise. He joyfully expressed his delight at the 

graceful art of dance commending the youthful dancers on their presentation.  He also urged for dynamic, masculine dances 

to increase in the repertoire because these vigorous and energetic dances are equally important as the poised and elegant of 

our feminine dances. The evening concluded with prayer. 
 

February 25 – Following the Arevakal (Dawn) service, Bishop Najarian 

presided over the requiem service for Mother Sophia Hagopian (founder) and 

deceased members of the Armenian Relief Society (ARS), Australia Branch 

after which a requiem coffee service (hokesoorj) was held in the Edgarian 

hall. The Bishop with Father Norayr Patanian, Father Bartev Karakashian 

and Parish Council Chairman Mr Bedros Zorlu were in attendance. 

Chairpersons, Mrs Nora Sevagian of the ARS and Mr Kevork Vartanian of the 

ARF addressed the guests and Bishop Najarian commended the tireless work 

of the ARS and especially in Australia. He urged all the ladies as mothers and 

grandmothers to encourage their children into the ranks to ensure the continuation of this important mission. 
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Tuesday 27 February – The monthly Diocesan Council meeting was held under the presidency of Bishop Najarian. The 

Bishop presented his calendar of events throughout the month. The meeting agenda included a review of issues pertaining to 

the welfare centre and the progress of the Diocesan Centre. 
 

 

 

 

 

 

Wednesday 28 February  – Bishop Najarian flew to the Gold Coast to meet with the Armenian community and to organise 

church life for the families in the area. They discussed ways to come together, to commemorate feasts and the frequency of 

pastoral visits to celebrate Holy Mass regularly. During the meeting there was also a discussion with Mr and Mrs Len Wicks 

and Armine Hakobyan on the Adopt-a-Village program established in Armenia. 

Bishop Najarian will return to Sydney on 1 March. 

This is an opportunity to introduce the founder of this mission, Len Wicks and his novel. Mr Wicks works in the office of 

the United Nations in Thailand and has become an advocate for developing projects in Armenia with his wife Armine 

Hakoyan. The launch of the Adopt-a-Village program Australia was held in Sydney. 

Len is also the author of Origins: Discovery, a 660 page epic story, published in 2014. The characters of 

the story, some names fictional and others not, are revealed with intrigue. Len Wicks presents the 

storyline of his book as follows: “An epic of love, culture & discovery of who we are as humans set during 
the greatest conflicts in history. Open a window to a world of people in Armenia and central Russia 
experiencing the trauma of political change in the 1930s, but also a world of amazing cultures, music, 
dance, history. Experience an incredible story of self-discovery through the eyes of villagers as they 
laugh, love and cry; ultimately changing the course of history – and providing a lens on why humanity’s 
differences are our strength. Learn about a long-hidden treasure that will alter the way we treat each 
other.”  

 
Wednesday 28 February –  At the invitation of the Ambassador to Jordon, His Excellency Ali Kraishan, Diocesan Chancellor 

Mr Nishan Basmajian represented Bishop Najarian at an event held at the Waterview venue on “Tourism in Jordan and 

Biblical Tourism". The participants included members from the tourism and banking sectors as well as historians.  

Jordan is a tranquil country where Muslims and Christians live peacefully together as brothers due the governance of King 

Hussein and his son, King Abdullah. Some four Popes having visited the Jordan River and Dead Sea, initiated the King's 

project to establish a large complex in which stands the St Garabed Armenian Church, built by the benefaction of French-

Armenian, Mr Vicken Garabedian. The Church was consecrated October 2014 with the presence of President Serzh 

Sarkissian, Patriach of Jerusalem Archbishop Nourhan Manougian and a number 

of high-ranking Armenian clergy, officials and representatives. 

A delegation from Jordan presented the event on the scenic Biblical and Christian 

destinations. Among them was an Armenian architect, Mr Rosdom Mkhjian, who 

with his eloquent English astounded those in attendance with the richness of 

Jordan. Encouraged by the enthusiasm and interest demonstrated, His Excellency 

invited all the Bishops to Jordan with complimentary flights gifted by the 

Jordanian Embassy.  

Mr Mkhjian will return to Jordan on 1 March but promised to visit the Diocesan 

Office and Holy Resurrection before departing. 
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Parish 

News 

 

Melbourne - St Mary’s Armenian Apostolic Church 

 
Sunday 24 December 2017 – In St Mary’s Church Melbourne, following Holy Mass, the 

commemoration of St Stephen the Proto Deacon and Proto Martyr was held. In 

accordance with the occasion, Father Khacher blessed the Deacons, Acolytes and Choir. 

The St Mary’s Church Parish Council hosted an appreciation luncheon, in recognition of 

their dedicated service. 

 

Sunday 31 December – Holy Mass was celebrated New Year’s Eve, followed by the Blessing of the Pomegranates. As a symbol 

of the New Year, the blessed pomegranates were distributed among the congregation. 
 

On the same evening, the Parish Council with the AGBU Committee of Melbourne organised a New Year’s Eve celebration 

in the church hall in a warm and joyous atmosphere. Before heading home, all were invited to join together in prayer in the 

Church and receive the priest’s blessing. 
 

Friday 5 January – Christmas Eve Holy Mass was celebrated. At the close singing Christmas hymns and prayers, the 

procession made its way into the church hall where the Blessing of Residence service was held. 
The customary Christmas Eve dinner followed, where appreciation awards and certificates were presented to all who offered 

their support to the church in 2017. 

 

Saturday 6 January – Holy Mass on the Feast of the Nativity and Theophany of our Lord Jesus Christ was celebrated. 

Although the temperature was soaring, the church was filled to capacity. The Zvartnots Choir provided the choral 

accompaniment. The Blessing of Water service followed and the blessed water was distributed among the faithful. 
 

This year’s Godfather of-the-Cross was Ara Tavitian, and according to church tradition, had the honour and blessing of 

keeping the Cross in his home for the eight days of Christmas. Father Khacher, accompanied by the Parish Council members, 

paid a visit to this year’s Godfather, reclaimed and returned the Cross to the Holy Altar of the 

Church. 

 

Saturday 10 February – On the Feast of St Sarkis and Poon Paregentan, the youth of St Mary’s 

Armenian Apostolic Church in collaboration with AGBU youth held a dinner dance with a 

joyous entertainment program. Father Khacher blessed the youth and the evening was 

enlivened by the performance of Sydney-based singer, Raffi Adourian. 

 

 
Auckland, New Zealand 
 
Close to Home is a photography and multi-media exhibition taking place from 19 

April - 10 May 2018 in Auckland. The aim of the exhibition is to share the stories 

that speak of diversity and the richness of Auckland's ethnic landscape.  It is part of a 

group project called Dual Citizen presented by three female artists/photographers, 

each artist focusing on her own heritage and identity. Tamara Azizian’s exhibition 

Close to Home will feature photographs of the Armenian Society of Auckland - the 

events, activities, celebrations and traditional food that connect the Community to 

the Homeland of Armenia. The exhibition will take a look inside  

Armenian culture for those from the 'outside' and has at the same  

time helped the artist discover a deeper understanding of her  

own heritage and culture. 
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Sisters Isabelle and Natalie Marcarian are the third 
generation of volunteers working within the Armenian 
Church. They can be found at church almost every week 
helping with various tasks. Their grandparents are Hovannes 
Marcarian and the late Puzant Keshishan, who with their 
wives Vilma Marcarian and Eugenie Keshishian respectively 
have dedicated their time selflessly towards furthering the 
Church’s cause. Isabelle’s parents John and Taleen Marcarian 
together have been instrumental in the church’s 
development, specifically in the progression of the Diocesan Centre to be launched late 
this year. The apple doesn’t fall far from the tree in the Marcarian family with all three 
generations being heavily devoted to the church’s progress.  
 

Paros (P) –  Now that we have introduced your family, please tell us a bit about yourself, your schooling, educational 

background and future goals.  

Isabelle Marcarian (IM) –  Firstly, I wanted to say how grateful I am that Paros gave me the opportunity to speak about the 

youth in the church.  
 

I attended Wenona Girls High School from 2007 – 2012. Also in 2007, I graduated from AGBU Saturday School and went on 

to be a volunteer teacher there for the following two years. For my School Certificate in 2010 I studied under Mrs. 

Manoukian at the Chatswood Language School however unfortunately did not do Armenian for my HSC. After finishing my 

HSC and graduating, I began Commerce/Law at Macquarie University in 2013 and have just finished this past year in 2017. 

In my final year, I completed an honours’ thesis on Arbitration which allowed me to graduate with First Class Honours. I 

have currently started full time work at Brown Wright Stein Lawyers in the city.  
 

From a young age, I have also been part of the Karasoun Mangounk Children’s Choir at Church and have continued to this 

day. My parents and grandparents have always encouraged me to sing at church and work for the church where it’s needed. I 

am so thankful they have done this as the choir has made me lifelong friends. Natalie and myself started singing with current 

ACYA members Tatiana and Lucy when we were all primary school aged children. Now we are such close friends and enjoy 

working side by side in the ACYA Executive Committee. Of course, in the future I want to continue my work for the 

church. I hope to continue working in my profession and start a family. In his sermons Serpazan Hayr encourages us to 

marry within our community and culture, and consider having 4 children so that we can increase the Armenian population 

worldwide. His message is a good one for our community.  
 

P –  Can you give a brief explanation of the Armenian Church Youth Association (ACYA) and their activities for our readers?  

IM –  The ACYA is currently made up of 14 members with 4 of them being in the executive committee as Chaiperson, Vice-

Chairperson, Secretary and Treasurer. Hopefully one day when these numbers grow we can develop into a ‘youth group’ 

however for now, each of our members take part in a meeting once a fortnight to discuss and plan future ACYA activities. 

Our last event happened last night as we all got together to celebrate the holiday of Soorp Sarkis at the Crows Nest Hotel. 

We had around 70 people attend including members from Church youth, the Armenian Youth Federation (AYF) and the 

Armenian General Benevolent Union (AGBU) Youth. The atmosphere in the room was nice and 

warm and we all had a great night. Serpazan Hayr’s speech in particular was very entertaining 

and informative for the youth. Also to commemorate the high holiday of Soorp Sarkis, the 

ACYA created an education video which we posted on Facebook – it was very well received.  
 

This year we have also created an educational video for Diarnentarach and posted for Poon 

Paregentan to try and achieve our overall goal of educating the youth in the Armenian Apostolic 

religious traditions. These videos have been really well received so far and with God’s grace we 

will be able to create more videos throughout the year to help educate the youth on the main 

high holidays.   
 

As with last year, we will also arrange to host another Dusk Service, where we will explain the 

Holy Badarak Service in the evening in front of the youth as they watch it occur inside the 

church. Our committee is really excited for this year’s Dusk Service as last year we were able to meet and encourage one of 

our current members Johannes to join ACYA. 

An Interview with the 

Armenian Church Youth 

of Australia (ACYA) 

Chairperson       

Isabelle Marcarian 
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Another activity we organise every year is the picnic with AGBU Youth where both our 

youth groups come together to arrange games, kebab, sweets and a fun afternoon out for 

the community.   
 

In order to increase our efforts to be present and helpful at church, ACYA members attend 

church every fortnight to help with regular duties such as handing out the mas and 

helping people to their seats.  

 

P –  There are four main youth groups that currently exist in our Sydney Armenian 

community – the Armenian Youth Federation (AYF), the AGBU Youth, the Armenian 

Student’s Association (ASA) and yourself, ACYA. In the past you have done an event all 

together. What update can you give our readers. Is this work going to continue? What does the future look like?  

IM –  Last year, ACYA was excited to be part of an under 18’s Christmas party jointly hosted by ACYA, AYF, AGBU and 

ASA. This was the first time 4 groups had ever come together to organize an event. Although each of our youth groups have 

their own cause that we work towards, our homelands of Armenia and Artsakh are causes common to each of us. For this 

reason we agreed to host the event together – with profits going to the Arevik Children’s Hospital in Artsakh and gifts going 

to the Sydney Children’s Hospital. I think it is important for our groups to all be involved in the community and all work 

together. When we do, we are able to create real change both locally and overseas. Our joint fundraising initiative saw 

thousands raised for the Arevik hospital, and many presents donated for the Sydney Children’s Hospital.  
 

We hope to continue works such as this in the future, all youth groups were happy to be working towards such a good cause 

so I’m sure they will be eager to get together again at the end of the year.  
 

For the future, I have hope that ACYA will work to instill Christian values within the youth at church and bring people to 

the church grounds and in particular to spend time together in the hall. We have hope that we are going to succeed in 

organizing more in the hall. Currently, yourself and Serpazan Hayr are putting lots of work into our church community as a 

whole, we as ACYA want to instill these same values into the youth.  

 

P –  I’m sure you have a lot of activities planned for the future. Your youth coordinator Armik Kocharians said in the 

December 2017 edition of Paros,“The ACYA enjoys the support and collaboration of the Primate, Diocesan and Parish 
Councils”.  How do the Parish and Diocesan Councils stand by you and what expectations do you have from them?  

IM –  In reality, ACYA is held in high regard by everyone in the church. We are always given help when we need and are 

very grateful for this and the general respect given. I think ACYA feels that the church community is happy to see us 

supporting and being active in the church, in particular the ladies auxilary who supports our kebabs and other events as 

needed. We are also very grateful to our liasons Armik Kocharians and Anto Gulumian, and of course Der Avetis who 

advocate to the council on our behalf and community our views. I think that there is nothing more than both the Parish and 

Diocesan Councils could do to meet our expectations. We are very grateful to them.  

 

P: What message do you wish to give our readers, who have now reached over 1200.  

IM –  I ask our readers to support our youth, as they are the future of this church and this community. I hope that the church 

committees continue to provide us with help and support, I know that our ACYA members are eager for a space of our own 

to meet and organize our affairs. We are hoping that with the building of the new Arachnortaran that there will be space for 

this to occur.  

 

P: Thank you Isabelle for this valued interview. I invite you to also consider Paros a Newsletter for the youth and as a mediator 

to other church youth in our circle, encourage them to send news of events and activities so our growing readership can 

become more familiar with what is deemed to be the future with our Armenian Church youth. 

 

Interview conducted by Nishan Basmajian 

18 February, 2018 
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Your Comments 

Since January, Paros has 

reached a circulation of 

more than 1,200 readers 

worldwide. 

We are grateful for the 

generous feedback and 

encouragement received 

and share your messages. 

 

Յունուար 2018էն ի վեր Փարոս լրատուն կ'ուղարկուի աւելի քան 
1200 ընթերցողներու աշխարհի քիչ մը ամէն կողմ: 
Քաջալերական գրութիւններ ստացած ենք զանազան 
ընթերցողներէ, զորս յապաւումով կը հրապարակենք: Սրտագին 
շնորհակալութիւն գրութեանց հեղինակներուն:   

- Խմբ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dear Mr Basmajian, 

Thanks for sending 

Paros - it looks 

interesting and I look 

forward to receiving it. 

Warm regards, 

Dr Armen Gakavian - 

Sydney 

Նախ կը շնորհաւորեմ ձեր տարած աշխատանքը Փարոսի առնչութեամբ իբր 
Առաջնորդարանի լրատու: Հրաշալի միջոց մը: Ձեր վարձքը կատար, յուսով 
ենք որ կը շարունակուի: Կը մաղթենք ուժ եւ կարողութիւն: 
Վարդան եւ Սուզան Էլմասեան  
[Ծանօթ.Վարդան Սարկաւագ Էլմասեան երկար տարիներու դպրապետն է Ս. 
Յարութիւն Եկեղեցւոյ դպրաց դասերուն:] 
 

Սիրելի Պարոն Բասմաջյան, 

Շնորհավոր լինի ՛՛Փարոսի՛՛ ծնունդը: Թող այն ծառայի 

հիմնադիրների նախանշած նպատակներին, ամրակայի մեր 

ժողովրդի հավատը, վառ պահի հայրենասիրությունը... 

Աստված Ձեզ պահապան: 

Սիրով և վառ հիշողություններով՝ 

Աստղիկ Բալայան 

[Ծանօթ. Տիկին Բալայեան 2013ին եւ 2014ին Սիտնին գործուղուած է 
Սփիւռքի նախարարութեան կողմէ վերապատրաստելու համար Հայ 
ամէնօրեայ եւ Միօրեայ Վարժարաններու ուսուցիչները] 
 

Սիրելի Նշան, 

Ստացայ «Փարոս»ը, 

Կրնաս շարունակել առաքումը:  

Յաջողութիւն: Սիրով՝ 

Յակոբ Պալեան 
 

[Ծանօթ. Յակոբ Պալեան Փիլիսոփայութեան երկար 
տարիներու ուսուցիչ Պէյրութի մէջ,   
«Բագին» գրական ամսագրի տարիներու 
խմբագրապետ, ազգային գործիչ, գրական 
քննադատ: Այժմ կը բնակի եւ կը գործէ Փարիզի մէջ: 
Իր քննադատական դիպուկ յօդուածները 
շաբաթական հերթականութեամբ կը տպուին  
Հայ մամուլին մէջ:] 
 
 

Կարդալով 2017թ. հրատարակված 5 
համարները, կարող ենք հաստատել, որ 
ՓԱՐՈՍ-ը ավստրալահայ գաղութի 
գործունեության, Ավստրալիա-Հայաստան 
կապերի լուսաբանման, հայ պատանիների ու 
երիտասարդների շրջանում կրոնաբարոյական 
դաստիարակության և ազգապահպանության 
առաքելություն է կատարում, այդ ազնիվ 
խնդիրների իրականացման ճանապարհի 
լուսակիր ուղեցույցն է: Համոզված ենք, որ 
ՓԱՐՈՍ-ի լույս ընծայումը անհրաժեշտ է և 
նպատակային: 
Հայկանուշ Ղազարյան 

Կը շնորհաւորեմ Նշան։ Շատ լաւ մտայղացում։ Շարունակեցէք։ Նաեւ ղրկեցէք անցեալի թիւերը։ 
Սիրով՝ 

Հրայր Ճէպէճեան 
Տնօրէն Արաբական Ծոցի Երկիրներու Սուրբ Գրոց Ընկերութեան (Bible Society) 
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Սիրելի Պարոն Նշան, 

Սա Հայաստանի Ազգային 

Գրադարանի փոխտնօրեն, տիկին 

Հայկանուշ Ղազարյանի կարծիքն է։ 

Նա է պատասխանատուն Հայ մամուլ 

շտեմարանի համար։ Ջերմ բարևներով 

և Ձեզ բոլորիդ ուժ և կարողություն 

ազնիվ աշխատանքում։  

Տիգրան Զարգարյան (Տնօրէն 

Հայաստանի Ազգային Գրադարանի) 

 

Dear Mr. Basmajian, 

Thank you for your e-mail. I found your newsletter quite interesting 

to read and would appreciate it if you continued sending it to me. 

Your efforts are much appreciated. 

Best regards,  

Haig H. Didizian 

Ծանօթ.Հայկ Տիտիզեան Հայ մեծ գործարար եւ ազգային մեծ 

բարերար է: Հաստատուած Լոնտոն: Տէր եւ Տիկին Հայկ եւ Էլսա 

Տիտիզեաններու մեկենասութեամբ լոյս կը տեսնեն Գարեգին Ա 

Վեհափառ Հօր ամբողջական գործերը: 
 

Thank you Baron 

Nishan. It is an 

excellent news-

letter!  

Taleen Marcarian 

- Sydney 
 

Տիար դիւանապետ Նշան Պասմաճեան 

Փարոսը յաւելեալ լոյս մըն է անկասկած 

որպէս ամսաթերթ : Իսկապէս գնահատելի է 

տարուած աշխատանքը ամսաթերթի 

պատրաստութեան հետ կապուած: 

Վստահ եմ որ ներքին և անմիջական 

շրջանակներէն ներս ընդունուեցաւ և կը 

շարունակուի ընդունուիլ որպէս բացակայ 

՝՝Օղակը՝՝ Ծուխին և համայնքին միջեւ, որուն 

անկասկած կարիքը կար: 

Անձնապէս կը քաջալերեմ 

հրատարակութիւնը բայց երբ կը ծրագրուի 

նաև սեփականութիւնը դարձնել 

աշխարհատարած ընթերցասէր 

հասարակութեան, պէտք է վերանայիլ 

կազմութիւնը և մանաւանդ առիթ չտալ փոքր 

վրիպումներու, ուղղագրական կամ 

տպագրական, որոնց անդրադարձը կրնայ 

բացասական ըլլալ, նկատի  

առնելով որ պաշտօնապէս,համայնքի 

սահմաններէն դուրս, պիտի ներկայացնէ 

Աւստրալիոյ և Նոր Զելանտայի 

Առաջնորդարանը: 
 

Թելադրելի պիտի ըլլայ ունենալ տպուած 

անուանացանկ Խմբագիր, խմբագրական 

կազմ, օժանդակողներ ինչպէս նաև հասցէ, 

հեռախօս որպէսզի ներքին և արտաքին 

ընթերցողները կարողանան կապ պահել, եթէ 

պահանջք կամ կարիք  

ունենան կապուելու, հաղորդակցելու 

՝՝Մարմնին՝՝ հետ: 

Յաջողութեան լաւագոյն մաղթանքներով և 

յարգանօք՝ 

 

Սարգիս Մանուկեան  

Ծանօթ. Սարգիս Մանուկեան Գործադիր 

Տնօրէնն է ՀԲԸՄ Սիտնիի Մասնաճիւղին 

(Խմբ.)  

 

Շնորհաւորութիւններ: 

Գաղութները իրարու կապող 

օգտաշատ ձեռնարկ է: 

Օշական Արք Չոլոյեան 

Առաջնորդ ԱՄՆ Արեւելեան 

Թեմի  

(Մեծի Տանն Կիլիկիոյ)  
 

Յարգելի Տիար Պասմաճեան, 

Շնորհակալութիւն ձեր ուղարկած 

Առաջնորդարանի Փարոս ամսաթերթին 

համար:  Ակինեան Վարժարանը շատ սիրով պիտի 

փափաքէր ստանալ սոյն թերթին անցեալի եւ 

ապագայի թիւերը: Վարձքը կատար հրատարակիչ 

մարմնին եւ յաջողութիւն: 
 

Յարգանօք՝ 

Իլտա Տէրեան  

Տնօրէնուհի Մելպուռնի Ս.Աստուածածին Եկեղեցւոյ 

Ակինեան Ազգային Վարժարանի   

 
 

Շնորհակալութիւն:  Կ՛ողջունենք այս աշխատանքը եւ 

կ՛աղօթենք որ անոր էջերը լոյս սփռեն հոն ուր պիտի 

հասնի: 

Վերապատուելի Փօլ Հայտոսթեան 

Նախագահ Հայկազեան Համալսարանի - Պէյրութ 
 

Կրկին շնորհակալ ենք Պրն. Պասմաճեա՛ն  

Այո՛ անպայման կ'ուզենք ստանալ Փարոս ամսա-

գիրը,  մեր  գաղութի և շրջապատի իրադարձութիւն--

ներուն տեղեակ դառնալու լաւագոյն միջոցն է:  

Յարգանքներս  

Ռոզէթ Փանճարճեան  

Տնօրէնուհի ՀԲԸՄ Ալեք Մանուկեան Վարժարանի - 

Սիտնի 
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CHILD SPONSORSHIP IN ARMENIA 
 

PARTNER WITH US BY BECOMING A SPONSOR  

OR WITH YOUR ONE-OFF DONATION 

 
How It Began 
The Diocese of the Armenian Church of Australia and New Zealand has been 

involved with the Orphan-Child Sponsorship Program for more than 25 years.  It 

commenced after the devastating earthquake in Armenia in 1988 when thousands 

became homeless, were displaced and lives of families shattered when loved ones 

were lost. The compounded effect of the Nagorno-Karabagh conflict in the 1990’s 

escalated the need for financial relief and sadly, orphan sponsorship. 

 

The Need Continues 
More than 20 years hence, child sponsorship continues to be a real need in 

Armenia. The effects of economic pressures and broken families place 

responsibility on fellow Armenians to care for the welfare needs of the children in 

the Motherland. 

 

The Program in Armenia 
The Program is managed in Armenia by the Araratian Diocese of the Armenian 

Apostolic Church under the auspices of the Mother See of Holy Etchmiadzin.   
 

The beneficiaries of the Program are the children of needy single-parent families.  

The spouses of these families are generally widowed or abandoned with little 

prospect of gainful employment. Your contribution supplements whatever small 

income they are able to derive to help them live with dignity. 
 

Sponsorship of a child is ongoing until the age of 18 years.   

 

Consider Sponsorship Today 
There is nothing more gratifying in the human spirit than being 

able to help another in need. 
 

Sponsoring a child through the Child Sponsorship Program brings 

with it a personally fulfilling experience.  
  

The cost of helping a child in need through this program is $240 

p.a.  As a sponsor you will receive a profile of your sponsored child 

and any updates we receive from the Araratian Diocese. 
 

Your generosity can make all the difference to the life of just one 

child.  Together we can make inroads for these children and create 

a sense of hope for a brighter future in Armenia. 

 

Program Information 
If you would like further information on the Program or wish to 

pledge a one-off donation of sponsorship please contact the 

Program Co-ordinator, Mrs Laura Artinian on 0409049304 or by 

email laura.artinian@armenian.com.au 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DIOCESE OF THE ARMENIAN CHURCH OF AUSTRALIA AND NEW ZEALAND   
10 Macquarie Street, Chatswood – (02) 94198056 – diocese@armenian.com.au 

Currently the Diocese has 

125 children allocated which 

are supported by 80 sponsors 

some of whom sponsor more 

than one child.  Each year, 

the Church of Holy 

Resurrection in Sydney 

meets any shortfall which on 

average is up to 25 children. 

 


