
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ 

 

Եշ 2 Օգոստոս – Գերաշնորհ Տէր Հայկազուն Եպիսկոպոս Նաճարեան, յանուն 

թեմական խորհուրդին, հոգեւոր հայրերուն եւ Հայ համայնքին իր ցաւակցութիւնը 

յայտնեց Աւստրալիոյ Ղպտի համայնքի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տէր Տանիէլ 

Եպիսկոպոսին, Եգիպտոսի Սուրբ Մակարիոս Վանքի վանահայր Էփիֆանիւս 

Եպիսկոպոսին սպաննութեան առթիւ, որ պատահեցաւ Կիրակի 29 Յուլիսի 

առաւօտուն նախ քան Պատարագ: Եգիպտոսի Ղպտի համայնքը, հակառակ 

պետական պաշտպանութեան, կը հալածուի ծայրայեղ մահմետականներու կողմէ: 

Ղպտի համայնքը, վերջին տարիներուն տուաւ բազում նահատակներ: Տանիէլ 

Եպիսկոպոս իր շնորհակալութիւնը յայտնեց Սրբազան Հօր, իր եւ Հայ համայնքին ցուցաբերած զօրակցութեան 

համար:     

 

Շբ 4 Օգոստոս – Առաջնորդարանի կազմակեր-

պութեամբ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Էտկարեան 

սրահին մէջ, նախագահութեամբ Գերաշնորհ Տէր 

Հայկազուն Եպիսկոպոս Նաճարեանի տեղի ունեցաւ 

Արաբական Ծոցի Սուրբ Գրքի Ընկերութեան տնօրէն 

Դոկտ Հրայր Ճէպրճեանի « Սփիւռքահայ Կեանքեր 
Ինչպէս Տեսայ» գրքին շնորհահանդէսը: Հանդիսա-

վարն էր Տիկին Սեդա Յովակիմեան, որ ներկայացուց 

Դոկտ Ճէպէճեանը ապա Դիւանապետ Նշան 

Պասմաճեանը ներկայացնելու համար նորատիպ 

գիրքը: (Մանրամասնութիւնները տես այլուր): Խօսք 

առաւ հեղինակը, որ իր յատուկ լաւատեսութեամբ եւ 

պահանջկոտ կեցուածքով շեշտեց կարեւորութիւնը 

Հայերէն լեզուին եւ Քրիստոնեայ հաւատքին եւ 

անոնց պահպանման: Դոկտ Ճէպէճեան սփիւռքահայ 

այն մտաւորականներէն է որ ոչ միայն մատը մեր 

ազգի վէրքերուն վրայ կը դնէ այլ լաւատեսութեամբ 

կը վերաբերի անոնց բուժման եւ գործնական 

լուծումներ կ'առաջարկէ ահազանգային կարեւորու-

թիւն ունեցող մեր հարցերուն: Գիրքի խմբագիր Դոկտ 

Հրայրի տիկինը՝ Դոկտ Արտա Պոյնէրեան – 

Ճէպէճեան յայտնեց թէ դիւրին չէր եղած խմբագրելը 

այս հատորը, հաւաքել Դոկտ Հրայրի 2011-2017 

ժամանակաշրջանին հրապարակած բոլոր յօդուած-

ները եւ պահել շարունակականութիւնը Դոկտ 

Հրայրի փոխանցած պատգամին: Ապա հանդիսա-

վարուհին հրաւիրեց Առաջնորդ Սրբազան Հայրը 

կատարելու փակման խօսքը: Սրբազան Հայրը 

վաղուց ճանչնալով հեղինակը իր գնահատանքը 

յայտնեց անկեղծ Հայ եւ անկեղծ Քրիստոնեայ 

Հրայրին տասնեակ տարիներու հայապահպանման ի 

նպաստ տարած աշխատանքին, կատարեց 

մէջբերումներ գիրքէն եւ պատգամեց Հրայրի 

լաւատեսութեամբ աշխատանք տանիլ կարենալ 

խորտակելու մեր առաջ կանգնած  խոչնդոտները:   
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Հեղինակը իր հետ բերած էր 30 գիրքեր, որոնք 

վաճառուեցան  եւ մակագրուեցան իր կողմէ: Տէր եւ 

Տիկին  Ճէպէճեանները գիրքերէն եկած հասոյթը 

յատկացուցին Առաջնորդարանի կառուցման ծրագրին: 

Յիշատակելի երեկոն աւարտեցաւ Առաջնորդարանի 

Տիկնանց Յանձնախումբի կազմակերպած ճոխ 

հիւրասիրութեամբ: Զանազան Հայկական կազմակեր-

պութիւններու ներկայացուցիչներ եւ 70ի հասնող 

հայորդիներ մեծ գոհունակութեամբ մեկնեցան սրահէն 

առաջարկելով գաղութին մէջ աւելցնել նման բարձրորակ 

ձեռնարկներու թիւը: 

Կիր 5 Օգոստոս – Համատեղ կազմակերպութեամբ Աւստրալիոյ Հայ Աւետարանչական 

Ընկերակցութեան եւ ՀԲԸՄի Սիտնիի մասնաճիւղին, ՀԲԸՄի ակումբին մէջ տեղի ունեցաւ 

դասախօսական երեկոյ մը  «Հայկական Մշակոյթ, Ամբողջական Կեանք եւ 

Շարունակականութիւն» նիւթով. դասախօսներ՝ Դոկտ Հրայր եւ Արտա Ճէպէճեաններ: 

Ընդառաջելով կազմակերպիչներուն հրաւէրին, Սրբազան Հայրը, ընկերակցութեամբ Արժ 

Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի, Թեմական Խորհուրդի ատենապետին եւ 

դիւանապետին, ներկայ եղաւ այս հետաքրքրական ձեռնարկին, ուր ընկերալեզուաբան 

Դոկտ Արտա Ճէպէճեան, մասնագիտական ակնոցով, վերլուծեց այսօրուան Հայերէնի 

դիմագրաւած դժուարութիւնները եւ առաջարկեց լուծումներ, ինքզինք տրամադրելով նաեւ Հայկական 

հաստատութիւններուն, յատկապէս կրթական, կիրարկելու համար այն գործնական մեթոտները, զորս 

կ'առաջարկէ: Իր փորձառութենէն մեկնելով եւ մատը վէրքին վրայ դնելով, Դոկտ Հրայր առաջարկեց ձեւեր 

ապահովելու համար շարունակականութիւնը մեր լեզուին: Սրբազան Հայրը իր փակման խօսքին մէջ շեշտը դրաւ 

արդիական միջոցներով դէմ դնելու լեզուի նահանջին եւ կոչ ուղղեց Հայ բոլոր պատասխանատու անձանց միատեղ 

աշխատիլ Հայրենի մասնագէտներու հետ առաջքը առնելու մեր էութեան սպառնացող նահանջին:    

 
Դշ 8 Օգոստոս – Սրբազան Հայրը, ընկերակցութեամբ 

Դիւանապետ Նշան Պասմաճեանին, ընդառաջելով 

ձեռնարկը կազմակերպող Աւստրալիոյ Հայ Դատի 

Յանձնախումբի հրաւէրին, ներկայ գտնուեցաւ Թուրք 

աշխարհահռչակ պատմաբան Դոկտ. Փրոֆ Թանէր 

Աքչամի Killing Orders: Talaat Pasha’s Telegrams and the 

Armenian Genocide գիրքին շնորհահանդէսին, որ 

տեղի ունեցաւ Ուիլուպիի Իւնայթինկ Չըրչի մէջ ի 

ներկայութեան մօտ 200 մեր դատով հետաքրքրուած 

հայորդիներով եւ ոչ Հայ հիւրերով: Հանդիսավար՝ 

Կարինէ Թորոսեան: Դոկտ Աքչամ, երկար տարի-

ներու թրքական արխիւներու ուսումնասիրու-

թիւններ կատարելէ ետք այս իր նոր գիրքով կ'ապա-

ցուցէ Հայկական Ցեղասպանութիւնը ծրագրող եւ 

գործադրող Երիտասարդ Թուրքերու ղեկավարած 

պետութեան ոճիրները յենուելով զուտ թրքական 

աղբիւրներու վրայ: Փրոֆ Աքչամի այս նոր աշխա-

տասիրութիւնը կրնայ անկիւնադարձային նշանա-

կութիւն ունենալ եւ նոր լոյս սփռել Հայոց 

Ցեղասպանութեան ճանաչման ինչպէս նաեւ անոր 

ուրացման գործընթացի կանխումի աշխատանք-

ներուն վրայ: Ձեռնարկէն ետք Փրոֆ. Աքչամ 

մակագրեց վաճառուած գիրքերը: Սրբազան Հայրը 

մտերմիկ խօսակցութիւն ունեցաւ Փրոֆէսէօրին հետ, 

յայտնեց անոր իր շնորհակալութիւնն ու երախտա-

գիտութիւնը իր տարած շարունակական հայա-

նպաստ աշխատանքին եւ մարդկային արդարութեան 

մատուցած իր ծառայութեան համար:  
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Եշ 9 Օգոստոս – Պարոնէս Քարոլայն Քոքսի HART ընկերութեան տնօրէն 

Անկլիքան հոգեւորական Րոճըր Չիլթընի հրաւէրով Սրբազան Հայրն ու 

Նշան Պասմաճեան ներկայ գտնուեցան Պարոնէսին ի պատիւ տրուած 

ճաշկերոյթի մը: Շուրջ 70 Աւստրալացի հիւրերու ներկայութեան Պարոնէսը 

խօսք առաւ եւ ներկայացուց իր անցեալին գործադրած եւ ապագային 

գործադրելի ծրագիրները: Ան ճիշտ քառորդ ժամ խօսեցաւ Ստեփանակերտի 

մէջ իր տարած աշխատանքին մասին, Հայ ժողովուրդի հաւատքին ու 

վճռակամութեան մասին: Պարոնէսը ներկայացուց նաեւ իր աշխատանքները 

Թիմոր կղզիի, Միանմարի, Նիճերիոյ եւ Սուրիոյ մէջ: Անգլիական Լորտերու 

Տան անդամուհի այս մեծոգի հայասէր կինը Արցախ գտնուած է 85 անգամ եւ 

Ստեփանակերտի The Lady Cox Rehabilitation Centreի միջոցաւ հազարաւոր 

Հայերու օգտակար հանդիսացած է եւ կը հանդիսանայ մինչեւ օրս : Չիլթըն քահանան հրաւիրեց բոլոր ներկաները 

որ մասնակցին Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Էտկարեան Սրահին մէջ 17 Օգոստոսին տեղի ունենալիք հաւաքին, 

որուն ընթացքին տեղի պիտի ունենայ նաեւ դրամահաւաք յօգուտ ՀԱՐԹ հաստատութեան: 

 

Ուրբ 10 – Բշ 13 Օգոստոս – Գերաշնորհ Առաջնորդ Սրբազան հայրը, ընկերակցութեամբ Թեմական Խորհուրդի 

Ատենապետ Պրն Սարգիս Տէր Պետրոսեանի եւ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի ատենապետ 

Պրն Պետրոս Զօրլուի, եռօրեայ այցելութիւն մը տուաւ Մելպուրնի Հայ համայնքին հանդիպում ունենալու համար 

Մելպուրնի ազգային-եկեղեցական պատկան մարմիններու հետ եւ պատարագ մատուցանելու Սուրբ 

Աստուածածնայ Վերափոխման տօնին առիթով: Այս նիւթին մասին տես Արժանապատիւ Տէր Խաչեր Քահանայ 

Յարութիւնեանի յատուկ թղթակցութիւնը Փարոսին: 

 

Ուրբ 17  Օգոստոս – Հովանաւորութեամբ Սրբազան 

Հօր եւ Առաջնորդարանի կազմակերպութեամբ, 

Էտկարեան սրահին մէջ տեղի ունեցաւ «Երեկոյ մը 

Պարոնէս Քարոլայն Քոքսի Հետ» ձեռնարկը, որ 

առաջարկուած էր հայոց մեծ բարեկամ Պարոնէսին 

կողմէ: Առաջնորդարանի հրաւէրին ընդառաջ գացած 

էին հայկական համարեա բոլոր կազմակերպութիւն-

ներն ու վարժարանները, ինչպէս նաեւ Արցախի 

մնայուն ներկայացուցիչ Պրն Քայլար Միքայէլեանը: 

70է աւելի մասնակիցներու ներկայութեան հանդի-

սավարուհի Տիկին Մարալ Սիմոնեան ներկայացուց 

Պարոնէսը, կարդաց անոր կենսագրական գիծերը, 

շեշտը դնելով Պարոնէսին տարած մարդասիրական 

հսկայ աշխատանքին վրայ, որմէ ետք հրաւիրեց մեծ 

հիւրը տալու համար իր բացատրութիւնները: 

Պարոնէսը մանրամասնութեամբ բացատրութիւն 

փոխանցեց իր անունը կրող Ստեփանակերտի բարե-

սիրական հաստատութեան գործունէութեան մասին, 

շեշտելով վերջին տարիներու աշխատանքները եւ 

ձեռքբերումները: Ան խօսեցաւ նաեւ Սուրիոյ մէջ Հայ 

ղեկավարութեան ինչպէս նաեւ Սուրիոյ բարեխնամ 

պետութեան տարած աշխատանքներուն մասին: 

Րոճըր Չիլթըն Քահանան, որ ՀԱՐԹ ընկերութեան 

Աւստրալիոյ մասնաճիւղին տնօրէնն է, բացատրու-

թիւն տուաւ  ՀԱՐԹի կիրարկած  աշխատանքներուն  

մասին յօգուտ հալածանքի ենթարկուած քրիստոն-

եաներու՝ Միանմարի, Նիճերիոյ, Սուրիոյ, Թիմոր 

կղզիի, Հարաւային Սուտանի մէջ եւ այլուր: 

Սրբազան Հայրը, իր փակման խօսքին մէջ դրուա-

տանքով խօսեցաւ 85 անգամ Արցախ այցելած 

Պարոնէսի անձին եւ աշխարհի զանազան երկիր-

ներու մէջ գործող բարեսիրական HART (Humanitarian  
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Aid Relief Trust) ընկերութիւններու գործունէութեանց մասին 

եւ հրաւիրեց ներկաները իրենց նիւթական օժանդա-

կութիւնը բերել յօգուտ Պարոնէսի ընկերութեան: 70է աւելի 

ներկաները մասնակցեցան նուիրահաւաքին: Սրբազան 

Հայրը նաեւ դրուատանքով խօսեցաւ հայկական հոգեւոր, 

քաղաքական, մշակութային, կրթական, բարեսիրական, 

մարզական, լրատուական եւ ընկերային կազմակերպու-

թեանց ներկայացուցիչներու ձեռնարկին իրենց մասնակ-

ցութեան համար, որոնք սիրայօժար ընդառաջեցին 

Առաջնորդարանի հրաւէրին: Սրբազանը իր գնահատանքը 

յայտնեց տիրող միասնական ոգիին: Աւարտին՝ վաճառուե-

ցան Պարոնէսի հրատարակած գիրքերը, զորս մակա-

գրուեցան հեղինակին կողմէ եւ որոնց եկամուտը պիտի 

յատկացուի ՀԱՐԹի բարենպատակ գործին: 

   

Շբ 18 Օգոստոս – Ընդառաջելով Համազգային Շանթ 

Մասնաճիւղի վարչութեան հրաւէրին, Սրբազան 

Հայրը, ընկերակցութեամբ Դիւանապետին, ներկայ 

եղաւ Հայկական Ֆիլմերու Փառատօնի բացման 

Կալա Երեկոյին՝ Թօփ Րայտի Events շարժա-

պատկերի սրահին մէջ: Ընտրուած ֆիլմն էր Լեւոն 

Մինասեանի Պրաւօ Վիրթուոզոն, ուր երեւակայու-

թիւնն ու Հայաստանի իրականութիւնը իրարու հետ 

լաւապէս շաղկապուած էին: Հանդիսավարն էր Սթիվ 

Տաղլեան: Խօսք առաւ նահանգապետուհի Գլատիս 

Պէրէճիքլեան, որ ի պաշտօնէ իր զօրակցութիւնը 

յայտնեց այս բարձրորակ ձեռնարկին, որ Նիւ Սաութ 

Ուէյլզի մէջ կարողացած էր իրագործել Համազ-

գայինը: Ներկայ էին 250ի շուրջ հանդիսականներ, 

ներկայացուցիչներ զանազան կազմակերպութիւն-

ներու՝ Հայ թէ ոչ Հայ: Սրահն 

էին նաեւ զանազան Հայ 

ֆիլմարտադրիչներ եւ բեմա-

դրիչներ Աւստրալիայէն, 

ԱՄՆէն եւ Անգլիայէն: Ֆիլմի 

աւարտին Սրբազան Հայրը 

իր գնահատանքն ու շնորհա-

կալութիւնը յայտնեց Շանթ 

մասնաճիւղի ատենապետուհի Տիկին Մակի 

Չէյթըրին եւ մաղթեց որ Հայկական Ֆիլմի Փառատօնը 

աճի եւ ուռճանայ, յայտնելով Առաջնորդարանի 

զօրակցութիւնը ձեռնարկին եւ տալով իր 

օրհնութիւնը կազմակերպիչներուն եւ կամաւոր 

աշխատողներուն:  

Երկու օր ետք, ընկերակցութեամբ Սիտնիի ազգային-

ներէն Պրն Վահէ Արթինեանի, անպաշտօն ձեւով 

Սուրբ Յարութիւն եկեղեցի այցելեցին «Անապատի 

Ագռաւները» ֆիլմի բեմադրիչ Լեւոն Բարեան եւ 

«Դանիէլ» ֆիլմի բեմադրիչ՝ Կարօ Պէրպէրեան: 

Արուեստագէտները տեղեկացան Թեմի եւ եկեղեցւոյ 

պատմութեան եւ մեծ տպաւորութեամբ մեկնեցան 

այցելելու համար Պօշան Փարքի Խաչքար-

Յուշակոթողը:  
 

Փարոսի խմբագրութիւնը կը շնորհաւորէ Ֆիլմի 

փառատօնը կազմակերպողները, որոնք ոգի ի բռին 

կ'աշխատին Հայ սինեմարուեստը մօտէն ծանօթա-

ցնելու Հայուն եւ Աւստրալացիին հաւասարապէս:     

 

Կիր 19 Օգոստոս – Սրբազան Հայրը պատարագեց Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ մէջ: Մանրամասնութեանց 

մասին տես Պրն Վազգէն Եկէնեանի թղթակցութիւնը: 

 

Կիր 19 Օգոստոս – Երկրորդ տարին ըլլալով, Եկեղեցւոյ Երիտասարդական Միութեան 

վարչութիւնը կը կազմակերպէ Բացատրական Պատարագ (Dusk Service), երիտասարդութեան 

բացատրելու համար մեր Պատարագին իմաստն ու գեղեցկութիւնը: Այս տարի եւս երեկոյեան 

կազմակերպուեցաւ մէկուկէս ժամ տեւող գեղեցիկ ձեռնարկ մը, որուն, բացի 

երիտասարդութենէն, մասնակցեցան ընտանիքներ, երիտասարդներ եւ մանուկներ: Սրբազան 

Հայրը, զգեստաւորուած, ներկայացուց Պատարագ մատուցող հոգեւորականը ընկերակցութեամբ 
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Եկեղեցւոյ երիտասարդ ծառայողներուն, որոնք կատարեցին 

Սարկաւագներու պաշտօնները: Քառասուն Մանկանց 

Երգչախպւմբը, ղեկավարութեամբ Վարդան  Սրկ Էլմասեանի, 

կատարեց դպրաց դասի բաժինը: Յարակից բացատրու-

թիւններ լայն ձեւով տրուեցան Երիտասարդաց Միութեան մի 

քանի անդամներուն կողմէ:  Դաստիարակչական բնոյթ ունե-

ցող այս ձեռնարկին աւարտին, Սրբազան հայրը  յաւելեալ 

բացատրութիւններ տուաւ Պատարագի մասին: Յուսով ենք որ 

յառաջիկայ բացատրական պատարագին (Յունուար -

Փետրուար 2019) աւելի մեծ ըլլայ թիւը  մասնակիցներուն, 

յատկապէս երիտասարդութեան: Յայտնենք որ Պատարագը 

ուղիղ եթերով սփռուեցաւ դիմատետրի միջոցաւ եւ 

արժանացաւ բազմահարիւր անձանց գնահատանքին: 

 

Բշ 20 Օգոստոս –  Որպէս Հայ Բարեկեցութեան Կեդրոնի Տնօրէն, ի պաշտօնէ, Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան 

ներկայ եղաւ խնամակալ մարմնի հերթական ժողովին: Բարեկեցութեան Կեդրոնը վերակազմակերպման փուլի մէջ 

է եւ ամէն ճիգ ի գործ կը դրուի խնամակալութեան եւ պաշտօնէութեան կողմէ որպէսզի կարելի ըլլայ 

պետական նոր օրէնքներուն յարմարիլ եւ զարգացնել եւ լայնցնել աշխատանքներու ծիրը: Կեդրոնը 

արդէն Incorporated ընկերութիւն է եւ իրաւասութիւն ունի NDISի (National Disability Insurance Service) 

ծառայութիւն մատուցել: Միւս կողմէն դիմում ներկայացուած է պետութեան այլ բարեսիրական 

ծառայութեանց արտօնագրերու, որոնք կը վերաբերին մեծահասակներու: Ժողովը առաւ կարեւոր 

որոշումներ աշխատանքներու ընդլայնման ի նպաստ:  

 

Գշ 21 Օգոստոս – Սրբազան Հայրը նախագահեց Թեմական Խորհուրդի հերթական 

ժողովին: Քննարկուեցան նոր Առաջնորդարանին հետ առնչուած յետ կառուցման 

լրացուցիչ գործերը եւ կահաւորման աշխատանքները: Ժողովը լսեց Սրբազան Հօր 

եւ Ծուխերու զեկուցումները: Ժողովի հրաւէրով Եկեղեցւոյ Երիտասարդաց 

Միութենէն՝ Օրիորդներ Իլտա Զօրլու, Րէյչըլ Գասապեան, Տիարք Ճորճ Նաճարեան 

եւ Կարօ Գույումճեան  ներկայ գտնուեցան թեմական ժողովին եւ զեկուցեցին 

Վեհափառ Հօր նախագահութեամբ Երիտասարդական Ուխտագնացութիւն-

Ճամբարին մասին, որ տեղի ունեցաւ Յուլիս 2018ին Ծաղկաձորի մէջ: 

Երիտասարդները յայտնեցին իրենց շնորհակալութիւնը Թեմական Խորհուրդին, որ 

մասնակցած էր երթեւեկի ծախսերուն, յայտնեցին իրենց գոհունակութիւնը, 

խօսեցան իրենց ապագայ ծրագիրներուն մասին, որոնց ներշնչման աղբիւրը եղած 

էր հնգօրեայ բանակում-ուխտագնացութիւնը:   

 

Դշ 22 Օգոստոս – Նիւ Սաութ Ուէյլզ Էքիւմէնիքըլ Քաունսըլի 

(NSWEC) կազմակերպութեամբ տեղի ունեցաւ դասախօսու-

թիւն մը նոյն հաստատութեան սրահին մէջ: Դասախօս՝ 

Ղպտի Արքեպիսկոպոս Անկէլոս, որ Լոնտոնի մէջ կը վարէ 

բազում Էքիւմէնիք եւ այլ աշխատանքներ յօգուտ միջ 

կրօնական յարաբերութեանց բարելաւման: Ան նաեւ մաս կը 

կազմէ Եկեղեցիներու Միջազգային Խորհուրդին (World 

Council of Churches): Արքեպիսկոպոսը նիւթ ընտրած էր 

Challenges and Opportunities for Ecumenism: Present and Future: 

Ներկայ էին Ղպտի, Անկլիքան, Իւնայթինկ, Լուտերական, 

Կաթոլիկ եկեղեցիներու ներկայացուցիչներ: Առաքելական 

եկեղեցին ներկայացուցին Տիկանյք՝ Արշօ Գալլօղլեան եւ 

Մարօ Սարգիսեան ինչպէս նաեւ Պրն Նշան Պասմաճեան: 

Արքեպիսկոպոսը պատասխանեց տրուած բոլոր հարցերուն 

եւ լուսաբանութիւն տուաւ համաշխարհային Էքիւմէնիք դրութեան մասին, իր ցաւերով եւ առաւելութիւններով:  
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Եշ 23 Օգոստոս – Սրբազան հայրը, ընկերակցութեամբ Մերձաւոր Արեւելքի 

Եկեղեցապետերու, մեկնեցաւ Քանպերա, հանդիպելու համար Վարչապետ Մալքըմ 

Թըրնպըլին եւ Գանձապետ Սքոթ Մօրիսընին: Այս հանդիպման ժամադրութիւնը 

տրուած էր երկու ամիս առաջ: Խումբը պիտի քննէր Ֆիլիփ Րատոքի պատրաստած 

տեղեկագրութիւնը Կրօնական ազատութեանց վերաբերեալ ապա պիտի հանդիպէր 

Պապական Պատուիրակին եւ Յորդանանի եւ Լիբանանի դեսպաններուն: Ինչպիսի 

զուգադիպութիւն...նոյն օրն իսկ Վարչապետի կուսակիցներու կողմէ անոր դէմ 

եղած ապստամբութիւնը զինք յաջորդ օրն իսկ պիտի տապալէր եւ նոր վարչապետ պիտի ընտրուէր նախկին 

գանձապետը՝ Սքոթ Մօրիսընը: Վարչապետին հետ հանդիպումը տեղի չունեցաւ, անոր փոխարէն 

պատուիրակութիւնը հանդիպեցաւ նախարարներէն մէկուն: Պատուիրակութիւնը սիրալիր կերպով ընդունուեցաւ 

պապական Պատուիրակ Ատոլֆօ Թիթօ Իլլանաի կողմէ, Լիբանանի Դեսպան Ժիսքար Խուրիի եւ Յորդանանի 

դեսպան  Ալի Քրէյշանի կողմէ: Յայտնենք որ Սեպտեմբեր 17ին, Յորդանանի Ապտալլա թագաւորին հրաւէրով, մէկ 

շաբթուան համար, բարձրաստիճան Քրիստոնեայ կրօնականներու պատուիրակութիւն մը Աւստրալիայէն կը 

մեկնի Յորդանան, ծանօթանալու համար բոլոր Քրիստոնեայ սրբատեղիներուն ինչպէս Յորդանան գետ, Յիսուսի 

Մկրտութեան վայր, Սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչի բնակավայր եւայլն:  

  

Եշ 23 Օգոստոս – Մէլքայթ եկեղեցւոյ Առաջնոր-

դարանին մէջ, կազմակերպութեամբ Նիւ Սաութ 

Ուէյլզի  Բազմամշակոյթի նախարարութեան, տեղի 

ունեցաւ կրօնական ղեկավարներու գիտաժողով 

(Religious Leaders Forum), որուն մասնակցեցան 

Քրիստոնեայ, Մահմետական, Հինտու, Պահայ կրօ-

նաւորներ: Հայ եկեղեցին ներկայացուց Դիւանապետ 

Նշան Պասմաճեան: Ծանօթանալէ ետք Մէլքայթ 

Եկեղեցւոյ տարած աշխատանքին կրթական, կրօ-

նական, բարեսիրական գետիններու մէջ, ժողովը 

զբաղեցաւ քննարկմամբ Ending Violence Against 

Children is Everyone’s Business նիւթին, որ ներկայա-

ցուեցաւ Պրն Անտրու Ճոնսընի կողմէ, որ այս մարզին 

մէջ 35 տարուան փորձառութիւն ունի: Երկրորդ 

նիւթը՝  A Statement by Religious Leaders on Interfaith/ 

Multi-Faith Relations and Communal Harmony ներկա-

յացուեցաւ  Քրիստոնեայ Իսլամ յարաբերութեանց 

մասնագէտ Rev Dr Patrick McInerney ի կողմէ: Վերջին 

երեք տարիներուն միջ կրօնական յարաբերութիւն-

ները օրակարգի կարեւոր նիւթ է իսկ Առաջնոր-

դարանը մօտէն կը հետեւի անոր զարգացման 

գործընթացին: 

 

Շբ 25 Օգոստոս  –  Սրբազան Հայրը Մելպուրն մեկնեցաւ նախագահելու համար Ակինեան 

Վարժարանի հիմնադրման 50ամեակի տօնակատարութեան, որ նշուեցաւ պարահանդէսով 

մը Վոկ հանդիսասրահին մէջ: 

 

 

Կիր 26 Օգոստոս – Աւանդաբար, ամէն տարի, թեմիս 

բարերարներուն յիշատակը յարգելու համար կը մատուցուի 

հոգեհանգստեան յատուկ պաշտօն ի ներկայութեան 

հանգուցեալ բարերարներու ընտանիքներու անդամներուն: 

Յաւարտ Սուրբ եւ անմահ Պատարագին, Սուրբ Յարութիւն 

Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի ատենապետ Պրն Պետրոս 

Զօրլուի ընկերակցութեամբ Սրբազան Հայրը ընդունեց 

հանգուցեալ բարերարներու պարագաները եւ իր ցաւակ-

ցութիւնը յայտնեց անոնց: 
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Լուրեր 

Ծուխերէն 

  

 

 

 Գշ 28 Օգոստոս – Սրբազան Հայրը մասնակցեցաւ 

Մերձաւոր Արեւելքի Եկեղեցապետերու հերթական 

լիագումար ժողովին: Ժողովին մանրամասն զեկոյց տուին 

Սրբազան Հայրը եւ Գերյարգելի Հայր Բարսեղ 

Սուսանեանը Եկեղեցապետերու Յունիսին Հայաստան 

կատարած այցի մասին: Ժողովը իր շնորհակալութիւնն ու 

գնահատանքը արձանագրեց Վեհափառ Հօր եւ Սուրբ 

Էջմիածնի հիւրընկալութեան համար, որոնց վերաբերեալ 

ժողովին կողմէ հրապարակուեցաւ երախտագիտութեան 

եւ շնորհակալութեան նամակ ուղղուած Վեհափառ Հօր: 

Ժողովը քննարկեց նաեւ շաբաթ մը առաջ Քանպերա 

կատարած այցելութեան արդիւնքները, ինչպէս նաեւ 

Սեպտեմբերին Յորդանանի Ապտալլա թագաւորի հրաւէրով եկեղեցապետերու կատարելիք ճամբորդութիւնը:   

 

 

 

 

 

 

ՄԵԼՊՈՒՐՆ - Ս. Աստուածածին Եկեղեցի 
 

Մելպուրնի Սուրբ Աստտուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ  
Արժ. Տէր Խաչեր Քահանայ Յարութիւնեանի թղթակցութիւնը  

Սրբազան Հօր եւ իրեն ընկերակցող պատուիրակութեան  
Մելպուրն այցելութեան մասին: 

10-13 Օգոստոս 2018: (Խմբ.)   

 

Սուրբ Աստուածածնայ Տօնին Առթիւ Գերաշնորհ Տէր Հայկազուն Եպիսկոպոս 

Նաճարեան Այցելութիւն Տուաւ Մելպուրնի Հայ Գաղութին 

 
Ուրբաթ  Օգոստոս 10-ին երեկոյան հովվական այցելության նպատակով Մելբուռն ժամանեցին Թեմիս Առաջնորդ 

Հայկազուն եպս․ Նաջարյանը, Թեմական Խորհուրդի Ատենապետ Տիար Սրգիս Տեր Պետրոեանը և Սիդնեյի Ս․ 

Հարություն Եկեղեցու Ատենապետ Տիար Պետրոս Զորլուն։ 

Նույն օրը երեկոյան Մելբուռնի Ս․ Աստվածածին Եկեղեցու Ծխական Խորհուրդը պատրաստել էր ընդունելություն 

և հյուրասիրություն  հյուրերի համար եկեղեցու կից սրահում։ Հյուրասիրությանը հրավիրված էին նաև անդամներ 

Մելբուռնի համայնքից։ Հյուրասիրության ընթաց-քում Ծխական 

Խորհուրդը և հրավիրյալ հյուրերը մեկ անգամ ևս  առիթ 

ունեցան ի մոտո հաղորդակցվելու Սրբազան Հոր և Սիդնեյի 

Թեմական և Ծխական Խորհուրդների ատենապետների հետ։ 

Օգոստոս 11-ին առավոտյան  Սրբազան Հայրը այցելեց Հայ 

Կենդրոնի Մոսրոպ Մաշտոց Մաթևոսեան հայալեզու մեկօրյա 

դպրոց և շրջելով դպրոցի դասարաններով զրուցեց 

աշակերտների և ուսուիչների հետ՝ քաջալերելով և օրհնելով 

իրենց ուսումնառությունը և կամավոր զոհողությունը։ Դպրոցի 

այցելությունից հետո Հայ Կեդրոնի սրահում ՀՅԴ-ի գործոն 

հանձնախումբերի պատասխանատուները պատրաստել էին 

գեղեցիկ ընդունելություն և հյուրասիրություն։ Հայ Կեդրոնի 

անունից   Տիար  Հովիկ  Թաշճեանը  բարի   գալուստ   մաղթեց  
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հյուրերին և նշեց որ շատ ուրախ և ոգևորած են Սրբազան Հոր  հովվական այցելությունից և խնդրեցին որ այն 

դառնա ավանդույթ։ Սրբազան Հայրն էլ իր օրհնության խոսքում քաջալերեց մասնակիցների հայանպաստ մեծ 

աշխատանքի համար և առաջարկեց իրենց կարողու-

թյամբ զորավիգ լինել Հայաստանին և Արցա-

խին։  Թեմական Խորհուրդի Ատենապետ Սարգիս Տեր 

Պետրոսյանը իր խոսքում շնորհակալություն հայտնեց 

ընդունելության համար և քաջալերեց ներկաներին էլ 

ավելի մոտենալ և նեցուկ կանգնել Մելբուռնի Եկեղե-

ցուն։ Հայ Կեդրոնի այցելությանը մասնակցում էին նաև 

Մելբուռնի Ս․ Աստվածածին եկեղեցու Հոգևոր Հովիվ 

Տեր Խաչեր քհն․ Հարությունյանը, Սիդնեյի Ս․ Հարու-

թյուն և Մելբուռնի Ս․ Աստվածածին Եկեղեցիների 

Ատենապետներ Տիար Պետրոս  Զորլուն և Տիար 

Զարեհ Ավագեանը։ 

Օրվա Երկրորդ կեսին Առաջնորդ Հայրը այցելեց Ս․ Աստվածածին եկեղեցու հովանու ներքո գործող Ակինեան 

հայալեզու մեկօրյա դպրոց և հանդիպում ունեցավ ուսուցչական կազմի հետ։ Սրբազան Հայրը քաջալերեց 

ուսուցիչներին իրենց մեծ աշխատանքի համար և հույս հայտնեց նորից հանդիպել։ Ուսուցիչների հանդիպումից 

հետո Դպրոցի աշակերտությունը Սրբազան Հորը արդեն սպասում 

էր Ս․ Աստվածածին Եկեղեցում, ուր Առաջնորդ Հայրը խոսեց 

աշակերտների հետ Ս․ Աստվածածնի Վերափոխման և խաղող-

օրհնեքի տոնակատարության պատմության ու ավանդության մասին 

և վերջում օրհնեց աշակերտներին։ Անչափ տպավորիչ հանդիպումը 

աշակերտների համար ավարտվեց խմբանկարով Սրբազան Հոր հետ 

միասին։ 

Նույն օրը Շաբաթ երեկոյան Աստվածածնի Վերափոխման տոնի 

առիթով Եկեղեցու Տիկնաց Միությունը պատրաստել էր խրախճանք, 

որ արդեն ավանդույթ է դարձել ամեն տարի։ Խրախճնքի 

մասնակիցները մեծ ուրախությամբ ընդունեցին Սրբազան Հոր և 

Սիդնեյից ժամանած հյուրերի մանակցությունը երեկոյին։ 

Հյուրասսիրության ընթացքում սրբազան  Հայրը  իր օրհնության պատգամը հղեց ներկաներին և Թեմական 

Խորհուրդի կողմից Պատվոգիր հանձնեց Ս․ Աստվածածին Եկեղեցու նախկին ատենապետ Տիար Նազարեթ 

Գալստյանին իր 18 ամյա ծառայության համար։ 

Կիրակի Օգոստոս 12-ին Ս․ Աստվածածնի Վերափոխման տոնի առիթով Մելբուռնի Ս․ Աստվածածին Եկեղեցում 

Պատարագեց և հավուր պատշաճի քարոզեց Թեմիս առաջնորդ Հայկազուն եպս․ Նաջարեանը, Սրբազան Հորը 

սպասարկեց արժանապատիվ Տեր Խաչեր քհն․ Հարությունյանը։ Հավարտ Պատարագի կատարվեց Խաղողի 

օրհնության կարգ և մատաղի օրհնւթյուն։ Ս․ Պատարագը էլ ավելի ճոխացավ Զվարթնոց երգչախումբը գեղեցիկ 

երգեցողությամբ։ Սուրբ և Անմահ Պատարագից հետո Սրբազան հայրը և Թեմական Խորհուրդի Ատենապետ 

Սարգիս Տեր Պետրոսեանը Եկեղեցու աշխատսենյակում հանդիպեցին ՀԲԸՄ Մելբուռնի մասնաճյուղի վարչական 

Տիար Մհեր Տանկուրեանի հետ՝ խոսելով մասնաճյուղի կատարած աշխատանքների և գալիք ծրագրերի մասին։ 

Հանդիպումից հետո Եկեղեցի այցելած  Հավատավոր Հայորդիները Եկեղեցու սրահում առիթ ունեցան Առաջնորդ  

Հոր աջհամբույր և օրհնություն առնել։ 
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Նույն օրը Երեկոյան Առաջնորդ Հայրը, Թեմական Խորհուրդի 

Ատենապետ Սարգիս Տեր Պետրոսեանը, Սիդնեյի Ս․ Հարություն 

Եկեղեցու Ծխական Խորհուրդի Ատենապետ Պետրոս Զորլուն 

ուղեկցությամբ Ս․ Աստվածածին եկեղեցու Հոգևոր Հովվի և 

Ծխական Խորհուրդի անդամների հետ այցելեցին Սահակյան 

Ֆուտբոլային ակումբ։ Հայկական Ֆուտբոլային ակումբի Վարչու-

թյունը Սահակյան սրահում հյուրասիրություն էր պատրաստել, 

որին հրավիրված էին նաև Մելբոռնահայությունը։ Սահակայան 

Ֆուտբոլային ակումբի վարչության Ատենապետ Տիար Անթոնի 

Քելքեջ բարի գալուստ մաղթեց Սրբազան Հորը և Սիդնեյից ժմանած 

հարգարժան հյուրերին և ներկայացրեց ակումբի ներկա գործու-

նեությունը՝ նշելով որ սպորտի միջոցով կջանան համախմ-

բել  պատանի և երիտասարդ հայորդիներին՝ նման միջոցով աջակցելով հայապահպանությանը։  Սրբազան Հայրը 

իր օհնության խոսքում շեշտեց հայապահպանության անչափ կարևորութոյունը ներկա դժվար ժամանակներում և 

հորդորեց տեր կանգնելու մեր իրվունքներին ու  քրիստոնեական արժեքներին։ Տիար Պետրոս Զորլուն իր 

շնորհակալությունը հայտնեց ընդունելության և Հյուրասիրության համար և հույս հայտնեց, որ Սահակյան 

Ֆուդբոլային ակումբը իր աշխույժ գործունեությամբ էլ ավելի կսատարի Մելբուռնի Հայ Եկեղեցուն և կոժանդակի 

գալիք մարտահրավերներին միասնաբար տոկալու։ Ընդունելության և Հյուրասիրության մասնակից հայորդիները 

առիթ ունեցան բարձրաձայնելու իրենց առաջարկությունները և խոսելու ներկա դժվարությունների մասին։  

Երկուշաբթի Օգոստոս 13-ի առավոտյան Սրբազան Հայրը Սիդնեյի Թեմական և Ս․ Հարություն Եկեղեցու Ծխական 

Խորհուրդների ատենապետներ Տիար Սարգիս Տեր Պետրոսեանի և Պետրոս Զորլուի հետ վերադարձան Սիդնեյ։ 

 

Յիսնամեակ  

Ակինեան Ազգային Վարժարանի 
 

Օգոստոս 25՛ին Մելպուրնի Սուրբ Աստուածածին 

Եկեղեցւոյ Ակինեան Ազգային Վարժարանը շքեղ 

պարահանդէսով մը տօնեց իր հիմնադրութեան 50-

ամեակը՝ հովանաւորութեամբ Բարեխնամ Առաջնորդ 

Հայկազուն Եպիսկոպոս Նաճարեանի ու ներկայու-թեամբ 

Հոգեւոր Հովիւ Տէր Խաչեր Քհն. Յարութիւնեանի եւ 

Եկեղեցւոյ խորհուրդի անդամներուն: 

Ակինեան Վարժարանը կառուցուած է Եկեղեցւոյ կից հողամասին վրայ ուր դասընթացքները կը կատարուին ամէն 

Շաբաթ օր, Մանկապարտէզէն սկսեալ մինչեւ 12րդ դասարանի աշակերտներու համար: Վարժարանը ունի 

երկարամեայ փորձառու ուսուցիչներ, որոնք հայերէն լեզուի դաստիարակչութեան կարգին կ՛ուսուցանեն նաեւ 

Հայոց պատմութիւն, մշակոյթ, երգ ու պար:  

Դպրոցի Հոգաբարձութեան մարմինը, որ կազմուած է ծնողներէ, ժրաջան կ՛աշխատի վարժարանի կարիքները 

հոգալու համար: 

Ակինեան Վարժարանը վաւերագիր կը ստանայ ամէն երեք տարին անգամ մը կրթական նախարարութեան կողմէ, 

որ խստօրէն կը հետեւի դպրոցական ծրագրին կատարման եւ այլ կառավարական ուսուցման օրէնքներուն: 

1968 թուականէն ի վեր այս կրթական օճախը իր դռները բացած է Մելպուրնահայ մատաղ սերունդին՝ որ հայ ազգը, 

լեզուն եւ մշակոյթը գոյատեւէ այս հեռաւոր ու օտար ափերուն վրայ եւ հասցուցած է երիտասարդներ, որոնք այսօր 

իրենց օժանդակութիւնը կը բերեն հայկական գաղութի զանազան միութիւններուն եւ կազմակերպութիւններուն 

մէջ:  Կը մաղթենք որ Ակինեան Ազգային Վարժարանը գոյատեւէ դեռ շատ տարիներ եւ նոր սերունդին մէջ դրոշմէ 

ազգագիտակցութեան եւ ազգասիրութեան կարեւորութիւնը: 

Իլտա Տէրեան 

Տնօրէնուհի 
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ՈՒԷՆԹՈՒԸՐԹՎԻԼ - Ս. Երորդութիւն Եկեղեցի 
 

Օգոստոս 11-ի երեկոյեան, Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ Տիկնանց նորակազմ Օժանդակ Մարմինը 

հաւաքուեցան եկեղեցւոյ խոհանոցին մէջ եւ սկսան աւանդական հարիսայի պատրաստութեան, որ տեւեց հինգ 

երկա՜ր ժամեր:Կիրակի 12 Օգոստոսի Սուրբ Աստուածածնայ Պատարագէն ետք  հաւատացեալները մեծ 

ախորժակով ճաշակեցին համեղ հարիսան: Այս աւանդութիւնը սերունդէ սերունդ փոխանցուած է, Սուրբ 

Երրորդութիւն եկեղեցին ալ իր կարգին կը շարունակէ այդ աւանդութիւնը: 

Կիրակի 19 Օգոստոսին Առաջնորդ Սրբազան 

Հայր՝Գերաշնորհ Տէր Հայկազուն Եպիսկոպոս Նաճարեան 

պատարագեց եւ քարոզեց ի ներկայութեանն Ճուլիա Ֆինը, որ 

Կրանվիլի ներկայացուցիչն է Նիու Սաութ Ուէյլզի 

Խորհրդարանին մէջ: Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ ծուխին 

համար պատիւ էր ներկայացուցիչը  հիւրըն-կալելը: 

Ճուլիա Ֆինը իր գնահատանքը յայտնեց որ մենք կարողացած 

էինք հին Մասոնական Սրահը վերանորոգել եւ վերածել 

Հայկական եկեղեցիի մը, ուր Հայերը կրնան հաւաքուիլ եւ 

կատարել իրենց կրօնական արարողութիւնները: Ան ըսաւ որ 

Հայերը Աւստրալիա գաղթած են սովորաբար 

պատերազմներէ ետք, Մեծ Եղեռնէն, Սովետական Միութեան անկումէն եւ Միջին Արեւելքի պատերազմներէն ետք: 

Ներկայացուցիչը մտերմիկ խօսակցութիւն ունեցաւ Սրբազան Հօր եւ Ծխական Խորհուրդի անդամներուն հետ: 

Ներկայացուցիչին այցը լաւ առիթ եղաւ զինք 

տեղեկացնելու թէ այս տարի արեւմտեան շրջանի Հայ 

գաղութը պիտի տօնէ 25-երորդ յոբելեանը առաջին Սուրբ 

Պատարագին, որ տեղի ունեցաւ վարձուած եկեղեցւոյ մը 

մէջ: Ճուլիա Ֆինը  լուսաբանուեցաւ թէ Հայաստանը 

աշխարհի առաջին երկիրն էր որ Քրիստոնէութիւնը 

ընդունեց իբրեւ պետական կրօնք եւ մի քանի շարականներ 

աւելի քան 1700 տարեկան են եւ որոնք տակաւին կը 

շարունկուին գործածուիլ: 

Տիկնանցի պատրաստած զանազան համեղ անուշեղէնները 

ճոխացուցին նեկայացուցիչին այցը: Ան մեծ 

ուրախութեամբ ընդունեց Ծխական Խորհուրդի հրաւէրը մասնակցելու Հայր Երեմիայի բարի գալուստի 

հանդիսութեան: 

Վազգէն  Զ Եկէնեան 

ՕՔԼԱՆՏ, ՆՈՐ ԶԵԼԱՆՏԱ 
Երեքշաբթի 7 Օգոստոսին հանրածանօթ ցեղասպանագէտ Փրոֆ Թանէր 

Աքչամ Օքլանտի համալսարանին մէջ, աւելի քան 100 ուսանողներու 

ներկայութեան դասախօսեց իր նոր տպուած գիրքին՝  «Killing Orders: Talat 

Pasha's Telegrams and the Armenian Genocide»ի մասին: Ձեռնարկը 

կազմակերպուած էր Հայ Դատի ՆԶի յանձնախումբին կողմէ: Օքլանտի մեր 

ազգայիններէն փաստաբանուհի Հուրի Եըլտըզեան իր ներդրումը ունեցաւ 

այս աշխատանքի յաջողութեան համար: Նոյն ձեռնարկը կրկնուեցաւ նաեւ 

մայրաքաղաք Ուէլինկթընի մէջ: Ձեռնարկներուն հրաւիրուած էին եւ ներկայ 

եղան ՆԶի եկեղեցական մարմինի ներկայացուցիչները: 

Հինգշաբթի 9 Օգոստոսին, ներկայութեամբ 40ի շուրջ հայորդիներու տեղի ունեցաւ դասախօսութիւն 

տրուած Դոկտ Հրայր Ճէպէճեանի կողմէ: Նիւթ՝ Արժէքներ եւ Աւանդութիւններ Փոփոխուող Շրջապատի 

Մէջ:  Values and  traditions  of  old,  in  the context  of  a changing society:  Դոկտ  Ճէպէճեան,  ընկերակցութեամբ  իր  
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         ՓԱՐՈՍ Մէկ Տարեկան է 
 

 

տիկնոջ՝ ընկերալեզուաբան Դոկտ Արտա Ճէպէճեանի, վերլուծեց այն սպառնացող մարտա-

հրաւէրները, որոնց դէմ յանդիման կեցած է սփիւռքահայութիւնը: Դասախօսութենէն ետք 

տեղի ունեցաւ զրոյց, ներկաները նիւթին մասին արտայայտեցին իրենց գաղափարները եւ 

տուին հարցեր, որոնց պատասխանեց յարգարժան դասախօսը: 

 

Աւարտին տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն, որու ընթացքին գաղութի հայութիւնը կարողացաւ 

աւելի մտերմիկ հաղորդակցութեան մէջ մտնել Ճէպէճեան ամոլին հետ:  

 

 

 

Մէկ տարին ինչպէս անցաւ չգիտցանք: 

Տակաւին կարծէք երէկ էր երբ Սրբազան Հօր եւ Թեմական Խորհուրդի որոշումով հիմը դրուեցաւ վաղուց 

առաջարկուած Առաջնորդարանի Երկլեզու Լրատուի մը:  

2017ի Յուլիսին փոքրաթիւ խմբագրական կազմը սկսաւ իր ծրագրային աշխատանքին եւ Փարոս անունով կնքեց 

լրատուն, որպէս լոյսի սփռումի խորհրդանիշ: Իրօք, յաջորդող 12 ամիսներուն, որոնց ընթացքին նաեւ ծնունդ առաւ 

նոր Առաջնորդարանը,  Փարոս կարողացաւ լոյս սփռել Առաջնորդարանի առաքելութեան վրայ ծխական, 

գաղութային, միջ կրօնական եւ Էքիւմէնիք մաշտապներով:  

Յուլիս 2017ի որոշում-ծրագիրը գոծնականացաւ Օգոստոս 2017ին եւ խմբագրական փոքր մարմինը յանձինս՝ 

Անգլերէն բաժնի, էջադրումի եւ գովազդներու պատասխանատու Տիկին Լօրա Արթինեանի, Հայերէնէ Անգլերէն 

թարգմանութիւնները կատարող Տիկին Լենա Նազարեանի եւ Հայերէն բաժնի, տպագրութեան եւ ցրուումի 

պատասխանատու Պրն Նշան Պասմաճեանի՝ լոյս ընծայեց առաջին թիւին, 4 A4 էջերով: Սեպտեմբերի թիւը արդէն 

8 էջ եւ շարունակաբար հասաւ մինչեւ 24 էջ իր մէջ ներառնելով լուրեր թեմիս զանազան շրջաններէն եւ ծուխերէն՝ 

Մելպուրն, Փըրթ, Ատըլէյտ, Պրիսպան եւ Նոր Զելանտա: Առաջին երկու ամիսներուն թերթը կը տպուէր 500 

օրինակով, որոնց 350ը փոստով կ'ուղարկուէր Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ պաշտօնաթերթ ԼՈՅՍ ամսագրին հետ 

ԼՈՅՍի բաժանորդներուն իսկ մնացեալ 150ը կը ցրուուէր ձեռքով եւ ծուխերուն: Հոկտեմբեր 2017էն սկսեալ Փարոսը 

կ'ուղարկուի նաեւ էլէքտրոնային ճամբով, մօտ 1000 հասցէի, ոչ միայն Թեմիս մէջ այլ նաեւ արտասահման: 

Շնորհակալութեամբ ստացած ենք եւ կը ստանանք ընթերցողներէ քաջալերանքի եւ շնորհաւորական գիրեր, շինիչ 

քննադատութիւններ, որոնք յաւելեալ պարտաւորութեան տակ կը դնեն խմբագրութիւնը բարելաւելու թերթին 

որակը: 

Պատկերազարդ այս ամսաթերթ-լրատուն Առաջնորդարանի լուրեր տալուն զուգահեռ տուաւ  նաեւ գաղութի 

լուրերը, գոհունակութիւն տալով մանաւանդ երէց սերունդի մեր ընթերցողներուն: Նոյեմբեր 2017էն ետք ամէն 

ամիս փորձեցինք հարցազրոյց մը կատարել եկեղեցւոյ մարմիններու ներկայացուցիչներու, յատկապէս 

երիտասարդներու հետ, յաւելեալ մանրամասնութիւն տալու համար թեմական գործունէութեան մասին:  

Շրջանները չզլացան իրենց լուրերը ուղարկել խմբագրութեանս, որոնց կը յայտնենք մեր խորին 

շնորհակալութիւնները աջակցութեան համար: 

Վերջապէս, մեր խորին շնորհակալութիւնը կը յայտնենք Առաջնորդ Սրբազան Հօր, հոգեւոր Հայրերուն, Թեմական 

եւ Ծխական Խորհուրդներուն եւ Եկեղեցական բոլոր մարմիններուն, առանց որոնց ներդրումին Փարոս  պիտի 

չկարենար լոյս սփռել Առաջնորդարանի աշխատանքներուն վրայ: 

 

Խմբագրական Կազմ    
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Հրայր Ճէպէճեանի 

Սփիւռքահայ Կեանքեր Ինչպէս Որ Տեսայ 

Գիրքին Ներկայացում 
Դիւանապետ Նշան Պասմաճեանի կողմէ 

 

Շնորհահանդէս 4 Օգոստոս 2018 Էտկարեան Սրահ 

–  Սիտնի – 
 

Գիրքին վերնագիրը ենթադրել կու տայ թէ նկարագրութիւն է 

միայն անոր պարունակութիւնը, այսինքն, հեղինակը պիտի 

ըսէ միայն այն ինչ որ տեսած է: Ո՛չ սակայն: Հրայրին 

նկարագրելու տաղանդը իւրայատուկ է: Իւրաքանչիւր յօդուած  

հարստացած է  վերլուծումներով  եւ ծածուկ 

թելադրութիւններով՝ տառա-պանքով, յուզումով, 

խանդավառութեամբ, Հայ Քրիստոնեայի իտէալներով եւ անկեղծ լաւատեսութեամբ խարսխուած:  

Պէտք է ճանչնալ Հրայրը: Իր վկայութիւններուն մէջ կ'արտացոլայ իր նկարագիրը՝ պարզութիւն, աշխատա-

սիրութիւն, խանդավառութիւն, պիտի համարձակէի ըսել ՝ «իրապաշտ իտէալապաշտութիւն»: Կը կարդաք էջ 1-էն 

մինչեւ էջ 548, նոյն բանը կը փաստէք: Յստակ սկզբունքներ, տեսլական, համոզում: Յստակատես, կեցուածքի տէր 

Քրիստոնեայ Հայ հեղինակը կարելի չէ չտեսնել գիրքին իւրաքանչիւր էջին եւ տողին մէջ: 

Իր պատմուածքներուն մէջ Հրայր միայն տուեալ պատմուածքին նիւթին մասին չոր ու ցամաք չի խօսիր: Եթէ Ռիօ 

Տի Ժանէյրոյի մէջ տեղի կ'ունենայ դէպք մը, ապա այդ քաղաքին պատմութեան, սովորութիւններուն եւ այնտեղ  

Հայութեան խաղցած դերին մասին անպայման ակնարկ կայ: Տափակութենէ հեռու են Հրայրի նկարագրութիւնները: 

Իր Պատմուածքը կարդալով  ակամա՛յ աշխարհագրութիւն, պատմութիւն, կենցաղագիտութիւն կ'ուսանիս. 

մասնագիտացուած  փոքր համայնագիտարան, ուր համարեա՛ ամէն ինչ կը վերաբերի Քրիստոնեայ Հայուն: 

Հակառակ այն իրողութեան, որ Հայապահպանումը  կնճռոտ հարցերէն մէկն է,  հակառակ իր հասկացողութիւն 

ցոյց տալուն  միջավայրի ստեղծած խոչընդոտներուն, զորս ամենայն պարզութեամբ կը բնութագրէ, Հրայր չի 

յուսահատիր: Իր յօդուածներուն մէջ Լաւատեսութիւնը կարմիր թելի նման կ'երեւայ: Լաւատես Հրայրը սակայն 

Պահանջկոտ Հայն է երբ մանաւանդ հարցը կը վերաբերի Հայերէնին: Կարդացէք  « ժառանգին ու արմատին 
անդրադարձը» եւ հոն  կը տեսնէք, որ իրեն համար Հայերէն խօսելէն ու լսելէն աւելի՛ն կայ եւ այդ աւելի՛ն կը 

պահանջէ Հրայր իւրաքանչիւր Հայէ եւ անոր փոխարէն: Այդ աւելին՝ Հայերէնը պահելն է որպէս ազգային աւանդ, 

ժառանգ եւ հպարտութիւն: 

 Իւրաքանչիւր յօդուածով Հրայր կարողացած է տպաւորիչ ու օրիժինալ ըլլալ առանց արուեստական գունաւորումի: 

Յաճախ իր ըսելիքը կ'ըսէ ուրիշի՛ մը ըսածին կամ ըրածին իր համաձայնութիւնը տալով: Օրինակ. Ինք համաձայն է 

Աթէնքի Ճենազեան Վարժարանի Պարոն Եաղճեանին ըսածին, թէ ազգային կառոյցները պահելը բարձր զառիվերի 

վրայ գտնուիլ է եւ պէտք է մագլցիլ այդ զառիվերը. եւ կամ Առաջնորդ Սրբազան Հօր՝ Խորէն Տողրամաճեանին 

ստանձնած զոհողութիւնը 19 աշակերտի Հայերէն սորվեցնելու գործին իր տուած ամբողջական համաձայնութիւնը: 

Սիտնիի Համազգայինի Գօլստըն Ճեմարանի «Կա՛նք, կը մնա՛նք» նշանաբան-լոզունգը աչքէն չէ վրիպած, եւ երբ 

Աւստրալիոյ Հայ համայնքին մասին իր տպաւորութիւնը կը գրէ՝ զայն կ'եզրափակէ  «կա՛նք, կը մնանք»ով, զայն 

դարձնելով իր սեփական լոզունգ - նշանաբանը:  Նոյնիսկ իր «չէզոքութեան» մէջ, հայապահպանման ի նպաստ կամ 

անոր ի խնդիր զոհողութիւն պահանջող  որեւէ կեցուածք՝ Հրայրին կեցուածքն է:    

Ինչ կը վերաբերի Հայ անհատին եւ հայրենիքին՝ խտրականութիւն չկայ 548 էջ գրականութեան մէջ  այս կողմի կամ 

միւս կողմի, սփիւռքա թէ Հայստանա Հայուն միջեւ: Ինք ՀԱՅուն հետ է, ինչ ալ ըլլայ անոր յարանուանական կամ 

գաղափարական պատկանելիութիւնը, տակաւին՝ միջազգային կազմակերպութիւններու մէջ գործող Հայուն 

կողքին է կանգնած, որովհետեւ Հրայր  կը հաւատայ որ այս բոլոր Հայերուն համատեղ ճիգով է որ  կը 

պահպանուին ու կը զօրանան Հայրենիքն ու Հայը:  Հրայրի գրականութեան մէջ կեղծիք չկայ: Կրկնելու գինով 

կ'արժէ հաստատել որ անկեղծութիւնը իր յատկանիշն է , իր Trade Markը:  

Հրայրի տուած պատգամները մտածել տուող իրականութիւններ են: Պատգամ մը չկայ որուն նախ ինք չհաւատայ: 

Իր «Արձանին Պատգամը» ահազանգ հնչեցնող յօդուած է, ուր բացատրութիւններու թուարկումով շատ բան կ'ըսէ  
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հեղինակը եւ առանց բառերը ծամծմելու` պատգամը կու տայ եւ լուծում կ'առաջարկէ: Ան Հայ բոլոր 

յարանուանութիւններուն կը պատգամէ. « որքան որ երկարենք յառաջ քշուած բոլոր մտահոգութիւնները, կը մնայ 
օրուան մեծագոյն հրամայականը, որուն համաձայն այսօր հայուն պէտք է հոգեւոր եւ եկեղեցական նոր 
հայեցակէտ: Անհրաժեշտ է, որ հայկական երեք յարանուանութիւնները վերադասաւորեն իրենց եկեղեցական 
առաքելութիւնները մեկնելով օրուան տագնապէն ու հիմնահարցէն, որոնք առաւելաբար համազգային են իրենց 
տարողութեամբ: Անհրաժեշտ է վերատեսել տագնապին տարողութիւնն ու խորքը եւ միասնաբար աշխատիլ Հայը 
Քրիստոնեայ պահելու համար»: Հայն ու Քրիստոնեան շուրջպարի մէջ տեսնելը` տեսլականն է Հրայրին, բայց այդ 

շուրջպարը պէտք է պահուի համաչափութեան սահմաններուն մէջ: Իսկ այդ համաչափութիւն պահողները այն 

պարագլուխներն են, որոնց Քրիստոնէական վէմը հաստատ է իսկ Հայու վճռակամութիւնը անխախտ:  

Հայերս կ'ապրինք օտար, բարդ միջավայրերու մէջ, ուր մշակոյթները համընթաց չեն եւ չեն համընկնիր մեր 

մշակոյթին, կրօնին ու կենցաղին հետ : Զանոնք պէտք է ճանչնա՛լ, կը թելադրէ հեղինակը եւ ճանչնալո՛վ միայն 

կարելի պիտի ըլլայ կերտել ազգային-եկեղեցական-հաւաքական ու համամարդկային մեր կեանքերը: Մէկ խօսքով՝ 

ճանչցի՛ր մրցակիցդ կը թելադրէ Հրայր: Տեղի՛ն թելադրանք: Պահ մը  փոխադրուինք գործարարներու աշխարհ. 

արդեօք կա՞յ յաջող գործ մը, որուն տնօրէնութիւնը նկատի չառներ իր մրցակիցները, չօգտուիր անոնց 

փորձառութենէն, չի պայքարիր անոնց լարած դաւերուն դէմ...:  

Գրքին յատկութիւններէն մին, աւելի ճիշդը հեղինակին յատկութիւններէն մին flash back երով զուգահեռներ եւ 

հաղորդակցութիւն գտնելն է դէպքերու եւ իրողութիւններու մէջ: Օրինակ. Հրայր առիթ չի փախցներ Կիպրոսի 

խորհրդարանին մէջ Հայոց Ցեղասպանութեան մասին արտասանուած ճառ մը կապել Լուտերի ապրած 

Ուիթէնպէրկի եկեղեցիին պատէն կախուած նկարին հետ, փաստելու համար թէ կեանքի ճշմարտութիւնները 

կարելի չէ թաքցնել: Էջ 491-493 կը գտնէք թէ այս լաւատես Հայը ինչ ակնոցով կը դիտէ մարդկային 

անարդարութիւնը, որը անշուշտ ծնունդ առած է նոյն ինքն մարդկութեան արգանդէն եւ անարդարութիւն 

իրականութիւնը կարելի պիտի չըլլայ թաքցնել անոր աչքերէն: Բայց ի՞նչ ընել կանխելու համար անարդարութիւնը, 

Հրայրի պատգամն է՝ «եղի՛ր զօրաւոր շնորհիւ քրիստոնէական հաւատքիդ , քրիստոնէական սիրոյդ եւ  

միասնականութեան զօրութեան քու ունեցած հաւատքովդ»: Մեծ փիլիսոփայութիւն կայ Հրայրի իւրաքանչիւր 

պարզուկ պատմութեան մէջ: Թելադրելի է այս յօդուածները անգլերէնի, սպաներէնի, կամ այլ լեզուի թարգմանել, 

որպէսզի մեր սերունդները կարդան եւ .... հասկնան:  (Այս պարտադրանքն ալ ներկայ սփիւռքահայ կեանքի 

չթագցուող մէկ այլ ճշմարտութիւն...):  

Ինչ կը վերաբերի լեզուական ճարտարութեան՝ Հրայր Հայերէն լեզուն գիտէ եւ զայն իւրացուցած է: Էջ 486ին մէջ 

Լուտերի ապրած քաղաքներուն  մասին կը խօսի: Միջին երկարութիւն ունեցող նախադասութեան մը մէջ Հրայր կը 

խօսի Լուտերի բարեկարգումի շարժման մասին, անոր ապրած քաղաքներուն մասին, Գերմանիոյ մասին եւ 

նախադասութիւնը կ'աւարտի վերջակէտով մը: Ասոր կը հետեւի կարճ նախադասութիւն մը մը, ուր 

կ'արտայայտուի այլ միտք մը: Անմիջապէս, վերի միտքը կը շարունակուի նոր տողով, նոր նախադասութեամբ մը, 

որ հետեւեալն է՝ «Լուտերի քաղաքները Ուինթընպէրկ, էյզըլպէն, Էյզինակ, հասնելով մինչեւ Լայփցիկ»: Ինչպէս կը 

նկատէք՝ ոչ մէկ բայ կամ ստորոգիչ այս նախադասութեան մէջ: Հրայր կարողացած է եւ յաջողած շաղկապել երկու 

նախադասութիւն առաջ գործածուած միտք մը եւ զայն կապել նոր տողով սկսուած առանց բայի նախադասութեան 

մը հետ: Սա գեղեցիկ Հայերէն է: Հաճելի: Քանի նոր տողի մասին կը խօսինք, Հրայրի մօտ յաճախակի են «Եւ» ով եւ 

«Իսկ»ով սկսող պարբերութիւնները, ոճ մը որ Ատուածաշնչեան է եւ կարծէք Հրայր իր կառոյցին ու գործին 

բերումով ազդեցութիւն կրած է այդ ոճէն...: 

Հրայր Ճէպէճեան կրցած է իր իրապաշտ յօդուածներով վերլուծել ազգային մեր բազմերես կեանքը, հասարակ 

յայտարարի բերած Սփիւռքի տարածքին ապրող իր գրքին բոլոր հերոսները եւ զանոնք դրած է մեզի, ինչպէս նաեւ 

իրարու հետ երկխօսութեան մէջ:  Այս հերոսներուն Սփիւռքի մէջ գոյատեւելու պայքարը Հրայրին պայքարն է, 

որուն յաղթանակին հաւատացողն է ինք: 

 Ինչպէս գիտենք, այս գիրքը խմբագրուած է անձի մը կողմէ, որ ոեւէ մէկը չէ եթէ ոչ Հրայրի կինը՝ Դոկտ Արտան: Ան 

կը վկայէ. « Անսակարկելի է Հրայր Ճէպէճեանի հաւատարմութիւնը : Հաւատարմութիւն՝ հայուն, հայրենիքին, 
եկեղեցիին, մշակոյթին, պահանջատիրութեան, պատմութեան, մամուլին եւ սփիւռքին: Մէկ խօսքով՝ 
հայկականութեան: Պրպտող միտք, անխոնջ ուժ, անսպառ խանդ եւ իւրայատուկ ընձեռում կ'արտացոլայ 
իւրաքանչիւր յօդուածի ընդմէջէն ՄԻՇՏ ԲԱՐՁՐԸ, ՃԻՇԴԸ, ԴՐԱԿԱՆԸ, ՅՈՒՍԱԴՐԻՉԸ ԵՒ ՔԱՋԱԼԵՐԱԿԱՆԸ՝ 
ԼՈՒՍԱՐՁԱԿԻ ՏԱԿ ԱՌՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀԱՅՈՒՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ, ՎԵՐԵԼՔԻՆ, ՆՈՒԱՃՈՒՄՆԵՐՈՒՆ ԵՒ ԳՈՅԱՏԵՒՄԱՆ ՄԷՋ:» : 

Ձեր Վարձքը կատար Հրայր եւ Արտա:   
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DIOCESAN NEWS 
 

Thursday 2 August – His Grace Bishop Haigazoun Najarian conveyed condolences on behalf of 

the Diocesan Council, clergy and Armenian community to His Grace Bishop Daniel of the 

Coptic Church of Australia on the murder of Coptic Bishop Epiphanius, abbott of St Macarius 

Monastery in Cairo, on 29 July in the early hours before Holy Mass. Egypt’s Coptic 

community, despite national protection, continues to be targeted by the Islamic State group in 

jihadist attacks. In the past few years, a large number have been martyred in these attacks. 

Bishop Daniel expressed his gratitude to Bishop Najarian and the Armenian community for the 

demonstrated support of his people.  

 

Saturday 4 August – Under the presidency of the Primate 

His Grace Bishop Haigazoun Najarian, a community 

evening was held in the Edgarian Hall of the Holy 

Resurrection Church, to launch in Australia, the book 

“Armenian Diaspora Lives: As I Saw Them” penned by 

the General Secretary of the Bible Society in the Gulf, Dr 

Hrayr Jebejian. Mrs Seta Hovagimian led the proceedings, 

introduced Dr Jebejian, and invited the Chancellor of the 

Diocese, Nishan Basmajian to present the book (see details 

in separate article). The author rose to speak, who 

articulated his optimistic, commanding stance in relation 

to the Armenian language, Christian principles and their 

upkeep. Dr Jebejian is one of those intellectuals who not 

only places his finger on the pulse and wounds of our 

people but has influence to engage in the healing and to 

remedy the issues which distress our communities 

worldwide. The editor of the book, Dr Hrayr’s wife, Dr 

Arda Boynerian-Jebejian, expressed the complexity in 

compiling the volume in chronological order over the 

period of 2011-2017; and invited the Primate to convey 

his closing remarks. Bishop Najarian, having known the 

author for a long time, commended Dr Hrayr on his 

sincere patriotic and Christian virtues and his decades of 

effort to sustain the Armenian identity; remarking on 

excerpts from the book, encouraged Dr Hrayr to continue 

his positive efforts to overcome our various national 

obstacles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The author autographed the 30 purchased copies of his book. Dr and Mrs Jebejian 

donated the proceeds of the sales to the Diocesan Centre Construction Fund. The 

memorable evening concluded with refreshments prepared and served by the Diocesan 

Ladies Guild. Various community leaders were present at the launch and over 70 

community members; leaving with a positive view, suggesting that such outstanding 

community events be repeated in the future. 

 

Sunday 5 August – The Australian Armenian Evangelical Society and the AGBU Sydney 

Chapter jointly organised and hosted the Lecture on the topic, “Armenian Culture, 

Universal Life and Continuation” held in the AGBU Centre. Dr Hrayr and Arda Jebejian 

were the keynote speakers. At the invitation of the organisers, Bishop Najarian was 

present at this interesting event, accompanied by Father Avetis Hambardzumyan, 

Diocesan Council Chairman and the Chancellor. Sociolinguist, Dr Arda Jebejian, gave her  
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professional analysis of the current battles faced and offered solutions for preservation; including her assistance to Armenian 

organisations, particularly educational, in order to implement the practical methods which she suggests. Taken from his 

experience and with his finger on the wound, Dr Hrayr suggested ways in which to maintain the continuation of our 

language. In his closing address, Bishop Najarian focused on the need to act upon the current generational move away from 

our language and called on all Armenian authorities to work together with our language experts to counteract the impact of, 

in essence, this concerning complacency and withdrawal. 

 

Wednesday 8 August – By the invitation of the Armenian National Committee Hai Tad, 

Bishop Najarian, accompanied by Chancellor Nishan Basmajian, attended the launch of the 

book by Turkish historian Prof Taner Akçam ‘Killing Orders: The Telegrams of Talaat Pasha 
and the Armenian Genocide’, in the Uniting Church Willoughby, with close to 200 keen 

followers of the cause in attendance. The MC for the evening was Miss Garine Torossian. 

After years of exploring Turkish archives, Prof Akçam has compiled this book, delving into 

and citing evidence, proving the crimes of the government orchestrated by the Young Turks 

as undeniably the outcome of Turkish plots. This latest work of Prof Akçam can shed new 

light and insights for the recognition of the Armenian Genocide and collapse efforts to deny 

credibility. After the Lecture, Prof Akçam autographed the purchased copies of his book. 

Bishop Najarian had an intimate discussion with the Professor expressing his thanks and his 

gratitude for his continuing work in support of Pro-Armenian and humanitarian justice in 

general. 

 

Thursday 9 August  -  Bishop Najarian and Nishan Basmajian, at the invitation of HART 

Australasia Chairman Rev Roger Chilton, joined some 70 other Australian invitees at a dinner, 

where the guest of honour, Baroness Caroline Cox, spoke of her past and future projects with the 

Humanitarian Aid Relief Trust of which she is the founder. She spoke exactly 15 minutes on her 

work in Stepanakert and the faith and resolve of the people.  The Baroness presented an outline 

of her work in Timor, Myanmar, Nigeria and Syria. As a member of the House of Lords, this great 

Armenia-loving woman has been to Artsakh 85 times; and The Lady Cox Rehabilitation Centre in 

Stepanakert has provided aid to thousands and continues to do so to many more. Rev Chilton 

invited all present to attend the 17 August gathering in the Edgarian Hall of Holy Resurrection Church which would include 

fundraising on the evening to benefit the worthy work of HART. 

 

Friday 10 to Monday 13 August – The Primate, accompanied by Diocesan Council Chairman Mr Sarkis Der Bedrossian and 

Holy Resurrection Parish Council Chairman Mr Bedros Zorlu, left on a three day pastoral visit to the Melbourne Parish, 

meeting with community organisations and church bodies and celebrated Holy Mass in St Mary’s Church on the Feast of the 

Assumption of the Holy Mother. For details, the article written by Parish Priest Reverend Father Khacher Harutyunyan and 

translated to English can be read later in this month’s issue of Paros. 
 

Friday 17 August – Under the auspices of the Primate and 

organised by the Diocese, ‘An Evening with Baroness 

Cox’ was held in the Edgarian Hall; a gathering initiated 

by the Baroness, a great ally of the Armenian nation. At 

the invitation of the Diocese, the various community 

organisations and schools were represented with the 

participation of the Permanent Representative of the 

Republic of Nagorno-Karabakh in Australia, Mr Kaylar 

Mikaelian. With over 70 participants attending, Mrs 

Maral Simonian, Mistress of Ceremony, read an outline of 

the Baroness’ biography, stressing her great humanitarian 

efforts, before inviting the inspirational guest to the 

microphone. The Baroness gave a summary of the work 

carried  out  in  the  Stepanakert  Rehabilitation  Centre  
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named in her honour, emphasising the work and achievements 

over the last few years. She also spoke about the plight in Syria 

and the humanitarian work of the Armenian community leaders 

and the Syrian government. Rev Roger Chilton, in his address, 

highlighted the efforts of HART to support  the persecuted 

Christians in Myanmar, Nigeria, Syria, Timor, Southern Sudan 

to name a few. In his closing address, Bishop Najarian praised 

the Baroness for visiting Artsakh 85 times and the HART 

organisation; acknowledged the unified spirit in the room 

represented by our community, encouraging their support and 

generosity to donate to the fundraising appeal; Toward the close 

of the evening, copies of the Baroness’ books were autographed 

by her with all proceeds allocated to HART projects. 

 

Saturday 18 August – At the invitation of the Hamazkaine Shant Chapter Committee, Bishop Najarian accompanied by the 

Chancellor, was present at the Armenian Film Festival Opening Night Gala held at the Events Cinema in Top Ryde. The 

line-up of films was headed with the Australian premiere of Levon Minassian’s Bravo Virtuoso starring Samvel Tadevosian; 

an interesting portrayal merging fantasy with Armenia’s reality. The Master of Ceremony was Steve Daghlian. The NSW 

Premier the Hon Gladys Berejiklian was in attendance and 

invited to offer her address; having supported this high 

quality event organised by Hamazkaine, since taking office, 

she impressed upon Hamzakaine’s fine achievement in 

organising the event in NSW. There were over 250 attending, 

including representatives from various organisations, 

Armenian and non-Armenian; various filmmakers and actors 

Australian as well as from the USA and Great Britain. At the 

end of the film, Bishop Najarian expressed his appreciation 

and thanks to the Shant Chapter Chairperson Mrs Maggie 

Chater with his best wishes that the Armenian Film Festival 

continues to grow and magnify, declaring the Diocesan 

support of the event, offering his blessing to the organisers 

and volunteers. 

Two days later, accompanied by Sydney community representative, Mr Vahe Artinian, ‘Anabadi Akravnereh’ film director, 

Levon Parian and ‘Taniel’ film director, Garo Berberian paid an informal visit to Holy Resurrection Church. The artists were 

impressed when acquainted with the history of the Diocese and Church and later made their way to visit the Beauchamp 

Park Memorial Khachkar. 
 

Paros editorial congratulates the Film Festival organisers, who work passionately to familiarise Armenians and non-

Armenians on the art of Armenian film. 

 

Sunday 19 August – Bishop Najarian celebrated Holy Mass at Holy Trinity Church. For details see the article by Parish 

Council Chairman, Mr Vazken Yegenian. 

 

Sunday 19 August – For the second year running, the Armenian 

Church Youth Auxiliary (ACYA) Committee led a Dusk Service – 

narrating the Divine Liturgy in English, so as to explain the meaning 

and beauty of the Badarak to our youth. Once again this year, the 

service was held in the early evening, a one and a half hour long 

beautiful event, which was attended not only by youth, but families 

with children also. Bishop Najarian donned in priestly garments 

performed the role of the celebrant accompanied by our young altar 

servants in the chants and parts of the deacons. ACYA Karasoun 

Mangounk  choir  members  sang  the hymns  led  by  Deacon Vartan  
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Elmasian. The commentary was aptly delivered in English by a number 

of ACYA youth. This was an educational Badarak as it was explained and 

Bishop Najarian gave even more insight into the Holy Mass with his 

closing remarks. We are hopeful that the scheduled next Dusk Service in 

January-February 2019 will see larger numbers participating, especially 

of the younger generation. It is worth mentioning that the Service was 

recorded and downloaded on Facebook and has received large numbers of views and interest. 

 

Monday 20 August – As the Welfare Centre’s Executive Officer, Chancellor Nishan Basmajian 

attended the periodic meeting of the Armenian Community Welfare Centre’s Management 

Committee (ACWC). The Centre is undergoing organisational restructuring, the committee and 

staff is doing its utmost to ensure the policies and procedures are in line with the new 

governmental directives to ensure the services are broadened and developed. The Centre is now an 

incorporated organisation and a registered National Disability Insurance Scheme (NDIS) provider. 

In line with the new guidelines, relevant applications have now also been made to aged care 

services. The meeting took decisions to broaden the scope of its services. 

 

Tuesday 21 August – Bishop Najarian presided over the 

Diocesan Council periodic meeting. Discussions covered 

matters relating to the new Diocesan Centre building and 

furnishings as well as the Primate’s and Parish Reports. At 

the Council’s invitation, ACYA members, Misses Ilda Zorlu, 

Rachelle Kassabian, Messrs George Najarian and Garo 

Kouyoumdjian joined the meeting to present their report on 

the Youth Conference “Towards Armenia, Towards the 

Homeland” in which they participated in July, held at 

Dzaghgatzor. The young adults expressed their thanks and 

gratitude to the Diocesan Council for their contribution 

toward the expenses, and gave an overview of their future projects inspired by the five day conference. 

 

Wednesday 22 August – The NSW Ecumenical Council organised and 

hosted a Lecture at its headquarters. The keynote speaker was Coptic 

Archbishop Angaelos who is active in the Ecumenical movement in 

London and several other inter-religious relations-building projects as 

well as the World Council of Churches. The Archbishop’s topic was 

‘Challenges and Opportunities for Ecumenism: Present and Future’. 
Representatives from the Coptic, Anglican, Uniting, Lutheran and 

Catholic churches attended the Lecture. Representing the Apostolic 

Church, Mesdames Arsho Kalloghlian and Maro Sarkissian accompanied 

Mr Nishan Basmajian. The Archbishop answered the questions raised 

giving insight into the situation in terms of the worldwide ecumenical movement, its concerns and mission. 

 

Thursday 23 August – With a delegation of Middle Eastern 

Church leaders, Bishop Najarian left for Canberra, to meet 

with former Prime Minister Malcolm Turnbull and Treasurer 

Scott Morrison. This appointment had been made two months 

prior. The meeting was to discuss the Religious Freedom 

Report prepared by the Hon Philip Ruddock and also to meet 

with the Apostolic Nuncio of the Catholic Church, the 

Jordanian and Lebanese Ambassadors. Co-incidentally as 

recent events unfolded, on the same day, the Prime Minister’s 

party members challenged his leadership and the Treasurer 
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Scott Morrison was subsequently elected the new leader of the country.  The anticipated meeting was not possible but the 

delegation was able to meet with a Federal Minister. The delegates were warmly greeted by the Apostolic Nuncio His 

Excellency Archbishop Adolfo Tito Yllana, the Lebanese Ambassador His Excellency Giscard El Khoury, and the 

Ambassador of Jordan His Excellency Ali-M-Kraishan. On 17 September, by the invitation of King Abdalla of Jordan, a 

delegation of Christian leaders will visit Jordan on a one week tour of the Christian holy sites and the Jordan river, which is 

the site of Christ’s baptism, the home of St John the Baptist and various other sacred sites. 

 

Thursday 23 August – The Eparchy of the Melkite Church was 

the venue of the Religious Leaders’ Forum, with Christian, 

Moslem, Hindu, Bahia religious leaders participating, organised 

by the NSW Multicultural Affairs Ministry. Chancellor Nishan 

Basmajian participated, representing the Armenian Apostolic 

Church. Following an outline of the educational, religious and 

charitable endeavours of the Melkite Church, the meeting 

examined the topic of ‘Ending Violence Against Children is 
Everyone’s Business’, presented by Mr Andrew Johnson with 35 

years of experience in this field. The second topic ‘A Statement 
by Religious Leaders on Interfaith/Multi-Faith Relations and 
Communal Harmony’ presented by Christian Moslem relations 

expert Rev Dr Patrick McInerney. For the last three years religious inter-relations has been an important topic on the 

agenda, closely followed and supported by our Diocese. 

 

Saturday 25 August – Bishop Najarian left for Melbourne to attend the 50th 

anniversary celebration of the establishment of St Mary Armenian Church’s 

Aginian Armenian School, a dinner dance held on the same evening at the 

Vogue Ballroom. 

 

Sunday 27 August – The annual requiem service to honour the memory of the 

church founders, clergy and benefactors was held following the Divine 

Liturgy with Bishop Najarian presiding. Families of the deceased met with the 

Primate, Parish Council Chairman Mr Bedros Zorlu and Parish Councillors in 

the Primate’s office following the church service for refreshments and an 

opportunity to reflect on the immense contribution of those who did not 

spare any effort to ensure the establishment of the church for the community.  

 

Tuesday 28 August  – Bishop Najarian participated in the periodic meeting of the heads of the Middle 

Eastern Apostolic Churches Conference of Australia (AMEC). With Very Reverend Father Parsegh 

Sasounian of the Armenian Catholic Church he reported on the delegation’s visit to Armenia in June. 

The meeting conveyed its gratitude and praise to the Catholicos of All Armenians and Holy Etchmiadzin 

for the warm hospitality granted to the delegates. At the request of the meeting, a letter of appreciation 

was drafted on behalf of the AMEC delegation to His Holiness. The meeting also tabled the visit to 

Canberra of a week ago as well as the details of the upcoming trip of the religious leaders to Jordan at the 

invitation of King Abdalla. 
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Parish 

News 

 

 

Melbourne - St Mary’s Armenian Apostolic Church 

 

His Grace Bishop Haigazoun Najarian accompanied by Diocesan Council Chairman 

Mr Sarkis Der Bedrossian and Holy Resurrection Parish Council Mr Bedros Zorlu paid 

a pastoral and community-building visit to Melbourne from 10 to 13 August. 

Arriving on Friday 10 August, the Parish Council had organised a reception in the 

evening in the church hall with guests invited from Melbourne’s Armenian 

community.  

The following day Bishop Najarian with the two Chairmen visited the Mesrob Mashdots Matevossian Saturday school where 

they met with the students and teachers in their classrooms, encouraging their learning,  commending the volunteering 

spirit and conferring blessings upon them. After the school visit they made their way to the Armenian Centre to meet with 

the active Armenian Revolutionary Federation committee where they were 

received with warm hospitality. Mr Hovig Tashjian welcomed the guests 

and expressed the delight of the ARF at Bishop’s Najarian’s pastoral visit 

requesting this become a more regular event to which the Primate 

responded with his encouraging words, also requesting their support of 

Armenia and Artsakh. Cordial discussions and exchanges took place as Mr 

Sarkis Der Bedrossian thanked them and invigorated those in attendance to 

strengthen their ties with the Melbourne Church. Parish Priest Reverend 

Father Khacher Harutyunyan and Parish Council Chairman Mr Zare 

Avakian accompanied the Sydney delegates at this gathering. 

In the second half of 

the afternoon, Bishop Najarian met with the teachers of the Aginian 

Armenian Saturday School that operates under St Mary’s Armenian 

Apostolic Church. He commended the teachers in their noble service 

and promised to meet with them again. He was then escorted into the 

Church to speak to the students who had assembled inside about the 

Assumption of the Holy Mother of God and the tradition of blessing 

grapes. It was a truly inspiring afternoon, seeing the students engage 

with the Primate as they walked out of the church together.  

On the Saturday evening, the Church Ladies Auxiliary hosted the 

traditional St Mary’s Day gathering which is highly anticipated each year in the company of Bishop Najarian and the guests 

from Sydney joining in. During the evening the Primate offered his well wishes and blessings to all who were present and on 

behalf of the Diocesan Council presented former Parish Council Chairman Mr Nazaret Galstyan, a certificate of 

commendation for his 18 years of service 

On Sunday 12 August, Bishop Najarian celebrated an 

Episcopal Mass at St Mary’s Armenian Apostolic 

Church and delivered the day’s sermon with Father 

Khacher Harutyunyan serving on the altar. Following 

the Divine Liturgy the Blessing of the Grapes service 

was held and the Madagh meal blessing. The service 

was elevated further with the beautiful choral 

accompaniment of the Zvartnots Church Choir. 

At the conclusion of the church services, the Primate 

with Mr Sarkis Der Bedrossian met with Mr Mher 

Dangourian in the church office to discuss the work of 

the AGBU Melbourne Chapter. They later joined the 

gathering in the hall when community members had 

the opportunity to greet and meet up personally with the Primate receiving his blessings. 
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In the evening, Bishop Najarian with the two Sydney 

Chairmen, Messrs Sarkis Der Bedrossian and Bedros Zorlu 

accompanied by Father Harutyunyan and Melbourne 

Parish Councillors visited the Sahagian Sporting Club to 

meet with the Sahagian Association Committee and invited 

Armenian community members at a special reception. 

Chairman of the Committee, Mr Anthony Kelketch 

welcomed the Primate and the guests from Sydney 

explaining the work of the sporting club, how it aims to 

bring together and connect Armenian children and youth 

through sport. Bishop Najarian blessed the initiatives of the 

organisation and stressed the importance of preserving the 

Armenian identity and faith values. Mr Bedros Zorlu thanked the committee for the hospitality and warm welcome and was 

hopeful the Sahagian Sporting Club would bring its active participation with the Armenian Apostolic Church of Melbourne 

in future joint programs. The participants then had the opportunity to comment and provide suggestions on current issues 

being faced. 

With the pastoral and community visits concluded, the Primate and Chairmen of the Diocesan and Chatswood Parish 

Councils returned back to Sydney on Monday 13 August. 

 

Tributing 50th Years of the Aginian Armenian School 

 The 50th anniversary of the establishment of St 

Mary Armenian Apostolic Church’s Aginian 

Armenian School was celebrated on Saturday 25 

August under the auspices of His Grace Bishop 

Haigazoun Najarian with   his presence at ann 

elegant reception as well as with Reverend Father 

Khacher Harutyunyan and members of the Parish 

Council. 

The school was built on the church grounds to 

educate young Armenian students from aged 

Kindergarten to Year 12 and has been blessed 

with many experienced, long-serving teachers 

over the years. Besides teaching the language, 

they facilitate lessons in Armenian history, 

culture, song and dance. 

The governance body or school board which is 

comprised of parents, work tirelessly to ensure 

the needs of the school are met. 

The school is accredited every three years by the 

Victorian Department of Education to ensure it meets the standards of programming and other government requirements. 

Since 1968 this educational institution has opened its doors to Melbourne’s young children to encourage and propagate the 

Armenian language and culture. It has raised fine, young members in our community who today serve in various Armenian 

organisations and institutions in different capacities. 

We remain hopeful that Aginian Armenian School will continue its ministry well into the future instilling in generations to 

come the importance of the Armenian spirit with understanding and love. 

Ilda Deryan 

Principal 
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Wentworthville  - Armenian Apostolic Church of Holy Trinity 

 

On the evening of Saturday 11 August, the newly formed Ladies’ Auxiliary gathered in the Church kitchen and after five 

long hours, finished the preparation of a mouth-watering Harissa. On Sunday after Holy Mass the attendees enjoyed the 

Harissa in a friendly atmosphere in the Batmanian Hall. 

On Sunday 19 August, His Grace Bishop Haigazoun Najarian celebrated the Divine Liturgy and delivered the day’s sermon in 

the presence of the Member of the New South Wales 

Legislative Assembly representing Granville, Ms Julia 

Finn MP who honoured the Parish with her visit.  

Ms Finn was impressed by the renovations that had 

been done to the old Masonic Hall. She said that 

Armenians have migrated to Australia mostly as a 

consequence of war. She paid tribute to our people who 

started migrating to Australia after the Armenian 

Genocide, the fall of the Soviet Union and the trouble in 

the Middle East. She was happy that we, as Armenians, 

had a place to congregate and worship.  

It was a great opportunity to let Ms Finn know that 

Armenians of southwest Sydney are celebrating the 25th 

Anniversary of the first Holy Mass in our area. During 

her visit she exchanged a warm discussion with Bishop 

Najarian. She learnt that Armenians were the first 

nation to accept Christianity as their state religion and 

that some of our hymns are over 1700 years old. 

The Ladies Auxiliary was able to put together a delicious 

sample of sweets which added to the success of the 

event. Ms Finn graciously accepted our invitation to 

visit again after our newly appointed priest, the Very 

Reverend Father Yeremia Abgaryan arrives from the 

Mother See of Holy Etchmiadzin. 
 

Vazken Z Yegenian 

 

Auckland, New Zealand 
 

 

 

Organised by the Armenian National Committee, on Tuesday 7 August, Professor Taner 

Akcam delivered a lecture on "This Killing Orders: Talat Pasha's Telegrams and the Armenian 

Genocide" at the University of Auckland with over 100 students, guests and community 

members attending. The same 

event was also held in the 

capital of Wellington. 
 

Dr Hrayr Jebejian with his wife Dr Arda Jebejian presented a 

lecture on the “Values and Traditions of Old in the Context of 

a Changing Society” on Thursday 9 August at a gathering of 

some 40 Armenian community members. They discussed the 

challenges that are faced and engaged with the participants 

who shared their comments and questions. The interactions 

continued throughout the warm hospitality that followed. 
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               PAROS Celebrates Its First Anniversary 

PARTNER WITH US 
Become a Paros Sponsor or Advertise 

We welcome the support and encouragement of our Community to help meet the costs 

of printing and distribution. Sponsor an issue for $100 or advertise your business  

with a quarter page colour advertisement regularly  for under $70 per  month. 
 

  

 

How the year has passed, we are simply astonished. 

It seems as though it was yesterday when we began to place in motion the foundations of a bilingual publication for the 

Diocese based on a concept perceived some time ago by His Grace Bishop Haigazoun Najarian and the Diocesan Council. In 

July 2017, our small editorial team commenced planning the format and design of the “Paros” Newsletter, designating it a 

name that would reflect the role of the Diocese for our parishes and our community. “Paros” in Armenian means lighthouse, 

a beacon of light that guides. With the birth of the new Diocesan Centre and the new publication, over the past twelve 

months the pages of Paros have demonstrated the widespread mission of the Diocese in reaching the pastoral and spiritual 

needs of our communities in the region, reinforcing our community bonds and relationships, providing leadership and 

guidance as well as strengthening ties within ecumenical, intra-faith, local and national circles. 

Our editorial team comprises of three dedicated members: Mrs Laura Artinian who is responsible for the English section as 

well as design and desktop publishing; Mrs Lena Nazarian who translates the Armenian content to English; and Mr Nishan 

Basmajian, the editor, writer and composer of the Armenian section, also responsible for the printing and distribution of 

Paros, by post and electronically. 

Paros developed in a very short space of time from a 4-page publication last August, to 8 pages in September and soon after 

reaching 24 pages with a variety of news items that have included our parishes from Melbourne, Perth, Adelaide, Brisbane 

and New Zealand. Initially 500 printed copies were circulated, 350 sent by with the monthly Looyce magazine of the Church 

of Holy Resurrection to parish members and 150 distributed by hand or sent to the other parishes. In October 2017, an 

electronic circulation commenced reaching out further within the Diocese and internationally. We were grateful to receive 

wonderful feedback including messages of congratulations, commendation and constructive criticism which only encouraged 

the editorial team to improve on the quality of the publication. 

We have strived to include lots of photos with the monthly news posts to make it aesthetically pleasing especially to our 

older generation as we feature content relating to our community as well as the Diocese. From the November issue we have 

strived to include a monthly interview with members from our church bodies, especially the youth, to demonstrate the 

ministry of the Diocese. 

As we enter our next year of publishing, we take this opportunity to extend our sincere gratitude to our editorial partners 

who continue supporting our newsletter with their regular involvement. 

Lastly, we deeply thank Bishop Najarian, the Reverend Fathers, Diocesan and Parish Councils as well as all the church bodies 

without whose contribution it would be impossible to publish Paros as they bring life into the Diocese’s work. 

Editorial Team 
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To discuss sponsoring an issue of Paros or 

placing a business advertisement, please contact 

Mrs Laura Artinian on 0409049304 
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   AMEC DROUGHT APPEAL 
    Support Our Rural Communities 

 
The Bishops and representatives of the Middle Eastern Apostolic Churches 
Conference decided at their meeting this week to launch a Drought Appeal in 
our respective churches over the next two weeks to raise funds similarly to 
other churches and organisations. 

 

                   With so much of Australia currently affected by drought, great hardship and 
difficulties face our farmers unable to care for their land, livestock and crops. This is a 
time when families and communities need our prayers and our financial support to 
provide some relief. 
 

Our Primate, His Grace Bishop Haigazoun Najarian has directed the Clergy and Parish 
Councils of our Diocese to bring to the forefront an awareness of the plight of our 
farmers to their congregations on the following two Sundays, 2 and 9 September. 
Prayers will be offered, the Antasdan service (the blessing of the four corners of the 
world seeking God’s provision for the land and produce) will be observed and Sunday 
collection plates will be earmarked for the Appeal. Private donations will also be 
accepted in the church offices. 
 

We call on our community to give generously in the spirit of Christian love. 

 

               “Carry each other’s burdens, and in this way  

   you will fulfil the law of Christ.” (Galatians 6:2) 

As the world's driest inhabited 

continent, Australia often has 

droughts. Rainfall deficiency in 

a particular region can be 

serious or severe as we are 

witnessing now. The current 

drought is the worst 

experienced since 1982-83. 

 
OUR FARMERS 

NEED OUR HELP 

Կոչ Օգնութեան 
Երաշտէն Վնասուած Ագարակներու եւ Հողամշակներու 

 

Աւստրալիոյ Մերձաւոր Արեւելքի Եկեղեցապետերու 

Խորհուրդը, որուն մաս կը կազմէ մեր եկեղեցին, որոշեց կոչ 

ուղղել համապատասխան եկեղեցիներու հաւատացեալ-

ներուն յաջորդող երկու շաբաթներուն իրենց նուիրա-

տուութիւններով զօրաւիգ կանգնիլ երաշտէն վնասուած 

Աւստրալիոյ Ագարակապաններուն եւ Հողամշակներուն: 

Երաշտի պատճառով ջրամբարներ պարպուեցան, աղբիւր-

ներ ցամքեցան, կաթնատու կենդանիներ փճացան, եղան 

սնանկութիւններ, ծագեցան ընկերային եւ հոգեբանական 

հարցեր: 
 

Այս առիթով, Սրբազան Հօր կոչով, Սեպտեմբերի 2ին եւ 9ին 

յատուկ աղօթք եւ Անդաստան պիտի կատարուի Աւստրա-

լիոյ Հայ Առաքելական բոլոր եկեղեցիներուն մէջ եւ օրուան 

պնակէն եւ անձնական նուիրատուութիւններէն գոյացած 

գումարները պիտի յատկացուին երաշտի պատճառած 

վնասներու հատուցման: 
 


