
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Հաղորդագրութիւն 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 

100ԱՄԵԱԿԻ ՄԻԱՑԵԱԼ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ ՍԻՏՆԻԻ ՄԷՋ 
 

Կիրակի 9 Սեպտեմբերին, Սիտնիի Հայ գաղութը ապրեցաւ ցնծութեան ժամեր, միասնաբար տօնելով Հայաստանի 

Առաջին Հանրապետութեան Հարիւրամեակը:  

Նախագահութեամբ Գերաշնորհ Տէր Հայկազուն Եպիսկոպոս Նաճարեանի, հովանաւորութեամբ Հայ 

Առաքելական, Կաթողիկէ եւ Աւետարանական Եկեղեցիներու, կազմակերպութեամբ վերոնշեալ երեք 

եկեղեցիներուն, Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան Կուսակցութեան, Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան, 

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան, Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան եւ Համազգային Կրթական 

եւ Մշակութային Միութեան, Սիտնիի արուարձաններէն Չացուուտի Քոնքորսի հանդիսութեանց սրահին մէջ  

տեղի ունեցաւ Համագաղութային պատմամշակութային հանդիսութիւն հանդիսավարութեամբ Սարգիս 

Մանուկեանի:  

 

Յայտագրին իրենց մաս նակցութիւնը բերին Հայկական ամենօրեայ եւ շաբաթօրեայ վարժարաններու միացեալ 

երգչախումբը, ղեկավարութեամբ Տիկին Փէրի Թոնոյեան-Մինասեանի,  Հայկական երեք միացեալ 

պարախումբերու՝ Համազգային Սիտնի Պարի Անսամբլի, Նոր Սերունդ Պարախումբի եւ ՀԲԸՄ Թամզարա 

Պարախումբի, ղեկավար՝ Կիկօ Կիրակոսեան: Իրենց  որակաւոր խմբերգներով մասնակցեցան Հայ Առաքելական 

Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ երգչախումբը ղեկավարութեամբ Վարդան Էլմասեանի, Համազգային Նայիրի 

Երգչախումբը ղեկավարութեամբ Այտա Աւետիսեանի եւ Երիտասարդական Երգչախումբին ղեկավարութեամբ 

Լիլիթ Մուրատեան-Մինասեանի: Իրենց  մասնակցութիւնը բերին նաեւ Համազգային Սիտնի Պարի Անսամբլն ու 

Նայիրի Պարախումբերը:  Ղեկավարութեամբ  Վարդուհի  Լէփէճեանի եւ  Զելա Մարկոսեան-Գասպարի,  Սիտնի  
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Գործիքային Երաժշտական նուագախումբը ներկայացուց գեղեցիկ եղանակներ եւ նուագով ընկերակցեցաւ 

նուագախումբերուն եւ պարախումբերուն: Յատուկ այդ օրուան համար պատրաստուած էին Թիշըրթեր, զորս 

իրենց ելոյթներուն ընթացքին հագուեցան մեր վարժարաններու սիրասուն աշակերտները:  
 

Վերոնշեալ ելոյթները մաս կը կազմէին մէկ ընդհանուր ծրագրի, 

պատրաստուած յատուկ յանձնախումբի մը կողմէ, որուն ընթացքին 

Սեդա Յովակիմեանի եւ Մելքոն Արոյեանի ղեկավարութեամբ 

թատերական ներկայացումով եւ տեսաերիզներով  ժողովուրդին 

ներկայացուեցաւ Սարտարապատի, Բաշ Ապարանի, Ղարաքիլիսէի 

ճակատագրական ճակատամարտերու յաղթանակի պատմութիւնը, թէ 

ինչպէ՞ս կարողացաւ Հայ ժողովուրդը յաղթանակել, ինչպէ՞ս կերտուե-

ցաւ Մայիս 28ը, ինչպիսի դերակատարութիւն ունեցաւ օրուան ղեկա-

վարութիւնը յանձինս Արամ Մանուկեանի, Զօրավարներ՝ Սիլիկեանի, 

Նազարբէկեանի, Դրոյի, Դանիէլ եւ Փավէլ Փիրումեանի եւ այլոց: 

Պատմութիւնը շարունակուեցաւ մինչեւ Հայաստանի Խորհրդայնա-

ցում, Արցախի եւ Հայաստանի Անկախացում: Այս ծրագրին ընդհանուր 

համադրողն էր Արփի Անգեշեան: 
 

Օրուան բանախօսուհի լրագրող եւ քաղաքական վերլուծող-

յօդուածագիր Հուրի Մայիսեան-Մկրտիչեան իր որակաւոր 

դասախօսութեան մէջ տուաւ հակիրճ պատմական տեղեկութիւն, անդրադարձաւ երկամեայ պետականութեան 

հաստատման ընթացքին կատարուած ձեռքբերումներուն, ժողովրդավարական կարգերու հաստատման, 

կրթամշակութային կեանքի ուռճացման, կիներու պետական կեանքին մասնակցութեան, Սեւրի դաշնագրին եւ 

հարիւրամեակի տօնակատարութեանց մասին՝ 28 Մայիս 2018ին Երեւան: Մայիսեան անդրադարձաւ 28 Մայիս 

1918 պատմական այս թուականին այսօ՛ր տուած պատգամին ու կարեւորութեան: 
 

Ընդհանուր խանդավառութեան մէջ ծածանեցան 

եռագոյն դրօշներ, ապա բեմ հրաւիրուեցաւ 

Սրբազան Հայրը կատարելու համար փակման 

խօսքը: Սրբազան Հայրը իր գոհունակութիւնը 

յայտնեց ձեռնարկի կազմակերպման համար եւ 

դրուատեց տիրող միասնական ոգին, որ 

արտացոլաց բեմին վրայ: Ապա Սրբազան Հօր 

առաջարկով բեմ բարձրացան  Գերյարգելի Հայր 

Բարսեղ ԾՎ Սուսանեանը, Վերապատուելիներ՝ 

Յակոբ Սարգիսեան եւ Գրիգոր Եումուշաքեան 

ինչպէս նաեւ Արժ. Տէր Պարթեւ Քահանայ 

Գարագաշեանը, միասնաբար կատարելու համար 

Փակման աղօթքը: Սրբազան հօր օրհնութեամբ իր 

լրումին հասաւ հանդիսութիւնը: 
 

Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան Հիմնադրութեան Հարիւրամեակի Միացեալ Յանձնախումբ 
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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ 
 
 

Ուրբ 31 Օգոստոս – Մասնակցութեամբ Առաջնորդ 

Սրբազան Հօր՝ Գերաշնորհ Տէր Հայկազուն Եպիս-

կոպոս Նաճարեանի, Արժանապատիւ Հայրերու՝ 

Նորայր Աւագ Քահանայ Փաթանեանի եւ Պարթեւ 

Քահանայ Գարագաշեանի, Ուիլուպիի քաղաքա-

պետուհի Կէյլ Ճայլզ Կիտնիի, Թեմական Խորհուրդի 

Ատենապետ Պրն Սարգիս Տէր Պետրոսեանի, Սուրբ 

Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի ատե-

նապետ Պրն Պետրոս Զօրլուի, Հայ Գաղութի 

Բարեկեցութեան Կեդրոնի խնմակալութեան ներկա-

յացուցիչ Օրդ Սօնա Պէրպէրեանի, Կեդրոնի յարա-

բերութեանց պատասխանատու Տիկին Ազնիւ 

Իսկէնտէրեանի եւ Կեդրոն յաճախող100ի հասնող 

մեր մեծահասակ մայրիկներու եւ հայրիկներու, 

տօնակատարուեցաւ 100ամեակը Տիկին Հրանուշ 

Կարապետեանի (բոլորիս սիրելի Հրանուշ Մայրի-

կին) ծնած 22 Օգոստոս 1918ին: Ներկայ էին նաեւ 

Հրանուշ Մայրիկին զաւակներն ու ընտանեկան 

պարագաները: Էտկարեան սրահը զարդարուած էր: 

Կարմիր գոյնը կը տիրապետէր տիկնանց հագուստ 

կապուստին մէջ: Մէկ խօսքով՝ տօնական մթնոլորտի 

մէջ էր Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ շրջափակը: 

Հանդիսավարուհի Տիկին Մարինա Աւագեան-

Չափրազեան երեք ժամերու ընթացքին կարողացաւ 

զարգացող ուրախ մթնոլորտի մէջ պահել բոլոր 

հիւրերը: Յատուկ ճաշեր պատրաստուած էին 

վարպետ խոհարար Ճորճիկի եւ Կեդրոնի կամաւոր 

տիկիններուն կողմէ: Հրանուշ Մայրիկը աւելի 

երիտասարդացած էր այդ օր, զինք բնաւ այդքան 

առոյգ ու կայտառ չէինք տեսած 20 տարի ամէն 

Ուրբաթ Կեդրոն յաճախելու շրջանին: Ան պարեց, 

երգեց, արտասանեց, կատակեց, ի զարմանք բոլոր 

ներկաներուն: Կարդացուեցան Էլիզապէթ Թագուհիի, 

Աւստրալիոյ այդ օրերուն Վարչապետ Մալքըմ 

Թըրնպըլի, Նիւ Սաութ Ուէյլզի նահանգապետուհի 

Գլատիս Պէրէճիքլեանի, Առաջնորդ Սրբազան Հօր 

շնորհաւորագրերը: Շնորհաւորանքի խօսքերով 

հանդէս եկան Սրբազան Հայրը, Քաղաքապետուհին, 

Տիարք Սարգիս Տէր Պետրոսեան եւ Պետրոս Զօրլու, 

Տիկին Իսկէնտէրեան, յոբելեարի զաւակը՝ Սարօն 

ինչպէս նաեւ Տիկին Չափրազեան: Արժանապատիւ 

քահանայ հայրերը հանդէս եկան մեներգներով 

նուիրուած Հրանուշ Մայրիկին: 

 

 

 

Փարոսի խմբագրութիւնը կը շնորհաւորէ Հրանուշ մայրիկը եւ կը մաղթէ առողջ ու երկար կեանք: Թող մեր 

մայրիկներուն շուքը մեր բոլորին վրայէն անպակաս մնայ:       

 
Բշ 3 Սեպտեմբեր – Սրբազան Հայրը, ընկերակցութեամբ Արժանապատիւ Տէր Նորայր Աւագ 

Քահանայ Բաթանեանի եւ Երէցկնոջ, ներկայ եղաւ Րայտի Քաղաքապետարանի մէջ 

Երկուշաբթի օրերը հաւաքուող մեր մայրիկներուն եւ հայրիկներուն հաւաքին, Հայրերու 

Օրուան տօնակատարութեան առիթով: Օրիորդ Քօլէթ Մարտիրոսեան վարեց հանդէսը, 

որուն ընթացքին արտասանուեցան ոտանաւորներ, երգուեցան երգեր գովաբանելու համար 

Հայ հայրերը: Յայտագրին երգով իր մասնակցութիւնը բերաւ Տէր Նորայր: Սրբազան Հայրը 

օրհնեց բոլոր Հայ հայրերը, որոնք քաջութեան եւ աշխատասիրութեան օրինակ հանդիսացած 

են եւ այդպէս դաստիարակած իրենց զաւակները: 

 
Գշ 4 Սեպտեմբեր – Սրբազան Հայրը նախագահեց Կալուածոց Յանձնախումբի հերթական ժողովին, որուն 

ընթացքին քննարկուեցան ընթացիկ հարցեր: 

 

 

 

ԱՄԵԱԿ 
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Դշ 5 Սեպտեմբեր – Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան ներկայ եղաւ Աւստրալիոյ Հայ Դատի 

Յանձնախումբի կազմակերպած Տեղեկատուութեան հաւաքին, որուն ներկայ էին ազգային 

տարբեր կազմակերպութիւններէ հիւրեր: Հաւաքի ընթացքին գործադիր տնօրէն Հայկ 

Գայսէրեան ներկայացուց Յանձնախումբին տարած եւ տանելիք աշխատանքները: Ներկա-

ներուն կողմէ եղան բազմաթիւ հարցումներ եւ առաջարկ-թելադրանքներ, որոնք նկատի 

առնուեցան կազմակերպողներուն կողմէ առ ի քննարկում եւ հնարաւորինս՝ գործադրութիւն: 

Համագաղութային բնոյթ եւ մասնակցութիւն ունեցող ձեռնարկները քաջալերելի են եւ ունին մեծ 

օգտակարութիւն գաղութին եւ միեւնոյն ատեն Հայրենիքին: 

 

Կիր 9 Սեպտեմբեր – Չացուոտի Քոնքորսին մէջ տեղի ունեցաւ Հայաստանի 

Առաջին Հանրապետութեան Հիմնադրութեան 100ամեակի Համագաղութային 

Պատմամշակութային ձեռնարկը ի ներկայութեան 700ի շուրջ հայորդիներու: 

Հանդիսութեան նախագահեց Գերաշնորհ Սրբազան հայրը եւ զայն հովանա-

ւորեցին Հայ Առաքելական, Կաթողիկէ եւ Աւետարանական եկեղեցիները: 

Ձեռնարկը կազմակերպուած էր միասնական գործակցութեամբ Հայ Առա-

քելական, Աւետարանական, Կաթողիկէ եկեղեցիներու, Սոցիալ Դեմոկրատ 

Հնչակեան Կուսակցութեան, Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան, Ռամկա-

վար Ազատական Կուսակցութեան, Հայ Բարեգործական Ընդհանուր 

Միութեան եւ Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան կողմէ: 

Միասնականութիւն բուրող այս ձեռնարկը համախմբեց գաղութի երիտա-

սարդութիւնը, աշակերտութիւնը, պարախումբերն ու երգչախումբերը 

միասնաբար ելոյթ ունենալու, յիշատակելու համար 100 տարի առաջ ցուցա-

բերուած միասնական ոգին Սարտարապատի, Ղարաքիլիսէի եւ Բաշ Ապա-

րանի ճակատագրական կռիւներու ընթացքին, որոնց յաղթանակով ծնաւ 

անկախ Հայաստանը, յոյսը տալով վաղուան ազատ եւ անկախ ինչպէս նաեւ 

միացեալ Հայաստանին: Թող այս միասնական ոգին անմար մնայ եւ միշտ ցոլայ մեր գաղութի կեանքին մէջ: 

Յաւելեալ մանրամասնութեանց համար կարդալ ոգեկոչման միացեալ յանձնախումբին հաղորդագրութիւնը:    

 

Եշ 10 Սեպտեմբեր – Անձնասպանութեան Կանխարգիլման Օրուան առիթով եւ 

Նորտըրն Սէմըթըրիզ ընկերութեան հրաւէրով Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան 

ներկայ եղաւ «Անձնասպանութեան Կանխարգիլման» նուիրուած յուշարձանի մը 

քօղազերծման արարողութեան: Յուշարձանը զետեղուած է Մաքուարի Փարք 

գերեզմանատան մէջ եւ շինուած է Աւստրալացի անուանի երկրաչափ-

արուեստագէտ Թոպի Ուէտըրհիլի կողմէ: Օրուան մեծ հիւրն էր նախկին 

վարչապետուհի Ճուլիա Կիլարտը որ նախագահն է Beyondblue Աւստրալական 

կազմակերպութեան, որ կ'օգնէ բոլոր Աւստրալացի անհատներուն, որոնք կը տառապին ընկճուածութենէ եւ 

հոգեկան անհանգստութենէ: Կիլարտ տուաւ բազմաթիւ տեղեկութիւններ Աւստրալիոյ մէջ անձնասպանութենէ 

մահացող անձերու թիւի աճին մասին եւ հրաւիրեց ներկաները կրկնապատկելու ճիգերը անձնասպանութեան 

կանխարգիլման միջոցներու որոնման, մանաւանդ որ Աւստրալիոյ մէջ միջին հաշուով օրական 8 հոգի կը մեռնին 

անձնասպանութենէ եւ 240 անհատներ անձնասպանութիւն կը փորձեն ամէն օր: 

 

Գշ 11 Սեպտեմբեր – Հայ Գաղութի Բարեկեցութեան Կեդրոնի (ՀԳԲԿ)  տնօրէնութեան նախաձեռնութեամբ տեղի 

ունեցաւ վերապատրաստման յատուկ դասընթացք Ալֆա Օմէկա ընկերութեան տնօրէնուհիին կողմէ: ՀԳԲԿ արդէն 

NDIS (National Disability Insurance Scheme)ի ծառայութեան համար վաւերացուած հաստատութիւն է եւ իր 

ծառայութեան արդէն սկսած: Վերապատրաստման ներկայ եղան Սրբազան Հայրը, ՀԳԲԿի 

խնամակալութեան անդամներ՝ Տիկին Նորա Պոտքին, Օրիորդ Սօնա Պէրպէրեան եւ Պրն 

Բաբգէն Զարզաւաթճեան ինչպէս նաեւ ՀԳԲԿի տնօրէնութիւնն ու պաշտօնէութիւնը: ՀԳԲԿն 

աւելի քան երեսուն տարի ծառայութիւն տուած է Հայ գաղութին եւ հազարաւոր մեծահասակ 

մայրիկներ ու հայրիկներ արժանացած են անոր տնօրէնութեան, պաշտօնէութեան եւ 

կամաւորներուն խնամքին: Ընդլայնելով իր ծառայութեանց ծիրը ՀԳԲԿն այսուհետեւ պիտի 

կարենայ ծառայութիւն մատուցանել մեծահասակներու իրենց տուներէն եւ Կեդրոնէն ներս:  
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Ուրբ 14 Սեպտեմբեր – Էմիլ Ֆորտ Իրաւաբանական ընկերութեան հրաւէրով Բարեկեցութեան Կեդրոնի տնօրէն 

Նշան Պասմաճեան մասնակցեցաւ սէմինարի մը որ կը վերաբերէր բարեգործ կազմակերպութիւններու (Charity 

organisations) ունեցած իրաւասութեանց եւ իրաւական պարտաւորութեանց: Սէմինարին ընթացքին արծարծուած 

նիւթերը կը վերաբերէին Հարկերու, Նուիրատուութեանց եւ Նպաստներու, ընկերութիւններու միախառնման 

(merger) օրէնքներուն, միջազգային ընկերութիւններու ընկերային հարցեր քննարկելու եւ լուծումներ գտնելու 

ինչպէս նաեւ անգործներու գործ հայթայթման եւ Բարեգործ ընկերութիւններու կանոնագրութեանց մասին: 
 

Կիր 16 Սեպտեմբեր – Աւելի քան 400 հաւատացեալներու 

մասնակցութեամբ, ինչպէս նաեւ Քահանայից, սարկաւագաց 

ու դպրաց դասերուն, մեծ շուքով տօնուեցաւ Խաչվերացի 

տօնը: Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ պատարագեց ու 

քարոզեց Գերաշնորհ Սրբազան Հայրը: Յաւարտ Սուրբ եւ 

Անմահ Պատարագին տեղի ունեցաւ Անդաստան: Թափօրով 

դուրս եկաւ Սրբազան հայրը, ուր պատրաստուած էր 

աւանդական ՀԷՐԻՍԱն: Սրբազան Հօր եւ քահանայ հայրերու 

օրհնութենէն ետք ուխտաւորները շարքով առին իրենց բաժին 

ինկած հերիսան եւ տարին իրենց տուները, Խաչի օրհնու-

թիւնը տանելով իրենց հարազատներուն եւ տուն սպասող 

ուխտաւորներուն: Գնահատելի աշխատանք տարուած Սուրբ 

Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի եւ Տիկնանց 

Յանձնախումբի կողմէ: Բոլորին վարձքը կատար: 

 

Ուրբ 21 Սեպտեմբեր – 15 տարի յաջորդաբար 

Իւնայթինկ Չըրչի Փարամաթա Միշընի  հոգեւոր 

հովիւ Դոկտ Մանաս Ղոշ քահանան կը կազմակերպէ 

Միջ Կրօնական Աղօթք Փարամաթայի մէջ: Այս տարի 

ՄԱԿի կողմէ Տիեզերական Մարդկային Իրաւանց 

Յայտարարութեան 70ամեակն է, որ կը յիշեցնէ մարդ-

կութեան որ խաղաղութիւն կը հաստատուի այն 

ատեն երբ մարդկութիւնը զերծ կը մնայ անօթութենէ, 

բռնաճնշումէ եւ կը սկսի վարել բարօր կեանք:  

Այս տարի եւս տեղի ունեցաւ Աղօթքի երեկոյ 

հանդիսավարութեամբ Դոկտ Ղօշի ի ներկայութեան 

Փարամաթայի նահանգային ներկայացուցիչ Ճէֆ Լիի 

եւ մասնակցութեամբ մահմետական Սիւննի եւ 

Սուֆի, Պահայ, Պուտտայական, Զրադաշտական, 

Հնդիկ Սիխ, Մանտէական, Քրիստոնեայ Ղպտի, 

Իւնայթինկ, Կաթոլիկ եւ Հայ Առաքելական համայնք-

ներու ներկայացուցիչներուն: Առաքելական եկեղե-

ցին ներկայացուց Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան, 

որ Հայերէնով կարդաց խաղաղութեան նուիրուած 

յատուկ աղօթք համադրուած Սրբազան Հօր կողմէ, 

որուն անգլերէն թարգմանութիւնը տպուած էր այս 

առիթով հրատարակուած գրքոյկի մը մէջ: Ներկայ 

էին աւելի քան 150 անհատներ զանազան համայնք-

ներէ: Գնահատելի աշխատանք կը տանի Ղօշ Քահա-

նան, ի մի բերելով կրօնական համայնքապետներ եւ 

պատասխանատուներ, բարեկամութիւններ վերա-

նորոգելու եւ նոր բարեկամութիւններ հաստատելու 

նպատակով: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կիր 23 Սեպտեմբեր –  Յաւարտ Սուրբ եւ անմահ Պատարագին,  զոր մատուցեց Արժանապատիւ Տէր Նորայր Աւագ 

Քահանայ Բաթանեան, Սրբազան Հայրը նախագահեց Հոգելոյս Տէր Աղան Արքեպիսկոպոս Պալիօզեանի 

վախճանման 6րդ տարելիցի առիթով կատարուած Հոգեհանգստեան Արարողութեան: Պատարագէն ետք, Էտկա- 
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րեան Սրահին մէջ, Սրբազան հայրը, Քահանայ Հայրերը եւ հաւատացեալներու հոծ բազմութիւն մը ներկայ եղան 

Հոգելոյս Սրբազան Հօր յիշատակին հրամցուած հոգեսուրճին: Սրբազան Հայրը դրուատանքի խօսքերով վեր առաւ 

Աղան Սրբազանի մարդկային եւ ղեկավարի արժանիքները:  

Փարոսի խմբագրութիւնը կու գայ իր ցաւակցութիւնը յայտնելու Հայկազուն Սրբազան Հօր, Քահանայ հայրերուն, 

Թեմական եւ Ծխական Խորհուրդներուն ինչպէս նաեւ Պալիօզեան ընտանիքի բոլոր անդամներուն: Աղան 

Սրբազանի անմար յիշատակը փորագրուած պիտի մնայ մեր բոլորին հոգիներուն մէջ: 
 

Գշ 25 Սեպտեմբեր – Սրբազան հայրը նախագահեց Թեմական Խորհուրդի հերթական ժողովին: Ժողովը լսեց 

Սրբազան Հօր եւ Առաջնորդարանի Դիւանին միամսեայ գործունէութեան զեկուցումը: Քննարկուեցան 

Առաջնորդարանի գլխաւոր բարերարներուն եւ զօրակիցներուն ի պատիւ տրուելիք երախտագիտութեան եւ 

շնորհակալութեան ճաշկերոյթի մանրամասնութիւնները: Ճաշկերոյթը տեղի պիտի ունենայ 26 Հոկտեմբերին նոր 

Առաջնորդարանի սրահին մէջ: Օրակարգի վրայ էին նաեւ Վեհափառ Հօր այցելութիւնը, որ Նոյեմբերէն 

յետաձգուած է Փետրուար 2019: Ժողովը զբաղեցաւ նաեւ ծուխերէն փոխանցուած հարցերով եւ առաւ որոշումներ:   

 

Դշ 26 Սեպտեմբեր – Աւստրալիոյ Հայ Դատի 

Յանձնախումբի Պատուոյ նախագահ Պրն Գրիգոր 

Սողոմոնեան եւ Գործադիր Տնօրէն Պարոն Հայկ 

Գայսէրեան այցելեցին Սրբազան Հօր խորհրդակցելու 

համար Հայ Դատի Յանձնախումբի կողմէ 

հրաւիրուած 15-22 Հոկտեմբերին Հայաստանէն Աւս-

տրալիա ժամանող պետական պատուիրակութեան 

համագաղութային ընդունելութեան մասին: Ցարդ 

Աւստրալիա այցելած հայկական ամենէն բարձր 

մակարդակի Պատուիրա-կութիւնը կը բաղկանայ 

Հայաստանի Փոխ Վարչապետ Արարատ Միրզոյ-

եանէ, Տնտեսական Զարգաց-ման եւ Ներդրումներու 

նախարար Արծուիկ Մինասեանէ, Արտաքին 

Գործերու Փոխ Նախարար Արմէն Պապիկեանէ, 

Միջազգային Տնտեսական Յարաբե-րութեանց Տնօրէն 

Արմէն Այվազեանէ եւ Տնտեսական Զարգացման 

Նախարարի օգնական՝ Անի Քամալեանէ: Այցելու-

թեան նպատակն է միջ պետական դիւանագիտական 

եւ տնտեսական յարաբերութիւններու զարգացումը 

Հայաստանի եւ Աւստրալիոյ միջեւ: Սրբազան Հայրը 

ողջունեց այս խիստ կարեւոր նախաձեռնութիւնը եւ 

իր պատրաստակամութիւնը յայտնեց Հայ Դատի 

Յանձնախումբին հետ միասնական ջանքերով 

կազմակերպելու համագաղութային ընդունելութիւնը 

սոյն պատուիրակութեան, շփուելու գաղութի Հայու-

թեան եւ կազմակերպութիւններուն հետ:  Սրբազան 

հայրը նաեւ ընդունեց հրաւէրը մասնակցելու 21 

Հոկտեմբերի Հայ Դատի Յանձնախումբի տարեկան 

Ճաշկերոյթին, որուն ներկայ պիտի ըլլան պատուի-

րակութեան անդամները եւ Ամերիկայէն՝ Փրոֆ 

Րիչըրտ Յովհաննէսեանը եւ բազմաթիւ Աւստրալացի 

քաղաքական դէմքեր: 

 

29 Սեպտեմբեր – Ընկերակցութեամբ Նշան 

Պասմաճեանի եւ ընդառաջելով Համազ-

գային Գօլստըն Ճեմարանի տնօրէնութեան 

հրաւէրին, Սրբազան Հայրը մասնակից 

դարձաւ 12րդ աւարտական դասարանի 

ամավերջի հանդէսին: Ներկայ էին աւելի 

քան 300 ծնողներ, բարեկամներ, ազագա-

կաններ եւ հիւրեր: Ձեռնարկը կազմակեր-

պուած էր 28 շրջանաւարտ ուսանողներու 

ծնողաց յանձնախումբին կողմէ: Հանդիսա-

վարուհին էր Հայերէն լեզուի ուսուցչուհի 

տիկին Արփի Դաւիթեան: Խօսք առին 2018 տարուան դպրոցի պետերը (Քափթըն), յուզում պատճառելով 

ներկաներուն: Իրենց սրտի խօսքերը արտասանեցին նաեւ տնօրէն Էտի Տէմիրճեանը, ծնողներու կողմէ՝ Արփի 

Մուրատեանը: Բեմ հրաւիրուեցաւ Սրբազան Հայրը, տալու համար իր հայրական պատգամը: Ձեռնարկը 

լաւագոյնս կազմակերպուած էր, որ մեծապէս տպաւորեց Սրբազան Հայրը եւ որուն առաջին մասնակցութիւնն էր 

այս աւանդական ձեռնարկին: Իր խօսքին մէջ Սրբազանը գովեստով խօսեցաւ Համազգայինի տարած 

աշխատանքին, դպրոցի ջամբած հայեցի դաստիարակութեան, ծնողներու զոհաբերութեան եւ Ճեմարանի ուսման 

բարձր մակարդակին մասին: Ան զգուշացուց շրջանաւարտները որ համալսարաններու մէջ պիտի չվայելեն այն 

մայրական ու հայրական գուրգուրանքը ինչ որ վայելեցին Ճեմարանի մէջ եւ յորդորեց որ վերադառնան դպրոց եւ 

իրենց կարելին չխնայեն անոր զօրացման ու բարգաւաճման ի խնդիր: Համադամ ուտելիքներով ընթրիք 

հրամցուեցաւ: Պաշտօնական յայտագրէն ետք ուսանողները իրենց երգերով ու պարերով, սրամտութիւններով 

տօնեցին իրենց կեանքի այս անկիւնադարձային հանգրուանը:      
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Հարցազրոյց 

Նոր Զելանտայի Հայկական 

Միութեան Ատենապետ 

Պրն Նուպար Եաղուպեանի 

Հետ 

Այս հարցազրոյցը տեղի ունեցաւ Նոր 
Զելանտայի Օքլանտ քաղաքի մէջ կանգնած 

յուշաքարին քօղազերծման առիթով:  
Առիթը յարմար նկատելով ուզեցինք մեր 

ընթերցողներուն տեղեկութիւն տալ նաեւ ՆԶի 
փոքրաթիւ գաղութին մասին զոր սիրայօժար 

կերպով փոխանցեց մեզի Պրն Նուպար 
Եաղուպեան:  (Խմբ.) 

 

 

Փարոս: Նախ կրնա՞ք դուք ձեզ ներկայացնել Պարոն Նուպար: 
 

Պրն Եաղուպեան: Իրաքահայ եմ, 2003թուականէն ընտանեօք գաղթած ենք Նոր Զելանտա: Մաս կազմած եմ Իրաքի 

Անջրպետային եւ Աստղագիտական Հետազօտութեանց Կեդրոնին: Մաս կազմած եմ Պաղտատի ՀՄԸՄի Պասքէթ 

Պոլի խումբին եւ անդամ Պաղտատի Հայ Երիտասարդաց Միութեան: 

2003ին երբ կնոջս Անիին եւ երկու զաւակներուս՝ Հայկին եւ Նայիրիին հետ Օքլանտ հաստատուեցանք, մաս 

կազմեցի Նոր Զելանտայի Հայկական Միութեան Վարչութեան եւ երկու տարիէ ի վեր անոր ատենապետն եմ: 

 

Փարոս: Կրնա՞ք հակիրճ տեղեկութիւն տալ Նոր Զելանտայի Հայոց Միութեան եւ անոր գործունէութեան մասին – 

հիմնադրութենէն մինչեւ մեր օրերը: 
 

Պրն Եաղուպեան:  Օքլանտի Հայ համայնքը ներկայացուած է Նոր Զելանտայի Հայկական Միութեան կողմէ, որ 

Incorporated է իր հիմնումէն սկսեալ(1996), նպատակ ունենալով մշակութային ծառայութիւն տալ Օքլանտի եւ 

Հիւսիսային Կղզիի հիւսիսային մասին մէջ բնակող Հայ համայնքին: Օքլանտի Հայութիւնը կը բաղկանայ 23 

ընտանիքներէ, որոնց մեծամասնութիւնը ՆԶ հաստատուած են 1990ական թուականներուն որպէս որակեալ 

աշխատուժ: Համեստ սկիզբէ ետք այս երիտասարդ ընտանիքները կարողացան մասնագիտանալ եւ հմտանալ 

զանազան ասպարէզներու մէջ եւ այսօր ունինք Երկրաչափներ, ճարտարապետներ, ճարտարագէտներ, բժիշկ, 

դեղագործ, դրամատուներու խորհրդատուներ, փաստաբան, ուսուցիչներ, հաշուապահներ եւ քոմփիւթըրի 

մասնագէտներ: 

 

Փարոս: Ի՞նչ է նպատակը Հայկական այս Միութեան 
 

 Պրն Եաղուպեան: 

 Բարեկամութիւն ստեղծել ՆԶի Հայ համայնքին եւ ՆԶացի ընդլայնուած համայնքին միջեւ: 

 Ներկայացնել Հայ մշակոյթն ու ժառանգութիւնը Հայ եւ ոչ Հայ հասարակութեան: 

 Կազմակերպել ոչ քաղաքական բնոյթ կրող մշակութային, կրթական եւ ընկերային ձեռնարկներ Հայ 

համայնքին եւ հետաքրքիր Նոր Զելանտացիներու համար ի նպաստ բարի կամեցողութեան եւ ընկերային 

ներդաշնակութեան: 

 Օգնել նորեկ հայերուն տեղաւորուելու ՆԶի մէջ:  

 Առաջ քշել մարդկային փոխ յարաբերութեան, ընկերութեան եւ համակեցութեան գաղափարը: 

 Հայութեան եւ անոր մշակոյթին ու ժառանգութեան մասին տեղեկութիւն տալ անհատներու եւ 

հաստատութիւններու: 
 Համագործակցիլ ՆԶի մէջ գործող տարբեր համայնքներու եւ հաստատութիւններու հետ: 
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Փարոս:  Տարին մի քանի անգամ Սրբազան Հայրն ու Քահանայ հայրերէն մին(յատկապէս Տէր Աւետիս Քահանայ 

Համբարձումեանը) Սիտնիէն կ'այցելեն Օքլանտ քաղաքը հանդիպելու համար ձեր փոքրաթիւ համայնքին հետ: 

Ինչպիսի՞ խանդավառութիւն կը ստեղծեն այս այցելութիւնները: 

Պրն Եաղուպեան: Իրօք, Հայ Եկեղեցին մեր հոգեկան տունն է, ուր կը տրուի հաւատք, յոյս եւ սէր: Ասկէ բացի, 

Հոգելոյս Աղան Արք Պալիօզեանի եւ այժմու Առաջնորդ Հայկազուն Եպիսկոպոս Նաճարեանի ցուցաբերած 

զօրակցութիւնը Միութեանս՝ անգնահատելի է: Անոնք թիկունք կանգնեցան եւ կը կանգնին մեզի մեր դիմագրաւած 

մարտահրաւէրներուն մէջ, ինչպէս է պարագան սփիւռքեան բոլոր համայնքներուն՝ հայ լեզուի, ինքնութեան ու 

ժառանգութեան, ինչպէս նաեւ քրիստոնէական հաւատքի պահպանման: Մենք երախտագէտ կը մնանք ու պիտի 

մնանք Հայ եկեղեցւոյ իր զօրակցութեան համար: 

 

Փարոս:  Ուէլինկթընի մէջ ալ կայ փոքրաթիւ գաղութ մը: Ի՞նչ է ձեր յարաբերութիւնը Ուէլինկթընի հետ: Կը 

համագործակցի՞ք:  

Պրն Եաղուպեան: Մօտիկ յարաբերութեան մէջ ենք Ուէլինկթընի Հայ համայնքին հետ: Նախորդ տարիներուն 

աւելցան փոխադարձ այցելութիւնները, զանազան առիթներով, որոնք արդիւնաբեր էին եւ հաճելի: Նաեւ լաւ 

յարաբերութիւն ունինք Հայերու հետ որոնք աւելի փոքր քաղաքներու մէջ կ'ապրին: Յամենայն դէպս, տակաւին 

շատ ըելիքներ կան իրարու մօտեցնելու գաղութի Հայերը: 

 

Փարոս:  ՆԶի մէջ ունիք Սերժ Թանգեանի, Փրոֆ. Մարի Արմուտեանի նման դէմքեր: Ի՞նչ կապ ունին գաղութին հետ: 

Կը մասնակցի՞ն: 

Պրն Եաղուպեան:  Սերժն ու Մարիան ժիր կ'աշխատին Հայոց Ցեղասպանութեան Նոր Զելանտայի կողմէ 

ճանաչման աշխատանքներուն մէջ: Այդ ուղղութեամբ անոնք բաւական դաստիարակչական ալ աշխատանք 

տարին եւ գործընթաց ստեղծեցին ճանաչման աշխատանքին համար: Դժբախտաբար Սերժը այժմ Միացեալ 

Նահանգներ կը գտնուի եւ շատ առիթ չկայ իր հետ մօտէն յարաբերելու: Ինչ կը վերաբերի Մարիային՝ ան գործօն 

դեր ունի համայնքին մէջ: Ան կը վայելէ համայնքի յարգանքը եւ յաճախ խորհրդատուի դեր կը խաղայ: Այս ըսելով , 

շնորհակալ ենք երկուքին ալ իրենց տրամադրած ժամանակին եւ ճիգին յօգուտ Հայ համայնքին: 

 

Փարոս:  Այբուբենի յուշարձանի բացումը տեղի պիտի ունենայ 13 Հոկտեմբերին: Ինչպէ՞ս եղաւ այս գնահատելի 

նախաձեռնութիւնը : Ո՞ւր պիտի զետեղուի: Խնդրեմ տալ բոլոր մանրամասնութիւնները այս առնչութեամբ: 
 

Պրն Եաղուպեան: Այս ծրագիրը համատեղ Բարեկամութեան ծրագիր է Մէտօուուտի Համայնքային Տան եւ ՆԶի 

Հայկական Միութեան կողմէ իրագործուած, իբր խորհրդանիշ այն բարեկամութեան, որ երկու կողմերուն միջեւ 

ստեղծուած է 1996էն ի վեր, ինչպէս նաեւ ՆԶի եւ Հայաստանի բարեկամ ժողովուրդներուն միջեւ: Այս յուշաքարը 

կ'ամրապնդէ բազմամշակոյթի ոգին Մէտօուուտի եւ Հայ համայնքներուն մօտ: 
 

Ընդառաջելով Մէտօուուտի Համայնքային տան եւ Ափըր Հարպըրի տեղական խնամակալ մարմնի փափաքին, 

համաձայնութիւն գոյացաւ Հայերէն Այբուբենի յուշաքար մը զետեղել որ կը ներկայացնէ մեր հարուստ եւ եզակի 

լեզուն եւ ժառանգութիւնը: Միութեան Լօկոն փորագրուած է յուշաքարի ետեւի վերին մասին վրայ: Նախ Տուֆ քարի 

վրայ պիտի կատարուէին փորագրութիւնները բայց աւելի ուշ յարմար նկատուեցաւ Պազալթ քարը, որ աւելի 

տոկուն քար է:   
 

Ծրագրի ծախսը ստանձնեցին Մէտօուուտի Համայնքային Տունը եւ մեր Միութիւնը: Համայնքային Տունը կը վճարէ 

զետեղման եւ քօղազերծման ծախսերը իսկ մենք հոգացինք յուշաքարին, անոր ճամբու եւ մաքսազերծման 

ծախսերը: 
 

Սեպտեմբեր 2017ին երբ Հայաստան այցելեցի մասնակցելու Հայաստան Սփիւռք 6րդ համագումարին, այնտեղ 

հանդիպեցայ զանազան քարաքանդակներու: Գործը յանձնուեցաւ Պրն Վարանդ Պետրոսեանին որպէս նախագիծը 

իրագործող:  
 

20 Մայիս 2018ին յուշաքարի յանձնումի եւ Տէր Գրիգորի կողմէ «Բարի ճանապարհ Յուշարձան» ի օրհնութեան  

միջոցառում տեղի ունեցաւ Երեւանի մէջ: «Այս յուշարձանի միջոցով հայկական շունչը և ոգին պիտի զօրանան Նոր 
Զելանտայի մէջ: Աղօթենք որ անոր մօտ հաւաքուեն մեր հայրենակիցները ապրելու որպէս Մաշտոցի եւ Գրիգոր 
Լուսաւորչի սերունդ» պատգամեց Տէր Գրիգոր:  
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COMMUNITY 

ANNOUNCEMENT 
 

The Pontifical Visit to Australia  

of His Holiness Karekin II 

Supreme Patriarch & Catholicos 

of All Armenians 

with the official  

Blessing & Opening of the 

Diocesan Centre 

has been postponed to 
 

1-10 FEBRUARY 2019 

 

 
 

«Բարեկամութեան Յուշաքար»ը Մէտօուուտի Համայնքային Տան մուտքին կանգնած է, որուն պաշտօնական 

քօղազերծման արարողութիւնը տեղի պիտի ունենայ 13 Հոկտեմբեր 2018ի կէսօրէ ետք ժամը 3ին Ափըր Հարպըրի 

փոխ քաղաքապետուհի Լիզա Ուայթի ձեռամբ, ի ներկայութեան բարձրաստիճան պաշտօնատարներու: Այս 

թուականը խորհրդանշական իմաստ ունի որովհետեւ կը զուգադիպի Թարգմանչաց Տօնին: Յուշաքարը կը 

նուիրուի որպէս երախտագիտութիւն  Օքլանտի ժողովուրդին, գաղթող Հայութիւնը գրկաբաց ընդունելուն համար: 
 

Կ'ուզէի շնորհակալութիւն յայտնել բոլոր անոնց, որոնք սատար հանդիսացան այս ծրագրի յաջողութեան: Յատուկ 

շնորհակալութիւն Կարօ Եըլտըզեանի, Նամիր Պաթթանիի, Թամարա Ազիզեանի, Արսէն Սարգսեանի եւ Աշոտ 

Գրիգորեանի իրենց մասնագիտական աջակցութեան համար ինչպէս նաեւ Հայ Տիկնանց Յանձնախումբին եւ բոլոր 

անոնց, որոնք իրենց  նիւթական աջակցութիւնը բերին ծրագրի յաջողութեան ի նպաստ: 

 

Փարոս:  Ի՞նչ պատգամ ունիք Փարոսի խմբագրութեան եւ ընթերցողներուն: 

Պրն Եաղուպեան:  Նախ կը շնորհաւորեմ Փարոսի խմբագրութիւնը լրատուի առաջին տարեդարձին առիթով: Մեծ 

հաճոյքով զայն կը կարդանք: ՆԶի հայութեան համար կարեւոր է այս լրատուն, որովհետեւ ան միջոց կը 

հանդիսանայ մեր համայնքները իրարու հետ կապի մէջ դնելու, յարաբերութիւնները ամրապնդելու եւ մեզ 

միացնելու:   
 

Հարցազրոյցը վարեց Նշան Պասմաճեան 
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ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ 

 

Գարեգին Բ. Ծայրագոյն Պատրիարք  

եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի 

Աւստրալիա Հովուապետական 

այցելութիւնը տեղի պիտի ունենայ 

1-10 Փետրուար 2019ին:  

Վեհափառ Հօր ձեռամբ պիտի  

կատարուի նոր Առաջնորդարանի 

պաշտօնական բացումը: 
 



 

  

 

 

 

DIOCESAN NEWS 
 
 

Friday 31 August – The 100th birthday of 

the much loved centenarian, Mrs 

Hranoush Garabedian, a participant of 

the (ACWC) Armenian Community 

Welfare Centre’s Friday senior’s program, 

was celebrated in the Edgarian Hall, with 

the attendance of the Primate His Grace 

Bishop Haigazoun Najarian, Reverend 

Fathers Norayr Patanian and Bartev 

Karakashian, Willoughby City Mayor 

Gail Giles-Gidney, Diocesan Council 

Chairman Mr  Sarkis Der Bedrossian, 

Church of Holy Resurrection Parish 

Council Chair Mr Bedros Zorlu, ACWC 

Management Committee member Miss 

Sona Berberian, Aged Care Co-ordinator, 

Mrs Azniv Iskenderian and close to 100 seniors who 

regularly attend the Centre’s gatherings. The day was 

dedicated to Mrs Hranoush, born on 22 August 1918. Her 

children and family members were also present. The 

Edgarian hall with the volunteer helpers and participants 

were all dressed and adorned in a vibrant red. The Holy 

Resurrection grounds were brimming in celebration; Mrs 

Marina Avagyan-Tchaprazian maintained 

the warm and jovial atmosphere for the 

guests, during the three-hour event.  Chef 

George and the assisting volunteers 

catered delectable courses. It seemed 

Hranoush Mayrig appeared younger and 

energised; she had not appeared so 

energetic in the 20 years of attending the 

Friday Centre luncheons, as witnessed on 

that day. She danced, sang, recited, joked 

to the delight of all to enjoy. Readings of 

the congratulatory messages of the 

Queen, the former Prime Minister 

Malcolm Turnbull, NSW Premier Gladys 

Berejiklian, and the Primate were 

followed by the remarks of Bishop 

Najarian, the Mayor, Messrs Sarkis Der Bedrossian, Bedros 

Zorlu, Mrs Iskenderian, Mrs Garabedian’s son Saro and 

Mrs Tchaprazian. The Reverend Fathers paid tribute, 

singing solos in her honour. 
  

The Paros editorial team congratulates Hranoush Mayrig, 

wishing her continued years enjoyed in good health.  
 

Monday 3 September – Bishop Najarian, accompanied by Father Norayr and Yeretsgin Patanian, attended the weekly seniors’ 

gathering held in the Ryde Civic Centre each week, celebrating Fathers’ Day. Miss Colette Mardirossian led the day’s 

program; poetry was recited, songs were sung dedicated to Armenian fathers, Father Norayr included in the line of singers. 

In his remarks, the   Bishop blessed Armenian fathers for their courage and by their hard work, setting the standard for their 

children to follow. 
 

Tuesday 4 September – The Primate presided over the Properties Committee periodic meeting. The agenda covered a range of 

current matters. 
 

Wednesday 5 September – Chancellor Nishan Basmajian was present at the Armenian National Committee Information 

Evening, attended by guests of the various community organisations. During the gathering, the Executive Director, Mr Haig 

Kayserian presented an outline of the Committee’s, completed and future projects. A range of questions and suggestions were 

put forward which were taken into consideration by the organisers, to be discussed and implemented as deemed appropriate. 

The very co-existence and inter-organisational participation within the community is very encouraging and has its great 

benefits for not only the community but the Homeland as well. 

 

Sunday 9 September – The Chatswood Concourse was the 

venue for the commemoration of Armenia’s Centenary of 

Independence, with close to 700 community members 

attending. The event was held under the auspices of the 

Primate and supported by the Armenian Apostolic, Catholic 

and Evangelical Churches. The evening was organised with 

the cooperation of the Armenian Apostolic, Catholic and 

Evangelical Churches, Social Democratic Hunchak Party, 

Armenian Revolutionary Federation, Armenian Liberal 

Democratic Party, Armenian General Benevolent Union and 
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the Hamazkaine Armenian Educational and Cultural Society. This joint effort brought together the talents of the community 

youth, students, dance groups and choirs, in the spirit of unity as first demonstrated 100 years ago during the battles of 

Sardarabad, Karakilisa and Bash Abaran; instrumental in the formation of the First Republic, inspiring hope for the future 

freedom, independence and united Armenia. May this spirit of unity thrive in our community. For more detail see the 

Centenary Commemorative Committee communique. 

 

Monday 10 September – At the invitation of Northern Cemeteries, Chancellor Nishan Basmajian 

attended the ceremony dedicated to World Suicide Prevention Day and the unveiling of The 
Hope and Sanctuary Sculpture created by artist Toby Wetherill. The guest speaker was the 

former Prime Minister, Julia Gillard, who is the current Chair of Beyondblue, a support service 

for those battling depression and mental health issues. Ms Gillard summarised details about the 

increase of suicide rates in Australia and urged the participants to commit resources to suicide 

prevention, particularly as in Australia, 8 people take their own lives daily and 240 people make 

the attempt. 

 

Tuesday 11 September – Initiated by the Management Committee of the Armenian Community 

Welfare Centre (ACWC), a training day was held, with the director of the organisation Alpha 

and Omega Healthcare providing valuable insight. ACWC is now a registered NDIS service 

provider. During the training, the Primate was present, ACWC committee members Mrs Nora 

Bodkin, Miss Sona Berberian, Mr Papken Zarzavatjian and ACWC director and staff. For more 

than 30 years, the ACWC has served our seniors, supporting and accommodating their needs on 

both a voluntary and professional basis. Extending the services further, the ACWC will now be 

able to accommodate their services in the home and at the Welfare Centre. 

 

Friday 14 September  - Accepting the invitation of Emil Ford Lawyers, Welfare Centre director Nishan Basmajian 

participated in a seminar relevant to Charity Organisations, rights and legal obligations. The topics covered focused on tax, 

donations, benefits, company merger laws, and international company related matters, finding appropriate work for the 

unemployed and welfare centre policies and procedures.   

 

Sunday 16 September – More than 400 community faithful 

congregated in the Church of Holy Resurrection, with the 

participation of the priests, deacons and acolytes, to take part in 

the Feast of the Exaltation of the Holy Cross of Christ. The 

Celebrant His Grace Bishop Haigazoun Najarian also delivered 

the day’s relevant sermon. After Holy Mass, the Antasdan 

Service was conducted. With the Bishop leading, the procession 

made its way out of the church onto the adjacent grounds, 

where the traditional Harisse was blessed by the Bishop and 

parish priests and distributed amongst the congregation to take 

home to share the blessing of the Cross with their families. The 

dedication of the Holy Resurrection Parish Council and the 

Ladies Auxiliary is to be commended. May all efforts be 

pleasing and bring glory to God. 

 

Friday 21 September – The Uniting Church Parramatta Mission was the venue commemorating the International Day of 

Peace, led by Parish Minister Dr Manas Ghosh. An initiative commenced and continued by the Mission for the last 15 years. 

This year it is the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, reminding humanity that peace is 

established when society overcomes complacency to famine and persecution and works toward the pursuit of good for all. 
 

This year once again, a Prayer vigil was held, with Dr Ghosh leading the proceedings, with Parramatta Liberal MP Geoff Lee 

attending and representations from the various community religions - Sunni, Sufi, Bahai, Buddai, Zoroastrian, Indian, Sikh, 

Mandaean and of  the  Christian  faith,  the  denominations  represented  were  of  the Coptic,  Uniting,  Catholic and the  
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Armenian Apostolic Churches. On behalf of the Primate, Chancellor Nishan Basmajian 

attended, reading a prayer on peace in Armenian, which had been translated and included in 

the day’s program handout. More than 150 individuals attended the event, from the various 

communities. The commitment and efforts of Rev Ghosh are to be commended; for his quest to 

develop and strengthen relations between the communities and religious leaders.  
 

Sunday 23 September – After Holy Mass, Bishop Najarian presided over the requiem service dedicated to the sixth year of 

passing of the late Archbishop Aghan Baliozian. Immediately following, the Primate and parish priests, accompanied by a 

large number of the congregation, gathered and were served a memorial coffee service in the Church Hall. In his remarks, 

the Bishop highlighted the late Archbishop’s humanitarian and ministerial legacies. 

Paros editorial takes the opportunity to express condolences to Bishop Haigazoun, Reverend Fathers, Diocesan and Parish 

Council and the Baliozian family members. The immortal memory of Archbishop Aghan has left an indelible impression on 

our hearts. 
 

Tuesday 25 September – Bishop Najarian presided over the Diocesan Council periodic meeting. The meeting heard the 

Primate’s and the Diocesan monthly activity report. 

Discussions included the dinner to tribute to the benefactors and supporters of the Diocese to take place on 26 October in the 

new Diocesan reception hall; as well the visit of the Catholicos postponed from November to February 2019; the meeting 

examined and made decisions on various matters relevant to each parish. 

 

Wednesday 26 September - The Armenian National Committee’s Honorary President 

Mr Krikor Soghomonian and the Executive Director Mr Haig Kayserian visited the 

Primate to consult with him on invitation of the ANC for the high-level Armenian 

Government delegation to visit Australia from the 15th to the 22nd of October. The top 

ranking delegation is comprised of the following Ministers - Deputy Prime Minister 

Ararat Mirzoyan, Minister of Economic Development and Investments MP Artsvik 

Minasyan, Deputy Minister of Foreign Affairs Armen Papikyan, Head of the 

International Cooperation Department, Ministry of Economic Development and 

Investments of Armenia Armen Ayvazyan and Assistant to the Minister of Economic 

Development and Investments Ani Qamalyan. 
 

The purpose of the visit is to enhance the governmental, diplomatic and economic ties 

between the Republic of Armenia and the Australian government. The Bishop 

welcomed this monumental initiative and committed support in a collaborative 

organisation of events for the delegation to meet with the community and its organisations. He accepted the invitation to 

attend the 21 October ANC Annual Banquet. The aforementioned guest delegation will be attending, as well as Historian 

Professor Richard Hovhannesian from the United States and several top ranking Australian parliamentary officials. 
 

Saturday 29 September  - At the invitation of the Board of Galstaun college, Bishop Najarian accompanied by Nishan 

Basmajian participated in the end of year event dedicated to the Year 12 graduates. Over 300 people were in attendance 

including parents, friends, relatives and guests. The function was organised by the families of the 28 graduating students. The 

Mistress of ceremony for the evening was Armenian language teacher Mrs Arpi Tavitian. Speeches by the 2018 Schools 

Captains were most moving bring teary eyes to the audience members. Words from the heart were also expressed in speeches 

by School Principal Mr Eddie Demrjian and Mrs Arpi Mouradian on behalf of the parents. Bishop Najarian was invited to the 

podium to provide his fatherly message on the occasion. He commended the wonderful organisation of the evening which 

had impressed him immensely as it was his first time attending. In his address he praised the work of 

Hamazkaine on the path of Armenian schooling, the dedication of the parents and the high academic 

standard of College. He cautioned the graduates not to expect the same fatherly and maternal care which 

they have experienced at Galstaun College and encouraged them to return at every possible occasion to 

demonstrate their allegiance so the College may remain strong and grow. As the formalities concluded, a 

delicious meal was served followed by the students singing, dancing and reminiscing at this junction in 

their lives.  
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An Interview with Mr Noobar Yacoobian 

President of the Armenian Society of New Zealand 
This interview takes place in Auckland, New Zealand on the occasion of the installation of the  

Armenian Alphabet Khachkar. The Editorial Team realised this would be a good opportunity to introduce the small 

Armenian community of New Zealand to our readers with the gracious assistance of Mr Noobar Yacoobian. 

 

Paros: Baron, Noobar, first of all can you please introduce yourself? 
 

Mr Yacoobian: I am Armenian by origin, Iraqi by birth and Kiwi by choice….. I represent the third generation of Armenian 

genocide. I received my primary education in an Armenian school in Mosul and joined Homenetmen-Mosul in scouting. 

When my family relocated to Kirkuk I completed my high school education meanwhile playing basketball for the 

Homenetmen-Kirkuk team. I attended university to study Engineering. In Baghdad I joined Homenetmen-Baghdad and 

became a member of the Armenian Youth Association of Baghdad. 

In 2003, with my wife Anee and two children, Hayk and Nairy, we migrated to New Zealand. I joined the Armenian Society 

of New Zealand, became a board member and have been serving as the chairman the last two years.   

 

Paros: Could you provide some information on the Armenian Society of New Zealand and its mission since its formation? 
 

Mr Yacoobian; The Armenian community in Auckland is represented by the Armenian Society of New Zealand, which is an 

incorporated society established in 1996 to serve the cultural needs of the Armenian community in Auckland and the 

northern part of the North Island. The Armenian community in Auckland consists of 23 families. The vast majority arrived 

in Auckland in the mid-1990s to call New Zealand home through the New Zealand Immigration points system for skilled 

migrants.  
 

From humble beginnings they thrived to raise their young families and hold various professional, business and financial 

positions including engineers, architects, medical, health practitioners and specialists, teachers, accountants, banking and IT 

consultants, lawyer, business people and so forth. 

 

Paros: What is the purpose of this Armenian organisation? 
 

Mr Yacoobian:  The purpose of the ASNZ is to: 

 Foster friendship and mutual respect between the Armenian Community in New Zealand and the New Zealand public 

in large.  

 Promote the Armenian culture and heritage amongst New Zealanders of Armenian ethnic origin and the New Zealand 

public in large. 

 Organise non-political cultural, educational and social activities for the Armenian community in New Zealand and all 

New Zealanders interested in the Armenian culture and heritage as means of promoting goodwill, social harmony and 

community integration.  

 Help and support the settlement and assimilation of Armenian immigrants in New Zealand.    

 Promote good fellowship and harmony amongst the people.  

 Provide information about the Armenian people, heritage and culture to any interested people or organisations.  

 Partner and collaborate with other communities and organisations in New Zealand.  

 

Paros: Bishop Haigazoun Najarian and the priests (namely Reverend Fathers Avetis Hambardzumyan and Bartev Karakashian) 

visit Auckland from Sydney on pastoral visits with the small community. How do their visits impact on the community? 
 

Mr Yacoobian:  The Church has indeed been our spiritual home that embraces faith, hope and love. Apart from its role in 

caring for the spiritual needs of our community since the Armenian Society of New Zealand was established in 1996, the 

invaluable support of His Eminence the late Archbishop Baliozian and his Grace Bishop Najarian, provided a strong pillar to 

rely on in addressing the challenges that we face, as all the Armenian communities in the diaspora do, in keeping our 

Armenian language, heritage and identity, let alone our Christian faith, alive.  We acknowledge with high appreciation the  
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crucial role that the Armenian Apostolic Church in Australia has had and continues to have in supporting our modest 

Armenian community in New Zealand. 

We are and will remain forever grateful. 

 

Paros: There is also a small community in Wellington. What is your relationship with Wellington and do you work together? 
 

Mr Yacoobian: We have a continuously strengthening relationship with the Armenian community in Wellington. Over the 

past few years there has been an increase in frequent visits by each of the communities in celebratory occasions and events, 

where I can truly say there is never a dull moment when the members of both communities come together. We are grateful 

to have a strong relationship with Armenian communities in the smaller cities of New Zealand outside of Auckland, however 

we also do recognise that there is a lot of room to improve and are continuously doing so to further help bring the two 

communities together. 

 

Paros: In New Zealand you have faces likes that of Serj Tankian, Dr Maria Armoudian. How do they relate to the community? 

Do they participate? 
 

Mr Yacoobian:  Both Serge and Maria have been key members in leading the Armenian communities’ endeavors towards the 

recognition of the Armenian Genocide in New Zealand. They have been very active in their approach to educate, raise 

awareness and help establish a process towards the recognition of the Armenian Genocide by the government. Although 

Serge has a connection to New Zealand, he is currently based in the United States, which unfortunately doesn’t allow us to 

engage as often, however it’s always a great to have him back in New Zealand and amongst the community when possible. 

Maria on the other hand is actively involved and a close member of the community. She is well respected within the 

community and often acts as an advisor. It’s a pleasure to have both actively involved within the Armenian community and 

we greatly appreciate the time and effort they provide in helping our community grow and bond. 

 

Paros: The unveiling of the Armenian Alphabet Khachkar will take place on 13 October. How was this commendable project 

conceived? Where will it be placed? Please provide all the details about this initiative. 
 

Mr Yacoobian:  The Armenian Alphabet Stone Project is a joint project of Friendship between the Meadowood Community 

House (MCH) and the Armenian Society of New Zealand (ASNZ) representing the local Armenian Community; in 

acknowledgement and appreciation of the special relation the two parties have had since the ASNZ was established in 1996, 

be a symbol of friendship between the people of New Zealand and Armenia, and consolidate the multicultural spirit of the 

Meadowood Community House. 
 

In view of the MCH and the Upper Harbour Local Board's desire that the Stone be a cultural symbol, an agreement was 

reached to be an "Armenian Alphabet" Stone representing our unique and rich language and heritage. The logo of the ASNZ 

is engraved on the upper part of the back of the stone at a discernible size to acknowledge the ASNZ as the major sponsor of 

the project. Although a "Tuff" stone was initially requested it appeared to be more liable for cracks on its way to New 

Zealand, therefore a "Basalt" stone was purchased as it is more reliable. 
 

The funding of the project is shared between the two parties (MCH and ASNZ). The MCH has agreed to pay for the cost of 

the installation of the Stone including the formal licenses required for the installation and the costs of the unveiling event. 

The ASNZ has agreed to pay for the Stone, its cutting and engraving in addition to shipment to Auckland and Customs 

clearance fees in Armenia and New Zealand. 
 

I visited Armenia in September 2017 to attend the 6th Armenia-Diaspora Pan-Armenian Conference. During my visit, I met 

with several stone engraving factories in Yerevan. At this point we appointed Mr. Varant Bedroissian as a project manager in 

Armenia to purchase, cut and engrave the stone. 
 

On the 20th of May 2018, a small ceremony was held in Yerevan to hand over the stone to the Armenian Society of New 

Zealand, which included a blessing of "good journey of the stone" as it departed to New Zealand. It was a fortunate 

coincidence that the ceremonies’ timing aligned with our family holiday in Armenia where I was able to represent both the 

MCH and the ASNZ.  
 

The Armenian Alphabet Stone has been successfully installed at the entrance of the Meadowood Community House on the 

North Shore of Auckland. The official unveiling ceremony which will take place on the grounds of the Meadowood Reserve, 

55 Meadowood Drive, Unsworth Heights, on the 13th of October 2018 at 3.00 pm. The "Friendship Stone" will be unveiled by  
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Ms. Lisa Whyte, The Upper Harbour Local Board Vice-Chair at the presence of a number of distinguished guests. The date of 

the unveiling coincides with a special day in the Armenian calendar, the Feast Day of the Holy Translators or Tarkmanchats.  
 

Made of Armenian stone and carved in Armenia, the statue will be a modest gift presented from the New Zealand Armenian 

Community, represented by the Armenian Society of New Zealand to the people of Auckland, as a humble gesture of thanks 

and gratitude for providing the Armenian settlers an invaluable opportunity for a new life in Aotearoa New Zealand.  
 

I would like to take this opportunity to express our sincere thanks and deep gratitude to all who supported the project from 

its inception to completion regardless of the measure of their support and contribution. Special thanks go to Garo Yeldizian, 

Namir Battani, Tamara Azizian and Ashot Grigoryan for their special professional and logistic contributions; as well as to our 

major financial sponsors including the Armenian Ladies’ Committee who through their fund raising events enabled the 

Society to contribute in funding of the project. I would also like to thank Arsen Sargsyan who played major role in bringing 

this great project to light. 
 

Paros: Would you like to express any sentiments to the Paros editorial team and readers? 
 

Mr Yacoobian:  Firstly, I would like to congratulate the Paros team on their first-year anniversary of the newsletter. I 

thoroughly enjoy reading the content and sharing it with my family and community.  The Paros newsletter is important to 

the Armenian community in New Zealand as it provides us with the opportunity to share and communicate news between 

different communities which further results in strengthening our relationships and uniting us. 
 

Interview conducted by Nishan Basmajian 

 

 

 

 

 
 

CENTENARY COMMEMORATION OF 

 THE FIRST REPUBLIC OF ARMENIA IN SYDNEY 
(Translated Extract from the official communique of the Joint Commemorative Committee) 

 

On Sunday 9 September, the Armenian Community witnessed joyous hours as we united our efforts to commemorate the 

100th anniversary of the First Republic of Armenia. 
 

Under the auspices of His Grace Bishop Haigazoun Najarian with the participation of the Armenian Apostolic, Catholic and 

Evangelical Churches, Social Hunchak Democrat Party. Armenian Revolutionary Federation, Armenian Democratic Liberal 

Party, Armenian General Benevolent Union and Hamazkaine Armenian Cultural and Educational Society, a joint 

community commemorative historical-cultural event was held at the Concourse Concert Hall presented by Mr Sarkis 

Manoukian. 
 

The evening’s program included the participation of a 

combined choir from the Armenian community  

schools under the conductorship of Perri Tonoyan-

Minassian; a joint dance group with members of the 

Armenian Sydney Dance Ensemble (ASDC), Nor 

Seroont  and AGBU Tamazara Dance Groups under 

the direction of  Gigo Giragossian. Choirs from the 

Armenian Apostolic Church of Holy Resurrection 

under the conductorship of Vartan Elmasian, 

Hamazkaine Nairi under the conductorship of Aida Avetisyan and the Youth Choir under the conductorship of Lilit 

Mouradian-Minasian each performed with high calibre. Both the Nairi and ASDC Dance Ensembles presented various 

performances.  Under the direction of Vartouhi Lepejian and Zela Margossian, an instrumental ensemble presented beautiful 

pieces and accompaniment to the dance groups. Specially designed t-shirts for the occasion were worn by the students. 
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The keynote address on the evening was presented by Houri 

Mayisian-Meguerditchian who gave a brief assessment of the 

 

In all the exhilaration the tri-

colour flag was raised at which 

time Bishop Najarian was invited 

to the stage to offer his closing 

remarks. He expressed his gratifi-

cation on the organisation of the 

event that reflected a spirit of 

unity on the stage. Accordingly. 

he invited the Very Reverend Fr 

pa 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

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

Thank You to 

Bishop Haigazoun 

Najarian as this month’s 

sponsor of Paros. 
 

To discuss sponsoring an 

issue of Paros or placing a 

business advertisement, 

please contact Mrs Laura 

Artinian on 0409049304 

 

The performances were all specifically created for this program, organised uniquely by 

a joint committee. Under the direction of Seta Hovagimian and Melkon Aroyan a play 

was presented with overhead images depicting the story of the victory of the battle of 

Sardarabad, Bash Abaran, Karakilisa, how the Armenian people were victorious, the 

outcome of May 28, the role of the government at the time with the likes of Aram 

Manougian, Generals Siligian, Nazarpegian, Tro, Taniel and Pavel Piroumian and so 

forth. The story continued until Soviet Armenia, Artsakh and independent Armenia. 

The planning and arrangement of the play was conceptualised by Arpi Ankeshian. 

historical events noting the 

achievements of the government 

in establishing democracy, the 

development of cultural life, the 

implementation of women’s 

rights in public office, the Treaty 

of Sevres and the comme-

moration of the centenary of 28 

May 2018 in Yerevan. She 

highlighted the importance of 

the historical date of May 28, 

1918 and the impact it has on us 

today. 

Parsegh Sousanian, Rev Hagop Sarkissian and Rev Krikor 

Youmoushakian as well as Rev Fr Bartev Karakashian to join 

him in concluding the evening with prayer together. 
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