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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ  
 
 

Եշ 2 Մայիս – Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արք Նաճարեան, 

բարեխնամ Առաջնորդը թեմիս, ընկերակցութեամբ Դիւանա-

պետ Նշան Պասմաճեանի, Առաջնորդարանի դահլիճին մէջ 

ընդունեց ՀՕՄի Շրջանային Վարչութեան կազմը: 

ՀՕՄուհիները եկած էին շնորհաւորելու Սրբազան Հօր 

Արքութեան տիտղոսին արժանանալը եւ զինք հրաւիրելու 

ՀՕՄի օրուան 26 Մայիս 2019ին եւ որուն պիտի մասնակցի 

նաեւ նահանգապետուհի Գլատիս Պէրէճիքլեանը: 

Հանդիպման ընթացքին Սրբազան Հայրը տեղեկացաւ ՀՕՄի եւ 

իր մասնաճիւղերուն տարած աշխատանքին մասին եւ իր 

զօրակցութիւնն ու աջակցութիւնը յայտնեց ՀՕՄի հայնպաստ 

աշխատանքներուն:  ՀՕՄուհիները շնորհակալութիւն 

յայտնեցին Սրբազան Հօր, Թեմական Խորհուրդին եւ Քահանայ Հայրերուն ՀՕՄի ձեռնարկներուն գործնական 

քաջալերանքին համար: Երկուստեք առաջարկուեցան համատեղ աշխատանք տանիլ ի սպաս մեր 

ընտանիքներուն, մեծցող սերունդներուն եւ Հայրենիքին: Շեշտ դրուեցաւ դաստիարակչական եւ քարոզչական 

աշխատանքներու վրայ: Մէկուկէս ժամ տեւող այս շինիչ հանդիպումը համագործակցութեան նոր պատուհան մը 

բացաւ Առաջնորդարանի եւ ՀՕՄին միջեւ: Սրբազան Հայրն ու Դիւանապետը  հաստատեցին իրենց 

մասնակցութիւնը ՀՕՄի օրուան տօնակատարութեանց: 

 

Ուրբ 3 Մայիս – ՀՄԸՄի խմբապետական դաստիարակչական յանձնախումբի հրաւէրին ընդառաջելով Սրբազան 

Հայրը, ընկերակցութեամբ Դիւանապետին, մասնակցեցաւ ՀՄԸՄի խմբապետներ պատրաստելու սեմինարին, 

Նարէմպըրն Փարքի ակումբին մէջ: Սրբազան Հայրը բացատրութիւն տուաւ Պատարագին, Հայաստանեայց 

Առաքելական Եկեղեցւոյ Նուիրապետական աթոռներուն եւ Եկեղեցւոյ ազգային նկարագրին մասին: 

Խմբապետները բազում հարցեր տուին Սրբազան Հօր, որոնց ան մանրամասն պատասխանեց: Սրբազանը 

հրաւիրեց ՀՄԸՄականները Առաջնորդարանի 

մէջ կայացնելու երկրորդ սեմինար-

դասախօսութիւն մը եւ յայտնեց ներկաներուն 

եւ անոնց պատասխանատուներուն, որ մեր 

սերունդին դաստիարակութեան համար ինք 

ամբողջական ժամանակ պատրաստ է տրա-

մադրելու: Քաջալերելի է ՀՄԸՄի տարած 

դաստիարակչական աշխատանքը, որ կը միտի 

բանիմաց խմբապետներ պատրաստելու եւ 

անոնց ընդհանուր զարգացման մէջ ներառած է 

նաեւ Հայ Եկեղեցւոյ դերը մեր ազգային-

եկեղեցական կեանքին մէջ: 

 

Շբ 4 Մայիս – Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան ներկայ գտնուեցաւ ՀԲԸՄ Սիտնի մասնաճիւղի կազմակերպած 

դասախօսութեան, որ տրուեցաւ ՀԲԸՄի կեդրոնական վարչութեան ցկեանս անդամ, Armenian Virtual College 

(AVC)ի հիմնադիր անդամ եւ ընդհանուր տնօրէն, 35 գիւտերու հեղինակ, Սան Ֆրանսիսքօ բնակող Դոկտ Երուանդ 

Զօրեանի կողմէ: AVCն սկսաւ 2006 թուականին նախ՝ անհատական գետնի վրայ ապա 2009էն ետք ան կարողացաւ 

միջոցը գտնել  Հայկական  վարժարաններուն ալ օգտակար դառնալ:  Այսօր բազում վարժարաններ, ի միջի այլոց  
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Սիտնիի ՀԲԸՄ Ալեք Մանուկեան շաբաթօրեայ վարժարանը, կ'օգտագործեն 

համացանցային այս սիսթեմը Հայերէն լեզու, պատմութիւն, մշակոյթ, 

ճարտարապետութիւն, ճատրակ ուսուցանելու համար: Եւ ասոնք՝ 7 տարբեր 

լեզուներով՝ Արեւելահայերէն եւ Արեւմտահայերէն, Անգլերէն, Ռուսերէն, 

Սպաներէն, Ֆրանսերէն, Թրքերէն: Դոկտ Զօրեան բացատրութիւն տուաւ եւ 

պատասխանեց բազում հարցումներուն, որոնք ուղղուեցան իրեն 80ի շուրջ 

հետաքրքիր հասարակութեան կողմէ: Ցուցաբերուած հետաքրքրութիւնը 

յուսատու է որ AVCն կը կիրարկուի Սիտնիի եւ Մելպուրնի մէջ: Յայտնենք որ 

ամսուն 3ին Դոկտ Զօրեան նման դասախօսութիւն մը տուաւ Մելպուրնի Հայ 

համայնքին:  
 

Կիր 5 Մայիս – Դոկտ Զօրեան իր տիկինը բժշկուհի Տոքթ Ռիթա Շատարեւեան-Զօրեան, այցելեցին Սուրբ 

Յարութիւն Եկեղեցի ապա Առաջնորդարան: Անոնց կ'ընկերանար ՀԲԸՄի Սիտնիի մասնաճիւղի ատենապետ Տիար 

Միհրան Լէփէճեան ինչպէս նաեւ ՆԶի Հայկական 

Միութեան ատենապետ Պրն Նուպար Եաղուպեան: Կ'արժէ 

յիշել որ ՆԶի Օքլանտ քաղաքին մէջ AVCի Հայերէն լեզուի 

դասընթացքները կը կիրարկուին եւ հինգէ աւելի Հայ 

երեխաներ լեզուն կը սորվին այս դրութեամբ: Հիւրերը 

հիւրընկալուեցան Սրբազան Հօր, Ատենապետ Պրն Սարգիս 

Տէր Պետրոսեանի եւ Դիւանապետին կողմէ: Դոկտ Զօրեան 

լայն բացատրութիւն տուաւ այսօրուան թէքնոլոճին ի 

նպաստ լեզուի եւ մշակոյթի ուսուցման եւ տարածման 

մասին: Խորհրդակցութիւնները արդիւնաւորուեցան 

Սրբազան Հօր հովանիին ներքոյ յանձնախումբ մը կազմելու 

սկզբունքին որդեգրումով AVCն տարածելու համար 

գաղութիս մէջ: 

 
Ուրբ 10 Մայիս – Գլխաւորութեամբ Երէցկին Յասմիկ 

Համբարձումեանի, Հայ Բարեկեցութեան Կեդրոնին մէջ 

տօնուեցաւ տօնը մեր մայրերուն: Սրբազան Հայրը 

անհատաբար շնորհաւորեց մեր մեծահասակ մայրերը, 

մեծ մայրերը եւ մեծ մեծ մայրերը: Օրհնեց զանոնք եւ 

մաղթեց առողջ կեանք: Մայրերուն շնորհակալական 

խօսքեր ուղղեցին մեր մեծահասակ հայրեր/մեծ 

հայրերը, որոնք կը յաճախեն Բարեկեցութեան Կեդրոն:  
 

  
Ուրբ 10 Մայիս – Ընկերակցութեամբ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբար-

ձումեանի եւ Դիւանապետին, Սրբազան Հայրը Առաջնորդարանին մէջ 

ընդունեց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Միաբան Հոգեշնորհ Տէր Հրանդ 

Վարդապետ Թահանեանը: Հայր Սուրբը Սիտնի կը գտնուէր այցելելու 

համար իր հարազատները: Սիրալիր խօսակցութենէ ետք, Սրբազան Հօր 

առաջարկին ընդառաջելով, Հայր Սուրբը համաձայն գտնուեցաւ հան-

դիպում ունենալ Հայ երիտասարդութեան հետ: (Մանրամասնութիւնները 

տեսնել 17 Մայիսի Լրատուութեան մէջ): 

 

Ուրբ 10 Մայիս – Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան մասնակցեցաւ The 

Islamic Charitable Associationի կազմակերպած Իֆթարի ճաշկերոյթին 

բարձր հովանաւորութեամբ Շէյխ Սալիմ Ալուանի՝ ընդհանուր տնօրէն Աւսրտրալիոյ Տար Ալ ֆաթուաի 
(Իսլամական Բարձրագոյն Խորհուրդ), Լիվըրփուլի մէջ: Ի միջի այլոց կը մասնակցէին զանազան քաղաքական 

անձնաւորութիւններ (նախարարներ, խորհրդարանի անդամներ, նահանգապետուհին եւ ընդդիմադիր 

կուսակցութեան ներկայացուցիչներ) եւ տարբեր կրօններու կրօնական բարձրաստիճան պատասխանատու անձիք  
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(Իսլամ, Քրիստոնեայ, Հինտու, Պուտտայական եւայլն): 

Ներկայացուեցաւ կոկիկ գեղարուեստական յայտագիր եւ 

արտասանուեցան խօսքեր: Իսլամական այս կազմակերպու-

թիւնը ունի բազմաթիւ բարեսիրական հաստատութիւններ եւ 

վարժարաններ, ուր կ'ուսուցուի ե՛ւ Արաբերէն լեզուն ե՛ւ կրօն: 

Հաստատութիւնը կը ներկայացնէ նաեւ Ալ Ազհարը, որ 

Արաբական աշխարհի ամենէն կարեւոր աստուածա-

բանական կեդրոնն է իր համալսարանով եւ մզկիթով: Երկու 

տարի առաջ Սրբազան Հայրը եւ Մերձաւոր Արեւելքի Եկեղե-

ցապետերը հիւրընկալուեցան Ազհարի բարձրագոյն Իմամին՝ 

Մոհամմէտ Էլ Թայէպի կողմէ եւ դրապէս տպաւորուեցան 

անոր լայնախոհութենէն: Դիւանապետն ու Իմամ Ալուան 

բաւական երկար խօսակցութիւն ունեցան միջ կրօնական 

գործակցութեան ի նպաստ: Տար Ալ Ֆաթուան ջատագով է 

համակեցութեան եւ համերաշխութեան գաղափարին եւ ամենէն մեծ հակազդող հաստատութիւնը իսլամիսթ 

ծայրայեղ եւ արմատական գաղափարաբանութեան եւ զայն խստիւ դատապարտողը: 
 

Կիր 12 Մայիս – Մայրերու Օրուան առթիւ Սրբազան Հայրը 

պատուոյ հիւրն էր Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Տիկնանց 

Օժանդակ յանձնախումբին կազմակերպած աւանդական 

ճաշկերոյթին, որ տեղի ունեցաւ յաւարտ Պատարագին՝ 

Էտկարեան Սրահին մէջ: Սրբազան Հօր կ'ընկերակցէին 

Քահանայ Հայրերն ու երէցկինները, Թեմական եւ Եկեղեցւոյ 

Ծխական Խորհուրդներու ատենապետներ՝ Սարգիս Տէր 

Պետրոսեան եւ Պետրոս Զօրլու: Յանձնախումբի անդամուհի-

ները, բոլորը մայրեր, իրենց բարձրորակ հիւրասիրութեամբ 

ցոյց տուին Հայ մօր նուիրուածութիւնը, զոհողութիւնը իրենց 

մեծ ընտանիքին՝ Եկեղեցւոյ Ընտանիքին: Անոնք ձեռնարկին 

եկամուտը յատկացուցին  Երկրաշարժի շրջանին մէջ Հայ 

ընտանիքներ վերաբնակեցման ծրագրին, որ նախաձեռնուած է Վեհափառ Հայրապետին կողմէ բնակարաններ 

հայթայթելու տակաւին «Տոմիկ»ներու մէջ ապրող Հայ ընտանիքներու: Կ'արժէ յիշել որ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ 

Ծխական Խորհուրդը 16000 Ամերիկեան Տոլար նուիրեց այս ծրագրին Վեհափառ Հօր Սիտնի այցելութեան 

ընթացքին: 
 

Բշ 13 Մայիս – Սրբազան Հայրը նախագահեց Թեմական հերթական ժողովին: Թեմական Պատգամաւորական 

Ժողովի (ԹՊԺ) գումարման թուականը մօտիկ ըլլալով, ժողովը ընդհանրապէս զբաղեցաւ ԹՊԺով,  վաւերացուց 

Թեմական Խորհուրդի նիւթաբարոյական տեղեկագիրները, 

վաւերացուց օրակարգը եւ որոշեց անոր ընթացքը: ԹՊԺի 

մասին կարդալ այլուր: Ժողովը զբաղեցաւ նաեւ Կոմիտասի, 

Թումանեանի ծննդեան 150ամեակի եւ Հոգելոյս Գարեգին Ա 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի վախճանման 20րդ տարելիցի 

ոգեկոչման կազմակերպչական հարցերով:   

 

Ուրբ 17 Մայիս – Օրհնութեամբ Սրբազան Հօր եւ  

կազմակերպութեամբ Հայ Եկեղեցւոյ Երիտասարդաց 

Միութեան, գլխաւորութեամբ Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ 

Համբարձումեանի, Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ  տեղի 

ունեցաւ բարի գալստեան երեկոյ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ միաբան, 

Գանատա ծնած եւ մեծցած, Հոգեշնորհ Տէր Հրանդ Վարդապետ 

Թահանեանի, որ Սիտնի կը գտնուէր ընտանիքի անդամներու 

այցելութեան առիթով: Մեծ հետա-քրքրութեամբ յիսունի 

հասնող ներկաները ունկնդրեցին սփիւռքի մէջ մեծցած 

երիտասարդ հոգեւոր հօր մաքուր հայերէնով հանդէս գալը, թէ 
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ինչպէս ան նուիրուած էր հոգեւոր կեանքին եւ թէ ինչպէս հայկական կրթօճախի մէջ իր ուսանիլը ազդած էր 

առնելու իր որոշումը: Աւարտելէ ետք իր համալսարանական ուսումը, հեռու հայկական մթնոլորտէն, ան որոշած 

էր իր կեանքը նուիրել Աստուծոյ եւ Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ, ուր ան անցուցած էր իր մանկութիւնն ու 

երիտասարդութիւնը: Իր խօսքին մէջ Հայր Հրանդ նշեց թէ նախ քան իր ուխտը կատարելը ան կատարած էր 

խորքային ուսումնասիրութիւններ զանազան հաւատքներու, փիլիսոփայութիւններու եւ տեսութիւններու, ինչպէս 

Մեծ Բամբիւնը, Հոլովոյթը, բայց Քրիստոնէութիւնն ու Աստուծոյ խօսքը զինք ուղղած էին եզրակացնելու թէ 

Ամենակարող Աստուած էր ստեղծիչը ամէն ինչի: Իր աստուածաբանական ուսումնասիրութիւնները զինք ուղղած 

էին դէպի Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսարան՝ Անթիլիաս, Լիբանան եւ ուր այժմ կը ծառայէ որպէս 

Էքիւմէնիզմի ընդհանուր պատասխանատու: Հարցումներու պատասխանելէ ետք, իր դասախօսութեան երկրորդ 

բաժնին մէջ Հայր Սուրբը Փաուըր Փոյնթով ցոյց տուաւ շատ հետաքրքրական  ամփոփ պատկեր մը բոլոր այն 

հանգրուաններուն, որոնք կը կը սահմանեն «Հայ Քրիստոնէութիւն»ը: Ան բաղդատեց այդ հանգրուանները արեւու 

խաւարումի մը:  Ան ընդգծեց մեր պատմութեան խաւար եւ լուսաւոր ժամանակաշրջանները սկսելով առաջին 

լուսաւորիչներէն, առաքեալներ Սբ Թադէոսէն եւ Բարթողոմէոսէն, որոնք առաջին դարուն Աւետարանի պատգամը 

բերին Հայաստան, անցնելով հաւատքի՛  համար Սանդուխտ Կոյսի,  Գայանեայց եւ Հռփսիմեանց կոյսերու  

նահատակութեան,  Սբ Գրիգոր Լուսաւորիչի հեթանոսներու քրիստոնէականացման եւ առաջին ամենայն հայոց 

կաթողիկոսութեան հիմնումին, Գրերու գիւտին եւ Աստուածաշունչի թարգմանութեան, Վարդանանցին, որով 

ապահովուեցաւ հայ ժողովուրդին քրիստոնէութեան պաշտամունքի իրաւունքը: 
 

Իր բացման խօսքով Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան բարի գալուստ մաղթեց Հայր Սուրբին եւ ներկայացուց 

անոր հակիրճ կենսագրութիւնը իսկ փակման խօսքին մէջ Տէր Հայրը շնորհակալութիւն յայտնեց Հայր Հրանդին եւ 

զինք հրաւիրեց կատարելու փակման աղօթքը: Ան հրաւիրեց երիտասարդութիւնը, որ ձեռնարկէն ետք 

կազմակերպուած հիւրասիրութեան ընթացքին Հայր Սուրբին հետ աւելի մօտէն ծանօթանան եւ խօսին զիրենք 

յուզող հարցերուն մասին: 

 

Շբ 18 Մայիս – Ուրբաթ 17 Մայիսի երեկոյեան Սրբազան Հայրը մեկնեցաւ Մելպուրն 

նախագահելու համար 2019ի Թեմական Պատգամաւորական Ժողովին (ԹՊԺ): 

Սովորութիւն է որ ԹՊԺն գումարուի Մայիս ամսու երրորդ Շաբաթ եւ Կիրակի օրերը, 

տարի մը Սիտնիի եւ տարի մը Մելպուրնի մէջ: Շաբաթ առաւօտ ժամը 9.30ին տեղի 

ունեցաւ Կալուածոց Յանձնախումբի ժողովը նախագահութեամբ Սրբազան Հօր: 

Ընդհանուր ժողովը քննարկեց զանազան հարցեր կալուածներու առնչուած եւ բանաձեւ 

որոշեց Կալուածոց Յանձնախումբի գործադիր վարչութեան՝ առ ի գործադրութիւն: Ժամը 

12.30ին սկսաւ ԹՊԺը ներկայութեամբ 25 իրաւասու անդամներու: ԹՊԺին իրաւասու  

ձայնով  կը  մասնակցին Սրբազան Հայրը,  Ծուխերու հոգեւոր  հովիւները,  
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Թեմական Խորհուրդի անդամները,  Ծխական խորհուրդներու անդամները: Խորհրդակցական ձայնով ի պաշտօնէ 

կը մասնակցի Դիւանապետը: Սրբազան Հօր հրաւէրով ժողովին դիտորդի կարգավիճակով, հրաւիրուած էին երեք 

երիտասարդներ Եկեղեցիներու երիտասարդական կառոյցներէն, որոնցմէ ներկայ էին երկու ներկայացուցիչներ: 

Սրբազան Հայրը հրաւիրած էր նաեւ դիտորդներ Նոր Զելանտայէն, Փըրթէն, Ատըլէյտէն, Պրիսպընէն, ուր կան 

փոքրաթիւ համայնքներ: Ատըլէյտէն ներկայ էր Օրիորդ Հէլէնա Գասպարեան, որ ներկայացուց ժողովին Ատըլէյտի 

համայնքին ընդհանուր պատկերը եւ կատարեց իր առաջարկները: Միւս շրջաններէն հրաւիրեալները կամքէ 

անկախ պատճառներով չէին կարողացած մասնակցիլ: Ժողովը լսեց Սրբազան Հօր եւ Թեմական Խորհուրդի զոյգ 

տեղեկագիրները, վաւերացուց նիւթական տեղեկագիրը, ինչպէս նաեւ պիւտճէն, լսեց երիտասարդական 

միութեանց տեղեկագիրները եւ առաջարկները, հանեց իր բանաձեւը առ ի գործադրութիւն Թեմական Խորհուրդին 

կողմէ: Ժողովի ատենապետութիւնը ձեռնհասօրէն վարեց Պրն Զաւէն Եաղլճեան իր հետ դիւանի անդամներ 

ունենալով Օրիորդներ՝ Ռոպերթա Հօսիկեան (Անգլերէնի ատենադպիր) եւ Յասմիկ Եայլայեան (Հայերէնի 

ատենադպիր):  

 

Սուրբ Աստուածածին Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդը 

բարձր մակարդակով կատարած էր ժողովի բոլոր 

կարգադրութիւնները իսկ Տիկնանց Յանձնախումբը 

ստանձնած էր ճաշերու պատրաստութիւնը: Կէսօրուան 

դադարին, Սրբազան Հայրը ընկերակցութեամբ Սուրբ 

Աստուածածին Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի ատենա-

պետին եւ Դիւանապետին այցելեց եկեղեցւոյ կից 

Ակինեան Շաբաթօրեայ Վարժարանը, ուր դասարան առ 

դասարան շրջելով խրախուսեց աշակերտները, դասա-

ւանդող ուսուցչուհիները եւ օրհնեց զանոնք: Ժողովը իր 

աւարտին հասաւ ժամը 7.30ին, որմէ ետք ժողովա-

սրահին մէջ տեղի ունեցաւ պաշտօնական ընթրիք 

հիւրասիրութեամբ Սուրբ Աստուածածին Եկեղեցւոյ 

Ծխական Խորհուրդին եւ Տիկնանց յանձնախումբին: 

Յաջորդ առաւօտ Սրբազան Հայրը հանդիսապետեց 

Կիրակիի Պատարագին, զոր մատուցեց Հոգեշնորհ Տէր 

Երեմիա Վարդապետ Աբգարեան, Հոգեւոր Հովիւ Սուրբ 

Երրորդութիւն եկեղեցւոյ: Պատգամաւորները, հաւա-

տացեալ ժողովուրդին հետ միասին հաղորդուեցան եւ 

ունկնդրեցին Սրբազան Հօր ոգեւորիչ քարոզը: Աշխա-

տանքի նոր շրջան մը կը բացուի թեմական խորհուրդին 

համար, Աստուծոյ կամքով եւ Սրբազանին ու 

Թեմականին ջանքերով 2019-2020 տարեշրջանին 

Առաջնորդարանը կը դառնայ  մեղուափեթակ եւ 

հոգեւոր դաստիարակութեան կեդրոն: Սրբազան Հայրը, 

ընկերակցութեամբ Ատենապետ Պրն Սարգիս Տէր 

Պետրոսեանի, Կիրակի երեկոյ վերադարձաւ Սիտնի: 
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Բշ 20 Մայիս – Դիւանապետ Նշան Պասմաճեանի հետ միասին 

Սրբազան հայրը Առաջնորդարանին մէջ ընդունեց Գանատահայ 

մտաւորական, բանաստեղծ եւ երկար տարիներու Մոնթրէալի 

Սուրբ Յակոբ Վարժարանի Հայերէնի ուսուցիչ Պրն Յարութիւն 

Պէրպէրեանը, որ Համազգայինի Շրջանային Վարչութեան կողմէ 

մէկ ամսուան համար Սիտնի հրաւիրուած էր ուսումնասիրելու 

Համազգայինի ամէնօրեայ եւ շաբաթօրեայ վարժարաններուն 

Հայերէնի ուսուցման մեթոտները 

եւ առաջարկներ ներկայացնելու 

Շրջանային Վարչութեան: Ազգային 

հարուստ փորձառութիւն ունի Պրն 

Պէրպէրեան եւ հեղինակ է բանաստեղծական 4 հատորներու: Սրբազանն ու հիւրը 

ունեցան մօտ երկու ժամուան սիրալիր զրոյց եւ քննարկեցին Հայ դպրոցն ու 

եկեղեցին յուզող զանազան հարցեր: Պրն Պէրպէրեանի այցը Սիտնի անկասկած իր 

դրական ազդեցութիւնը պիտի թողու մեր կրթական համակարգին վրայ: 10 Մայիսին 

Պրն Պէրպէրեան դասախօսութիւն մը տուաւ Բանոյեան Կեդրոնին մէջ նիւթ 

ունենալով՝ Արեւմտահայ Արդի հայ Բանաստեղծութիւնը: Ներկայ էին աւելի քան 80 

գրասէրներ: Ձեռնարկին հրաւիրուած էր նաեւ Դիւանապետը եւ որ հրաւիրուեցաւ 

կատարելու փակման խօսքը:  

 

Դշ 22 Մայիս – Ընդառաջելով նահանգապետուհի Գլատիս Պէրէճիքլեանի հրաւէրին Դիւանապետը մասնակցեցաւ 

Խորհրդարանի Իֆթարի Ճաշկերոյթին: Ներկայ էին 200ի շուրջ կրօնական, կառավարաութեան եւ ընդդիմադիր 

կուսակցութեան ներկայացուցիչ խորհրդարանի անդամներ ու նախարարներ: Իֆթարի այս ճաշկերոյթները 

առիթներ են յարաբերական աշխատանքի տարածման: 

 

Եշ 23 Մայիս – Սրբազան Հայրն ու Դիւանապետը 

Առաջնորդարանին մէջ ընդունեցին Համազգային Նայիրի 

եւ ՀՄԸՄ Արարատ մասնաճիւղի Վարչութեան նորընտիր 

անդամները յանձինս՝ Քլար Յարութիւնեանի, Մարիա 

Ղահրամանեանի, Անի Պօղոսեանի, Քարէն Պօղոսեանի, 

Թադէ Քարամեանի, Ռազմիկ Ասատրեանի եւ Արմօնդ 

Հայրապետեանի:  Վարչութեան այցելութիւնը կը միտէր 

Սրբազան Հօր ներկայացնելու նոր վարչութեան անդամ-

ները եւ շնորհաւորելու Սրբազան Հայրը Արքութեան 

տիտղոսի տուուչութեան համար: Այս առիթով Վարչու-

թիւնը գեղեցիկ յուշանուէրով մը պատուեց Սրբազան 

Հայրը: Սրբազան Հայրը դրուատանքով արտայայտու-

եցաւ Նայիրիի տարած հայապահպանման ի նպաստ 

մարզամշակութային աշխատանքին մասին: Ան իր 

պատրաստակամութիւնը յայտնեց իր ներդրումը կատարելու որեւէ աշխատանքի մէջ ուր վարչութիւնը յարմար կը 

նկատէ տանիլ իր  կամ որեւէ հոգեւորականի կողմէ: Սրբազան Հայրը ըսաւ միասնական աշխատանքով է միայն որ 

կրնանք համայնքին եւ մեր գալիք սերունդներուն ծառայել: Վարչութեան անդամները, գլխաւորութեամբ 

Առաջնորդարանի բարերար Թադէ Քարամեանի զանազան հարցեր ուղղեցին Սրբազան Հօր, որոնց սպառիչ 

պատասխան տուաւ Սրբազան Հայրը: Քննարկուեցան օտար ամուսնութիւններու, Թումանեան Շաբաթօրեայ 

վարժարանի եւ Հայ ժողովուրդի հոգեբանութեան վերաբերող հարցեր: Սրբազան Հայրը, ինչպէս միշտ կրկնած է, 

ըսաւ թէ Առաջնորդարանին դռները միշտ բաց են կազմակերպութիւններու առաջ՝  համատեղ աշխատանք 

տանելու համար:  Յուսով ենք որ մօտ երկու ժամուան սիրալիր այս հանդիպումը յարաբերութեան եւ 

համագործակցութեան նոր էջ կը բանայ Առաջնորդարանի եւ Նայիրիի միջեւ:  

 

Ուրբ 24 Մայիս – Ընկերակցութեամբ Ատենապետ Սարգիս Տէր Պետրոսեանի եւ Դիւանապետ Նշան Պասմաճեանի, 

ընդառաջելով Համազգային Գօլստըն Ճեմարանի տնօրէնութեան հրաւէրին, Սրբազան Հայրը ներկայ գտնուեցաւ 

Ճեմարանի աւանդական Մեծ Ծնողներու հաւաքին, կազմակերպուած Ծնողաց Յանձնախումբին եւ Տնօրէնութեան  
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կողմէ եւ որ տեղի ունեցաւ վարժարանի Նալպան-

տեան սրահին մէջ մասնակցութեամբ 300ի հասնող 

ծնողներու, մեծ ծնողներու, ուսուցիչներու եւ 

աշակերտութեան: Ներկայ էին նաեւ հայկական 

զանազան կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչ-

ներ: Ձեռնարկին մասնակից էր վաստակաւոր 

հայրենի երգիչ Մկրտիչ Մկրտիչեան, ծանօթ որպէս 

«Մակիչ»: Երգիչը Աւստրալիա կը գտնուէր Հայաս-

տանի առաջին հանրապետութեան 101րդ տարե-

դարձի միջոցառումներուն իր մասնակցութիւնը 

բերելու համար: Ան «Հոռովել»ով եւ «Մեր Հայոց 

Լեզուն» երգերով ծափողջոյններ խլեց հանդիսական-

ներէն: Հանդիսավարութեամբ Տիկին Սօնիա Պետրոս-

եանի (Հայերէն) եւ Սթիվ Ֆէրհատի(Անգլերէն) ներ-

կայացուեցաւ ճոխ գեղարուեստական յայտագիր մը, 

պատրաստուած Ուսուցչուհիներ Փէրի Մինասեանի, 

Արփի Դաւիթեանի, Պեթի Մարաշլեանի եւ Այտա 

Սարեանի կողմէ, ուր պարերով, երգերով եւ թատրոն-

ներով մեր պատանի աշակերտներն ու աշակերտու-

հիները կու գային անգամ մը եւս ապացուցելու իրենց 

մեծ հայրիկներուն ու մայրիկներուն, թէ իրենց 

գուրգուրանքը, խրատները, դաստիարակութիւնը 

յում պէտս չէին եղած եւ իրենք հպարտ էին իրենց 

հայութեամբ եւ վճռակամ՝ օղակ հանդիսանալու 

զիրենք յաջորդող սերունդներուն հայ պատկանելիու-

թեան պահպանման մէջ: Մթնոլորտէն խանդավառ-

ուած կատարուեցաւ մօտ $11,000 նուիրատութիւն: 

Խօսք առաւ Ճեմարանի տնօրէն Պրն Էտի Տէմիրճեան, 

որ Հայերէն եւ Անգլերէն լեզուներով բարի գալուստ եւ 

շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր ներկաներուն եւ 

անգամ մը եւս շեշտեց թէ Ճեմարանի առաքելութիւնն 

էր ծառայել Հայ համայնքի կրթական պէտքերուն: 

Բեմ հրաւիրուեցաւ Ճեմարանի շրջանաւարտ եւ այժմ 

մանկական գիրքերու հեղինակ (Արեւելահայերէն, 

Արեւմտահայերէն, Անգլերէն) Տիկին Թինա 

Ջուլֆայեան, որուն հրատարակած վերջին 10 գիրքե-

րուն շնորհահանդէսը տեղի ունեցաւ: Հեղինակը 

խօսք առաւ եւ իր երախտագիտութիւնը յայտնեց 

դպրոցի տնօրէնութեան, Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ, 

մանաւանդ Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձում-

եանին, որ իր ցուցմունքներով սատար հանդիսացած 

էր այս գեղեցիկ հատորներուն հրատարակման: Ապա 

բեմ հրաւիրուեցաւ Սրբազան Հայրը, որ իր խօսքին 

մէջ շեշտեց այս օրուան կարեւորութիւնը նշելով երեք 

կէտեր, նախ՝  որ այսօր Մայիս էր եւ այդ մեր 

յաղթանակի ամիսն էր Վարդանանցով, Սարտարա-

պատով, Հայաստանի անկախութեան հռչակմամբ, 

Շուշիի յաղթանակով եւ այլք: Երկրորդ, որ Մեծ 

Ծնողներու յարգանքի օրն էր, անոնց երախտա-

գիտութիւն յայտնելու օրը եւ թէ անոնց օրհնաբեր 

ներկայութիւնը որքան կարեւոր էր մեր կեանքէն 

ներս, երրորդ՝ այդ օրը թոռներուն գիրք նուիրելու օրն 

էր: Սրբազան Հայրը մեծապէս տպաւորուած էր 

Գօլստընի այս սովորութենէն որ մեծ հայրերն ու 

մայրերը բռնելով իրենց թոռներուն ձեռքերէն զանոնք 

կ'առաջնորդէին Չափրազեան Գրադարան, ուր գրա-

դարանապետուհի Տիկին Այտա Սարեանի տնօրի-

նութեամբ եւ կամաւոր աշակերտներու օգնութեամբ 

մեծ ծնողները գիրքեր կը գնէին եւ կը նուիրէին իրենց 

թոռներուն: Քաջալերուած՝ Սրբազան Հայրը ինքն ալ 

երկու աշակերտուհիի « մեծ հայրիկութիւն» ըրաւ եւ 

անոնց համար գնեց գիրքեր: Սրբազանը դրուատեց 

Տիկին Ջուլֆայեանի տարած աշխատանքը եւ 

քաջալերեց հանդիսականները Հայերէն գիրքերով 

հարստացնելու իրենց հայկական օճախները: Հանդի-

սութիւնը աւարտեցաւ Սրբազան Հօր Պահպանիչով: 

Ապա, Տնօրէն Տէմիրճեանի ուղեկցութեամբ Սրբազան 

Հայրը այցելեց Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան 

հիմնադիր Արամ Մանուկեանի կիսանդրիին զետե-

ղուած Ճեմարանի շրջափակին մէջ: 

 

Կիր 26 Մայիս - Ընդառաջելով ՀՕՄի Շրջանային Վարչութեան հրաւէրին  Առաջնորդ Սրբազան Հայրը, 

ընկերակցութեամբ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի, Տիարք Սարգիս Տէր Պետրոսեանին,Պետրոս Զօրլուի, 

Աւօ Գարակէօզեանին եւ Դիւանապետին մասնակցեցաւ ՀՕՄի օրուան տօնակատարութեան ի ներկայութեան 300ի  
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շուրջ ՀՕՄուհիներու, հանդիսատեսներու, հայկական 

համարեա բոլոր կազմակերպութիւններու 

ներկայացուցիչներու՝ North Ryde School of Arts 

Community Centreի մէջ: Աւանդութիւն դարձած 

ձեռնարկի ընթացքին Շրջանային Վարչութիւնը 

հակիրճ հաշուետուութիւն մը տուաւ ժողովուրդին իր 

տարած միամեայ գործունէութեան մասին: Չորս 

ՀՕՄուհիներ պարգեւատրուեցան ՀՕՄի շքանշանով, 

Տիկնայք՝ Յասմիկ Զառացեան, Արշալոյս Թէհմիզեան, 

Արշալոյս Մանճիկեան եւ Նահանգապետուհի Օրդ. 

Գլատիս Պէրէճիքլեան: Հանդիսավար՝ Տիկին Սօնիա 

Պետրոսեան: Շրջ Վարչութեան ատենապետուհի 

Տիկին Նորա Սեւակեանի սրտի խօսքէն ետք բեմ 

հրաւիրուեցաւ նահանգապետուհին, որ սահուն 

Հայերէնով տուաւ իր պատգամը: Ան ըսաւ « ՀՕՄի 
օրը պէտք է նուիրենք հազարաւոր ՀՕՄուհիներուն եւ 
զիրենք յիշենք իրենց նուիրումին համար, անոնք 
ջահը վառ պահեցին եւ փոխանցեցին սերունդէ 
սերունդ: 16 տարիէ ի վեր ես քաղաքական 
աշխատանքի մէջ եմ եւ նեցուկը ունիմ ՀՕՄին: Եթէ 
ՀՕՄուհին զիս չընդունէր իր գրկին մէջ ես չէի ըլլար 
հոն ուր որ եմ այժմ»: Հայ Երիտասարդաց Դաշնակ-

ցութեան երիտասարդ անդամներ հարցումներ 

ուղղեցին Նահանգապետուհիին, որոնց ան Հայերէ-

նով պատասխանեց: Հետեւեալ գաղափարները 

արտայայտեց Օրիորդ Պէրէճիքլեան, զորս ամփոփ կը 

ներկայացնենք. «Իմ մաս կազմելովս Հայ Երիտասար-
դաց Դաշնակցութեան շահած եմ ինքնավստահ-
ութիւն եւ ժողովական կեանքի մէջ ձեռներէցութիւն: 
Ժողով վարելը ես այնտեղ սորվեցայ: Ժողովական 
կեանքի այս փորձառութիւնս մեծ օգուտ ունեցաւ 
ինծի ապագայի գործունէութեանս մէջ: Այնտեղ նաեւ 
սորվեցայ թէ ինչպէս զոհողութիւն կարելի է ընել, 
ինչպէս ուրիշը հասկնալ: Այսօր իմ կեանքս այդ է եւ 
ես իմ նահանգիս զոհողութիւն ընելով է որ զայն 
կ'արժեւորեմ: Չզղջացի երբ թողուցի դրամատան մէջ 
իմ գործս եւ որոշում առի քաղաքականութեան մէջ 
մտնել: Շատ դժուար որոշում էր: Սակայն մտածեցի 
որ օր մը չզղջամ որ դժուար ճամբան չէի ընտրած եւ 

դիւրինով գոհացած էի: Իմ խորհուրդս է երիտասարդ 
սերունդին որ մարդ պէտք է ընդունի այն ինչ որ 
կեանքը իրեն կը հրամցնէ: Այն ինչ կը վերաբերի 
ապագային՝ ես անոր մասին շատ չեմ մտածեր, մէկ 
բան գիտեմ որ գործդ լաւ պէտք է ընես, խղճմտանքով 
եւ անսակարկ, այլապէս ապագայ չես ունենար»: 
Նահանգապետուհին իր պատասխաններուն մէջ 

շեշտ դրաւ լաւատեսութեան հանգամանքին վրայ: « 
Լաւատեսութիւնն է որ քու ճամբադ կը բանայ, ես 
միշտ լաւատես եղած եմ եւ այդպէս յառաջ գացած»: 

Նահանգապետուհիին տուած խորհուրդները վստա-

հաբար պիտի քաջալերեն մեր երիտասարդները 

քալելու Գլատիսի ճամբով եւ նոր Գլատիսներ պիտի 

ուրուագծուին Աւստրալահայ գաղութի հորիզոնին 

վրայ: Գեղարուեստական գեղեցիկ յայտագիր մը 

ներկայացուեցաւ, որմէ ետք բեմ հրաւիրուեցաւ 

Սրբազան Հայրը տալու համար իր պատգամը եւ 

կատարելու փակման աղօթքը: Սրբազան Հայրը 

ըսաւ, որ ինք միշտ նեցուկ կանգնած է ՀՕՄին, ապա 

շարունակելով՝«  յատկանշական է ՀՕՄի ծննդեան 
թուականը, ինչ զարմանահրաշ ծնունդ է ան: Հարց 
պէտք է տանք մենք մեզի թէ ո՞վ պիտի զբաղէր 
Կիլիկիայով, Հայոց Ցեղասպանութենէն հազիւ 
ճողոպրած Հայ որբով, ո՞վ պիտի խնամէր Ա. Հանրա-
պետութիւն ապաստանած որբերը, եթէ չըլլար ՀՕՄը:  
ՀՕՄուհիները ամէն տեղ են Սփիւռքի մէջ եւ այդ 
իրենց նուիրումին արդիւնքն է:  Կը շորհաւորեմ 
եզակի աշխատանք տարած Հօմուհիները, որոնք 
արդարօրէն գնահատուեցան այս գիշեր, անոնք 
ռահվիրաներ են, որոնց օրինակով է որ պիտի գործեն 
ՀՕՄի փաղանգները: Անոնք կառչած ՀՕՄի 
աւանդութեանց ՀՕՄի շունչով պիտի դաստիարակեն  
ՀՕՄի  գալիք սերունդները: Իսկ այստեղ ունինք 
բարձրարժէք ՀՕՄուհի  Գլատիս Պէրէճիքլեանը, եթէ 
անգլիացիք ունին երկաթեայ տիկին մենք ունինք  
բարձր արժանիքներով Ադամադեայ Տիկին, 
ադամանդակուռ նկարագրի տէր Հայուհի, որուն 
տարած աշխատանքը յօգուտ Աւստրալիոյ եւ ի փառս 
Հայ ժողովուրդին հսկայ է:  
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Բշ 27 Մայիս – Սրբազան Հայրը նախագահեց Կալուածոց Յանձնախումբի ժողովին որ քննարկեց 18 Մայիսին 

Մելպուրնի մէջ գումարուած Կալուածոցի ընդհանուր ժողովին ներկայացուած առաջարկները: 

 

Դշ 29 Մայիս  –  Յատուկ ժամադրութեամբ Սրբազան Հայրն ու 

դիւանապետը քաղաքավարական այցելեցութիւն մը տուին հարեւան 

Էմմանուէլ Սինակոկ, որ կը պատկանի Հրեայ Յառաջդիմական 

Շարժումին, բոլորովին տարբեր՝ Հրեայ Ուղղափառներէն եւ ուր 

ընդունուեցան Սինակոկի Րաբբի Նիքոլ Րոպըրթսի եւ Տիկին Փօլին 

Լազարուսի կողմէ: Ընդունելութեան ընթացքին Րաբբին եւ Տիկին 

Լազարուս բացատրութիւն տուին իրենց հիւրերուն Յառաջդիմական 

Շարժումին, Սինակոկին եւ անոր գործունէութեան մասին, ան ըլլայ 

բարեսիրական, երիտասարդական, մանկամսուրի վերաբերեալ 

եւայլն: Րաբբին շրջապտոյտ մը կատարեց հիւրերուն հետ Սինակոկի 

աղօթավայրին մէջ եւ յաւելեալ բացատրութիւն տուաւ ծէսերուն 

մասին: Մէկուկէս ժամուան սիրալիր ընդունելութեան աւարտին 

Րաբբին խոստացաւ այցելել Առաջնորդարան եւ աւելի ամրապնդել 

բարի դրացնութեան կապերը: 
 

Եշ 30 Մայիս – Համբարձման Տօնին առթիւ Սրբազան Հայրը պատարագեց Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ 

մասնակցութեամբ Արժանապատիւ Տէր Նորայր Աւագ Քահանայ Բաթանեանի, Տէր Պարթեւ Քահանայ 

Գարագաշեանի եւ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի, ինչպէս նաեւ Լուսաւորիչ դպրաց խումբի կարգ մը 

անդամներուն, սարկաւագներու եւ դպիրներու: Աշխատանքի օր ըլլալով ներկայ ժողովուրդին թիւը նուազ էր քան 

սովորական Կիրակի օրերու թիւը: Յաւուր պատշաճի քարոզեց Սրբազան Հայրը, բացատրելով Համբարձման 

Խորհուրդին իմաստը: Յաւարտ Պատարագին տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն Էտկարեան սրահին մէջ: Սրբազան 

Հայրը զօրաւիգ է եւ հետամուտ մեր աւանդութեանց պահպանման եւ առ այդ մեր ազգային-եկեղեցական տօները 

կը յիշատակէ իրենց օրերուն:  
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               Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի 

           Շնորհաւորական Ուղերձը  

           Հանրապետութեան Տօնի Առիթով 
 

  

 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից Հայրապետական Մեր օրհնութիւնն ու շնորհաւորանքներն 

ենք բերում հայրենաբնակ եւ աշխարհասփիւռ մեր ժողովրդին՝ Հանրապետութեան օրուայ առիթով:  

Հայաստանի առաջին Հանրապետութեան հռչակումը իրականութիւն դարձաւ մայիսեան հերոսամարտերում 

մեր հայրերի քաջագործութիւններով: Նրանց փառապանծ յաղթանակը դարձաւ հիմքը մեր անկախ 

պետականութեան վերահաստատման, որը դարաւոր երազանքն էր մեր ժողովրդի:  

Յանուն հայրենիքի, մեր ինքնութեան ու պետականութեան համար պայքարած խրոխտ հայորդիների 

սխրանքը, ազգի ու մեր սրբութիւնների հանդէպ սիրոյ եւ հաւատարմութեան վկայութիւնը պատգամ է 

իւրաքանչիւրիս՝ լինելու արժանաւոր ու նուիրեալ զաւակը ազգի եւ հայրենեաց: Սիրելիներ, այսօր էլ նոյն ոգով, 

միասնականութեամբ կարող պիտի լինենք պահպանել մեր անկախ պետականութիւնը, Հայաստանում եւ 

Արցախում մեր ձեռքբերումները՝ վաղուայ օրուայ լաւատեսութեամբ շարունակելով զարգացող երկիր կառուցել եւ 

կերտել շէն ու լուսաւոր մեր ապագան:  

Ի խորոց սրտի Մեր աղօթքն ու մաղթանքն է, որ Երկնաւոր Տէրը զօրացնի եւ անսասան պահի հայրենի մեր 

պետականութիւնն ու օգնական լինի աշխարհասփիւռ մեր ժողովրդին՝ արգասաւորելով ի սէր հայրենեաց բոլորիս 

ջանքերն ու իրագործումները: 
 

Օրհնութեամբ` 

ԳԱՐԵԳԻՆ Բ 

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ 

 

 

 
 
 

MESSAGE OF HIS HOLINESS KAREKIN II, SUPREME PATRIARCH AND CATHOLICOS OF ALL 
ARMENIANS, ON THE FIRST ARMENIAN REPUBLIC DAY 

 

From the Mother See of Holy Etchmiadzin, we are extending our blessings and congratulations to our people on the 

occasion of the First Armenian Republic Day. 

 The declaration of the First Republic of Armenia became a reality in the May heroic battles through the courage of 

our fathers. Their glorious victory became the basis of the re-establishment of our independent statehood, which was a 

century-old dream for our people. 

 The heroic deeds of the Armenians who have struggled for our homeland, our identity and statehood, the testimony 

of love and faithfulness towards the nation and our sanctuaries is a message to each of us to be a worthy and devoted child of 

our nation and homeland. Dear faithful, today with the same spirit and unity, we must be able to maintain our independent 

statehood, our achievements in Armenia and Artsakh, and with the optimism of tomorrow, to continue building a 

developing country and a bright future.  

We pray that God keep our statehood and Homeland strong under His Holy Right Hand, supporting the Armenian 

nation dispersed throughout the world and granting success to all our efforts for the love of the Homeland. With Blessings 

 

KAREKIN II CATHOLICOS OF ALL ARMENIANS 
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DIOCESAN NEWS 
 

Thursday 2 May – The Primate His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian, with the Chancellor Deacon Nishan 

Basmajian, received the Armenian Relief Society (ARF or HOM) Regional Committee in the Diocesan Centre. The purpose 

of the Committee’s visit was to congratulate the Primate on the bestowal of his new 

title and to formally invite him to the 26 May HOM Event at which the NSW Premier 

Gladys Berejiklian will attend. During the visit, the Primate was informed of the 

current activities of the Society, its chapters and as always, expressed his support of 

their challenging endeavours. The HOM Committee members thanked the 

Archbishop, the Diocesan Council and the Parish Priests for their support and 

encouragement of all HOM events. Suggestions were exchanged and mutually agreed 

to combine efforts to benefit our growing younger generations in our families and the 

Homeland. Emphasis was placed on education and biblical teaching. During the one 

and a half hour constructive meeting a new window of opportunity was unveiled 

between the Diocese and HOM.  The Primate and Chancellor confirmed their 

participation in the abovementioned calendar event. 
 

Friday 3 May –  

At the invitation of the 

Homenetmen Training 

Committee, the Primate 

accompanied by the 

Chancellor participated 

in a seminar on leader training held in the Naremburn Park 

Hall. The Archbishop gave a summary of the Holy Mass, the 

Holy Sees of the Armenian Apostolic Church and the national 

profile of the Church. The leaders raised a range of questions 

and the Primate provided detailed responses to each. He invited 

the Homenetmen leaders to a sequel seminar in the Diocesan 

Centre and declared to all attending that he is prepared to 

dedicate his time and energy to the education of the younger 

generation. The commitment to education of Homenetmen is truly commendable, forging the way to grow and develop new 

leaders and their understanding of the role of the Armenian Church in an integrated national and church life. 
 

Saturday 4 May - The Chancellor Nishan Basmajian was present at the lecture organised by the AGBU Sydney Chapter of 

visiting AGBU Central Board Member, Founder and President of the Armenian Virtual College (AVC), Dr Yervant Zorian. 

Dr Zorian who resides in San Francisco is the designer of 35 inventions. The AVC commenced 2006 for individual learning  
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and developed into the wider platform benefitting Armenian schools in 

2009 by teaching students; and presently reaching the Sydney AGBU Alec 

Manoogian Saturday School students, in Armenian language, history, 

culture and architecture. The system of learning is available in the Eastern 

and Western Armenian dialects, English, Russian, Spanish, French and 

Turkish. Dr Zorian explained and responded to various questions raised by 

close to 80 keen community members. It is hoped that interest will lead to 

the AVC being implemented in the Sydney and Melbourne Armenian 

communities. Dr Zorian had delivered the same address to the Armenian 

community in Melbourne on 3 May.  
 

Sunday 5 May – Dr Zorian and his wife, Dr Rita Shadarevian-Zorian 

visited the Holy Resurrection Church and the Diocesan Centre 

accompanied by the AGBU Sydney Chapter Chairman Mr Mihran 

Lepejian and Mr Noobar Yacoobian, President of the Armenian 

Society of New Zealand. It is worth noting that in the city of 

Auckland, New Zealand, five students take part in Armenian 

language AVC classes. The visitors were the guests of the Primate, 

the Chairman Mr Sarkis Der Bedrossian and the Chancellor. Dr 

Zorian gave a comprehensive summation of the technology to teach 

language and culture on a wider scale. The discussion resulted in the 

Primate’s decision to appoint a committee under his direction, to 

adopt and implement the AVC within the local community.  
 

Friday 10 May – Under the leadership of Yereckin Hasmik Hambardzumyan, Mothers’ Day was celebrated in the Armenian 

Welfare Centre. The Archbishop congratulated each mother, grandmother and great grandmother; blessing them and 

wishing them good health. The weekly attending senior fathers and grandfathers also conveyed their warm messages to the 

mothers. 
 

Friday 10 May – Chancellor Nishan Basmajian participated in the Islamic Charitable 

Association Iftar Dinner under the auspices of Sheik Salim Alouani, the president of the 

Australian Dar Al Fatwa (the highest Council of Islam) in Liverpool. Several leading 

political figures were present including the Premier, Ministers, Opposition and various 

religious leaders from the Islamic, Christian, Hindu and Bahai faiths, etc. A program of 

entertainment was included. To its credit, this Association has a range of charitable 

institutions and schools teaching Arabic language and religion.  The Association also 

represents Al Azhari, the leading Arabic world theological centre with its university and 

mosque. Two years ago, Archbishop Najarian and the Middle Eastern Church Leaders 

were the guests of the Azhari Immam, Mohammed El Tayeb, and were impressed by his 

open-minded views. The Chancellor and Imam Alouan had the opportunity to converse 

on the potential of inter-faith activities. Dar Al Fatwa is a staunch advocate for the 

ideology of co-existence and harmony, resisting and condemning extremist ideology. 

 

Sunday 12 May  –  Archbishop Najarian was the honoured guest of 

Holy Resurrection Church's Ancillary body to the Parish Council at 

the Mothers’ Day luncheon held in the Edgarian hall following the 

Divine Liturgy. He was joined by Diocesan Council Chairman Mr 

Sarkis Der Bedrossian with his wife, the Reverend Fathers and 

Yeretsgins, Parish Council Chairman Mr Bedros Zorlu and his wife. 

The afternoon was filled with joyfulness, great Armenian hospitality 

and entertainment. The dedicated organising committee of ladies, 

mothers themselves, demonstrated the true essence of motherhood 

in their sacrificial service to ensure everyone had a good time 

celebrating  with  their  families.  The  function  also  served a dual  
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purpose in raising funds for the rehousing project of a family still living in a domik thirty years after the earthquake in 

Armenia. This outreach program is under the direction of the Mother See of Holy Etchmiadzin. The Parish Council of Holy 

Resurrection Church pledged its contribution of 16,000USD to His Holiness Karekin II during the Pontifical Visit earlier this 

year. 
 

Friday 10 May  –  With Reverend Father Avetis Hambardzumyan and 

the Chancellor, Archbishop Najarian received Very Reverend Father 

Hrant Tahanian from the Great House of Cilicia in the Diocesan Centre. 

The Reverend Father was on a family visit in Sydney. During the warm, 

cordial conversation, the Archbishop Najarian suggested he might wish 

to meet with the youth to which he gladly agreed. (Read details of the 

‘Meet and Greet’ in17 May.) 

 

Monday 13 May – Archbishop Najarian presided over the Diocesan 

Council periodic meeting. As the annual Diocesan General Assembly 

date was drawing near, the meeting agenda focused primarily on the 

Assembly; the Diocesan Council Activities and Financial Reports were 

ratified, and the agenda with the format of proceedings confirmed. 

Details of the Assembly are reported separately. The Council meeting 

also discussed the commemorations of the 150th anniversary of Gomidas and Toomanian, as well as the 20th anniversary of 

the passing of Karekin I Catholicos of All Armenians of blessed memory. 

 

Friday 17 May  –  With the blessing of Archbishop 

Najarian the Armenian Church Youth ACYA of the Holy 

Resurrection Church under the leadership of Reverend 

Father Avetis Hambardzumyan hosted a ‘Meet and Greet’ 

evening with Very Reverend Father Hrant Tahanian, a 

Canadian-born Armenian priest who was on a family visit 

in Sydney. It was interesting for the mixed audience of 

fifty comprised of youth and parents to hear from this 

articulate, fluent Armenian-speaking diaspora raised 

young man of how he entered the priesthood and how his 

involvement in the Armenian Church, the Armenian 

community and education in an Armenian school 

impacted on his decision. Following his university studies 

and experiences away from the close knit Armenian 

environment, he had a calling to devote his life to God 

and the Armenian Apostolic Church in which he was 

raised and nurtured from his childhood and throughout 

his youth. In his address, he explained how before making 

a commitment, he explored different faiths, philosophies 

and theories such as the Big Bang and evolution but was 

drawn to the fact that Christianity and God’s Word 

contained the answers to the Almighty Father as the 

Creator of all. His theological studies led him to the Great 

House of Cilicia in Antelias, Lebanon where he currently 

serves as the Ecumenical Director. After an opportunity to 

pose questions on his vocation and the path leading to it, 

the second half of his address was a PowerPoint 

presentation in which he gave an interesting overview of 

the stages or milestones that defined the beginning of 

Armenian Christendom. He compared them to a solar 

eclipse and the phases of light and darkness in our history, 

commencing with the first enlighteners, from the 

Apostles St Thaddeus and St Bartholomew bringing the 

Gospel message to Armenia in the first century, the 

execution of the first Armenian martyr St Sandoukht, 

followed by the martyrdom of St Hripsime and St Gayane 

for their faith, St Gregory the Illuminator for the 

conversion of the Armenian nation from paganism also 

instituted the first Catholicos of All Armenians, St Mesrob 

Mashdots for founding the Armenian Alphabet and 

translating the Holy Bible, and St Vartan with his 

Companions for their martyrdom in the Battle of Avarayr 

which ultimately secured Armenians' right to practice 

Christianity. 

 



 

 - 14 - 

 

 

At the start of the gathering, Father Avetis Hambardzumyan opened 

the session welcoming the Reverend Father to the parish and 

presenting his brief biography. At the conclusion, he thanked Father 

Tahanian inviting him to give the closing prayer and welcomed the 

youth to spend some one on one time to personally make his 

acquaintance whilst everyone else enjoyed refreshments. 

Saturday 18 May – On Friday 17 May in the evening, the Primate left 

for Melbourne, to preside over the 2019 Diocesan General Assembly. As 

has become customary, the Assembly is held on the third Saturday and 

Sunday month of May, alternately in Sydney and Melbourne each year. 

On the Saturday morning at 9.30am the Properties Committee Annual 

General Meeting was held with the Primate presiding. Various matters 

were discussed in relation to the properties and set guidelines for the committee to follow. At 12.30pm the General Assembly 

Meeting commenced with 25 eligible delegates present comprising of the Primate, Parish Priests, Diocesan and Parish 

Councillors. The Chancellor by way of his position was present as 

an observer. At the Primate’s invitation three youth representing 

the three parish youth groups were invited as observers of which 

two were able to attend. The Primate had also invited observers 

from New Zealand, Perth, Adelaide and Brisbane, where small 

communities have been established. Attending from Adelaide was 

Ms Helena Gasparyan who presented a general profile of the 

Adelaide community and put forward her suggestions. Due to 

circumstances beyond their control, the invitees from the other 

communities were unable to attend. The meeting heard the 

Activity 

Reports 

of the Primate and the Diocesan Council, ratified the Financial 

Reports and the Budget; heard the Reports of the youth groups 

with their suggestions, and confirmed the resolutions of the 

meeting for the Diocesan Council to action. The elected Mr Zaven 

Yaghljian as Chairman of the Meeting, Miss Roberta Hosikian, 

English Secretary and Miss Hasmig Yaylayan, Armenian Secretary. 

The St Mary’s Church Parish Council organised and hosted all 

aspects of the two-day meetings to an impressive standard and the 

Ladies Auxiliary had attended to all the meals.  

During the lunchtime interval, the Primate, accompanied by the St Mary’s Church Parish Council Chairman and the 

Chancellor, visited the Aginian Saturday School, met with each class individually, encouraging the students and their 

teachers, bestowing his blessings upon them.  
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The first day’s meetings concluded at 7.30pm, followed by a formal dinner, hosted by the St Mary’s Church Parish Council 

and the Ladies Auxiliary. The next morning, the Primate presided over the Sunday Holy Mass, celebrated by the Parish 

Priest of Holy Trinity Church, Very Reverend Father Yeremia Abgaryan. The delegates joined the community faithful in 

receiving Holy Communion and the Primate’s inspiring sermon. A new phase of service opens for the Diocesan Council. 

With God’s will and the efforts of the Primate and the Diocese, the 2019-2020 year will be a beehive of activity and a centre 

for spiritual education. The Primate returned to his official residence in Sydney Sunday evening, accompanied by the 

Chairman Mr Sarkis Der Bedrossian. 
 

Monday 20 May – With the Chancellor Nishan Basmajian, Archbishop Najarian received 

Canadian intellectual, poet and long-time Montreal St James School Armenian language 

teacher, Mr Haroutiun Berberian, who has been invited to Sydney by the Hamazkaine 

Regional Committee for a one month study of our Hamazkaine day and Saturday School’s 

Armenian language teaching methods and to present his observations and suggestions to the 

Regional Committee. Mr Berberian has a wealth of experience and knowledge and is the 

author of four volumes of poetry. The Primate and guest had opportunity for a pleasant two 

hours of conversation, discussing matters concerning the Armenian schools, church and other 

community issues. The visit by Mr Berberian will undoubtedly leave a positive impression on 

our educational system. On 10 May Mr Berberian delivered a Lecture in the Panoyan Centre 

titled ‘Modern Western Armenian Poetry’.  More than 80 poetry enthusiasts attended the 

event, including the Chancellor who had been officially invited and was asked to deliver the 

closing address. 
 

Wednesday 22 May – By the invitation of Premier Gladys Berejiklian, the Chancellor participated in the Iftar Dinner in 

Parliament House. Close to 200 political, religious, government and general parliamentary members and Ministers were 

present at the Dinner. This Iftar Dinner gives opportunity for the forging of working relationships.  

 

Thursday 23 May - In the Diocesan Centre, the Primate and the Chancellor received the recently elected Hamazkaine Nairi 

and Homenetmen Ararat Chapter committee members; Klar Haroutiunian, Maria Kahramanian, Ani 

Boghosian, Karen Boghosian, Tadeh Karamian, Razmik Assadrian and Armont Hayrabedian. The purpose 

the Committee’s visit was to acquaint the Archbishop with the new team and to congratulate the Primate 

on his recently elevated title to Archbishop. For this occasion, the Committee presented the Primate with 

a beautiful token gift. In response, the Archbishop expressed his appreciation of the commitment of Nairi 

to the preservation of the Armenian identity in the community in the field of sports, and his continued 

commitment to support their efforts in any way with the clergy. He continued that it is only through our 

united work that we can serve our community and the future generations. The committee members, 

headed by Diocesan benefactor Tadeh Karamian, raised various questions directed to the Archbishop who 

responded with comprehensive detail. The topics discussed included the matter of inter-racial marriages, 

the Toomanian Saturday School and the Armenian community psyche. As always, the Archbishop 

reiterated his open door stance to the organisations - to unite in concerted works. We are hopeful that 

this two hour long cordial visit has opened a new page of relations and joint collaboration between the 

Diocesan Centre and Hamazkaine Nairi. 
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Friday 24 May – At the invitation by the Hamazkaine 

Galstaun College Principal, Archbishop Najarian attended 

the Grandparents’ Day celebration, organised by the 

Parents’ Committee, with the Chairman Sarkis Der 

Bedrossian and the Chancellor Nishan Basmajian 

accompanying him. The celebration was held in the 

Nalbandian Hall with close to 300 parents, grandparents, 

teachers and students gathered with representatives of 

several community organisations. Armenian singer 

Megerditch Megerditchian known as ‘Magich’ 

entertained, who is in Australia for the 101st anniversary 

commemorations of the first Republic of Armenia. Master 

of ceremonies, Mrs Sonia Bedrossian (Armenian) and 

Steve Ferhadi (English) introduced an impressive program 

produced by the teachers, Peri Minassian, Arpi Tavitian, 

Betty Marashlian and Ayda Sarian, of the young students 

performing dance, song and plays, validating the care, 

guidance, and discipline of their grandfathers and 

grandmothers has not been in vein and their resolve to 

remain resolute in their national identity. The event 

inspired donations amounting to $11,000. The Principal of 

the College, Mr Eddie Demirdjian delivered his welcome 

address in Armenian and English, emphasising the 

commitment of the College to its mission to serve the 

Armenian community’s educational needs. He invited 

College graduate and currently children’s book author (in 

Western, Eastern Armenian dialects and English) Mrs 

Tina Djoulfayan to the stage for the launch of her first 10 

books. She offered her remarks and expressed her 

appreciation to the College Principal, the Armenian 

Apostolic Church and in particular Father Avetis 

Hambardzumyan who had generously supported the 

project with his advice in the production of the beautiful 

editions. Archbishop Najarian was then invited to the 

stage and in his remarks emphasised three points as to 

why it was important to observe this day: firstly, the 

month of May is one of victory for Armenians with 

Vartanants, Sardarabad and the pronouncement of 

independence with the victory of Shushi, etc; secondly 

because it is a day of respect tribute to Grandparents 

whose presence is so important in our lives; and thirdly 

this day is dedicated to gifting a book to grandchildren. 

The Archbishop was greatly impressed by the College for 

establishing this tradition when grandparents are led by 

the hands of their grandchildren to the Tchaprazian 

Library where under the supervision and guidance of Mrs 

Aida Sarian and volunteer student helpers, they purchase 

books for their grandchildren. Motivated by this, he too 

took on a grandfather’s role and purchased books for two 

students. Archbishop Najarian praised Mrs Djoulfayan’s 

work and encouraged the audience to enrich their homes 

with Armenian books. The Primate closed the function 

with the Prayer of Protection after which College 

Principal Mr Demirdjian accompanied the Archbishop to 

the bust erected on the school grounds of Aram 

Manoogian who declared the first Republic of Armenia.  

 

Sunday 26 May – Having accepted the invitation of the Armenian Relief Society Regional Committee (ARF), accompanied by 

Reverend Father Avetis Hambardzumyan, Messrs Sarkis Der Bedrossian, Bedros Zorlu, Avo Karageuzian and the Chancellor, 

Archbishop Najarian participated in the commemoration of the ARF with about 300 ARF members and representatives from 

nearly all the Armenian community organisations held at the North Ryde School of Arts Community Centre. It has become a 

tradition for the Regional Committee to present a brief annual activities report to the audience. Four members were awarded 

the ARF medal, Mesdames Hasmig Zaratsian, Arshalouys Tehmizian, Arshalouys Manjikian and Premier Gladys Berejiklian, 

The evening Mistress of Ceremony was Mrs Sonia Bedrossian. After Mrs Nora Sevagian, Chairperson of the ARF Committee 

conveyed her heartfelt message she welcomed the Premier who addressed the audience with her fluent Armenian saying, 

“We need to dedicate ARF Day to the thousands of ARF members and remember them for their dedication by which they  
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have kept the beacon alight and have transferred it from generation to 
generation. I have been in political life for 16 years and have had the 
close support of the ARF. If the ARF members had not stood beside me, 
I could not have been in the position I am now.”  Youth from the 

Armenian Youth Federation (AYF) posed questions to the Premier 

which she responded to in Armenian expressing the following ideas 

which are succinctly provided here. ”With my involvement in the 
AYF, I gained self-confidence and an understanding of what serving on 
a committee is all. This is where I learnt how to conduct meetings and 
what it means to get involved in community life. These experiences 
helped me greatly in my future career path. It also taught be what it 
means to serve sacrificially and how to understand others. This is what 
my life is all about now and to meet the needs of my State is what I 

value as satisfaction. I didn’t regret my decision to leave the banking industry and enter into public life although it was a  
very difficult decision for me. I was mindful however that I didn’t want to regret not choosing the difficult path one day and 
compromising on the easy one.  My advice to younger generations is 
that one has to accept whatever life offers us. Whatever lies in the 
future is not something I really think about, but one thing I do know is 
to do the hard work, compassionately with devotion and without 
expectations otherwise you will have no future.  In her responses the 

Premier emphasised to generally have a positive outlook. “A positive 
outlook opens your pathway, I have always been an optimist and with 
that have moved forward.”  The advice shared by the Premier will 

undoubtedly motivate our youth to walk in Gladys’ path and new 

Gladyses will sprout in the horizon of the Australian-Armenian 

community. 

A beautiful artistic program was presented after which Archbishop 

Najarian was invited to the stage to close the evening with his address 

and prayer. He expressed how he has always supported the ARS and continued to say “the birth date of the ARS is 
noteworthy for it is a remarkable birth. We have to ask ourselves, who would have  dealt with the issues in Cilicia, to look 
after the Armenian orphans in the aftermath of the Armenian Genocide, who would have sheltered the orphans of the First 
Armenian Republic if it weren’t for the ARS? ARS women have a presence everywhere throughout the diaspora which is the 
result of their dedication. I congratulate the unique work of the ARS women who have rightfully been recognised this 
evening. Theirs is the pioneering example of the ARS and by its traditions will teach coming generations of ARS members.  
And here we have an ARS member of the highest distinction, Gladys Berejiklian, and if the British have the Iron Lady, we 
have a highly precious Diamond Lady, a dignified description of her character, whose service to Australia and for the praise 
of the Armenian people is enormous. 
 

Monday 27 May – Archbishop Najarian presided over the meeting of the Properties Committee following the Annual 

General Meeting of 18 May to review the suggestions and outcomes from the meeting. 

 

Wednesday 29 May  - Archbishop Najarian and the Chancellor paid a 

courtesy visit to the neighbouring Temple Emanuel belonging to the 

Progressive Jewish Movement, different from the Jewish Orthodox, 

where they were received by the Synagogue’s Rabbi Nicole Robertson 

and Mrs Pauline Lazarus. During the meeting, the Rabbi and Mrs 

Lazarus enlightened their guests on the Progressive Movement, the 

Synagogue and its work which incorporates welfare, youth, preschool 

and so forth. The Rabbi escorted the guests on a tour through the 

Synagogue explaining their various religious services in more detail. At 

the conclusion of the one and half hour cordial visit, the Rabbi promised  

to visit the Diocesan Centre to strengthen our good neighbourhood ties. 
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Thursday 30 May – On the occasion of the Ascension, the 

Divine Liturgy was celebrated in the Holy Resurrection 

Church. The celebrant and homilist was His Eminence 

Archbishop Haigazoun Najarian with the Reverend Fathers 

Avetis Hambardzumyan, Bartev Karakashian, Norayr 

Patanian, members of the Loosavorich choir, deacons and 

acolytes participating. It being mid-week and a work day the 

number of parishioners was few. In his sermon the 

Archbishop explained the significance of the Ascension 

which led the way for the arrival of the Holy Spirit. 
Following the church service, refreshments were served 

in the Edgarian hall. Archbishop is keen in keeping our 

traditions and observing national-ecclesiastical 
commemorations on their days. 

 

 

 

 

 

               Be COME A 

           FRIEND OF THE DIOCESE 
 

 

As these pages of Paros indicate, our Primate with the Diocesan Council, 
Chancellor and associated bodies are here to serve and support our parishes and 
faithful community through our ministry and mission. 
 

The reality is that the extent of our work and outreach is dependent on the 
financial resources available to support our programs and ongoing expenses. 
 

The Friends of the Diocese Program was launched in October 2018 to ensure the Diocese has 
sufficient operating funds to maintain and sustain its programs which include outreach to 
mission parishes, Christian education, youth initiatives, community-building, and ecumenical 
relations. 
 

The Program is seeking endowments, a promise to commit an annual amount to support the 
work of the Diocese. This commitment will demonstrate how passionately one cares about the 
mission of the Armenian Apostolic Church and the Diocese's leadership role in the life of the 
Australian-New Zealand-Armenian community. 
 

Your partnership in this Program will help give life and purpose to the new Diocesan Centre and 
as a Friend of the Diocese your endowment will bear fruit as acknowledgement on the 'Tree of 
Life Cross' installation. 
 

           For more information contact:  

  Golden Leaf $5,000 p.a.            Nishan Basmajian  
  Silver Leaf $2,000 p.a.            Email: diocese@armenian.com.au 
  Bronze Leaf $1,000 p.a.            Tel: 9161-4000 Mob: 0413364296 
  Supporter $   500 p.a. 
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DIOCESE OF THE ARMENIAN CHURCH OF AUSTRALIA AND NEW ZEALAND   
11 Chatswood Avenue, Chatswood – (02) 91614000 – diocese@armenian.com.au 

Thank You to 

Dr & Mrs Artin & Maro 

Jebejian for their support 

& sponsorship of Paros 
 

To discuss sponsoring an 

issue of Paros or placing a 

business advertisement, 

please contact Mrs Laura 

Artinian on 0409049304 

 

                       About the AGBU       www.avc-agbu.org 

            ARMENIAN VIRTUAL COLLEGE 
       With the visit of Dr Yervant Zorian, Founder and President of the Armenian Virtual College this 
month we were re-introduced to the valuable Armenian resource and learning tool which is the 
Armenian Virtual College, an accredited online learning institution that facilitates Armenian Studies 
through new technologies. 

       AVC’s mission is to preserve the Armenian identity providing learners around the world the opportunity to receive a 
full-fledged Armenian education, regardless of their age, country of residence or level of knowledge. AVC also strives to 
create a  virtual learning community that  fosters  both  the cultural education and  social communication otherwise  out  of  
 the reach of students who wish to 

pursue education in the field of 
Armenian Studies. As of today AVC 
has served about 4,000 students 
from over 75 countries. 
     The idea of AVC was born and the 
project was initiated in 2004 by the 
Armenian General Benevolent Union 
(AGBU) Silicon Valley Chapter in 
order to better address the needs of 
students who wished to learn 
Armenian language, history and 
culture, but were unable to do so 
due to lack of schools in their 
location; the project also meant to 
offer a program in  Armenian studies  
 through an innovative approach and new technologies to appeal 

to present-day students. 
       The inaugural academic term took place in 2009 with courses 
in Armenian language and Armenian history. Later, AVC 
multiplied the courses; Armenian culture and chess were added 
as subjects, and added more languages of instruction. As of 
today, the courses are available on multiple levels and in seven 
languages of instruction: Eastern Armenian, Western Armenian, 
English, French, Russian, Spanish and Turkish.  
       In 2014, AVC redefined the Armenian experience by 
presenting a new multiplatform media product series-AVC Multi-
media e-Book Series covering a wide variety of topics. 
 Armenian history, culture and contemporary affairs.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_General_Benevolent_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/Silicon_Valley
https://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_history
https://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_culture
https://en.wikipedia.org/wiki/Chess

