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Փարոս Երեք Տարեկան 

 

Յանուն Թեմական Խորհուրդին, հաճոյքն ունիմ շնորհաւորելու Փարոսի խմբագրութիւնը Առաջնորդարանի 

Լրատուին երրորդ տարին բոլորելուն առիթով: 

Փարոսի առաջին թիւը լոյս տեսաւ Օգոստոս 2017ին, նախաձեռնութեամբ Սրբազան Հօր եւ  Թեմական Խորհուրդին: 

Խմբագրապետ նշանակուեցաւ դիւանապետ Պրն Նշան Պասմաճեանը իսկ Անգլերէն բաժնի եւ էջադրումի 

պատասխանատուութիւնը ստանձնեց Թեմական Խորհուրդի գանձապահ՝ Տիկին Լօրա Արթինեանը: Հայերէնէ 

Անգլերէն թարգմանութեան ցայսօր կ'օժանդակէ Տիկին Լենա Նազարեանը:   

Երեք տարուան բծախնդիր աշխատանքով Փարոսի խմբագրութիւնը թերթը կարողացաւ յառաջընթացի մէջ դնել, 

ընթերցողը տեղեկացնելով աւստրալահայ համայնքային զանազան անցուդարձերուն մասին եւ այդպիսով դարձաւ 

փնտռուած տեղեկատու աւստրալահայուն եւ արտասահմանի ու Հայրենիքի ընթերցողներուն համար: 

Խմբագրութիւնը, իր հետեւողական հետապնդումներով կարողացաւ հնարաւորինս տեղեկանալ Մելպուրնի, 

Ատըլէյտի, Փըրթի, Պրիսպընի, Արեւմտեան Սիտնիի եւ Նոր Զելանտայի համայնքներու եւ ծուխերու 

գործունէութեանց եւ տեղեակ պահեց միջին ընթերցողը: Ան անդրադարձաւ Հայ եկեղեցւոյ տարած Էքիւմէնիք 

գործունէութեան: Փարոսի հաղորդած լուրերը արխիւային արժէք ունին, ճշգրիտ են եւ առարկայական, որուն ի 

խնդիր Խմբագրութիւնը ոչ մէկ ճիգ խնայեց: Այսօր, առցանց եւ տպուած, Փարոս կը ստանան աւելի քան 1400 Հայեր 

եւ հայկական ու ոչ հայկական հաստատութիւններ, աշխարհի զանազան անկիւններու մէջ եւ յաճախ իրենց 

տպաւորութիւնները, քաջալերանքն ու քննադատութիւնը կը փոխանցեն խմբագրութեան, որոնց շնորհակալ ենք ու 

երախտապարտ:  

Մեր խորին շնորհակալութիւնը կը փոխանցենք նաեւ մեր նուիրատուներուն, որոնք, գիտակից Փարոսի 

առաքելութեան, նիւթապէս սատար հանդիսացան եւ կը շարունակեն հանդիսանալ հրատարակութեան 

ծախսերուն:  

Երեք տարի եւ 36 թիւ: Մեր յոյսն է, որ յառաջիկայ տարիներուն, Փարոս ա՛լ աւելի կը զարգանայ, 

բովանդակութեամբ թէ ծաւալով, եւ կը մտնէ բազմահազար տուներէ ներս լոյս սփռելու Առաջնորդարանի եւ 

համայնքի գործունէութեան վրայ:   

Ուժ ու կորով կը մաղթենք Փարոսի խմբագրութեան եւ բոլոր աշխատակիցներուն:  Լրատուութեան ճամբով, անոնք 

կու գան իրենց տուրքը մատուցանելու Հայ Եկեղեցւոյ եւ Հայ Մշակոյթին: 

Ի դիմաց Թեմական Խորհուրդին՝ 

 

Սարգիս Տէր Պերոսեան 

Ատենապետ 
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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ 
 

 

Փարոսի խմբագրութիւնը իր ուրախութիւնը կը յայտնէ Փարոսի նուաճումները քաջալերող եւ Առաջնորդարանի 

Բարեկամ Տիար Նուպար Եանկոյեանին իր յաջող վիրաբուժական գործողութեան առթիւ եւ կը մաղթէ շուտափոյթ 

ապաքինում: Նաեւ Նուպար Սարկաւագի կողակից Տիկին Մարի Եանկոյեանին կը մաղթէ համբերութիւն եւ առողջ 

կեանք: 

 

Գշ 7 եւ Դշ 8 Յուլիս - Սրբազան Հայրը եւ 

Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան մաս-

նակցեցան երկօրեայ առցանց Հոգեւոր 

Ղեկավարներու համագումարի մը կազմա-

կերպուած Աւստրալիոյ Եկեղեցական 

Խորհուրդին  - National Council of Churches 

[NCCA]  եւ Catholic Professional Standards Ltd 

(CPSL)ի կողմէ: Այս վերջինը հաստատուած 

է Աւստրալիոյ Կաթոլիկ Եպիսկոպոսներու Ժողովին 

կողմէ, երեխաներու սեռային պղծումի մասին Royal 

Commissionի ձեռք բերած տեղեկութիւններուն վրայ 

հիմնուելով: Ան բոլորովին անկախ կը գործէ 

Կաթոլիկ Եկեղեցիէն: Համագումարի հիմնական 

նիւթն էր ինչպէ՞ս պահպանել այն չափանիշերը, 

որոնք դրուած են երեխաները պղծումէ զերծ պահելու 

համար (Safeguarding: Introductory Session for Church 

Leaders): Հիմնականին մէջ ի՞նչ  կը մտածէին հոգեւոր 

պետերը եւ ինչ կ'առաջարկէին այս ուղղութեամբ:  

Առաջին նիստը զբաղեցաւ տեսլականի առաջարկով, 

թէ իւրաքանչիւր պատասխանատու յառաջիկայ 5 

տարիներուն ի՞նչ արդիւնք կ'ակնկալէր իր տանելիք 

աշխատանքէն եւ թէ ինչպիսի՞ մշակոյթ կը ցանկար 

ստեղծել իր շրջապատին մէջ հասնելու համար իր 

նպատակին (Introduction, Vision & Culture): 

Երկրորդ նիստը կը վերաբերէր Չափանիշերու 

պահպանման համար Ղեկավարութեան ունեցած 

պատասխանատուութիւններուն (Leadership Respon-

sibilities in Safeguarding) իսկ երրորդը՝ ինչպիսի 

միջոցներով կարելի էր պահպանել այս 

չափանիշերը, ինչպիսի՞ զօրակցութեան 

կարիքը կար եւ ինչպէ՞ս պէտք էր կատարել 

հաշուետուութիւնը  (Resources, Support & 

Audit): 

Խիստ հետաքրքրական եւ կարեւոր այս 

նիւթին վերաբերմամբ իրենց առաջարկ-

ներով հանդէս եկան Սրբազան Հայրն ու 

դիւանապետը: Ժողովը վարեցին Տիկնայք՝ Շիրի 

Լամպրիք (CPSLի ընդհանուր տնօրէն)  եւ Լօրա 

Քրէկըն (National Coordinator of NCCAի  Safe Church 

Program): 

Չորրորդ նիստը տեղի ունեցաւ 8 Յուլիսին: Զեկոյց 

տուաւ Տիկին Ամալ Պուսամրա, նիւթ ունենալով թէ 

Չափանիշներու պահպանման համար ընդհանուր 

տեսութիւնները ինչպէ՞ս կիրարկելի դարձած էին 

Մարոնի եկեղեցւոյ համար եւ ինչ հանգրուաններով: 

Տիկին Պուսամրա Աւստրալիոյ Մարոնի եկեղեցւոյ 

թեմին Կառավարման եւ Ֆինանսական Ծրագրաւոր-

ման ընդհանուր պատասխանատուն է (Governance 

and Financial Planner):  

Այստեղ կ'արժէ անդրադառնալ այն իրողութեան, որ 

ուղղափառ եկեղեցիները տակաւին չեն հասած այն 

մակարդակին կարենալու համար առաջարկուած 

չափանիշերը որդեգրել եւ կիրարկել: Հիանալի 

աշխատանք կը տանի Մարոնի եկեղեցին: Այս 

հաւաքը աչք բացողի հանգամանք ունէր եւ շատ մը 

ուսանելի կէտեր կը ներրառնէր:  

 

Կիր 19 Յուլիս – Քրիստոսի պայծառակերպութեան տօնին 

առիթով Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ եպիսկոպոսական 

պատարագ մատուցեց  Սրբազան հայրը իսկ Տէր Նորայր 

Աաւգ Քահանայ Բաթանեան պատարագեց Սուրբ 

Երրորդութիւն եկեղեցւոյ մէջ: Սրբազան հօր սպասարկեցին 

Արժ Տէր Պարթեւ Քահանայ Գարագաշեան եւ Արժ Տէր 

Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան: Սրբազան հայրը իր 

քարոզին մէջ բացատրեց Վարդավառի տօնին իմաստը, 

անդրադարձաւ Հայաստանի Տաւուշի շրջանին վրայ 

Ազրպէյճանական յարձակումներուն, աղօթք բարձրացուց 

Հայկական բանակի չորս նահատակներուն հոգիներուն 

համար ինչպէս նաեւ շնորհաւորեց բոլոր այն անունները, 

որոնք   կապ   ունին   Վարդավառի   տօնին   հետ  ինչպէս   Վարդ,  Վարդիթեր,  Վարդուհի,  Վարդուկ,  Վարդանուշ,  
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Վարդենի, Վարդերես, Վարդիթեր, Վարսենիկ, Ալվարդ, 

Լուսվարդ, Պայծառ, Վարդգէս, Նուարդ, Ռոզա եւ այլք: 

Սրբազան Հայրը շնորհաւորեց Տէր Պարթեւ Քահանայ հօր 

քահանայական ձեռնադրութեան 30ամեակը, վեր առաւ 

անոր արժանիքները որպէս ծառայասէր հոգեւոր հայր, 

կառչած իր Հայ Առաքելականի հաւատքին եւ իր ազգային 

աւանդութեանց: Տէր Պարթեւ 15 Յուլիս 1990ին ձեռամբ 

հոգելոյս Աղան Արքեպիսկոպոս Պալիօզեանի, Սուրբ 

Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ քահանայ ձեռնադրուեցաւ եւ այդ 

օրէն ցայսօր կը ծառայէ Հայ համայնքին քրիստոնէական 

համակ նուիրումով: Սրբազան հայրը երկար եւ առողջ օրեր 

մաղթեց Քահանայ հօր:  Պատարագէն ետք  Տէր Պարթեւ 

Քահանայ հօր ընտանիքի անդամներուն եւ մտերիմներուն 

ի պատիւ թեթեւ հիւրասիրութիւն տեղի ունեցաւ 

Առաջնորդարանի սրահին մէջ: Խօսք առին Թեմականի 

ատենապետ Պրն Սարգիս Տէր Պետրոսեան ինչպէս նաեւ 

Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ Ծխական խորհուրդի 

ատենապետ Տիար Պետրոս Զօրլու, Երէցկին Վիգի 

Գարագաշեանը եւ Դպրապետ Վարդան Էլմասեան, որոնք 

բարձր գնահատեցին Տէր հօր տարած 30 տարիներու 

վաստակաւոր գործունէութիւնը:  

 

Գշ 21 Յուլիս – Դիւանապետ Նշան Պասմաճեանի 

ծննդեան 70րդ տարեդարձին առթիւ, Էտկարեան 

սրահին մէջ, Սրբազան Հայրը նախագահեց մտերմիկ 

յոբելենական հաւաք-ընթրիքի մը մասնակցութեամբ 

քահանայ հայրերուն, Թեմական Խորհուրդի եւ Սուրբ 

Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի անդամ-

ներուն, Առաջնորդարանի Տիկնանց Յանձնախումբի 

անդամուհիներուն եւ պատուոյ հիւր, յոբելեարին 

նկատմամբ մայրական սիրով լի՝ Տիկին Մաքրուհի 

Քորթեանին:  

Հանդիսավարութիւնը ստանձնած էր Արժ Տէր 

Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան, որ իր սրտա-

բուխ սիրոյ եւ սրամիտ խօսքերով, Թեմին եւ Ծուխին 

համար հոգեհարազատ անձի մը ի պատիւ 

կազմակերպուած հաւաքը դարձուց հաճոյալի եւ 

յիշատակելի: Ներկայացնելէ ետք Նշան Սարկաւագի 

կենսագրական գիծերը, Տէր Հայրը  անդրադարձաւ 

հպարտ Քեսապցիին ժառանգած հոգեմտաւոր 

ժառանգին եւ քեսապերէն լեզուով Քեսապի՛ յատուկ 

առածներ ներկայացուց հանդիսականներուն:  

Ջերմ, ընտանեկան եւ ընկերական մթնոլորտի մէջ 

Նշան սարկաւագին ուղղուեցան սրտի եւ բարե-

մաղթութեանց խօսքեր Թեմական Խորհուրդի 

ատենապետ Պրն Սարգիս Տէր Պետրոսեանի, փոխ 

ատենապետ՝ Ստեփան Գրգեաշարեանի, Պրն Ճոն 

Մարգարեանի,Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական 

Խորհուրդի ատենապետ Պրն Պետրոս Զօրլուի, 

Խորհուրդի անդամներ՝ Վազգէն Ամիրզայեանի, Վրէժ 

Քիւրիւմլեանի, Առաջնորդարանի Տիկնանց Յանձնա-

խումբի ատենապետուհի Երէցկին Սօնա Բաթան-

եանի, Պրն Նշանին մանկութեան ընկերուհի եւ 

Յանձնախումբի անդամուհի Մարօ Սարգիսեանի 

կողմէ: Իւրաքանչիւր խօսք առնող խանդավառու-

թեամբ վեր առաւ Նշան Սարկաւագի հոյակապ 

անձնաւորութեան արժանիքները, անդրադառնալով 

անոր հաւատարմութեան, նուիրուածութեան, 

կարգապահ աշխատասիրութեան, բազմաբնոյթ 

կարողութեանց, անոր ճկունութեան, նախաձեռնողի 

ոգիին եւ վերաբերումին, որոնցմով ան իր անսահման 

մասնակցութիւնը բերաւ Թեմին, Հայ Եկեղեցւոյ եւ Հայ 

համայնքին ընդհանրապէս: Խօսք տրուեցաւ Տիկին 

Մաքրուհի Քորթեանին, որ իր հանգուցեալ 

ամուսնոյն Յակոբ Քորթեանին հետ զինք ընդունած 

էին իրենց տան մէջ որպէս իրենց ընտանիքին 

անդամը եւ իրենց հարազատ զաւակը: Տիկին 

Քորթեան արտայայտեց իր խոր յարգանքը եւ բարձր 

գնահատանքը անձի մը, որ մօտէն կարողացած էր 

ճանչնալ անցնող ութ տարիներուն ընթացքին: 
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Նշան Սարկաւագ իր յատուկ ոճով արտայայտեց իր սրտազեղ 

զգացումները եկեղեցւոյ իր մեծ ընտանիքի անդամներուն, շնորհա-

կալութիւն յայտնելով Թեմի եւ Ծուխի անդամներուն, համայնքային 

կազմակերպութիւններու եւ իր հոգեհարազատներուն: Իր յուզիչ խօսքերը 

կարելի է կարդալ Փարոսի այս թիւին Հայերէնի բաժինին մէջ: 

Նախ քան կարկանդակի հատումն ու յիշատակի նուէրի տուուչութիւնը, 

խօսք առաւ Սրբազան Հայրը: Սրբազանը արտայայտուեցաւ իր 

անձնական տպաւորութիւններուն եւ իր սերտ աշխատանքային յարա-

բերութեան, որ վերջին վեց տարիներուն զարգացաւ իր եւ Բարեշնորհ 

Սարկաւագ Դիւանապետին միջեւ: Սրբազանը բարձր գնահատեց Նշան 

Պասմաճեանի մարդու, Հայու եւ Եկեղեցանուէր անձին արժէքները  եւ իր 

երախտագիտութիւնը յայտնեց անոր տարած անսակարկ աշխատանքին 

համար, եկեղեցական թէ համայնքային մաշտապով: «Անոր նկատմամբ 

համայնքին տածած յարգանքի խոր զգացումները կենդանի վկայութիւն 

են անոր ինչպիսի անձնաւորութիւն մը ըլլալուն», եզրափակեց Սրբազան 

Հայրը:  

Նշան Սարկաւագի փափաքով իր 70ամեակին առթիւ նուիրատուութիւն-

ները կատարուեցան Քեսապի Ազգային Միացեալ Ճեմարանին, այն կրթական հաստատութեան, որուն մեծ բան կը 

պարտի ան:   
 

 Բշ 22 Յուլիսի երեկոյեան Սրբազան հայրն ու Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան մասնակցեցան Family 

Voice հաստատութեան կողմէ կազմակերպուած առցանց Ուէպինարի մը «The Great Commission - 

Serving Christ in Parliament» նիւթով: Մասնակիցներու թիւն էր աւելի քան 200 անձիք: 

Զեկուցաբերներն էին Նիւ Սաութ Ուէյլզի ծերակոյտի անդամ Ֆրէտ Նայլ Քահանան, որ իր 

տիկնոջ՝ Սիլվանա Նայլի հետ միասին մաս կը կազմէ Քրիստոնեայ Դեմոկրատ կուսակցութեան 

բարձրագոյն ղեկավարութեան եւ որուն հիմնադիրն է Ֆրէտ Նայլ: Ֆրէտ Նայլ խօսեցաւ իր 

տարած աշխատանքներուն մասին որպէս Քրիստոնեայ անդամ նահանգային խորհրդարանին: 

Ան ապացուցեց որ քրիստոնէական սկզբունքները պահելով կարելի է քաղաքական շրջանակին 

մէջ գործել եւ խօսիլ եւ Քրիստոսի պատգամը տարածել, զայն դարձնելով քաղաքական օրակարգի 

նիւթ եւ ուղեցոյց: Սիլվանա Նայլ յիշատակեց թէ իր եւ իր կուսակիցներուն համար ինչպիսի մեծ յարգանք կը 

վայելեն Ղպտի, Ասորի եւ Հայ եկեղեցիները եւ անոնց ուղղափառ վարդապետութենէն իրենք՝ Տէր եւ Տիկին, որքան 

դասեր քաղած են ու ներշնչուած: Ժամանակի սղութեան պատճառով Նայլերը չկարողացան պատասխանել իրենց 

ուղղուած բոլոր հարցերուն: Շահեկան այս ուէպինարները պիտի շարունակուին կազմակերպուիլ կազմակերպիչ 

հաստատութեան կողմէ, ինչ որ քաջալերական երեւոյթ է:  

 

Դշ 22 Յուլիս – Սրբազան Հայրը նախագահեց Թեմական Խորհուրդի հերթական ժողովին, որուն առաջին նիստին 

մասնակցեցաւ Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդը իր լրիւ կազմով: Խորհուրդը իր ծրագիրները 

ներկայացուց յաջորդ հոգեւոր հովիւին կեցութեան առնչութեամբ եւ տուաւ լայն բացատրութիւն: Սրբազան Հայրը 

եւ Թեմական խորհուրդի անդամները իրենց գոհունակութիւնը յայտնեցին ներկայացուած ծրագիրներուն համար եւ 

յաջողութիւն մաղթեցին Ծխական Խորհուրդի անդամներուն, քաջալերեցին անոնց տարած եւ տանելիք 

աշխատանքը եւ ներկայացուցին իրենց ակնկալութիւնները եկեղեցական կեանքի ղեկավարման ի նպաստ: 

Երկրորդ նիստը յատկացուեցաւ կազմակերպչական աշխատանքներու եւ կատարուելիք կարգադրութեանց՝ 

կապուած Պսակաձեւ Ժահրի հետեւանքով ստեղծուած համայնքային եւ ժողովական կեանքի դանդաղացման:  

 

Եշ 2, 16, 23 եւ 30 Յուլիս – Սրբազան Հայրը դէմ դիմաց թէ առցանց կատարեց Սուրբ Գրոց սերտողութիւն 

հաւատացեալ Տիկիններուն համար իսկ 9 Յուլիսին Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան կատարեց Սուրբ 

Գրոց սերտողութիւնը: 

 

Եշ 23 Յուլիս – Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան մասնակցեցաւ Multicultural NSWի կազմակերպած առցանց 

աշխատանքային հաւաքին, որուն նիւթն էր «Համայնքային ճկունութիւն անորոշ աշխարհի մը մէջ» - Community 

Resilience in an Uncertain World: Capability Building for Communities and Non-Government Organisations. Հաւաքը 

կազմակերպողները ի նկատի ունէին Պսկաձեւ Ժահրի վերացումէն ետք ինչպիսի միջոցներով Նիւ Սաութ Ուէյլզի  
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բազմամշակոյթ համայնքին զաւակներուն միջեւ յարակցութիւն (cohesion) ստեղծել: Այս կատարելու համար 

նիւթական նպաստ կարող են ստանալ համայնքային զանազան կազմակերպութիւններ, յատկապէս անոնք որոնք 

երիտասարդական կամ կրթական հաստատութիւններ կը հովանաւորեն: Չորս դասախօսներ մանրամաս-

նութեամբ բացատրեցին թէ Ժահրը ինչ աղէտ բերաւ մարդկութեան, Ժահրը ինչպէ՞ս օգտագործուեցաւ միջազգային 

ծայրայեղական կազմակերպութիւններու կողմէ ատելութիւն ստեղծելու համար ազգերու եւ կրօններու հանդէպ, 

համայնքային յարակցութիւնը ինչպիսի՞ մարտահրաւէրներու առաջ կը գտնուի եւ ինչպէ՞ս համայնքային 

հաստատութիւններ կրնան նպաստներու դիմել, որոնց ժամկէտը կ'աւարտի 12 Օգոստոսին: Այս ծրագիրը կը 

կոչուի Community Partnership Action (COMPACT) Program: Բոլոր հետաքրքրուող կազմակերպութիւնները կրնան 

դիմել հետեւեալ կայքէջին ստանալու համար նպաստ վերոնշեալ մարտահրաւէրները դիմակայելու համար: 

Կայքէջն է՝ 

COMPACT funding   (https://multicultural.nsw.gov.au/compact) - Փարոսի խմբագրութիւնը կրնայ յաւելեալ մանրա-

մասնութիւններ հայթայթել բոլոր հետաքրքրուող կողմերուն: Դիմել diocese@armenian.com.au իմէյլի հասցէին: 
 

 

 
 

  

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ 
 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ 

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԸ ՍՈՒՐԲ ՍՈՖԻԱՅԻ ՏԱՃԱՐ-ԹԱՆԳԱՐԱՆԸ ՄԶԿԻԹԻ 

ՎԵՐԱԾԵԼՈՒ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԱՌԻԹՈՎ 
 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում ցաւով արձանագրեցինք տակաւին մի քանի օր առաջ՝ յուլիսի 10-ին, 

Թուրքիայի Հանրապետութեան նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կողմից Օրթոդոքս Եկեղեցիների եւ 

քրիստոնէական աշխարհի համար կարեւոր նշանակութիւն ունեցող Սուրբ Սոֆիայի տաճարը թանգարանից 

մզկիթի վերածելու որոշումը։ Հակառակ համաքրիստոնէական տարբեր կազմակերպութիւնների, 

եկեղեցապետերի ու քաղաքական առաջնորդների կոչերին՝ թուրքական կառավարութիւնն ընդունեց 

միակողմանի ու դատապարտելի որոշում՝ դրանով իսկ խախտելով Թուրքիայում ազգային կրօնական 

փոքրամասնութիւնների իրաւունքները։ Ցաւով ենք նշում, որ միլիոնաւոր քրիստոնեաների կոչերն ու 

անհանգստութիւններն անտեսուեցին, հաշուի չառնուեց նոյնիսկ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից Սուրբ Սոֆիայի 

տաճարը համաշխարհային մշակութային գանձարանում ներառնուած լինելու փաստը։  

Թուրքիայի կառավարութեան գործողութիւնը ծանր յուշեր է արթնացնում դարեր շարունակ 

Օսմանեան իշխանութիւնների կողմից հայ ժողովրդի, ինչպէս նաեւ այլ քրիստոնեայ ազգերի սրբատեղիների 

պղծման ու կործանման վերաբերեալ։ Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին ու հայ ժողովուրդը, 

որպէս Օսմանեան Թուրքիայում Ցեղասպանութիւն վերապրած ժողովուրդ, կիսում է օրթոդոքս եղբայրների 

եւ քոյրերի ցաւն ու անհանգստութիւնը։ Հայոց Եկեղեցին դատապարտում է քաղաքական շահերից ելնող՝ 

կրօնների փոխըմբռնման ու երկխօսութեան գործընթացին մեծապէս վնասող Թուրքիայի կառավարութեան 

որոշումը՝ միաժամանակ կոչ անելով վերանայել այն ու վերադառնալ Թուրքիայում տարբեր կրօնական 

համայնքների խաղաղ աղօթական համակեցութեան սկզբունքին։ Պատմութեան վայրիվերումների ու 

քաղաքական փոփոխութիւնների ընթացքում Սուրբ Սոֆիայի տաճարը պատմական եւ մշակութային 

արժէքից զատ ձեռք է բերել նաեւ տարբեր՝ կրօնական, մշակութային եւ քաղաքական նշանակութիւն՝ 

դառնալով ոչ թէ քաղաքակրթութիւնների բախման, այլ համագործակցութեան եւ մարդկութեան 

միասնութեան խորհրդանիշ: 

Միակողմանի այդ որոշման պատճառով ստեղծուած դժուարին այս իրավիճակում Հայոց Եկեղեցին 

աղօթքով զօրակից է Կոստանդնուպոլսի Տիեզերական պատրիարք, մեր սիրեցեալ եղբայր Նորին Սրբութիւն 

Բարդուղիմէոս պատրիարքին եւ Օրթոդոքս Եկեղեցու մեր քոյրերին ու եղբայրներին։ 
 

Սուրբ Էջմիածին 

14 Յուլիս 2020 
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Սրբազան Հայր 

Արժանապատիւ Քահանայ հայրեր 

Թեմական, Ծխական խորհուրդներու եւ Տիկնանց Յանձնախումբի անդամներ  

Ազնուափայլ Տիկին Մաքրուհի Քորթեան 

 

Շատ գովեցիք, անոնց ծանրութեան ներքեւ կքեցայ, ոսկորներս ճզմուեցան, տակէն ինչպէ՞ս դուրս պիտի գամ չեմ 

գիտեր: Յուսամ Սրբազան Հայրը իր եզրափակիչ խօսքին մէջ տհաճ գիծերուս ալ կ'անդրադառնայ, որ քիչ 

ճանչցողները զիս աւելի լաւ ճանչնան: 

Առաջին հերթին, թոյլ տուէք որ իմ խորազգած շնորհակալութիւնս յայտնեմ 

Սրբազան Հօր եւ Թեմական խորհուրդի անդամներուն, յատկապէս Տիկին 

Լօրային եւ Տէր Աւետիսին, եօթանասունամեակի հանդիսութիւն 

կազմակերպելու համար: Գիտեմ որ ծերանալովս չէ որ ուրախ էք եւ 

հաւաքուած այսօր, այլ պատուելու համար անձ մը, որուն սրտին մէջ 

իւրաքանչիւրդ յատուկ տեղ ունիք եւ պիտի շարունակէք ունենալ ցմահ: 

Մօտ վեց տարիէ ի վեր կը պաշտօնավարեմ այս սուրբ յարկէն՝ Հայ 

Առաքելական Սուրբ եկեղեցիէն ներս: Ընտանիքի անմիջական անդամ չունիմ 

այստեղ սակայն չեմ կրնար ըսել որ ընտանի՛ք չունիմ, գուրգուրացո՛ղ չունիմ, 

հարազա՛տ չունիմ: Դուք եղաք եւ էք իմ մեծ ընտանիքս: Զիս յարգեցիք, 

պատուեցիք եւ ձեր մէջ ընդունեցիք որպէս ձեր հարազատը: Քաղցր զգացում է 

երբ մեծն ու փոքրը քեզ կը յարգեն, բայց մանաւանդ երբ անոնք գուրգուրանք 

ցոյց կու տան...: 

Թոյլ տուէք այստեղ իմ երախտագիտական զգացումներս արտայայտել կարգ մը անձերու, որոնց թողած 

տպաւորութիւնները անջնջելի պիտի մնան էութեանս մէջ: Սրբազան Հայրը չեղաւ իմ Պոսս այլ՝ ընկերս, 

մտահոգուեցաւ առողջութենէս մինչեւ ապագաս, կացութենէս մինչեւ կեցութիւնս: Չեմ կրնար մոռնալ իր 

հիւանդանոց այցերը երբ վիրահատման ենթարկուեցայ անցեալ տարի եւ իր ամէնօրեայ հեռաձայնային 

հաղորդակցութիւնները եւ քաջալերական խօսքերը, որոնք նոյնքան բուժիչ հանգամանք ունէին որքան 

բժիշկներուն բուժումը: Նոյն հայրական վերաբերումը ամէ՛ն օր կը վայելեմ Առաջնորդարանին մէջ:  

Կարելի չէ մոռնալ ողորմած Յակոբ Քորթեանին եւ մինչեւ օրս՝ Տիկին Մաքրուհիին գուրգուրանքին բազմաբնոյթ 

արտայայտութիւնը: Աստուած ինծի շնորհեց բաղդ որ Սիտնի կեցութեանս 8 տարիներէն 6ը վայելեմ մօտիկ 

ընկերութիւնը Յակոբ Քորթեանին: Քորթեան ամոլին շատ բան կը պարտիմ: Յակոբին մահէն ետք ալ Տիկին 

Մաքրուհին կը շարունակէ զիս ընդունիլ որպէս իր չորրորդ որդին: Իսկ ինք իմ աչքիս կը ներկայանայ որպէս մօր 

տիպար եւ բարութեան կերպար: 

Կարելի չէ մոռնալ հանգուցեալ Վարդգէսը եւ Տիկին Մարօ Սարգիսեանը, որոնք, Սիտնի ժամանած օրէս, իրենց 

տունը իմ առջեւ բացին եւ զիս ընդունեցին որպէս իրենց եղբայրը, հոգեհարազատը: Վարդգէսին մահէն ետք թէ 

առաջ, Մարոյին ցուցաբերած հարազատութիւնը անկրկնելի է:   

Անցեալին աշխատած եմ քահանաներու հետ բայց համարեա՛ ամէնօրեայ դրութեամբ՝ ոչ: Տէր Պարթեւն ու 

երէցկինը զիս ընդունեցին որպէս տան անդամ, տարիներ շարունակ խթման գիշերներուն եւ այլ ուրախ առիթներով 

իրենց սեղանակիցը եղայ որպէս ընտանիքի անդամ, իրենց դուստրերուն եւ փեսաներուն կողքին: Տէր Աւետիսն ու 

Երէցկինը իմ հետ բաժնեցին ուրախութիւն թէ տխրութիւն: Տէր հօր հետ մտերմութիւն մը սկսաւ դեռ Գօլստըն 

Ճեմարանի տնօրէնութեան օրերէս եւ շարունակուեցաւ եւ դարձաւ բնական:  Տէր Նորայրին ու Երէցկին Սօնային  

Առաջնորդարանի Դիւանապետ Նշան Սարկաւագ Պասմաճեանի 

70ամեակի առթիւ 21 Յուլիսին տրուած ճաշկերոյթին, յոբելեարը 

արտասանեց իր սրտի եւ երախտագիտութեան խօսքը: Մեր փափաքով 

Փարոսի խմբագրութիւնը զայն կը հրապարակէ այս թիւին մէջ: 

Սարգիս Տէր Պետրոսեան 

Ատենապետ Թեմական Խորհուրդի 
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ցուցաբերած հարազատի յարգանքը այն տպաւորութիւնը թողած է որ մենք մօտիկ ազգականներ ենք... Շատ 

հաճելի էր այս մեկնաբանութիւնը լսել երկու ազգայիններէ, երկու առիթներով: 

Ինչ կը վերաբերի Թեմական Խորհուրդի անդամներուն, անոնք զիս ընդունեցին որպէս իրենց վստահելին, իրենց 

հետ մտահոգուողը, իրենց հետ ուրախացողը: Զիս ընդունեցին որպէս համահաւասար թեմականի անդամը եւ ո՛չ 

պաշտօնեայ: Շատ բան սորվեցայ Ընկեր Սարգիս Տէր Պետրոսեանի փորձառութենէն եւ անկեղծ ընկերոջ 

վերաբերումէն, Պարոն Ստեփան Գրգեաշարեանի փորձառու, օրէնսգէտ մարդու գիտութենէն, Պրն Կարօ 

Ալաճաճեանի եւ Պրն Ճէք Յօդագործեանի համբերատարութենէն, Պրն Գէորգ Չափրազեանի առատաձեռնութենէն 

եւ բարութենէն, Պրն Ճոն Մարգարեանի սրամիտ մարդու եւ արհեստավարժի մտածելաձեւէն եւ վերջապէս՝ 

պահապան հրեշտակ Տիկին Լօրա Արթինեանէն սորվեցայ բծախնդրութիւն, սորվեցայ անկեղծ քրիստոնեայի 

մարդասիրութիւն, եկեղեցասիրութիւն, աշխատասիրութիւն, նուիրուածութիւն, ներողամտութիւն եւ կեանքի 

ամենէն դժուար հանգամանքը ժպիտով դիմաւորելու դրական կեցուա՛ծք: Տիկին Լօրային նմանները հարիւր 

տարին անգամ մը կը ծնին: 

Ինծի համար  նուիրումի մեծ օրինակ է Պարոն Պետրոս Զօրլուն, որ եկեղեցիով կ'արթննայ, անով կը շնչէ եւ անով 

անկողին կ'երթայ: Պրն Պետրոսին փորձառութիւնը ոչ մէկս ունինք եւ որովհետեւ ինք միշտ անկեղծ եղած է ինքն իր 

նկատմամբ, ան կարողացաւ ի՛ր կերպարով անձերու փոխանցել իր աշխատասիրութիւնն ու աշխատելաոճը: 

Անցեալի եւ այժմու Ծխական Խորհուրդի անդամները մէկական սիւն եղան եւ են եկեղեցւոյ եւ երախտագէտ են 

Պարոն Պետրոսին: Հապա՞ Տիկին Զօրլուն, ամէն համով կերակուրէ ինծի բաժին հանող աննման Տիկին Իլտան...  

Զիս մեծապէս տպաւորած է Տոքթ Ճէպէճեանը, մաքրամաքուր քրիստոնեայ, հայրենասէր, Հայերէնասէր եւ 

հայասէր, արժէքներ արժեւորե՛լ գիտցող անձնաւորութիւն մը: Երախտապարտ պիտի մնամ Տոքթորին իր 

նիւթաբարոյական զօրակցութեան համար: Զիս ոչ մէկ օր մերժած է Տոքթորը երբ իր մասնագէտի, գիտակից Հայ-

քրիստոնեայի նիւթական թէ բարոյական աջակցութիւնը խնդրած եմ Առաջնորդարանին կամ այլ հայկական 

կազմակերպութիւններու ի նպաստ: Շնորհակալ եմ իր ունեցած վստահութեան:  Տոքթորին նմաններէն ալ դարը 

մէկ հատ կը ծնի: 

Իմ խորին շնորհակալութիւնս եւ երախտագիտական զգացումներս կ'ուզեմ փոխանցել Սիտնիի՛ իմ քոյրերուս 

Տիկնայք Մարիա Ամիրզայըանին, Մարինա Չափրազեանին, Ազնիւ Իսկէնտէրեանին, Լիզա Գօփուշեանին, Վերա 

Իվանեանին ինչպէս նաեւ Սուրբ Գրոց Սերտողութեան մասնակցող տիկնանց, խոհանոցի անցեալի եւ այժմու 

կամաւոր աշխատողներուն, Ճորճիկ եւ Նորա Խուլումունեանին, Պրն Բաբգէն ին, որոնց հարազատի մօտիկութիւնը 

պարտաւորեցնող երեւոյթ է: Շնորհակալ եմ վերջապէս Առաջնորդարանի Տիկնանց Յանձնախումբի իւրաքանչիւր 

անդամին անհատապէս եւ բոլորին՝ հաւաքաբար, ի դէմս Երէցկին Սօնային, իրենց ժպտադէմ գործակցութեան եւ 

իրենց անսակարկ գործունէութեան համար: Յիշատակելի շատ օրեր ունեցանք միասին մինչեւ 70 ըլլալս, յուսամ 

այսպէս շարունակել մինչեւ վերջ: Իմ երախտագիտական զգացումներս չեմ կրնար մոռնալ Առաջնորդարանի  

Ճաշկերոյթի (Primate’s Banquet) յանձնախումբի տիկնանց, ի դէմս Տիկին Նորա Պաստաճեանին, որոնց բծախնդիր 

աշխատանքով Առաջնորդարանի իմէճը փայլեցաւ յաչս Հայ համայնքին եւ յաչս Առաջնորդարանի ոչ հայ 

հիւրերուն: Չեմ կրնար մոռնալ ՍՅ Եկեղեցւոյ Տիկնանց յանձնախումբը, որ խնդրանքներուս սիրով ընդառաջ գնաց 

եւ զօրաւիգ կանգնեցաւ մի՛շտ, բանիւ թէ գործով: Շնորհակալ եմ նաեւ Կալուածոց յանձնախումբի բոլոր 

անդամներուն ի դէմս Պրն Արմէն Պաղտասարեանին, որոնք ուշադրութեամբ մտիկ ըրին իմ խնդրանքներս, 

կատարած առաջարկներս եւ ոչինչ զլացան յօգուտ Առաջնորդարանին: 

Փարոս ամսական լրատուն կ'ըսուի թէ յաջողեցաւ իմ շնորհիւ: Իրականութիւն չէ այդ, զայն յաջողցնողները երկու 

հոյակապ տիկիններ են՝ Տիկին Լօրան եւ Տիկ Լենա Նազարեանը: Իրենց միշտ երախտապարտ պիտի մնամ որ 

անսակարկ գործակցութիւն ցուցաբերեցին Փարոսը ՓԱՐՈՍ դարձնելուն մէջ:  

Այս վեց տարուան ընթացքին ծանօթացայ եւ ընկերացայ մեծահասակ մայրիկներու եւ հայրիկներու, որոնց մէկ 

մասը առ յաւէտ չուեց անմոռանալի յիշատակներ թողելով սրտիս մէջ: Առ յաւէտ եւ շատ շուտ մեզմէ հեռացաւ նաեւ 

կեանքով լի, երիտասարդ գործակից մը, Տիկին Սեզա Գարակէօզեանը: Աստուած ողորմի անոր հոգւոյն: Միշտ 

ժպիտով, զիս շատ յարգող ուրիշ համակրելի անձ մըն էր Տիկին Էօժէնի Քէշիշեանը, որ մեկնեցաւ անվերադարձ 

բոլորս անակնկալի բերելով: Տիկին Էօժէնիին յիշատակը վառ պիտի մնայ սիրելի Տիկին Թալին: 

Շնորհակալութիւն շատ սիրելի սարկաւագ եղբայրներուս եւ դպիր քոյրերուս ու եղբայրներուս, Երիտասարդաց 

Միութեան անդամներուն, որոնք վաղուան թեմականներն ու ծխականները, վաղուան Տէր Պետրոսեանները, 

Գրգեաշարեաններն ու Զօրլուները պիտի ըլլան:  
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Վերջին մնաց սակայն առաջիններուն առաջին շնորհակալութեան խօսքը կ'ուղղեմ Տիրոջս՝ Աստուծոյ: Հինգ 

քոյրերէ ետք Ան քոյրերուս կրտսերագոյնին ծնունդէն եօթ տարի ետք խօսեցաւ մօրս, որ յղացաւ զիս: Շնորհակալ եմ 

ծնողքիս՝ Ժօզէֆ եւ Նուրիցա Պասմաճեանին, հինգ քոյրերուս՝ Զուարթին, Ալիսին, Շաքէին, Ռիթային ու Սեդային, 

որոնք հանաքով իմ «զոհեր»ս կ'անուանեմ: Շնորհակալ եմ իմ աննման դպրոց Քեսապի Ազգային Ուսումնասիրաց 

Միացեալ Վարժարան, այժմ՝ Ճեմարանին, ուր կազմաւորուեցաւ նկարագիրս եւ ուր հիմը դրուեցաւ 

հայերէնասիրութեանս եւ հայերէնագիտութեանս: Երախտապարտ եմ Պէյրութի Համազգայինի Նշան Փալանճեան 

Ճեմարանին, ուր կարողացայ կատարելագործել հայերէնագիտութիւնս, հայերէնասիրութիւնն ու մանաւանդ 

հայրենասիրութիւնը, ազգասիրութիւնն ու ծառայասիրութիւնը: Այս երկու վարժարաններուն շնորհիւ է որ այսօր 

դիւանապետի պաշտօնին արժանացած եմ:  Քեսապի ու Պէյրութի այդ դպրոցները դարբնոցներ էին եւ կը մնան 

դարբնոցներ մինչեւ այս վայրկեանը, երիտասարդ տղաք ու աղջիկներ նետեցին, կը նետեն ու պիտի նետեն 

սփիւռքի գիրկը՝ անսակա՛րկ ծառայելու համար մեր համայնքային կազմակերպութիւններուն, Հայ դպրոցին,  

եկեղեցիներուն, կուսակցութիւններուն, մէկ խօսքով՝ Հայ մշակոյթին: Թող օրհնեալ ըլլան այդ խոնարհ ծառաներու 

մայրերուն արգանդները:   

Սրտի պարտք կը զգամ  ի սրտէ շնորհակալութիւն յայտնելու Գօլստըն Ճեմարանի խնամակալութեան, որ 

անարժանս Սիտնի հրաւիրեց որպէս Ճեմարանի տնօրէն, ուր նոյն գուրգուրանքին արժանացայ 

խնամակալութեան, ուսուցչական կազմին եւ հոյակապ պաշտօնակիցներու կողմէ: Նաեւ ձեզի՝ սիրելի 

սեղանակիցներ՝ վեց տարուան ձեր տածած խնամքին համար, որուն հարազատ արտայայտութիւնն է այս 

տօնախմբութիւնը: Ժահրի այս պայմաններուն ներքեւ այսքան ընկերներու մասնակցութեամբ տարեդարձ տօնելը, 

շաբթուան ճիշտ կիսուն՝ մեծ իմաստ ունի ինծի համար, մեծ պատիւ է այդ: Ձեզի երախտապարտ պիտի մնամ որ 

եօթանասունամեակս արժեւորեցիք ամենաբարձր գնահատանքի արտայայտութիւններով: 

Նախախնմութեան տնօրինած կարգադրութեանց եւ ինծի տուած կարողութիւններուն եւ 70 տարիներու կեանքին 

համար, Անոր կը յայտնեմ իմ երախտագիտութիւնս ի փառք եւ ի պատիւ Իրեն:   

 

21 Յուլիս 2020  

 

 
  

 

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ ԹԵՄԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻՆ ԿՈՂՄԷ 
 

Պսակաձեւ Ժահրը անորոշութիւն ստեղծեց անձնական թէ հասարակական կեանքի մէջ,  

հետեւաբար սահմանափակումներ տնօրինուեցան բոլորին համար: 

  

Իր 22 Յուլիս 2020ի հերթական ժողովին, Թեմական Խորհուրդը որոշեց յետաձգել Ծխական Անդամական 

Ընդհանուր եւ Թեմական Պատգամաւորական Ժողովները ցնոր տնօրինութիւն:  Հետեւաբար  

թեմիս Ծխական Խորհուրդի անդամներու նստաշրջանը կ'երկարաձգուի մինչեւ յառաջիկայ  
Ծխական Ընդհանուր ժողովներու գումարումը:  

 
 

-- Դիւան Առաջնորդարանի -- 
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Հարցազրոյց  

Տիկին Թինա  

Ջուլֆայեանի 

Հետ  
 

17 Յուլիս 2020 

 

 
 
 
Անգամ մը եւս Տիկին Թինա Ջուլֆայեանը իր մասնակցութիւնը կը բերէ մեր 
մշակոյթի զարգացման: Այս անգամ ան սարքած է եռագոյն գնդակներ եւ 
պուպրիկ մը Նայիրի անունով: Թինան իր եօթնամեայ զաւկին Անդրանիկին 
հետ այցելեց Առաջնորդարան նուիրելու համար իր արտադրած 
գնդակներէն եւ պուպրիկներէն: Փարոս կարճ հարցազրոյց մը ունեցաւ 
Տիկին Ջուլֆայեանին հետ: Յիշեցնենք որ Տիկին Ջուլֆայեան հեղինակն է 
մանկական գիրքերու որոնց մասին օրին տեղեկացուցած ենք մեր 
ընթերցողները:  

Խմբագրութիւն 
 

 

Փարոս – Ի՞նչը ձեզ մղեց այս անգամ ոչ գիրք այլ բոլորովին տարբեր բան ծրագրելու:  

Թինա – Ես Լիբանան ծնած եմ եւ քաղաքացիական պատերազմին դառն համը տեսած: Գիտեմ թէ  պատերազմի մէջ 

գտնուող երկրի մը բնակչութիւնը ինչպիսի նիւթաբարոյական ճնշումներու տակ կը գտնուի: Հետեւաբար մտածեցի 

իմ համեստ պայմաններովս օգտակար ըլլալ մեր հայրենիքին, ուր ապրող ժողովուրդը հազարումէկ 

մտահոգութիւններ ունի ապահովութեան, գործի եւայլն: Ուստի մտայղացայ պուպրիկը՝ Նայիրին եւ յետոյ՝ եռագոյն 
գնդակը եւ զանոնք վաճառել:  
 

Փարոս – Ինչպէ՞ս պիտի վաճառէք զանոնք եւ հասոյթը որո՞ւ պիտի յատկացուի 

Թինա – Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Տէր Աւետիս քահանան արտօնեց որ Սուրբ Յարութիւն 

եկեղեցւոյ գրասենեակին մէջ վաճառուի իւրաքանչիւր կտոր 30 Աւ. Տոլար արժէքով: Տէր Հայրը, Սրբազան Հայրը եւ 

Առաջնորդարանի Դիւանապետը միշտ քաջալերած են զիս եւ սրտաբաց ընդունած: Դեռ թարմ է յիշողութեանս մէջ 

երբ այս երեք անձերը մեծապէս քաջալերեցին մանկական 

գիրքերուս վաճառքը: Դուք ինծի հարազատի վերաբերում 

ցուցաբերեցիք եւ կը ցուցաբերէք միշտ: Ես ունիմ նաեւ իմ 

կայքէջս՝ www.hyestories.com.au որուն միջոցաւ online կը 

վաճառեմ գիրքերս եւ նոր առարկաները: Գիրքերէն, 

պուպրիկներէն եւ գնդակներէն գոյացած Հասոյթը, հարիւր առ 

հարիւր պիտի տրամադրուի Հայաստանի մէջ անապահով եւ 

կարիքաւոր ընտանիքներու՝ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ 

միջոցաւ: Այսպիսով պիտի փորձեմ պարտքս կատարել 

հանդէպ իմ հայրենիքիս, ուր բնակող իւրաքանչիւր Հայ կը 

սիրեմ ընտանիքի անդամի մը չափ: 
 

Փարոս – Իսկ ո՞ւր եւ ինչպէ՞ս կը սարքէք գնդակն ու պուպրիկը: 

Թինա – Գնդակները շինել կու տամ արտասահմանի մէջ: Պուպրիկին կմախքը կը ներածեմ արտասահմանէն իսկ 

հագուստի designը եւ կարելը ես ձեռքովս կ'ընեմ:  
 

Փարոս – Բազմատաղանդ էք տիկին: Ի՞նչ են ձեր հետագայ ծրագիրները, Նայիրիին կողքին Անահիտներ կամ 

Աստղիկներ պիտի ըլլա՞ն: 

Թինա – Այս վայրկեանին մտքիս մէջ որեւէ ծրագիր չունիմ սակայն կը կարծեմ թէ մինչեւ աչքերուս յաւիտեան 

գոցուիլը պիտի ծրագրեմ ու իրականացնեմ ծրագիրներ յօգուտ հայրենիքիս, ազգիս եւ եկեղեցիիս: 
 

Փարոս – Նախքան ձեր մեկնիլը, որեւէ ըսելիք ունի՞ք մեր ընթերցողներուն: 

Թինա – Կը խնդրեմ ձեր ընթերցողներէն գործնական քաջալերանք ցուցաբերել: Երբ տարեդարձ կամ ուրախ 

առիթով նուէր մը կ'ուզեն գնել կրնան տղոց համար եռագոյն գնդակ իսկ աղջիկներուն՝ Նայիրի պուպրիկ նուիրել: 

Հասցէն՝ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցի, 10 Մաքուարի Փողոց – Չացուուտ: 
 

Փարոս – Շնորհակալութիւն Տիկին Ջուլֆայեան եւ շնորհաւոր ըլլան Նայիրին եւ Եռագոյն Գնդակը: 

 

Հարցազրոյցը վարեց Նշան Պասմաճեան  

http://www.hyestories.com.au/
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On behalf of the Diocesan Council, I have the pleasure of congratulating the Paros editorial team on completing 

the Diocesan Newsletter for the third year running.  

The first issue of Paros was published in August 2017, under the auspices of His Eminence Archbishop Haigazoun 

Najarian and the Diocesan Council. Diocesan Chancellor Mr Nishan Basmajian was appointed Editor, and Mrs 

Laura Artinian, treasurer of the Diocesan Council, took on responsibility for the English section and page design. 

To this day, the translating from Armenian to English is supported by Mrs Lena Nazarian. 

After three years of diligent work, the Paros editorial team has ensured the publication’s regular production, 

informing readers about various events in the Australian-Armenian community and thus becoming a sought-after 

information source for Australian-Armenians, readers abroad and in the Homeland. Through its consistent 

pursuits, the editorial team was able to gather as much information as possible on the activities of the parishes 

and communities of Melbourne, Adelaide, Brisbane, Western Sydney and New Zealand to keep its readership 

updated and informed. The publication also presented the ecumenical activities of the Armenian Church. The 

news collated by Paros now holds archival value with its accurate and objective mission for which the editorial 

team has spared no effort. Today, more than 1,400 Armenians as well as Armenian and non-Armenian 

institutions in various parts of the world receive Paros online and in print, and they often convey their 

impressions, encouragement and criticism to the editorial office to whom we are grateful. 

We would also like to express our deep gratitude to our donors, who understand the mission of Paros and 

continue to be financially supportive of the publication. 

 

Three years and 36 issues. It is our hope that in the coming years, Paros will grow even more, both in content and 

in scope, and will enter thousands of homes to shed light on the activities of the Diocese and the community. 

 

We wish the Paros editorial team and affiliates strength and enabling. Through the media, they come to impart 

their respect to the Armenian Church and Armenian Culture. 

 

On behalf of the Diocesan Council, 

 

 

 

 

Sarkis Der Bedrossian 

Chairman  
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DIOCESAN NEWS 

 
Paros editorial wishes to express joy on hearing of the recuperation after surgery of staunch supporter of the achievements of 

Paros editorial, Deacon Noubar Yangoyan. We wish him a speedy rehabilitation period and his wife, Mrs Marie Yangoyan, 

strength and good health. 

 

Tuesday 7 and Wednesday 8 July - The Primate His Eminence 

Archbishop Haigazoun Najarian and the Chancellor Nishan 

Basmajian participated in the two-day online conference of the 

Heads of Churches organised by National Council of Churches of 

Australia (NCCA) and the Catholic Professional Standards Ltd 

(CPSL). The latter was established by the Australian Catholic 

Bishops Meeting in response to the findings of the Royal 

Commission into the Institutional Responses to Child Sexual Abuse 

- working independently of the Catholic Church. The core focus of 

the conference – ‘Safeguarding: Introductory Session for Church Leaders’ – was a discussion of Church Leaders views and 

recommendations. 

The first sitting focused on the vision and the expectation of efforts within the next five years – ‘Introduction, Vision and 

Culture’, the second sitting – ‘Leadership Responsibilities in Safeguarding’ and the third – ‘Resources, Support and Audit’. 

During these crucially significant and interesting meetings, the Primate and Chancellor submitted their recommendations on 

these issues. The meetings were led by Mrs Sheree Limbrick (CPSL Chief Executive Officer) and Mrs Laura Cregan the 

National Coordinator of the NCCA Safe Church Program. 

The fourth sitting was held on the 8th July. Mrs Amal Bousamra delivered a Report on how these criteria have been applied 

and maintained in the Maronite Church. Mrs Bousamra is the Governance and Financial Planner of the Australian Diocese 

of the Maronite Church. 

It is worth noting, the reality is that the Orthodox Church has not yet reached the potential to adopt and apply the 

aforementioned standards. The Maronite Church has been effective in instigating wonderful works. The points highlighted 

during this conference were both enlightening and instructive. 

 

Sunday 19 July on the Feast of the Transfiguration of the Lord Jesus 

Christ episcopal Holy Mass was celebrated in the Holy Resurrection 

Mother Church by Archbishop Haigazoun Najarian and Reverend 

Father Norayr Patanian celebrated Holy Mass at the Holy Trinity 

Church. The Archbishop was accompanied by Reverend Father 

Bartev Karakashian and Reverend 

Father Avetis Hambardzumyan. 

In his sermon, he explained the 

meaning of ‘Vartavar’ and spoke 

of the recent attacks by 

Azerbaijani troops near the 

Tavush region, and raised prayers for the souls of the four Armenian martyrs who lost 

their lives in these battles. He congratulated all who bear the name linked to ‘Vartavar’, 

including Vart, Vartiter, Vartoohi, Vartoog, Vartanoush, Varteni, Varteres, Vartiter, 

Varsenig, Alvart, Lousvart, Baydzar, Vartges, Nvart, Roza amongst others.   

The Archbishop also congratulated Father Bartev Karakashian on the 30th anniversary of 

his ordination into the priesthood, praising his values as a priest committed to serve; his 

loyalty to the Apostolic Church faith and traditions.  

Father Karakashian was ordained on 15 July 1990 by late Archbishop Aghan Baliozian of 

blessed memory in the Church of Holy Resurrection and from that day to the present, has  
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served the Armenian community in unwavering Christian service. Archbishop Najarian wished the Reverend Father 

longevity and good health. Following Holy Mass, light refreshments were served in the Diocesan Centre, with the family and 

close friends attending. Sentiments highlighting the 30 years of praiseworthy service were expressed by Diocesan Council 

Chairman Mr Sarkis Der Bedrossian, the Holy Resurrection Parish Council Chairman Mr Bedros Zorlu, Yeretsgin Vicky 

Karakashian and Deacon Vartan Elmasian. 

 

Tuesday 21 July  –  On the occasion of 

Diocesan Chancellor Deacon Nishan 

Basmajian’s 70th birthday, Archbishop 

Najarian presided over an intimate 

celebratory dinner in the Edgarian hall with 

the Reverend Fathers, Diocesan and Parish 

Councillors of Holy Resurrection Church, 

members of the Diocesan Ladies Guild and 

special guest Mrs Makrouhi Kortian, a dear 

and motherly friend to the guest of honour. 

Master of Ceremony for the evening was 

Reverend Father Avetis Hambardzumyan 

who with his heartfelt sentiments and sharp 

wit made sure the celebration was 

entertaining and a memorable tribute to a 

very special member of the Diocese and Holy 

Resurrection Church family. After presenting Deacon 

Nishan’s biography in his story-telling style, he turned the 

focus on Deacon Nishan’s proud Kessabtsi heritage 

challenging everyone with the unique linguistics of 

Kessaberen-Armenian. 

In a warm atmosphere of friendship and family love, 

tributes and well wishes were extended to Deacon Nishan 

by Diocesan Council Chairman Mr Sarkis Der Bedrossian 

and Vice-Chairman Mr Stepan Kerkyasharian as well as 

Mr John Marcarian, Parish Council Chairman Mr Bedros 

Zorlu and Councillors Messrs Vasken Amirzaian and Vrej 

Kurumlian, Diocesan Ladies Guild Chairwoman Yeretsgin 

Sonia Patanian and member Mrs Maro Sarkissian who as a 

fellow Kessabtsi  and childhood friend fondly recalled 

their schooldays and life influences in Kessab. Each 

speaker spoke passionately on the admirable attributes of 

Deacon Nishan, his integrity, his devotion, his work ethic, 

his immense capabilities, his flexibility, his 

initiative and his unfailing attitude, all of 

which have reflected in the immeasurable 

contribution he has made to the Diocese, the 

Armenian Church and the community in 

general. Among the speakers was Mrs 

Makrouhi Kortian who with her late husband 

Mr Hagop Kortian, have become family to 

Deacon Nishan taking him in their home as a 

son. Mrs Kortian expressed her deepest 

respect and highest regard for a man they had 

come to know so closely these past few years.  

Deacon Nishan graciously responded with his 

wholehearted feelings toward individual 

members of his now extended family, 

thanking members of the Diocese and Church as well as 

those dearest to him. (His moving sentiments can be read 
on page 6 in the Armenian section) 
The concluding remarks before the cutting of the cake 

and exchange of gift belonged to Archbishop Najarian 

who personally reflected on the close working 

relationship he had developed with Deacon Nishan as the 

Chancellor over the past six years. He noted how highly 

he appreciated in Deacon Nishan, his values as a man, an 

Armenian and love for the church, and expressed his 

gratitude for his unwavering work, both for the church 

and community. "The community's deep respect for him 

is a living testimony to his personality," the Archbishop 

concluded. 

At the request of Deacon Nishan, on the occasion of his 

70th birthday, gifts were dedicated to the Kessab United 

(Ousoumansirats) College, the educational institution to 

which he is indebted to. 
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Wednesday 22 July – Archbishop Najarian and Chancellor Nishan Basmajian participated in an online webinar organised by 

the Family Voice organisation on "The Great Commission - Serving Christ in Parliament." The number of 

participants was more than 200 people. The speakers were Reverend Fred Nile, a member of the New South 

Wales Legislative Council along with his wife Silvana Nile, a senior member of the Christian Democrats 

which was founded by Fred Nile. Fred Nile spoke about his work as a Christian member of the State 

Parliament. He proved that by keeping Christian principles, one can act and speak in the political arena 

and spread the message of Christ, making it the subject and guide of the political agenda. Silvana Nile 

mentioned how she with her fellow party members held such high respect for the Coptic, Assyrian and 

Armenian Churches and how they personally as the Niles , have learned many lessons from their 

orthodox doctrine and been inspired by them. Due to limited time, the Niles were unable to respond to all 

the questions posed to them. These beneficial webinars are planned to continue by the organising body, which is most 

encouraging. 
 

Wednesday 22 July – Archbishop Najarian presided over the periodic monthly meeting of the Diocesan Council where in the 

first session the Parish Council of the Holy Trinity Church participated in its entirety. The Council presented its plans for the 

consideration of the next Parish Pastor's residence providing a comprehensive explanation. The Archbishop with members of 

the Diocesan Council expressed their gratitude for the presented plans and wished the Parish Councillors well, encouraged 

the work done and to  be done, and offered their management expectations for the enhancement of church life. The second 

session was devoted to organisational matters and steps to be undertaken in connection with the slowing down of 

community and congregational life as a result of the Coronavirus. 
 

Thursday 2, 16, 23 and 30  July – The Archbishop led the women’s Bible study sessions both face to face and via Zoom for the 

convenience of the participants whilst on 9 July Father Avetis Hambardzumyan led the study session. 
 

Thursday 23 July – Chancellor Nishan Basmajian participated in Multicultural NSW’s 

online workshop on "Community Resilience in an Uncertain World: Capability 

Building for Communities and Non-Government Organisations’. The intent of the 

workshop organisers was to establish how to create cohesion between members of 

the multicultural community of New South Wales after the Coronavirus pandemic. 

Various community organisations, particularly those involved with youth or educational institutions, will be able to receive 

financial assistance. The four speakers explained in detail the devastating impact the virus has brought on humanity, how the 

virus was used by international extremist organisations to incite hatred against nations and religions, what challenges now 

face society and how community organisations can apply for assistance which be available until August 12. This program is 

called the Community Partnership Action (COMPACT) Program. All interested organisations can apply at the following 

website to receive assistance as outlined above: COMPACT funding (https://multicultural.nsw.gov.au/compact). For 

additional details, contact Paros by email at diocese@armenian.com.au 
 

 

  

 

ANNOUNCEMENT FROM THE DIOCESAN COUNCIL 
 

In light of the uncertainty that is surrounding this period of the Coronavirus pandemic with our personal, 

community and public lives affected by the restrictions imposed, the Diocesan Council decided at its 22 July 

meeting to postpone the 2020 Diocesan Assembly and Parish Annual General Meetings. 
 

Accordingly, the terms of Parish Council members to serve will now be extended until the next AGM 

 unless requested otherwise in which case new appointments will be considered. 

 
-- Chancellery of the Diocese -- 

 

https://multicultural.nsw.gov.au/compact
mailto:diocese@armenian.com.au
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Interview 

with Mrs Tina 

Djoulfayan 

17 July 2020 

 

 

 

Once again, Mrs Tina Djoulfayan has contributed to the development of our culture. 
This time she has produced tricolor soccer balls and an authentic Armenian doll 
which she has named Nairi. This month, Tina and her seven-year-old son, Antranik, 
visited the Diocesan Centre to donate some of the balls and dolls. Paros took the 
opportunity for a short interview with Mrs Djoulfayan. Let us remind our readers 
that Mrs Djoulfayan is the author of children's books which we presented in a 
previous issue. 

Editor 
 

Paros: What prompted you to plan 

something completely different this time 

from a book? 
 

Tina: I was born in Lebanon and have experienced the bitter taste of civil war. I 

know the financial and emotional pressures people have living in a country at war. 

Therefore, I thought to be useful to our homeland within my modest means, to 

assist those who live with a thousand and one concerns for security, work and so on. 

So I came up with idea of the doll ‘Nairi’ followed by the tri-colour soccer ball to 

sell. 

 
Paros: How will you sell them and where will the proceeds go? 
 

Tina: The Parish Pastor of the Holy Resurrection Church, Father Avedis, allowed 

the pieces to be sold in the church office of the Holy Resurrection Church for $30. 

Archbishop Najarian, Father Avetis and the Diocesan Chancellor have always 

encouraged and affectionately welcomed me. It is still fresh in my mind when the 

three of you so greatly inspired me with the sale of my children's books. You have 

and continue to show me such warmth. I also have my own website, www.hyestories.com.au where my books and these new 

items are sold online. Proceeds from the books, dolls and balls will be donated one hundred percent to disadvantaged and 

needy families in Armenia through the Holy Resurrection Church. In this way, I will try to fulfill my duty to my homeland, 

where I love every Armenian as a family member. 

 

Paros: And where and how do you make the ball and the doll? 
 

Tina: The balls are made abroad. I import the basic dolls from abroad and personally design and sew the Armenian costumes 

by hand. 

 

Paros:- You are a very talented lady. What are your future plans? Will there be Anahits or Astghiks next to Nairi? 
 

Tina: I do not have any plans in my mind at the moment, however I no doubt that I will keep creating and implementing 

new plans to benefit my homeland, my nation and my church until the end of my days. 

 

Paros: Do you have anything to say to our readers before you leave? 
 

Tina: I would like to ask your readers for their tangible encouragement. When they want to buy a gift for a birthday or a 

happy occasion, I would be grateful they consider a tricolor ball for the boys and a Nairi doll for the girls that can be 

purchased from the Holy Resurrection Church, 10 Macquarie Street, Chatswood. 

 

Paros: Thank you, Mrs Djoulfayan, and congratulations to Nairi and the Tricolor Ball. 

 

Interview conducted by Nishan Basmajian 

 

 
  

http://www.hyestories.com.au/
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      NSW Ecumenical Council Inc. 
                  Rev’d Dr Ray Williamson OAM        Very Rev’d Fr Dr Shenouda Mansour 

                 President                      General Secretary 

 
 

  Member Churches: 

Anglican Church 

(NSW Dioceses)  

  

Antiochian Orthodox 

Church 

  

Armenian Apostolic 

Church 

  

Assyrian Church of 

the East  

  

Bruderhof Australia 

  

Congregational 

Federation of NSW 

  

Coptic Orthodox 

Church 

  

Ethiopian Orthodox 

Tewahdo Church 

  

Greek Orthodox 

Church 

  

Indian Orthodox 

Church 

 

Lutheran Church of 

Australia (NSW 

District) 

  

Mar Thoma Church 

  

Religious Society of 

Friends  

  

Syrian Orthodox 

Church 

  

The Salvation Army 

  

Uniting Church 

(NSW/ACT Synod)  

 

Observer Church: 

Roman Catholic 

Church (NSW 

Province) 

 

Associated with the 

 National Council of 

Churches in 

Australia (NCCA) 

 

13th July 2020 
 
Mr Korhan Karokoç 
Ambassador of Turkey 
Embassy pf Turkey 
6 Moonah Place 
YARRALUMLA 2600 
 
Dear Mr Ambassador, 
 

The New South Wales Ecumenical Council notes with anguish a deep concern at the 
recently reported decision of the Turkish authorities to convert the Hagia Sophia into a 
mosque. 
 

As a Council of sixteen Christian Churches, the NSW Ecumenical Council joins with the 
World Council of Churches, His Holiness Pope Francis and His All-Holiness Ecumenical 
Patriarch Bartholomew in expressing our fervent hope and prayer that Hagia Sophia 
“will be restored to the emblematic unifying role that it has served since 1934”. 
 

As noted recently by UNESCO, the World Heritage-listed site is “an architectural 
masterpiece and a unique testimony to interactions between Europe and Asia over the 
centuries. Its status as a museum reflects the universal nature of its heritage and 
makes a powerful symbol for dialogue”. 
 

First built 1,500 years ago as an Orthodox Christian cathedral, it is noteworthy that the 
Hagia Sophia has been a museum since 1934 reflecting its universal value. 
This deeply regrettable decision, reportedly taken without notice or discussion with 
UNESCO or other authorities, risks undermining the pursuit of open and constructive 
dialogue between Christian and Muslim communities around the world.   
The current volatile international climate means it is more critical than ever that people 
of all faiths work spiritedly in unity for a world defined by peace, respect and the 
reduction of division and confrontation.   
 

As a historical landmark and place of immense significance to Christians, Muslims and 
all people of goodwill around the world, the Hagia Sophia should maintain its status as 
a museum and historical site.  
 

The NSW Ecumenical Council strongly urges the Turkish authorities to rescind the decision 
to change the status of the Hagia Sophia, thereby respecting the right of people of all 
beliefs to enjoy the site for its architectural, artistic and historical significance as a 

shared heritage of humanity, and thus promoting mutual understanding, respect and 

cooperation.   
 

With good wishes to the people of your nation, 
 

Yours sincerely, 

Ray Williamson                Shenouda+ 
The Reverend Dr Ray Williamson OAM                       The Reverend Fr Dr Shenouda Mansour 

President                                                                                General Secretary 
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Friends of the Diocese 
Archbishop Haigazoun Najarian 

Mr & Mrs Sarkis & Alice Der Bedrossian 

Mr & Mrs Kevork & Marina Tchaprazian 

Dr & Mrs Artin & Maro Jebejian 

Mr & Mrs Avo & Jackie Tevanian 

Mr & Mrs John & Taleen Marcarian 

Holy Resurrection Church 

Mr Henry John 

 

Mr John Nazarian 

Dr & Mrs Garo & Laura Artinian 

Messrs Hratch & Zohrab Keverian  

 

Mr & Mrs Diran & Virginia Vahratian 

Mrs Ello Meguerditchian,  

Alexander & Robert Yaghljian Family 

Mr & Mrs Hagop & Asdghig Aladjadjian 

Mr & Mrs Hovhannes & Asdghig Kharadjian 
 

Mr & Mrs Noubar & Gina Mazloumian 

Dr & Mrs Assadour & Gracy Ekmejian 

Mr & Mrs Jack & Sirvart Elmassian 

 

DIOCESE OF THE ARMENIAN CHURCH OF AUSTRALIA AND NEW ZEALAND   

11 Chatswood Avenue Street, Chatswood – (02) 9161 4000 –  diocese@armenian.com.au 

THE REFLECTIONS OF HIS HOLINESS KAREKIN II,  

CATHOLICOS OF ALL ARMENIANS;  

ON THE DECISION OF THE TURKISH AUTHORITIES TO 

TURN THE HAGIA SOPHIA CATHEDRAL-MUSEUM 

INTO A MOSQUE 
Mother See of Holy Etchmiadzin, Information Services, 14 July, 2020 

 

At the Mother See of Holy Etchmiadzin, we learned with regret 

about the decision made by the President of the Republic of Turkey, 

Recep Tayyip Erdogan, on July 10, to turn the Hagia Sophia, which 
holds the highest value to the Orthodox Churches and entire 

Christian world, into a mosque. Contrary to appeals from various 

Christian organizations, Christian church leaders and political 
leaders, the Turkish government has taken a unilateral and 

reprehensible decision, violating the rights of national religious 

minorities in Turkey. 

We note with regret that the calls and concerns of millions of 

Christians were ignored, despite even the fact that the Hagia Sophia 

is included in the World Heritage List of UNESCO. The Armenian 

Apostolic Holy Church and the Armenian people, as a people who 
survived the Genocide in Ottoman Turkey, share the pain and 

anxiety of our Orthodox brothers and sisters. 

The Armenian Church, which lost thousands of churches and 
religious and cultural values during the Armenian Genocide, 

condemns the decision of the Turkish government, which greatly 

harms the process of understanding and dialogue of religions based 
on political interests, while calling for its reconsideration and return 

to the principle of peaceful prayer coexistence of different religious 

communities. 

During the upsurge of history and political changes, St. Sophia 
Cathedral has acquired a different religious, cultural and political 

significance in addition to its purely historical and cultural value, 

becoming a symbol of cooperation and unity of mankind, not the 
clash of civilizations. With our prayers we support our beloved 

brother, Ecumenical Patriarch of Constantinople, His Holiness 

Patriarch Bartholomew, and our sisters and brothers of the Orthodox 

Church in this difficult situation created by this unilateral decision. 

 

  Thank You to Dr & Mrs Artin & Maro Jebejian 

for their ongoing sponsorship support 
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