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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ 
 

 

 

Կիր 2 Օգոստոս - Առաջնորդ Սրբազան Հայրը՝ Բարձր. Տէր Հայկազուն Արքեպիսկոպոս Նաճարեան 

առցանց դասախօսութիւն մը տուաւ Հայ Եկեղեցւոյ Երիտասարդաց Միութեան անդամներուն, նիւթ՝ 

Յիսուսի ուսմունքը Հին Կտակարանի եւ Փարիսեցիներու ուսմունքին դիմաց: Սրբազանը սպառիչ 

պատասխան տուաւ երիտասարդներու բոլոր հարցումներուն: 

 

Բշ 3 Օգոստոս –  Առաջնորդ Սրբազան Հայրը՝ Բարձր. Տէր Հայկազուն Արքեպիսկոպոս Նաճարեան 

նախագահեց Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի Աւստրալիոյ խնամակալ մարմնի ժողովին, 

որ Պսակաձեւ Ժահրի պատճառով հնարաւոր չէր եղած գումարել վերջին 5 ամիսներուն ընթացքին: 

Մշակուեցաւ առժամեայ ծրագիր տարեկան ձեռնարկի մը, որուն բնոյթն ու թուականը անորոշ կը 

մնան: 
 

Գշ 4 Օգոստոս – Թեմական Խորհուրդի ատենապետ Տիար Սարգիս Տէր Պետրոսեան եւ 

Դիւանապետ Տիար Նշան Պասմաճեան հանդիպում մը ունեցան ՀԲԸՄ Ալեքսանտր Վարժարանի 

տնօրէն Պրն Մանուկ Տէմիրճեանի եւ օգնական Պրն Սարգիս Մանուկեանի հետ: Հանդիպման 

նպատակն էր քննարկել հոգեւոր դաստիարակութեան նիւթը Հայ վարժարաններէն ներս եւ լսել 

տնօրինութեան առաջարկները: Արծարծուեցաւ նաեւ Մայր Տաճարին ի նպաստ կատարուած 

նուիրահաւաքին աշակերտութեան մասնակցելու պարագան, ո՛չ նիւթական ակնկալութեան 

տեսակէտէն այլ դաստիարակչական նկատառումներով: Դրական այս հանդիպումը կը միտէր 

Հայ աշակերտին հոգեւոր դաստիարակութեան ծրագրուած ձեւով ջամբումին: 

 

Դշ 5 Օգոստոս – Սրբազան Հայրը նախագահեց Հայ համայնքի Բարեկեցութեան Կեդրոնի խնամակալ մարմնի 

հերթական ժողովին: 

 

Եշ 6 Օգոստոս – Սրբազան Հայրը ցաւակցական նամակ ուղարկեց Լիբանանի Դեսպան Միլատ Րաատի եւ 

Լիբանանի Սիտնիի Հիւպատոս Պրն Շարպէլ Մաքարոնին, Պէյրութի նաւահանգիստին մէջ պայթումին 

հետեւանքով զոհուածներուն, հազարաւոր վիրաւորներուն եւ միլիարներու հասնող նիւթական վնասներուն 

համար:  
 

Ուրբ 7 Օգոստոս – Սրբազան Հայրը եւ Դիւանա-

պետը Առաջնորդարանին մէջ ընդունեցին 

Հայկական Բիզնէսի Զարգացման Ընկերակցու-

թեան (ՀԲԶԸ), պաշտօնական անունը՝ Armenian 
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խնամա-կալ մարմնի 4 անդամներ, յանձինս 

Տիարք Կարօ Սիմոնեանի, Ստեփան Գրգեաշարեանի, 

Ռոստոմ Մանուկեանի, Խաչիկ (Քրիս) Քորքեանի, 

ընկերակցութեամբ ընկերութեան գործերը համադրող 

Օրիորդ Միրալտա Տէմիրճեանի: Սրբազանը իր օրհնութիւնը տուաւ նորակազմ ընկերութեան ներկայ եւ բացակայ 

անդամներուն, քաջալերեց անոնց գործունէութիւնը յօգուտ Հայրենիքի եւ իր զօրակցութիւնը յայտնեց անոնց: 

ՀԲԶԸի մասին տեսնել ընկերութեան նախագահ Կարօ Սիմոնեանի հետ հարցազրոյցը:  
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Շբ 8 Օգոստոս – Ընդառաջելով Մարոնի համայնքի 

Առաջնորդ Թարապայ Եպիսկոպոսի հրաւէրին, 

Սրբազան Հայրն ու Դիւանապետը մասնակցեցան 

յատուկ պատարագի մը, որ տեղի ունեցաւ Մարոնի-

ներու Our Lady of Lebanon եկեղեցւոյ մէջ ի 

ներկայութեան հոգեւոր պետեերու (Քրիստոնեայ եւ 

Մահմետական) եւ քաղաքական դէմքերու: Պատա-

րագիչն էր Մարոնիներու Առաջնորդ Անթուան 

Շարպէլ Թարապայ եպիսկոպոսը: Այս խորհրդաւոր 

արարողութեան ընթացքին քարոզեց Թարապայ 

Եպիսկոպոսը: Իր խօսքին մէջ ան նշեց անունները 5 

զոհերու, որոնց անմիջական հարազատները ներկայ 

էին եկեղեցւոյ մէջ եւ աղօթք բարձրացուց անոնց եւ 

բոլոր նահատակներուն հոգիներուն ի հանգիստ: Ան  

հաստատեց որ պայթումը արդիւնք էր անարժան 

պետական ղեկավարներու անպատասխանատու 

կեցուածքին եւ պահանջեց անմիջական ղեկավարու-

թեան փոփոխութիւն նաեւ արդարութիւն՝ զոհերուն, 

վիրաւորներուն եւ քանդումներուն համար: Ան 

շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր այն անձանց, 

եկեղեցիներուն եւ կազմակերպութիւններուն, որոնք 

արդէն իսկ սկսած են դրամահաւաքի յօգուտ Լիբա-

նանի: Պատարագէն ետք, բոլոր հրաւիրեալներուն 

հետ միասին, Սրբազան Հայրը անձամբ, յանուն Հայ 

համայնքին, իր ցաւակցութիւնը եւ զօրակցութիւնը 

յայտնեց Թարապայ Եպիսկոպոսին եւ շնորհա-

կալութիւն՝ զինք այս հոգեպարար պատարագին 

հրաւիրած ըլլալուն եւ մասնակից դարձնելուն 

համար:
 

Կիր 9 Օգոստոս – Սրբազան Հօր հրահանգով աղօթք եւ հոգեհանգստեան պաշտօն տեղի ունեցաւ թեմիս երեք 

եկեղեցիներուն մէջ ի յիշատակ Լիբանանի մէջ բոլոր զոհուածներուն ի մասնաւորի Հայ 11 զոհերուն:  
 

Կիր 9 Օգոստոս  –   Սրբազան Հայրը Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ մատուցեց Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ մէջ, 

որուն յաջորդեց եկեղեցւոյ երկու սիւներու Կնքահօր օրհնութիւն: Յաւելեալ մանրամասնութիւններ կարդալ Լուրեր 

Ծուխերէն բաժինին մէջ: 
 

 Գշ 11 Օգոստոս – Թեմական Խորհուրդի փոխ ատենապետ Պրն Ստեփան Գրգեաշարեան եւ Դիւանապետ Նշան 

Պասմաճեան, Համազգային Գօլստըն Ճեմարանի մէջ, հանդիպում մը ունեցան դպրոցի խնամակալ մարմնի 

անդամներուն եւ տնօրինութեան հետ ի ներկայութեան Տիարք Հրաչ Պօղոսեանի (ատենապետ), Խաժակ 

Քորթեանի, Արա Վարդուկեանի, Վաչէ Գահրամանեանի, Հարմիկ Յակոբեանի, Րաֆֆի Փայլակեանի եւ Տնօրէն Պրն 

Էտի Տէմիրճեանի: Հանդիպման նպատակն էր խորհրդակցիլ երկու  նիւթերու մասին ՝ հոգեւոր դաստիարա-

կութեան ջամբումի սկզբունքներ եւ աշակերտութեան մասնակցութիւն Մայր Տաճարի ի նպաստ կատարուող 

դրամահաւաքին: Առաջնորդարանի ներկայացուցիչները, Ճեմարանի Խնամակալութիւնն ու տնօրինութիւնը 

էական նկատեցին հոգեւոր դաստիարակութիւնը վարժարանէն ներս, անոնք շեշտեցին 

կարեւորութիւնը երկարժամկէտ ծրագրի մը գործադրութեան, որուն յաջողութիւնը կը 

կայանայ անոր շարունակականութեան մէջ: Կարեւոր նկատեցին Աստուածաշունչի 

ուսուցման կողքին ծանօթացումը հպարտութիւն ներշնչող մեր հոգեւոր տիտաններուն, որոնք 

իրենց մասնակցութիւնը բերած են գիտութեան, պատմութեան, մշակոյթի, կրթութեան, 

քրիստոնէական հիմերու հաստատման եւ զարգացման բնագաւառներուն մէջ ինչպէս են 

Շիրակացին, Մաշտոցը, Խորենացին, Նարեկացին, Շնորհալին եւ ուրիշներ: Քննարկուեցաւ 

նաեւ Մայր Տաճարին ի նպաստ հանգանակութեան հարցը, որուն կարեւորութիւնը կը կայանայ անոր 

դաստիարակչական բնոյթին մէջ քան նիւթական ակնկալութիւնը: Մէկ ժամուան հանդիպումը ունեցաւ դրական 

աւարտ:  
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Եշ 13 Օգոստոս – Նիւ Սաութ Ուէյլզի Խորհրդարանի անդամ Մարք Լաթամի հրաւէրով տեղի 

ունեցաւ առցանց հանդիպում մը Կրօնական Ազատութեանց եւ Կրօնական Խտրականու-

թեան նիւթին շուրջ: Սրբազան Հայրը, որպէս անդամ Մերձաւոր Արեւելեան Եկեղեցիներու 

Խորհուրդին, մասնակցեցաւ սոյն հանդիպման: Մարք Լաթամ կատարեց առաջարկներ 

խտրականութեան օրէնքի փոփոխութիւններու վերաբերեալ: Սրբազան Հայրն ու միւս 

ժողովականները ուղղեցին հարցումներ եւ կատարեցին առաջարկներ առ ի քննարկում  Պրն 

Լաթամի կողմէ: 
 

Կիր 16 Օգոստոս – Ս. Աստուածածնայ Վերափոխման տօնին առթիւ Սրբազան հայրը եպիսկոպոսական 

պատարագ մատուցեց Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ: Ան, 2013ի իր Աւստրալիա ժամանելէն ի վեր, առաջին 

անգամն է որ Սիտնիի մէջ կը պատարագէ այս 

Տաղաւար տօնին առիթով: Ան միշտ պատարագած է 

Մելպուրնի Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ մէջ, 

աւանդութիւն մը, որ կու գայ անցեալի հոգելոյս 

Առաջնորդներու օրերէն: Սրբազան Հօր սպասարկեց 

Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան: Իր 

քարոզին մէջ Սրբազան հայրը, բացատրելէ ետք 

Վերափոխման եղելութիւնն ու խորհուրդը, շեշտեց 

կարեւորութիւնը Աստուածամօր կերպարին որ կը 

բնորոշէ Քրիստոնեայ մօր կերպարը: Խօսելով 

հաւատքի մասին Սրբազանը լուսարձակի տակ առաւ 

մեր մայրերուն ու յատկապէս մեծ մայրերուն 

առաքելութիւնը, որն է հաւատքը փոխանցել սերունդէ 

սերունդ: « Այսօրուան Հայ մօր դերը աւելի՛ դժուար է» 

ըսաւ Սրբազանը, «որովհետեւ փչող օտար քամիները մեր պայմանները տարբեր դարձուցած են, յաւելեալ ճիգ եւ 

զոհողութիւն կը պահանջեն մեր մայրերէն հաւատք փոխանցելու իրենց զաւակներուն»:  Անդրադառնալով 

Պէյրութի նաւահանգիստին մէջ 4 Օգոստոսի պայթումին, Սրբազան Հայրը բացատրեց թէ ինչ դժուարութեանց 

առաջ կանգնած է Լիբանանցին եւ Լիբանանահայութիւնը եւ 

հրամայական նկատեց տրամաբանական լուծում գտնել 

հարցերուն ու աղօթք բարձրացուց առ Աստուածամայր, որ 

մեր աղօթքները ի նպաստ Լիբանանահայութեան հասցնէ 

Հօր Աստուծոյ: Յընթացս Պատարագին տեղի ունեցաւ 

օրհնութիւն երկու ջահերու նուիրուած Սուրբ Յարութիւն 

Եկեղեցւոյ, մին՝ Ծխական Խորհուրդի ատենապետ Պարոն 

Պետրոս Զօրլուի եւ Տիկնոջ Իլտայի կողմէ: Պարոն Զօրլու 

համակ նուիրում եղած է Հայ եկեղեցւոյ Պոլիսէն մինչեւ 

Սիտնի եւ վարած պատասխանատու պաշտօններ իր 

60ամեայ եկեղեցական ծառայութեան ընթացքին: Երկրորդ 

ջահը նուիրուած էր Պարոն Ճոն Նազարեանի կողմէ, որ ոգի 

ի բռին նեցուկ կանգնած է ու կը կանգնի ե՛ւ 

Առաջնորդարանին ե՛ւ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ: 

Սրբազան Հայրը օրհնեց երկու նուիրատուները եւ խնդրեց Աստուածամօր բարեխօսութիւնը որ Տէրը զանոնք եւ 

անոնց ընտանիքները առողջ ու կանգուն պահէ: Տեղի ունեցաւ նաեւ Անդաստանի արարողութիւն: 
 

Բշ 24 Օգոստոս – Սրբազան հայրը նախագահեց Թեմական Հերթական ժողովին: Քննարկուեցան դպրոցներու մէջ 

հոգեւոր դաստիարակութեան, Պէյրութի պայթումին հետեւանքով Լիբանանի հայութեան սատար հանդիսանալու, 

լսարանական առցանց հանդիպումներու եւ Առաջնորդարանի արխիւներուն հետ առնչուած հարցերը եւ տրուեցան 

համապատասխան լուծումներ: 
 

Ուրբ 28 Օգոստոս – Սրբազան Հայրը մասնակցեցաւ Հայ Համայնքի Բարեկեցութեան Կեդրոնին (ՀՀԲԿ) 28 տարիներ 

անսակարկ ծառայող Պրն Բաբգէն Զարզաւաթճեանի մեծարանքի հանդիսութեան, որ տեղի ունեցաւ կէսօրին, ի 

ներկայութեան   յոբելեարի   տիկնոջ՝  Տիկին Լուիզի,  փեսային՝ Պրն Րաֆֆի Նաճարեանի,  Տէր Աւետիս Քահանայի,  
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Պրն Պետրոս Զօրլուի, ՀՀԲԿի խնամակալութեան անդամներուն եւ ՀՀԲԿ յաճախող մեր սիրելի հայրիկներուն եւ 

մայրիկներուն: Հանդիսավար Տիկին Մարինա Աւագեան-Չափրազեանի հրաւէրին ընդառաջելով Տիկին Մանուշակ 

Սարամազեան դաշնամուրի վրայ նուագեց Տէրունական Աղօթքը եւ Սրբազան Հայրը օրհնեց սեղանն ու 

սեղանակիցները: Հանդիսութիւնը խանդավառեց արուեստագիտուհի Մարիանա Պօղոսեան, որ որոտընդոստ 

ծափեր խլեց ներկաներէն իր «Կիլիկիա», «Պլպուլի Պէս», «Ով Սիրուն, Սիրուն» իսկ աւարտին՝ La Boheme երգերը 

բարձր մակարդակով մեկնաբանելուն համար: 

ՀՀԲԿ խնամակալ մարմնի ատենապետ Պրն Ստեփան Գրգեաշարեան իր սրտի խօսքին մէջ վեր առաւ եկեղեցասէր,  

նուիրուած եւ բծախնդիր Պրն Զարզաւաթճեանի արժանիքները, որպէս տարիներու ՀՀԲԿի հաշուապահ 

խնամակալ: Ան նաեւ շնորհակալութիւն յայտնեց Տիկին Զարզաւաթճեանին իր ամուսնոյն յարատեւ թիկունք 

հանդիսանալուն համար: 

Պրն Զարզաւաթճեան իր խօսքին մէջ յիշեց Տոքթ Անդրանիկ 

Քէշիշեանը, որ զինք 28 տարի առաջ հրաւիրած էր մաս 

կազմելու ՀՀԲԿի խնամակալութեան, որուն մասին գաղափար 

իսկ չունէր: Պրն Զարզաւաթճեան հետաքրքրական բացա-

տրութիւն տուաւ թէ ինչու ընդունած էր մաս կազմել այս 

մարմնին: Պատճառներն էին՝ ա) վերադառնալ իր արմատ-

ներուն: Յոբելեարը մեծցած էր քրիստոնեայ պահպանողական 

ընտանիքի մէջ, եկեղեցին իմաստ տուած էր իր կեանքին եւ 

ահաւասիկ առիթ կը ստեղծուէր եկեղեցւոյ վերադառնալ եւ 

հոն ծառայել: բ) Ընկերային շրջանակի հաստատում, տրուած 

ըլլալով որ ինք գործի պատճառով ամիսներ կը բացակայէր 

Սիտնիէն, այս առիթ կը հանդիսանար որ իր ընկերային կեանքը վերագտնէր: գ) Ծառայելով ՀՀԲԿին եւ անոր 

իտէալական առաքելութեան, ան իր ինքնութիւնը կ'ամրապնդէր եւ ամէն օր քիչ մը աւելի Հայ Քրիստոնեայ կը 

դառնար: Պրն Զարզաւաթճեան մեծ յարգանքով խօսեցաւ Տոքթ 

Քէշիշեանի ձեռներէցութեան մասին, նաեւ հպարտութիւն էր իրեն 

համար անոր անմիջական օգնականը դառնալը եւ ապա Կեդրոնի 

գանձապահը: Ան ըսաւ թէ այսօր ՀՀԲԿն կ'ապրի իր ոսկեդարը Պրն 

Գրգեաշարեանի ատենապետութեան ներքոյ եւ Խնամակալ մարմնի 

անդամներուն գործակցութեամբ յանձինս՝ Օրիորդ Սօնա Պէրպէր-

եանի, Տիկնայք՝ Լուսի Արոյեանի, Զեփիւռ Մուրատեանի, Էմմա 

Մարշալի: Պրն Զարզաւաթճեան ըսաւ. «գիտէի թէ օր մը բաժանումը 

անխուսափելի պիտի ըլլար սակայն չէի գիտեր որ այսքան ճոխ եւ 

ընկերային տաքութեան մէջ պիտի բաժնուէի իմ սիրելի ՀՀԲԿէս»: Ան ՝ 

«Ճամբորդը կ'երթայ  սակայն ճամբան կը մնայ» առածը առնելով 

իբրեւ օրինակ,  ըսաւ . «մենք կ'երթանք սակայն Եկեղեցին կը մնայ»: 

Հանդիսութիւնը կը զուգադիպէր Երէցկին Յասմիկ Համբարձումեանի ծննդեան տարեդարձին: Ան, ծափողջոյներու 

ընկերակցութեամբ Պրն Զարզաւաթճեանին հետ միասին հատեց կարկանդակը: 

Իր եզրափակիչ եւ օրհնութեան խօսքին մէջ Առաջնորդ Սրբազան 

Հայրը ներկաներուն բացատրեց այն մեծ դերը որ ՀՀԲԿի 

խնամակալ մարմինը կը խաղար տնօրինելու, ծրագրելու եւ 

ծրագիրները մեծ պատասխանատուութեամբ իրականացնելու 

աշխատանքին մէջ, ուր համարեա 3 տասնամեակ Պրն 

Զարզաւաթճեան բերած է իր անսակարկ ծառայութիւնը, միշտ 

համեստ, միշտ գիտակից եւ միշտ զգաստ: Ան հիացմունքով 

արտայայտուեցաւ Պրն Զարզաւաթճեանի անընդհատ սորվելու 

կամքին, որոնցմէ մին էր կազմարարութեան դասընթացքներու 

հետեւիլը եւ անոր արգասիքներէն մին էր «Փարոս» Լրատուի 

հաւաքածո-ներու կազմարարութիւնը տարի առ տարի: Ան վեր 

առաւ իր եւ տիկնոջ Տիգրանակերտցիի եւ Այնթապցիի աւանդապահութիւնը, բան մը որ խիստ կարեւոր է 

արմատներու վերադարձին եւ ինքնութեան ամրապնդման գործընթացներուն համար: Սրբազանը հաստատեց այն 

իրողութիւնը թէ Աստուած ինչ որ տաղանդ շնորհած էր Պրն Զարզաւաթճեանին ան ի սպաս կը դնէ Աստուծոյ 

առաջ, հաւատարիմ կեանքի իր սկզբունքին, որն է « յառա՛ջ նայելով, յառա՛ջ ընթանալ»:   
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Շբ 29 Օգոստոս – Սրբազան Հայրը նախագահեց Հայ Համայնքի Բարեկեցութեան Կեդրոնի խնամակալ մարմնի 

գումարած յատուկ ժողովին, որ կը վերաբերէր Կեդրոնի որդեգրելիք Ռազմավարութեան յառաջիկայ տարիներուն 

համար: Այս ձեռնարկը հովանաւորուած է Multicultural NSWի կողմէ: Իր տեսակին մէջ այս երկրորդ յաջող ժողովն 

էր ռազմավարական հարցերով զբաղող:    

 

Շբ 29 Օգոստոս – Առաւօտեան ժամը 9.30էն մինչեւ կէսօրէ ետք ժամը 

4 տեղի ունեցաւ Նիւ Սաութ Ուէյլզ Էքիւմէնիք Խորհուրդի տարեկան 

ընդհանուր ժողովը առցանց եւ դէմ առ դէմ: Այս վերջին ձեւի 

մասնակից ժողովականները հաւաքուեցան Պըրուուտի Սէյնթ Փօլ 

Անկլիքան եկեղեցւոյ մէջ, ուր հիւրընկալուեցան հոգեւոր հովիւ Հայր 

Դոկտ. Ճէյմս Քոլինզի կողմէ: Սրբազան Հայրը չկարողացաւ 

մասնակցիլ ժողովին, որովհետեւ պէտք էր նախագահէր Հայ 

Բարեկեցութեան Կեդրոնի ռազմավարական ժողովին: Ի պաշտօնէ, 

որպէս անդամ Խորհուրդի վարչութեան, դիւանապետ Նշան 

Պասմաճեան ներկայացուց Աւստրալիոյ եւ Նոր Զելանտայի թեմը: 

Ժողովը լսեց Խորհուրդի նախագահ Հայր Րէյ Ուիլըմսընի, 

Ընդհանուր Քարտուղար Հայր Շնուտա Մանսուրի եւ Գանձապահ 

Հայր Պրուս ՄքԱթիրի տարեկան զեկոյցները: Ժողովը լսեց նաեւ 

զեկոյցները Խորհուրդի 5 յանձնաժողովներուն՝ Միջ կրօնական, 

Ընտանեկան Բրտութեան, Խաղաղութիւն եւ Արդարութիւն, 

Աստուածաբանական Խորհրդածութիւն եւ Երիտասարդական: 

Ժողովը կատարեց իր գնահատանքը տարուած մարդասիրական 

լայնածաւալ աշխատանքին: Ժողովը բարձր գնահատեց Խորհուրդի պաշտօնական 

ճանաչումը Հայոց, Ասորիներու եւ Յոյներու ցեղասպանութեանց: Օրուան 

բանախօսն էր Միացեալ Աստուածաբանութեան Գոլէճի տնօրէն հոգեւոր հայր Դոկտ 

Փիթըր Ուոքըր: Նիւթ՝ Church and Society in a Post-Lockdown World: Ան շեշտեց թէ 

որքան կարեւոր է շրջահայացութիւնը ղեկավարութեան այն շրջանին երբ եկեղեցին 

հարկադրուած է փոփոխութիւններ կատարելու: Ան ըսաւ նաեւ, որպէս եկեղեցւոյ 

ղեկավարներ պէտք է մեր անձերուն յարատեւ հարց տանք թէ ինչ նուազ եւ ինչ 

առաւել պէտք է կատարենք մեր եկեղեցիներուն համար: Ան ըսաւ թէ հիմա 

ժամանակը չէր յօրինելու ( invent) այլ նորութիւն մտցնելու ( innovate) մեր 

կեանքերուն եւ եկեղեցւոյ կեանքին մէջ:  Ժողովը միաձայնութեամբ ընդունեց 

խորհուրդի վարչութեան կողմէ առաջարկուած կանոնագրային փոփոխութիւնները, 

որոնց որպէս արդիւնք երկարաձգեց պաշտօնավարութիւնը Նախագահին, 

Ընդհանուր քարտուղարին եւ գանձապահին: Ժողովը միաձայնութեամբ ընտրեց 

նաեւ Խորհուրդի 9 անդամներ (անցեալին՝6 անդամ): Խորհուրդի վարչութեան 

անդամ վերընտրուեցաւ Նշան Պասմաճեան: Այս վերջինին աժաջարկին 

ընդառաջելով կազմուեցաւ նոր յանձնաժողով մը՝ Դրմահաւաքի Յանձնաժողովը 

(Fundraising Commission): Խորհուրդի աշխատանքներուն մասին յաւելեալ 

ծանօթութեան համար դիմել  www.nswec.org.au կայքէջին: 

 

Կիր 30 Օգոստոս – Սրբազան Հայրը երկշաբաթեայ հերթական առցանց հանդիպում ունեցաւ ACYAի 

երիտասարդներուն հետ, որուն ընթացքին ան դասախօսեց Քրիստոսի սիրոյ գաղափարախօսութեան մասին զայն 

բաղդատելով Հին Կտակարանի մէջ արտայայտուած սիրոյ գաղափարախօսութեան հետ: Երիտասարդութիւնը 

բազում հարցումներ ուղղեց Սրբազան հօր, որոնց սպառիչ մանրամասնութիւններով պատասխանեց ան: Սրբազան 

հայրը զուգահեռներ գծեց Քրիստոսի սիրոյն եւ 21րդ դարուն սիրոյ գործնական արտայայտութեան միջեւ, 

մատնանշելով բարոյական շեղումները եւ մեկնաբանելով բարոյական հարցեր, որոնց մասին Հայ եկեղեցին իր 

դիրքորոշումը ունի եւ հարցեր, որոնց մասին տակաւին չունի եւ պէտք է ունենայ: Այս խիստ կարեւոր 

հանդիպումները իրենց բարեբաստիկ ազդեցութիւնը կը թողուն Հայ նոր սերունդին վրայ  բարոյագիտութեան եւ 

քրիստոնէական  դաստիարակութեան բնագաւառէն ներս: 

 

 

http://www.nswec.org.au/
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Հրապարակուեց Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 

դիրքորոշումը հանրակրթութեան  

պետական առարկայական չափորոշիչների 

նախագծի եւ «Հայոց Եկեղեցու պատմութիւն» 

առարկայի վերաբերեալ 
 

Օգոստոսի 5-ին տեղի ունեցաւ մամլոյ ասուլիս, որի ընթացքում 

Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Հայաստանեայց Առաքելական 

Սուրբ Եկեղեցու յարաբերութիւններին առնչուող հարցերով 

աշխատանքային խմբի Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Կրթական 

հարցերով ենթախմբի ատենապետ Տ․ Միքայէլ արքեպիսկոպոս Աջապահեանը եւ Մայր Աթոռի Քրիստոնէական 

դաստիարակութեան կենտրոնի տնօրէն Տ․ Զաքարիա ծայրագոյն վարդապետ Բաղումեանը ներկայացրեցին Մայր 

Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Կրթական հարցերով ենթախմբի դիրքորոշումը հանրակրթութեան պետական 

առարկայական չափորոշիչների նախագծի եւ «Հայոց Եկեղեցու պատմութիւն» առարկայի վերաբերեալ։ 

 

Ստորեւ ներկայացւում են երկու փաստաթղթերը։  

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑՈՒ 

ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻՆ ԱՌՆՉՈՒՈՂ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՄԲԻ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ 

ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԵՆԹԱԽՄԲԻ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹԵԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ 

 

Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու յարաբերութիւններին 

առնչուող հարցերով աշխատանքային խմբի Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Կրթական հարցերով ենթախումբը 

(այսուհետ` Ենթախումբ) սոյն թուականի յուլիսի 10-ին ԿԳՄՍ նախարարութեանը փոխանցեց Հանրակրթութեան 

պետական չափորոշիչի նախագծի վերաբերեալ իր դիրքորոշումը: Սոյն դիրքորոշման շրջանակներում  

Ենթախումբն իր մտահոգութիւններն արտայայտեց ընթացող գործընթացի առնչութեամբ, արձանագրեց, որ, 

հակառակ ձեռք բերուած պայմանաւորուածութիւնների, հրաւիրուած չի եղել չափորոշիչների մշակման 

աշխատանքներին, եւ նոյն ժամանակ յորդորեց` հիմնովին վերատեսութեան ենթարկել նախագիծը:  
 

Ըստ էութեան՝ անտեսելով ինչպէս Ենթախմբի, այնպէս եւ հանրութեան տարբեր, այդ թւում եւ մասնագիտական 

շրջանակների կողմից այդ փաստաթղթի վերաբերեալ արտայայտուած մտահոգութիւնները` կրթութեան 

պետական լիազօր մարմինը, առկայ էական տարաձայնութիւնները չփարատած, անհասկանալի 

շտապողականութեամբ այս անգամ հրապարակել է հանրակրթութեան պետական առարկայական 

չափորոշիչների նախագծերը:  
 

Ենթախումբը,  շարունակելով չափորոշիչների շուրջ քննարկումներն ու խորհրդակցութիւնները կրթութեան եւ 

գիտութեան  հեղինակաւոր  մասնագէտների  ու փորձագէտների հետ,  գործընթացի վերաբերեալ արձանագրում է`  

 

Ստորեւ՝ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի տեղեկատուական գրասենեակի հրապարակած մամլոյ 

հաղորդագրութիւնը, ուր յստակօրէն կ'արտայայտուի Մայր Աթոռի դիրքորոշումը  ՀՀեան 

պետութեան առած որոշումներուն դէմ «Հայ Եկեղեցւոյ Պատմութիւն» նիւթը  կրթական ծրագրէն 

վերցնելու եւ զայն պարփակելու «Հայոց Պատմութիւն» նիւթին մէջ:Սերունդներո ւ 

դաստիարակութեան հետ  

առնչուած այս կարեւոր զարգացումները պատշաճ կը համարենք յանձնելու 

«Փարոս»ի ընթերցողներու ուշադրութեան(Խմբ) 
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1. Հանրակրթութեան պետական չափորոշիչի խնդրահարոյց նախագծի հիման վրայ մշակուած 

հանրակրթութեան պետական առարկայական չափորոշիչները չեն կարող նպաստել Հայաստանի 

Հանրապետութեան դպրոցներում ազգային ուսուցման եւ դաստիարակութեան ապահովմանը:  
 

Առարկայական չափորոշիչներում նուազեցուած են հայագիտական առարկաների դասաժամերը, թոյլ են 

տրուած բովանդակային աղճատումներ, սխալներ եւ պատմական-ժամանակագրական վրիպումներ, որոնց 

վերաբերեալ արդէն իսկ բերուել են բազմաթիւ վկայակոչումներ: Չնայած բազմաթիւ հաւաստիացումների ու 

պնդումների` տարրալուծման ճանապարհով կրթական ծրագրից զեղչուել է նաեւ «Հայոց Եկեղեցու 

պատմութիւն»  առարկայի ծրագրի գերակշիռ հատուածը:  
 

2. Հայաստանի Հանրապետութեան կրթութեան ոլորտում որդեգրուող պետական քաղաքականութեան 

շրջանակներում հայագիտական առարկաների նկատմամբ ոչ առաջնային կարեւորութեան ընդգծումը չի 

կարող բացասական ներգործութիւն չունենալ նաեւ սփիւռքահայութեան կեանքում: Հայրենիքում գործարկուող 

ազգային կրթութեան գաղափարաբանութեամբ են սնւում եւ կենսագործւում Սփիւռքում  իրականացուող 

հայապահպանական նախաձեռնութիւններն ու ծրագրերը:   
 

3. Մասնագիտական նեղ շրջանակների մասնակցութեամբ, առանց գործունէութեան թափանցիկութեան 

ապահովման, չափորոշիչների մշակման գործընթացը հանրութեան լայն շրջանակներում արդարացի 

մտահոգութիւնների տեղիք է տալիս, ինչը չի կարող անարձագանք մնալ՝ ելնելով կրթական բարեփոխումների 

արդիւնաւէտութիւնից։ 
 

Ելակէտ ունենալով վերը նշուած արձանագրումները եւ հաշուի առնելով գործընթացի վերաբերեալ 

արտայայտուած մտահոգութիւնները՝ կրթութեան պետական լիազօր մարմնին յորդորում ենք կասեցնել 

հրապարակուած առարկայական չափորոշիչների նախագծերի քննարկումները եւ ձեռնամուխ լինել 

Հանրակրթութեան պետական չափորոշիչների արմատական վերափոխման աշխատանքներին` հանրութեան 

առաւել լայն` առաջին հերթին մասնագիտական ընդարձակ շրջանակների ներգրաւմամբ:  

 

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ 

ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ 
 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՆՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑՈՒ 

ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻՆ ԱՌՆՉՈՒՈՂ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՄԲԻ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ 

ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԵՆԹԱԽՄԲԻ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸ 

«ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ 

 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի կրթական հարցերով ենթախումբը հանգամանօրէն ուսումնասիրել է առարկայական 

չափորոշիչների նախագծերը, հրապարակային ելոյթներում դրանց մասին պետական կրթական լիազօր մարմնի 

կողմից տրուած բացատրութիւնները:  
 

Սոյնով արձանագրում ենք, որ իրականութեանը չեն համապատասխանում «Հայոց Եկեղեցու պատմութիւն» 

առարկայի նիւթն ամբողջութեամբ այլ առարկաների մէջ ներմուծուած լինելու ԿԳՄՍ նախարարութեան 

պնդումներն ու վստահեցումները։  
 

Անընդունելի է «Հայոց Եկեղեցու պատմութիւն» առարկայի՝ որպէս առանձին բաղադրիչի դուրս բերումը 

հանրակրթական դպրոցից: Վերջինիս հետեւանքով խախտւում է «Հայոց Եկեղեցու պատմութիւն» առարկան 

դպրոցում որպէս առանձին բաղադրիչ դասաւանդելու վերաբերեալ ՀՀ օրէնսդրութիւնը, անտեսւում են 

Հայաստանում ճնշող մեծամասնութիւն կազմող Հայոց Եկեղեցու հաւատացեալների իրաւունքները, մատաղ 

սերունդը զրկւում է համակարգուած եւ նպատակային ձեւով 2000-ամեայ իր Ազգային Եկեղեցու պատմութեանը, 

տօներին, ծէսերին, հոգեւոր-բարեպաշտական սովորութիւններին հաղորդ դառնալու եւ քրիստոնէական 

արժեհամակարգով կրթուելու եւ դաստիարակուելու հնարաւորութիւնից։  
 

Հանրակրթութեան պետական առարկայական նոր չափորոշիչներում ընդգրկուած է «Հայոց Եկեղեցու 

պատմութիւն» առարկայի ներկայ ծաւալի առաւելագոյն 30%-ը․ տարրալուծման հետեւանքով չափորոշիչներից 

դուրս է  մնացել  5-րդ,  10-րդ եւ 11-րդ  դասարանների  դասագրքերի ամբողջ  նիւթը:   7-9 դասարանների թեմաները  
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Մելպուրնի Հայ Համայնքը 

կորսնցուց երկու ծառայասէր 

հայորդիներ 
 

Յունիս եւ Օգոստոս 2020ի աւարտին, Մելպուրնի 

Հայ Առաքելական Սուրբ Աստուածածին 

Եկեղեցին վերջնական հրաժեշտ տուաւ երկու 

ծառայասէր անդամներու յանձինս Պրն Նուպար 

Չէօփչեանի, ծնեալ 1921ին եւ Պրն Աբրահամ 

Յարութիւնեանի, ծնեալ 1928ին: Հանգուցեալները 

եգիպտահայ էին: Անոնք զանազան 

պատասխանատու պաշտօններ ստանձնած էին 

Սուրբ Աստուածածին Եկեղեցւոյ շրջապատէն 

ներս: Իրենց եկեղեցանուէր անսակարկ 

նուիրումին համար անոնք պարգեւատրուած էին 

Ս. Նեէրսէս Շնորհալի շքանշանով: 

 

Փարոսի խմբագրութիւնը իր խորին ցաւակցութիւնը 

կը յայտնէ Չէօփչեան եւ Յարութիւնեան 

ընտանիքներու անդամներուն: Թող 

հանգուցեալներուն Աստուածահաճոյ 

գործունէութիւնը օրինակ հանդիսանայ բոլորիս:   

             

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Կիրակի 9 Օգոստոսին, յետ հիւանդութեան, իր 

մահկանացուն կնքեց Տիկին Թագուհի 

Պաքքալեան-Շիշոյեանը, ծնեալ 1952ին Հալէպ:  
 

Հանգուցեալը կողակիցն էր, Սուրբ Երրորդութիւն 

Եկեղեցւոյ անխոնջ եւ երկար տարիներ ծառայող 

Ուրարակիր Կարպիս Դպիր Շիշոյեանի: 
 

Հանգուցեալը, իր Աւստրալիա փոխադրուելէն ի 

վեր, ծառայած է ազգային զանազան 

հաստատութիւններու մէջ, եղած է ուսուցչուհի 

Համազգային Սերոբ Փափազեան Շաբաթօրեայ 

վարժարանին մէջ իսկ Սուրբ Երրորդութիւն 

Եկեղեցւոյ Տիկնանց Օժանդակ Մարմնի փոխ 

ատենապետուհի: Հակառակ իր առողջական 

վիճակին վատթարացման, Տիկին Թագուհին մնաց 

միշտ ժրաջան ծառան իր եկեղեցւոյն եւ իր ազգին:  

 

Փարոսի խմբագրութիւնը իր խորազգած 

ցաւակցութիւնը կը յայտնէ Ուրարակիր Կարպիս 

Դպիր Շիշոյեանին եւ իր զաւակներուն՝ Րաֆֆիին, 

Փօլին եւ ընտանիքներուն: Թող Աստուած Թագուհիի 

հոգին արժանի նկատէ Երկնային Արքայութեան:   

 

 

միացուել են «Հայոց պատմութիւն» առարկային՝ ընդհանրական խորագրերով եւ երբեմն տարակարծութեան տեղիք 

տուող ձեւակերպումներով։ 6-րդ դասարանի դասագրքի ամբողջ ծաւալից միայն մի քանի տօներ են ներմուծուել 

«Ես եւ իմ հայրենիքը» առարկայի 5-րդ դասարանի չափորոշիչում՝ այն էլ ոչ ամբողջութեամբ, խիստ սահմանափակ 

ժամաքանակով եւ սխալ անուանումներով։ Նոր չափորոշիչներից, ի շարս մի քանի կարեւոր տօների, դուրս են 

մնացել նաեւ դարերի ընթացքում մեր ազգային ինքնութեան, ոգու ու նկարագրի հետ սերտօրէն աղերսուած, 

պետական տօնակարգի մաս կազմող Սուրբ Էջմիածնի, Սրբոց Թարգմանչաց եւ Սրբոց Վարդանանց տօները։  
 

Արձանագրելով «Հայոց Եկեղեցու պատմութիւն» առարկայի 15-ամեայ դասաւանդութեան ընթացքում դրական 

փորձառութիւնը եւ աշակերտների հոգեկերտուածքի վրայ բարերար ներգործութիւնը՝ ընդսմին ենթախումբը  

միանգամայն ողջամիտ ու բնական է համարում իւրաքանչիւր նախաձեռնութիւն՝ ուղղուած ինչպէս «Հայոց 

Եկեղեցու պատմութիւն», այնպէս եւ այլ առարկաների բովանդակային բարեփոխմանը: 
 

Այսու, ենթախմբի սպասումն է կրթութեան  պետական լիազօր մարմնից՝ յարգել  նախորդիւ կատարուած 

հաւաստիացումներն առարկայի՝ որպէս առանձին բաղադրիչի դասաւանդման առնչութեամբ, հաշուի առնել այս 

ուղղութեամբ մասնագիտական տարբեր շրջանակների կողմից արտայայտած դիրքորոշումները եւ վերանայել 

«Հայոց Եկեղեցու պատմութիւն» առարկայի նիւթը տարբեր առարկաներում տարրալուծելու մօտեցումը։  
 

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ 

ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ  
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Լուրեր 

Ծուխերէն 

 

 

 

 
 

ՄԵԼՊՈՒՐՆ 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցի 

 

Այս տարի և հատկապես  անցնող շաբաթները շատ դժվարին ժամանակներ 

են Մելբուռնի Սուրբ Աստվածածին Եկեղեցու և ողջ Վիկտորյա նահանգի 

համար։ Թագաժահրի երկրորդ ալիքը, որ բռնկվեց հուլիս ամսվա երկրորդ 

կեսից, Վիկտորյա նահանգային իշխանություններին ստիպեց ավելի խիստ 

սահմանափակուներ կիրառել՝ կանխելու համավարակի հետագա 

տարածումը։ Օգոստոս 6-ից վեց շաբաթյա սահմանափակումներն են սկսվել, 

համաձայն որի միայն սննդի խանութներն են բաց և միայն բնակելի վայրից 

5կմ շջանակից ներս արտոնված է տեղաշարժվել, փակ են մանկապարտեզները, դպրոցները, համալսարանները։  

Մելբուռնի հայ համայնքը հետևելով քաղաքային իշխանության ներկա սահմանափակումներին փակ են պահում 

հայկական դպրոցների,  միություններին պատականող սրահների դռները։ 

Թագավարակի պատճառով  շատ խոցելի են դարձել մեր համայնքի տարեցները, որոնք արդեն ամիսներէ ի վեր 

փակված են կամ ծերանոցներում կամ էլ իրենց բնակարաններում։ Սուրբ Աստվածածին Եկեղեցու հովանու տակ 

գործող Տարեցախնամ ընկերակցությունը Տիկին Շուշան Հալաճեանի ղեկավարությամբ՝ օգնականներ Ռիտա 

Տանկուրեանի և Կարապետ Վարդանեանի ինչպես նաև մի խումբ կամավորների համատեղ ջանքերով 

անփոխարինելի աշխատանք են կատարում։ Ծխական Խորհրդի անմիջական խորհրդատվությամբ տարեցների 

աջակցության կենտրոնը 2 անգամ պայուսակներ է բաժանել մեր տարեցներին՝ սնունդ և առաջին 

անհրաժեշտության պարագաներ հասցնելով իրենց տները, ինչպես նաև հեռաձայնի միջոցով միշտ կապի մեջ են՝ 

հոգեկան և ապահով կեցության աջակցություն ցույց տալով նրանց։ 

Ներկայիս դպրոցների փակ հանգամանքին հայկական 2 դպրոցները համացանցի օգնությամբ շարում են իրենց 

հեռավար դասերը, ինչն իր մեծ օգուտակարությունն է բերում իրենց տներում «բանտարկված» երխաներին  

շարունակելով հառաջացնել  իրենց Հայոց լեզվի և հայրենիի գիտելիքները։ 

Ներկա սահմանափակումների համաձայն Մելբուռնի Սուրբ Աստվածածին Եկեղեցու դռները փակ են, սուրբ 

Պսակի և Մկրտության խորհրդակատարությունները արտոնված չեն, հուղարկավորությունները կարելի է միայն 

հարազատների 10 հոգիների մասնակցությամբ։ 

Շարունակվում են Սուրբ Պատարագի արարողությունները դռնփակ, միայն 5 հոգու արտոնությամբ՝ քահանա, 

սարկավագ և դպիրներ։ Համացանցի օգնությամբ սուրբ Պատարագները հեռարձակվում են առցանց, ինչը մեր 

հավատավոր հայորդիներին առիթ է տալիս մասնակցել Սուրբ Պատարագի արարողություններին և հոգեկան 

մխիթարություն ստանալ։ 

Առցանց շարունակվում են Սուրբ Գրքի սերտողության հանդիպումները։  

Օգոստոսի 10-ից  խիստ սահմանափակումների պատճառով ամեն երեկո 8։30-ին Սուրբ Աստվածածնի Եկեղեցու 

Հովիվ Տեր Խաչեր քահանա Հարությունյանը Եկեղեցու Ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջից  երեկոյան աղոթքի, սուրբ 

գրքի ընթերցանության և խոկումի հանդիպում է անցկացնում․ ինչը մեծ մխիթարություն և աղոթքի սփոփանք է 

տալիս ներկա ծանր պայմաներում ապրող 

մելբուռնահայությանը։ 

Աղոթում և հավատում ենք Աստծով, որ ներկա 

խստությունները իրենց բարերար ազդեցությունը 

կունենան համավարակի տարածումը կանխելու 

համար և լիահույս ենք, որ Սեպտեմբերի երկրորդ 

կեսից սահմանափակումները կմեղմվեն և մի քանի 

ամիսներ հետո Մելբուռնահայ համայքնը կրկին 

կվերագտնի իր առօրյա, ընկերային աշխույժ 

կյանքը։ 

Տէր Խաչեր Քահանայ Յարութիւնեան 
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Երիտասարդական 

Լուրեր 

 
 

ՈՒԷՆՈՒԸՐԹՎԻԼ - ՍԻՏՆԻ 

Սուրբ Երրորդութիւն 

Եկեղեցի 
 
Բարձրաշնորհ  Տէր Հայկազուն Արքեպիսկոպոս 

Նաճարեան, բարեխնամ Առաջնորդը թեմիս, 

պատարագեց եւ քարոզեց Սուրբ Երրորդութիւն 

Եկեղեցւոյ մէջ, Կիրակի 9 Օգոստոսին: Սրբազան 

Հօր սպասարկեց Արժ Տէր Պարթեւ Քահանայ 

Գարագաշեան: Յաւարտ Սուրբ եւ Անմահ 

Պատարագին տեղի ունեցաւ Անդաստան, որուն ընթացքին 

Սրբազան Հայրը օրհնեց երկու խաչեր զետեղուած եկեղեցւոյ 

պատերուն վրայ նուիրուած Տիար Ճէյմս Տօնաթոսեանի կողմէ: 

Երիտասարդ այս գործարարը, հոգուով նուիրուած է եկեղեցւոյ 

բարելաւման գործին եւ ցարդ կատարած է զանազան բարեգործու-

թիւններ յօգուտ եկեղեցւոյ: Պարոն Տօնաթոսեան Յուլիսի 20ին 

հանդիպում մը ունեցաւ Սրբազան Հօր եւ Թեմական խորհուրդի 

անդամներուն հետ, որոնց ներկայացուց ծրագիրներ քննարկման 

համար: Իր քարոզին ընթացքին, Սրբազան Հայրը գնահատեց 

պարոն Տօնաթոսեանի Քրիստոնեայ Հայու արժանիքները եւ 

մաղթեց որ անոր ծառայական գործունէութիւնը օրինակ ծառայէ 

բոլորիս:  
 

Ծխական Խորհուրդի եւ Տիկնանց Օժանդակ Մարմնի կազմակեր-

պութեամբ տեղի ունեցաւ ժողովրդային հիւրասիրութիւն 

Պաթմանեան սրահին մէջ:  
 

 

ՍԻՏՆԻ 
Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ 

Երիտասարդական Միութիւն (ԵԵՄ) 
 

Խաչին 5 Շրջանակները 
Կիրակի 26 Յուլիս 

ԵԵՄեան հերթական երկշաբաթեայ ընդհանուր ժողովներուն կը 

բաժնուինք խմբակներու զանազան ձեռնարկներ կատարելու 

համար: Այսօր բաժնուեցանք 3 անձերէ կազմուած խմբակներու եւ 

քննարկեցինք Խաչին հինգ շրջանակները, որոնք անհրաժեշտ են 

երիտասարդական ծառայութեան ամբողջական ծրագրի մը 

մշակման համար: Այս շրջանակները կը խորհրդանշեն 

Պաշտամունք, Վկայութիւն, Ծառայութիւն, Կրթութիւն, 

Ընկերակցութիւն: Բացատրեցինք իւրաքանչիւր շրջանակի 

նշանակութիւնը, ինչպէ՞ս պէտք է քննարկել իւրաքանչիւր երեւոյթ 

եւ արձանագրեցինք առնչուող բոլոր առաջարկներն ու 

յանձնարարութիւնները, ապագային զանոնք մանրամասնելու 

նպատակով: Հպարտօրէն կրնանք ըսել, որ  որպէս ԵԵՄ մենք 

ամբողջացուցած ենք 5 շրջանակները զանազան նախաձեռնութիւններով եւ կը շարունակենք մեր առաքելութիւնը 

Հայ երիտասարդութիւնը ալ աւելի մօտեցնելու Աստուծոյ:   
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ԵԵՄ Սուրբ Գրոց Սերտողութիւն 
Կիրակի 2 եւ 30 Օգոստոս 

 

 

 

Անգամ մը եւս կազմակերպեցինք Սուրբ Գրքի Սերտողութեան 

հաւաք Գերաշնորհ Սրբազան Նաճարեանին հետ,  ոմանք, Առաջ-

նորդարանին մէջ, ֆիզիքապէս մասնակցեցան  իսկ ուրիշներ՝ 

առցանց: Ներկայացուեցան Քրիստոսի ուսուցումները եւ անոնց 

հակադրուիլը  հրէական ուսուցմանց: Կարդացուեցան հատուած-

ներ Մարկոսի եւ Յովհաննու Աւետարաններէն: Քննարկուեցան եւ 

վիճաբանութեան նիւթ դարձան Շաբաթ Օրը պահելը, հարկ 

վճարելը, պոռնիկ կնոջ պատմութիւնը, Քրիստոսի իշխանութիւնն 

ու յարութիւնը, որոնք առիթ դարձան, աշխարհիկ տեսանկիւնէն 

քննարկելու այժմէական հրատապ հարցեր ինչպէս են ամուս-

նալուծումը եւայլն: 
 

ԵԵՄի նպատակն է շարունակել Սուրբ Գրոց սերտողութեան 

հերթական հանդիպումներու կազմակերպումը Սրբազան Հօր 

հետ, առիթ ստեղծելու համար երիտասարդութեան, որ ամէն 

անհա աւելի խոր ըմբռնէ կեանքի սկզբունքները, որովհետեւ 

Քրիստոս քարոզեց, ապրեցաւ եւ ծառայեց եւ դրական ազդեցութ-

իւն ունեցաւ մեր կեանքերուն վրայ մինչեւ օրս: 
 

Կը հրաւիրենք Հայ երիտասարդները մասնակցելու այս 

հաւաքներուն, որոնք առիթ կը ստեղծեն միասնաբար սորվելու, 

մեր գաղափարները բաժնեկցելու եւ իրարու հետ ընկերական կապ հաստատելու: Յաջորդ Ս. Գրոց սերտողութեան 

թուականը իմանալու համար բարեհաճեցէք հետեւիլ ACYA Facebookի եւ Instagramի էջերուն  կամ գրել 

acya.sydney.aus@gmail.com ելեկտրոնային հասցէին: 

 

 

Առցանց Համերգ նուիրուած մեր քաջարի զինուորներուն 
Կիրակի 9 Օգոստոս 
 

Երեկոյեան ժամը 6ին,  Սրբազան Հօր օրհնութեամբ եւ համագործակ-

ցութեամբ արուեստագիտուհի Մարիանա Պօղոսեանի, ԵԵՄը առցանց 

հեռասփռեց «Երգեր Ձօնուած Մեր Զինուորներուն»: Մենք բախտաւոր 

էինք որ վաստակաւոր երգչուհի Մաշա Մնջոյեանը միացաւ մեզի 

ընկերակցութեամբ Կիթարի Վարպետ Սագօ Տէյիրմէնճեանի: 

Երախտապարտ ենք նաեւ Զելա Մարկոսեան Հնգեակին, որոնք իրենց 

Փրըմիէրան կատարեցին Գաղթական նուագին: Նաեւ շնորհակալ ենք 

անզուգական ասմունքող Մանուկ Կոտոյեանին իր ասմունքին համար: 

ԵԵՄեան անդամ տաղանդաւոր արուեստագիտուհիներ Իզապէլ 

Մարգարեան, Լիլիթ, Գայանէ եւ Արգինա Մուրատեաններ, ելոյթ 

ունեցան իրենց երգերով: Յայտագրին մաս կազմեցին նաեւ 

Կիրակնօրեայ Վարժարանի աշակերտները: 
 

Ինչպէս տեղեակ ենք, 12 Յուլիսին Տաւուշի մէջ ծայր առած 

զինեալ բախումներուն իբր հետեւանք, բնակչութիւնը 

տեղափոխուած է, զոհեր ունինք այնտեղ եւ փլած ու 

քանդուած շէնքեր: Ժամանակն է մեր զօրակցութիւնը ցոյց 

տալու մեր Հայրենիքին, ժողովուրդին, ազգային ժառանգու-

թեան եւ մշակոյթին, կատարելով մեր նուիրատուութիւնը 

Տաւուշին: Հակառակ հեռաւորութեան, Հայ Առաքելական 

Եկեղեցւոյ հաւատքով տոգորուած, մենք մեր աննկուն 

զինուորներուն թիկունք ենք կանգնած եւ հիացած ենք իրենց 

քաջութեան:    Հասոյթը   պիտի   յատկացուի   Տաւուշի  Թեմին 

 

mailto:acya.sydney.aus@gmail.com
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վերանորոգելու համար քաղաքը, զօրակցելու ընտանիքներուն, որոնք կորսնցուցին հարազատներ եւ 

սահմանապահ զինուորներու ընտանիքներուն:  
 

Ինչպէս մեր լեռները, Հայ ժողովուրդը անխորտակելի է, ոչ մէկ ղեկավար եւ ո՛չ մէկ ազգ կրնայ ջնջել Հայուն խաղաղ 

ու ազատ պայմաններու մէջ ապրելու կամքը: Ոչ ոք իրաւունք ունի նուաճելու եւ բռնաբարելու մեր երկիրը: 

Հետեւաբար, միասնաբար, որպէս մէկ Աւստրալահայ համայնք, մեր նուէրները այսօր տանք Տաւուշին: 

Համերգը կարելի է դիտել Եութիւպով՝ https://www.youtube.com/watch?v=Gays_z5r6TU&t եւ կամ Սուրբ Յարութիւն 

Եկեղեցւոյ Ֆէյսպուքի էջին վրայ: 

 

Միացեալ ժողով երիտասարդական այլ միութիւններու հետ 
Կիրակի 9 Օգոստոս 

 

Տեղեկացանք որ այլ երիտասարդներ հետաքրքրուած են Եկեղեցական հարցերով: 

Որպէս ԵԵՄ մենք պատասխանատուութիւն կը զգանք վստահեցնելու յատկապէս 

Հայ երիտասարդութիւնը,  ազատ զգալ իրենց ձայնը լսելի դարձնելու մեզի, աւելի 

մօտենալու համար եկեղեցւոյ եւ բաժնելու համար իրենց մտահոգութիւնը 

եկեղեցւոյ հարցերուն առնչուած: Մենք ամէն ճիգ ի գործ կը փորձենք դնել վստահ 

ըլլալու համար որ Հայ երիտասարդութիւնը չհեռանայ եկեղեցիէն: 
 

Արդարեւ, 9 Օգոստոսին, ԵԵՄեան Վարչութիւնը կազմակերպեց միացեալ ժողով 

մը Հայ Ուսանողական Միութեան, Հայ Երիտասարդաց Դաշնակցութեան եւ 

ՀԲԸՄի երիտասարդներու վարչութեանց հետ: Ժողովին նպատակն էր առիթ 

ընծայել երիտասարդական միութեանց վարչութիւններուն իրենց մտահոգութիւն-

ները յղելու եկեղեցւոյ առնչուած: Արդիւնաբեր այս ժողովին արդիւնքները պիտի քննարկուին Սրբազան Հօր հետ, 

որպէսզի կարելի ըլլայ հարցերուն ճիշտ պատասխանները տալ մեր գործընկերներուն: 
 

Յետագային բաց յարաբերութիւն պիտի ստեղծենք մեր քոյր երիտասարդական միութիւններուն հետ, որովհետեւ 

մենք ենք Եկեղեցւոյ ապագան:  
 

Թաթիանա Պետիկեան 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Gays_z5r6TU&t
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                   Ստացուած բարեմաղթանքներ  

                  Փարոսի 3րդ տարեդարձին առիթով 

 

  
Սիրելի՛ Պարոն Պասմաճեան, 

 
ՓԱՐՈՍ-ի այս թիւը ինծի քանի մը ուրախութիւն ՄԻԱՍԻՆ 

պարգեւեց: Առաջինը՝ պարբերաթերթի ծննդեան երրորդ 

տարեդարձը: Առանց աւելորդ գնահատանքի, յայտնեմ, որ 

Կ՛ԸՄԲՈՇԽՆԵՄ ոչ այնքան անոր բովանդակութիւնը, որքան անոր 

մէջ ՓԱՅԼԱՏԱԿՈՂ մաքրամաքուր հայերէնը: Վերջինս կը մղէ որ 

կարդամ պարբերականի ամենաաննշան թուացող հայերէն լուրն 

անգամ: Խոստովանիմ՝ նոյնը չեմ կատարեր անգլերէն բաժինին հետ, 

նախ՝ անոնք հայերէնին գրեթէ ամբողջական կրկնութիւնն ըլլալնուն,. 

եւ երկրորդ՝ անգլերէնը մայրենի, հարազատ լեզուս չըլլալուն համար: 

Երկրորդ ուրախ առիթը Ձեր 70-ամեակն է: Շատ հաւնեցայ այս 

առթիւ Ձեր խօսքին սկիզբը: Ձեզ ճանչցայ ԿԱՍԻՈՍ ԳՐԱԿԱՆ 
ԼՐԱՏՈՒ-ի օրերէն, որու դադրեցումը (արդեօք ընդհատո՞ւմը...) 

ցաւալի եղաւ՝ ազդեցութեան տակ Քեսապի գրաւման: Ձեր 70-

ամեակին առթիւ Ձեզի կը մաղթեմ ամէն լաւն ու բարին, 

մասնաւորաբար՝ հայոց լեռներուն պէս պինդ առողջութիւն, որպէսզի 

շարունակէք նոյն, ինչո՞ւ չէ, աւելի մեծ եռանդով ծառայել մեր ազգին 

ու Ազգային Եկեղեցւոյ: 

Զիս զարմացուց արժանապատիւ Տէր Աւետիսին պատումները ... 

Քեսապի բարբառով: Տէր Հայրը ո՞ւր եւ ինչպէ՞ս սորված է այս դժուար 

բարբառը: Ես, որ 13 տարի ամէն ամառ անցուցած եմ Քեսապի մէջ, 

ծայրէ ծայր ալ ԿԼԼԱԾ ԵՄ պարոն Յակոբ Չոլաքեանին քեսապական 

(եւ ուրիշ) գիրքերը, այդպէս ալ չկրցայ խօսիլ այդ բարբառով, թէեւ 

չաթ-փաթ որոշ բառեր գիտեմ, եւ ըստ էութեան կը հասկնամ եթէ 
կարդամ կամ եթէ ... դանդաղ խօսին: Տէր Աւետիսին ծանօթացայ իր 

արժանայիշատակ հօր՝ պարոն Սարգիսի մահուան առթիւ, 

մասնակցեցայ իմ ճանչցած ամենահաւատաւոր եւ մաքուր հայոցմէ 

իր հօր թաղման, այգուցին եւ եօթնօրէքին: Մինչեւ հիմա պարոն 

Սարգիսը կը յիշեմ հաճելի եւ ջերմ զգացումներով: Աստուած ողորմի 

անոր մաքուր եւ անբիծ հոգիին: 
 

Միշտ լաւագոյն մաղթանքներով՝ 

Դոկտ Գէորգ Եազըճեան 

Պատմաբան - Խմբագիր 

Երեւան, 31 Յուլիս 2020 

/Thank you for the latest issue. It’s great to see that 
you celebrated your birthday surrounded by friends. 
May I extend warmest congratulations & best for 
future. Happy Birthday 
 

Kindly 
Vahe Artinian,  Sydney 
31 July 2020 
 

Սիրելի Նշան, կը շնորհաւորեմ 
Փարոսի երեք, իսկ քու 
եօթանասուն տարիները: 
Կարդացի խօսքդ, ու այդ 
զուարթախօսութիւնդ յուզեց զիս: 
Հաճելի եւ տխուր էր միանգամայն. 
առաւել եւս՝ ճանչցայ քեզ 
շրջապատող մարդիկը , անոնց 
ազնիւ  վերաբերմունքը: Կը 
մաղթեմ, որ նոյն եռանդով 
շարունակես ծառայութիւնդ բերել 
համայնքիդ եւ ազգիդ, նկատի 
ունենալով որ քեզի պէս մարդոց 
համար հանրայինն է անձնականը: 
Երջանկութիւն եւ առողջութիւն  
կը մաղթեմ: 
 
Յակոբ Չոլաքեան 
Ուսուցիչ, բանասէր, 
հայագիտական գիրքերու 
հեղինակ: 
2 Օգոստոս 2020 
 

«Փարոս» Լրատուի յարգարժան 
խմբագրութիւն, 
Շնորհաւոր ՝՝Փարոս՛՛ի 
երեքամեակը, յարատեւութեան 
մաղթանքներ ձեր նուիրեալ 
աշխատանքին: 
Յովսէփ Արթինեան 
Բանասէր Լրագրող  
Պէյրութ 
2 Օգոստոս 2020 

3 
ANNIVERSARY 

Շնորհալի աշխատանք մը հեռաւոր Արեւելքէն: 

Ձեզի ոյժ եւ շարունակական սէր: 
 

Յակոբ Վարդիվարեան 

Գործադիր խմբագիր «Պայքար» Շաբաթաթերթին 

Նիւ Ճըրզի 

1 Օգոստոս 2020 
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Պատուարժան Խմբագրութիւն 

Փարոս Պարբերաթերթ-Լրատուի 

Սիտնի 

Աւստրալիա 

 

Յագելի բարեկամներ, 
 

Կանոնաւոր կերպով կը ստանամ Փարոս ամսաթերթ-լրատուն։ Ուրախ եմ որ արդէն երեք տարիներէ ի 

վեր կը հրապարակէք զայն շարունակական ընթացքով։ 
 

Հայ ժողովուրդը, մասնաւորաբար Ցեղասպանութենէն ետք, հաւատաց եւ կը շարունակէ հաւատալ  թէ 

ազգովին ապրելու համար հրամայական են մէկ կողմէն եկեղեցին եւ դպրոցը իսկ միւս կողմէն մամուլն 

ու հրատարակչական աշխատանքը։ Այս իմաստով, իւրաքանչիւր սփիւռքեան իրականութեան մէջ, Հայը 

իր հաւաքական կեանքին մէջ  կարեւորեց մամուլին եւ հրատարակչական գործին խաղացած մեծ դերը։ 

«Փարոս»ը, իր շարունակական հրատարակութեամբ, կու գայ փաստելու Հայուն տեսլականը, որն է 

հաւաքական կեանքը շարունակել նաեւ հայ գիրով եւ թերթով։ 
 

Փարոսը ունի իր իւրայատկութիւնը։ Բովանդակութիւնը ճոխ է թղթակցութիւններով եւ համայնքային 

գործունէութեանց նկարագրումով, նոյնքան եւ՝ լուսանկարներով։ Ան հայելին է գաղութին 

կենսունակութեանը: Փարոսի ճշգրիտ տեղեկատուութիւնը կ՚ապահովէ Աւստրալահայ եւ Նոր 

Զելանտայի Հայ համայնքին պատմութեան արձանագրութիւնը, բան մը, որ յոյժ կարեւոր է որպէս նիւթ 

վաղուան պատմագրին ինչպէս նաեւ անհրաժեշտութիւն՝ Հայկական Սփիւռքի  պատմութեան 

ուսումնասիրութեան համար։ 
 

Եթէ պիտի շնորհաւորեմ Փարոսի երեք տարիներու ծրագրուած եւ բծախնդիր հրատարակութիւնը՝ ապա 

չեմ կրնար մոռնալ պատասխանատու խմբագիր Պրն. Նշան Պասմաճեանը, Անգլերէն բաժնի եւ 

էջադրումի պատասխանատու Տիկ. Լօրա Արթինեանը եւ Հայերէնէ Անգլերէնի թարգմանութեան 

օժանդակող Տիկ. Լենա Նազարեանը։ Պիտի շնորհաւորել նաեւ Աւստրալիոյ եւ Նոր Զելանտայի թեմին 

Առաջնորդարանը, անոր հոգեւոր Առաջնորդ Գերշ. Տ. Հայկազուն Արք. Նաճարեանն ու բոլոր պատկան 

ժողովները, որոնք կը հովանաւորեն այս հրատարակութիւնը։ Գնահատանքի խօսք գաղութի 

իւրաքանչիւր անհատին, որ կը կանգնի Փարոսի հրատարակութեան կողքին։ Հաւաքական եւ 

համախմբուած աշխատանքի արգասիքն է Փարոսը,  արժանի ամէն գնահատանքի։  

Պիտի շնորհաւորեմ Փարոսի երեք տարիներու կեանքը։ Դժուար օրերու եւ պայմաններու մէջ առանց 

յուսահատելու՝Փարոսը կեցած է պատնէշի վրայ։ Եւ մեր մաղթանքն է որ ան շարունակէ կերտել նոր 

ամեակներ։ 
 

Յաջողութեան լաւագոյն մաղթանքներով եւ յարգանօք՝ 

Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան 

Ընդհանուր Քարտուղար Արաբական Ծոցի Երկիրներու Աստուածաշունչի Ընկերութեան  - Քուէյթ 

Օգոստոս 3, 2020 
 

Յարգարժան Խմբագրական Կազմ «Փարոս» Լրատուի, 
 

Բարեհաճեցէք ընդունիլ շնորհաւորութիւններս, գնահատանքի եւ յաջողութեան ջերմ մաղթանքներս «Փարոս»ի  

խմբագրական կազմին, 3 տարիներու վրայ երկարող բծախնդիր աշխատանքին համար: Լիայոյս եմ որ 

Աւստրալահայ համայնքը «Փարոս»ի միջոցաւ աւելի մօտէն պիտի կարենայ ծանօթանալ Առաջնորդարանի 

տարած գործունէութեան գաղութէն ներս: 
 

Ձեր վարձքը կատար: 

Պերճ Մոմճեան 

Սիտնի 

1 Օգոստոս 2020 
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Սիրելի Պարոն Բասմաջյան 

 

Սրտանց շնորհավորում եմ ՛՛Փարոսի՛՛ 

ծնունդը:  

Շատ կարևոր ծնունդ է, անգնահատելի 

ազդեցություն ունի, իսկապես լույս է 

սփռում շուրջը... 
Երկար կյանք և անհամար 

ընթերցողներ ունենա, առողջ և 

անխոնջ խմբագրակազմ, ընդգրկուն 

աշխարհագրություն... 

Շնորհակոլություն բոլորիդ: Առողջ 

եղեք... 

 

Հարգանքով՝ 

Աստղիկ Բալայան 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

դոցենտ, մանկավարժական. 

գիտութեանց թեկնածու 

«Global Bridge» կրթահամալիրի 

համակարգող 

1 Օգոստոս 2020 

Բարի օր Պր․ Նշան 

  

Ամեակները սոսկ տարեթիւեր չեն, այլ անհատի ողջ կեանքի ուղին՝ դժուարութիւնները, ձեռքբերումներն 

ու իրագործումները, որոնցմով իմաստաւորուած է կեանքը։ Իր կեանքի փորձութիւններով եւ 

փորձառութիւններով լոյս ու յոյս ներշնչած է շրջապատին։ 

Եօթանասուն տարիներու ձեր կեանքը կը խօսի այդ բոլորի մասին։ Թէեւ ես ծանօթ չեմ ձեր կեանքի 

պատմութեան, սակայն ձեր սրբազան առաքելութիւնը, զոր դուք կը տանիք այսօր՝ ապրեցնելով հայ գիրն 

ու լեզուն, կը խօսի ձեր անխոնջ աշխատանքի եւ նուիրուածութեան մասին։ 

Առողջ եւ խաղաղ օրեր կը մաղթեմ։ 

Երեքամեայ "Փարոս"-ին կը ցանկամ յարաճուն վերելք ձեր հովանու ներքոյ եւ գործակցութեամբ Տիկնայք 

Լօրա Արթինեանի եւ Լենա Նազարեանի։ 

Շնորհաւոր ձեր ծննդեան եօթանասուն ամեակն ու "Փարոս"ի երեքամեայ յաղթարշաւը։ 

Կեցցէ՛ք բոլորդ։ 

 

Խորին յարգանքով․ 

Անի Ֆիշէնքճեան 

Արեւմտահայերէնի ուսուցչուհի Գէորգեան Ճեմարանի – 

Ս. Էջմիածին 

8 Օգոստոս 2020 
 

Congratulations for the 3rd anniversary of Paros! 
 

I am very pleased to congratulate the Paros editorial team on 

the special occasion of the 3rd anniversary of Paros. The Paros 

publication is a wonderful beacon that chronicles the 

activities of the Australian-Armenian Diocese community, 

and provides an important source for both the local and 

international community. I would like to wish Paros 

continued success and all the very best for the future of this 

valuable publication. 

Aram Minasian 

Professor 

Fellow of National Academy of Sciences of Armenia, FNAS 

Life Fellow of Institute of Electrical and Electronics 

Engineers, FIEEE 

Fellow of Optical Society of America, FOSA 

Fellow of Institution of Engineers Australia, FIEAust 
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Յարգարժան Խմբագրական Կազմ 

Փարոս Լրատու ամսագրի 

 

Ազգային բարձր հպարտանքով տոգորուն, ջերմօրէն կ'ողջունեմ Հայաստանեայց Առաքելական 

Եկեղեցւոյ Առաջնորդարանին Փարոս ամսագրի ծննդեան երրորդ տարեդարձը: Ուշագրաւ երեւոյթ է 

Փարոսի հրատարակման ճառագայթումը, առինքնող տեսքով, անաղարտ Հայերէնով շարահիւսուած, 

գունաւոր եւ պատկերազարդ: 

Ողջունելի է Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արքեպիսկոպոսի եւ Թեմական Խորհուրդի 

նախաձեռնութիւնը ինչպէս նաեւ Դիւանապետ Նշան Պասմաճեանի, ազնուափայլ տիկնայք Լօրա 

Արթինեանի եւ Լենա Նազարեանի տիւ եւ այգ անխոնջ աշխատանքը:  

Այս նշանակալից թուականին առիթով մեր մաղթանքն է նորանոր նուաճումներ, վերելք եւ այլ 

հրատարակումներ, որպէսզի միշտ վառ մնայ Հայ գիրը եւ Հայ լեզուն պահուի, պահպանուի եւ 

զանգահարէ իւրաքանչիւր Հայ յարկէ ներս, այն խոր հաւատքով ըստ մեծանուն մտաւորական Յակոբ 

Օշականի թէ «մարմարներն իսկ կը մաշին բայց մագաղաթները կը մնան ու կը գոյատեւեն, 

կախարդելով  ապագայ սերունդը մեր ցեղին»: 

 

Անկեղծ բարեմաղթանքով՝ 

Մաքրուհի Քորթեան 

Սիտնի 

12 Օգոստոս 2020 
 

Dear Baron Nishan, 
 

Re. Paros Edition #36 – 3rd anniversary edition! 
 

I wanted to firstly congratulate the editorial team of Paros on reaching the three year milestone of publishing 
‘Paros’.  Knowing how challenging it is to provide a newsletter of such high standard, regularly and with interesting 
updates for our community, is a great achievement.   Special thanks to you as the Editor and to the great support 
and contribution of Laura Artinian and Lena Nazarian without whom this great publication would not be 
possible.  What a great team!  
I also read your heartfelt message in Armenian on the occasion of your 70th birthday.  I wanted to thank you 
sincerely for specially mentioning me in your speech.  Along with all the members of the Banquet committee, it has 
been a pleasure to support you on all the three successive Primate Banquets, not only as the MC, but also watching 
your leadership and great efforts in making each of these events a great success.  
The highlight, of course, was commemorating the 150

th
 anniversary of the birth of Komitas. The renowned 

“Armenian Quartet”, specially invited from Armenia, was one of the great events hosted in our community.  You led 
a fantastic team and gave me once again the opportunity to host, which was a great honour.  We will never forget 
our team meetings and your great hospitality at the Arachnortaran.  The best part was your sharing with us your 
personal treasured Armenian brandy and preparing Haygagan sourj to get us to work harder, which we did!  
Our debt and gratitude goes to His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian for his leadership and his 
guidance throughout these events.  
Baron Nishan, I would like to wish you continued success and health to continue to do what you do best!  We and 
the community count on it! 
 

Sincerely, 
Nora Bastajian 
Sydney  
18 August 2020 
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Հարցազրոյց Հայ Համայնքի Բրեկեցութեան Կեդրոնի 

Խնամակալութեան Ատենապետ Պրն Ստեփան Գրգեաշարեանի 

եւ Ատենադպրուհի Տիկին Զեփիւռ Մուրատեանի Հետ 

 

 

Վերջին երկու տարիներուն Հայ Համայնքի Բարեկեցութեան Կեդրոնը (ՀՀԲԿ) իր գործունէութեան 
ծաւալը ընդլայնեց եւ Պսակաձեւ Ժահրի ստեղծած պայմաններուն մէջ կրցաւ խուսանաւել եւ ծաւալել 
իր բարեկեցութեան գործունէութիւնը:  Փարոս հարցազրոյց մը ունեցաւ ՀՀԲԿի խնամակալ մարմնի 
անդամներ Տիկին Զեփիւռ Մուրատեանի եւ Տիար Ստեփան Գրգեաշարեանի հետ (Խմբ.) 
 

Փարոս:  Պարոն Ստեփան եւ Տիկին Զեփիւռ, ուրախ եմ իմանալու ՀՀԲԿի յառաջընթացի մասին: Արդեօ՞ք կրնայիք 

հակիրճ պատմականը ընել ՀՀԲԿի իր հաստատման օրէն ցայսօր: 

ՀՀԲԿ:  Տասնեակ տարիներու կեանք ունի այս հաստատութիւնը: Նախ սկսած է նոր ներգաղթողներու տեղադրման 

աշխատանքով, անոնց օգնելու եւ զօրաւիգ կանգնելու նպատակով: Աւելի ուշ, կարիքը զգացուած է որ 

մեծահասակներ, ընդհանրապէս գաղթած Մերձաւոր Արեւելքէն, իրարու մօտ գան, իրարու հետ կիսեն իրենց 

անցեալի յուշերն ու ներկայ կացութեան ստեղծած դժուարութիւններն ու փորձառութիւնները: Տրուած ըլլալով որ 

հեռաւորութիւնները մեծ են, օրուան Առաջնորդը, թեմական եւ ծխական մարմինները յարմար նկատած են որ 

Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցին ըլլայ հաւաքատեղին: Զուգահեռ՝ Աւստրալիոյ պետութիւնը ստեղծած է նպաստ այս 

աշխատանքին համար, որպէսզի պաշտօնէութիւն, օգնական անձինք նշանակուին ինչպէս նաեւ այլ դիւրութիւններ 

ստեղծուին որպէսզի աշխատանքը յառաջ երթայ: Հետզհետէ ծրագիրներ մշակուած են երիտասարդ մայրերու եւ 

երիտասարութեան հետ առնչուած: 
 

Փարոս: Երիտասարդ մայրեր կը տեսնենք իրենց մանուկներուն հետ որոնք ամէն Երկուշաբթի կը յաճախեն 

Էտկարեան սրահ եւ այնտեղ ե՛ւ մայրերը ե՛ւ երեխաները իրարու աւելի կ'ընկերանան: Սակայն ի՞նչ աշխատանք 

տարուած է երիտասարդութիւնը հետաքրքրող:Ի՞նչ հարցեր կրնան ունեցած ըլլալ կամ ունին երիտասարդները: 

ՀՀԲԿ:  Տարիներ առաջ գոյութիւն ունեցած է երիտասարդական ծառայութիւն, երիտասարդներու, որոնք ընկերային 

տարբեր հարցեր ունեցած են: Կեդրոնը նոյնիսկ ունեցած է իր հոգեբուժը: Խնամակալութիւնը կը կարծէ թէ պէտք է 

կեդրոն մը ունենալ, ուր երիտասարդներ կրնան հաւաքուիլ եւ իրարու հետ բաժնել իրենց հարցերը, միասնական 

ձեռնարկներ կազմակերպել եւ նուազեցնեն իրենց հոգսերը, մտավախութիւնները եւ իրարու թիկունք ու զօրաւիգ 

հանդիսանան: Երիտասարդական հարցերէն մին թմրեցուցիչներն են, հակաընկերային կեցուածքը այլ հարց մըն է: 

Երիտասարդները պէտք է վստահին մեր կեդրոնին, ատոր համար հարկ է ունենալ արհեստավարժ 

պաշտօնէութիւն:  
 

Փարոս: Իսկ ՀՀԲԿն որպէս ի՞նչ գրանցուած է: 

ՀՀԲԿ: ՀՀԲԿ գրանցուած է որպէս պաշտօնական (Incorporated) կազմակերպութիւն եւ կը վայելէ Առաջնորդ 

Սրբազան Հօր եւ Թեմական Խորհուրդի հովանաւորութիւնը: Աշխատանքը գնահատուած է պետութեան կողմէ, որ 

մեզ ճանչցած է որպէս բարեխնամ մարմին, որուն հետեւանքով  նուիրատուները, Յունիս 2020էն սկսեալ, հարկերու 

նուազեցման իրաւունք կը ստանան (Tax Deductibility): Արդէն սկսած ենք ստանալ նիւթական նուէրներ այս 

հանգամանքը զգենալէ ետք:        
 

Փարոս:  Վերջին երկու տարիներուն ոստում արձանագրեց ՀՀԲԿն: Կրնա՞ք տեղեկացնել Փարոսի ընթերցողները թէ 

ի՞նչ միջոցներ ձեռք առնուեցան: 

ՀՀԲԿ :  Այո, ճի՛շդ էք: Գործերու նոր Համադրող նշանակուեցաւ Երէցկին Յասմիկ Համբարձումեանը, որ նոր արիւն 

սրսկեց ՀՀԲԿի երակներուն մէջ: Նաեւ Տիկին Մարինա Աւագեան-Չափրազեան, որ յաւելեալ պատասխանա-

տուութիւններ ստանձնեց, առաւել՝ տարիներու աշխատակից  Ռիմա Չէյթըրը: Կազմակերպուեցան հերթական 

պտոյտներ, որոնք մեծապէս օգտակար եղան ՀՀԲԿի գործունէութիւնը ծանօթացնելու յատկապէս մեր 

մեծահասակներուն: Այս պտոյտները ընդհատուեցան Պսակաձեւ Ժահրի տարածման պատճառաւ: Տնային այցերու 

վրայ   աւելցան  ծառայական  այլ  աշխատանքներ  (բժիշկի  հետ  ժամադրութիւններու  ճշդում,  շուկայ  եւ  բժիշկի  
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այցելութիւններուն ուղեկցում եւայլն), նուիրուեցան ձայնասփիւռներ, վտանգներու առաջքը առնելու համար 

անվճար տրամադրեցինք ահազանգող սարքեր (alarm):    

 

Փարոս:  Կ'իմանանք թէ Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ սրահին մէջ նաեւ կը գործէ բարեկեցութեան կեդրոնի 

մասնաճիւղ մը: Կրնա՞ք տեղեկացնել թէ ինչպէ՞ս, ե՞րբ սկսաւ գործունէութեան ծաւալումը: Ի՞նչպէս կը տեսնէք 

անոր գործընթացը եւ ապագան: 

ՀՀԲԿ – Այո, մի քանի ամիսէ ի վեր գործունէութիւն սկսած ենք Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ մէջ ալ եւ 

Պաթմանեան սրահը կ'օգտագործուի այդ նպատակով: Համավարակը դանդաղեցուց ընթացքը սակայն ապագային 

այնտեղ պիտի տանինք լայնածաւալ աշխատանք բարեկեցութեան առնչուած: Կը ծրագրենք ունենալ տարեցներու, 

երիտասարդ ծնողներու, ինչպէս նաեւ երիտասարդներու առնչուած բարեկեցութեան յատուկ գործունէութիւն: 
 

Փարոս:  Ի՞նչ թիւ կը ներկայացնեն կեդրոններ յաճախող մեծահասակները 

ՀՀԲԿ:  Չացուուտի կեդրոն արձանագրուած են մօտ 120 մեծահասակներ, որոնց 60-90ին հաւաքական եւ ընկերային 

ծառայութիւն կը տրուի Կեդրոնին մէջ ինչպէս նաեւ անհատական ծառայութիւն: Այս շրջանին շատ զգուշ ենք եւ 

տառացիօրէն կը փորձենք հետեւիլ եւ կիրարկել պետութեան դրած սահմանափակումները: Իսկ Սուրբ 

Երրորդութիւն յաճախողներու թիւը կը տարուբերի 40-50ի միջեւ: Մենք շնորհակալ ենք ու երախտապարտ մեր 

կամաւոր աշխատող քոյրերուն եւ եղբայրներուն, որոնք իրենց կարելին կ'ընեն մեր Հայրիկներն ու Մայրիկները 

ուրախ պահելու:  
 

Փարոս:  Արդեօ՞ք կեդրոնները սահմանուած են միայն ծագումով Հայերու թէ Ոչ Հայեր ալ կրնան յաճախել այնտեղ: 

ՀՀԲԿ:  Պետութիւնը չի զանազաներ Հայ կամ ոչ Հայ Աւստրալացիի միջեւ: Կեդրոնը բաց է բոլորին համար սակայն 

ինքնաբերաբար ջախջախիչ մեծամասնութիւնը Հայերն են, որոնք կը յաճախեն այնտեղ:   
 

Փարոս:  Մելպուրնի մէջ ալ կը գործէ՞ ՀՀԲԿն: Կրնա՞ք մանրամասնութիւններ հաղորդել մեր ընթերցողներուն: 

ՀՀԲԿ:  Նոյն աշխատանքը կը տարուի այնտեղ Սուրբ Աստուածածին Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի հովանիին 

ներքոյ: Համագործակցութիւն գոյութիւն ունի սակայն ապագային մեր նպատակն է շատ աւելի մօտէն գործակցիլ 

համակարգուած ծրագիրներ իրականացնելու նպատակով:  
 

Փարոս:  Կրնայի՞ք մեր ընթերցողներուն ծանօթացնել Խնամակալութեան անդամները, որոնք ամէն ճիգ ի գործ կը 

դնեն բարելաւելու Կեդրոնը ինչպէս նաեւ յաւելեալ ժպիտ բերելու մեր մեծահասակներուն այտերուն: 

ՀՀԲԿ:  Սրբազան Հօր նախագահութեամբ ՀՀԲԿի խնամակալ մարմինը հետեւեալ կազմով կը ներկայանայ. 

Տիկնայք՝ Լուսի Արոյեան, Էմմա Մարշալ-Պօյմուշաքեան, Զեփիւռ Մուրատեան, Օրիորդներ՝ Սօնա Պէրպէրեան եւ 

Անի Քիւրիւմլեան եւ Տիար Ստեփան Գրգեաշարեան: Յունիս 30ին, բազմամեայ ծառայող անդամ Տիար Բաբգէն 

Զարզաւաթճեան հրաժարեցաւ Խնամակալ մարմնէն: Մեր խորին շնորհակալութիւնը եւ երախտագիտական 

զգացումները կ'ուզենք այս հարթակէն փոխանցել Պարոն Զարզաւաթճեանին, որ մինչեւ իր յառաջացած տարիքը 

գտնուեցաւ պատնէշի վրայ:  
 

Փարոս:  ՀՀԲԿն այլ բարեկեցութեան կազմակերպութիւններու հետ կը գործակցի՞ 

ՀՀԲԿ: Այո, անշուշտ: Որպէս հայկական հաստատութիւն կը գործակցինք Հայ Հանգստեան Տան, Հայկական 

ամէնօրեայ վարժարաններուն հետ իսկ տեղական հաստատութիւններէն՝ Hornsby Council, Willoughby Council, 

Mosaic Centre եւ այլոց հետ: 
 

Փարոս:  Ի՞նչ պատգամ ունիք փոխանցելի Փարոսի ընթերցողներուն եւ Հայ համայնքին ընդհանրապէս: 

ՀՀԲԿ: Աւստրալիոյ մէջ ընդհանրապէս երէցներու կեանքը դժուար է առանձնութեան պատճառով: Իսկ 

աւստրալական կամ արեւմտեան կենցաղը, հեռաւորութիւնները, գործերով կլանուած ըլլալու հանգամանքները, 

ընտանիքներու եւ իրենց զաւակներուն ապագան ապահովելու համար ծնողներուն հեւքոտ կեանքը կու գան աւելի 

եւս բարդացնելու երէցներու հոգեվիճակը: Այս իրավիճակը պիտի գոյատեէ եւ իւրաքանչիւրս այդ առանձնութեան 

դառնութիւնը ուշ կամ կանուխ պիտի ճաշակենք: Ուստի, մեր խնդրանքն է  որ համայնքը բարոյապէս զօրաւիգ 

կանգնի ՀՀԲԿի աշխատանքներուն, որպէսզի ան կարենայ ընդլայնել իր գործունէութեան ծիրը յօգուտ համայնքի 

երէցին եւ երիտասարդին, մանուկին եւ մօր:  
 

Փարոս – Փարոսի ընտանիքը ի սրտէ կը շնորհաւորէ ձեզ եւ նորանոր նուաճումներ կը մաղթէ ձեր նուիրական, 

խիստ անհրաժեշտ աշխատանքին: 
 

Հարցազրոյցը վարեց Նշան Պասմաճեան 
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Հարցազրոյց Հայկական Բիզնեսի Զարգացման 

Ընկերակցութեան նախագահ Պրն Կարօ Սիմոնեանի հետ 

 

 

Փարոս (Փ): Կը շնորհաւորենք նորակազմ ընկերակցութիւնը: Ե՞րբ հիմնուեցաւ: Կրնայի՞ք տեղեկացնել թէ ինչ 

նպատակով հիմնուած է եւ ինչ գործունէութիւն պիտի ծաւալէ:  
 

Կարօ Սիմոնեան (ԿՍ): Շնորհակալ եմ այս հարցազրոյցին համար: Ընկերակցութիւնը հիմնուեցաւ 1 Նոյեմբեր 

2019ին եւ վաւերական կարգավիճակ ստացաւ Հայաստանի մէջ, ՀՀ Սփիւռքի Գործերի Գլխաւոր Յանձնակատար 

Պրն Զարեհ Սինանեանի գրասենեակին կողմէ: ՀԲԶԸն ստեղծուեցաւ առիթ ստեղծելու համար Աւստրալահայ 

գործարարներու  մասնակցելու Հայաստանի զարգացման եւ բարգաւաճման: Մեր գլխաւոր առաքելութիւնն է 

Հայաստանը զարգացնել, նոր գործեր ստեղծելով օժանդակել ժողովուրդին, միեւնոյն ատեն Սփիւռքի ու Հայրենիքի 

գործարար մարդիկը իրարու հետ հաղորդակցութեան մէջ պահել: Իսկ մեր տեսլականն է՝ տնտեսական 

բարգաւաճում ստեղծել Հայրենիքի մէջ, բազմացնել  ՅԱՋՈՂ ընկերութիւններու եւ գործարքներու թիւը, ստեղծել 

աշխատանքի առիթներ բնակիչներուն համար եւ Հայաստանը դնել համաշխարհային քարտէսին վրայ մատչելի 

գիներով արտադրուող բարձրորակ եւ այժմէական ապրանքներով եւ մատուցուող ծառայութիւններով: 

 

Փ: Արդեօ՞ք մշակուած ծրագիրներ ունիք թէ պիտի մշակուին յետագային: 
 

ԿՍ: Ի մտի ունինք ծրագիրներ վերանորոգուող ուժականութեան, առողջապահութեան, հողագործութեան, 

զբօսաշրջութեան, ճարտարարուեստի եւ այլ ոլորտներու մէջ: Հայաստանը առաւելութիւններ ունի, որպէս դիրք, 

ունի մասնագէտներ եւ մանաւանդ բանիմաց երիտասարդութիւն: Մենք Սփիւռքէն, յատկապէս Արեւմտեան 

աշխարհէն, կրնանք տանիլ թէքնոլոճի եւ նոյն երկիրներուն մէջ ստեղծել շուկայ: Հայաստանը իր դիրքով եւ 

յարաբերութիւններով հնարաւորութիւններ ունի տարածաշրջանային կեդրոն դառնալու ապրանքներու ինչպէս 

նաեւ ծառայութիւններու բնագաւառներէն ներս: 

 

Փ: Ձեր մամլոյ հաղորդագրութեան մէջ կը յայտնէք թէ Յանձնակատար Պրն Սինանեան ձեր Խորհուրդին հետ 

հանդիպման մը ընթացքին ըսած է « Հայաստանի կառավարութիւնը անկասկած հետաքրքրուած է սփիւռքէն եկած 

ներդրումներով ու շահագործութիւններով եւ իր լաւագոյնը ի գործ կը դնէ որ համակարգը գործէ հեզասահ 

ընթացքով իսկ ներդրումներու ընթացքը հեշտ ընթանայ»: Այսպիսի յայտարարութիւններ անցեալին ալ այլ 

պատասխանատուներէ իմացած ենք բայց գործնականին մէջ ներդրումներու ընթացքը միշտ հեզասահ չէ 

ընթացած: Ի՞նչ ունիք ըսելիք այս մասին: 
 

ԿՍ: Մեր պարտականութիւնն է ներդրողներուն ի նպաստ պետութեան մօտ միջամտել եւ ներդրման ընթացքը 

դարձնել հեզասահ ինչպէս կ'ընեն այլ երկիրներու տնտեսկան զարգացումներ քաջալերող պետական եւ ոչ 

պետական մարմիններ ու հաստատութիւններ: Անցեալին բաղդատած, օրերը փոխուած են եւ մենք համոզուած ենք 

որ պիտի կարենանք յաղթահարել ամէն խոչնդոտ: 

 

Փ: Ձեր նախաձեռնութիւնը խիստ քաջալերելի է բայց դիւրին չէ: Պէտք է որ ներդնողին ու ՀՀ պետութեան 

վստահութիւնը ունենաք: Հայաստանի մէջ ալ գրասենեակ ունի՞ք: 
 

ԿՍ: Ճիշտ բնորոշեցիք: Դիւրին չէ սակայն մեր նպատակը տկարութիւն երբե՛ք չի ճանչնար: Կը վայելենք 

աւստրալահայ գաղութին վստահութիւնը եւ Յանձնակատարի գրասենեակին անվերապահ աջակցութիւնը: 

Պսակաձեւ ժահրը քիչ մը դանդաղեցուց մեր գործերը սակայն այդ դանդաղեցումը առիթ ստեղծեց որ աւելի մօտէն 

ծանօթանանք տնտեսական օրէնքներուն եւ համակարգին: Այդ մարզէն ներս մեծ աշխատանք կը տանին մեր 

Սիտնիի եւ Երեւանի գրասենեակները, որպէսզի կարենանք մեր ծառայութիւնը լաւագոյնս մատուցել մեր ներդրող 

անդամներուն :  
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Փ: Ձեր խնամակալ խորհուրդի անդամները եօթն են: Կրնա՞ք 

զանոնք հակիրճ բառերով ներկայացնել:  
 

ԿՍ:  Նախ քան ներկայացնելս կ'ուզէի ձեր ընթերցողներուն 

ուշադրութեան յանձնել այն թէ ընկերակցութիւնը բաց է 

ընդհանուրին եւ ի մօտոյ պիտի որդեգրուի անդամակցութեան 

համակարգ մը, զոր պիտի յայտարարենք մեր սիրելի 

համայնքին, որուն, ինչպէս վերը ըսի, վստահութիւնը կը 

վայելենք: Ինչ կը վերաբերի խորհուրդի անդամներուն՝ 
 

Ա) Դոկտ Ստեփան Գրգեաշարեան, որ շատ ծանօթ դէմք է Հայ 

համայնքին եւ Աւստրալիոյ պետական շրջանակներուն, իր 

տարած գործունէութեան եւ փորձառութեանց մասին խօսիլը էջեր կը պահանջէ: 
 

Բ) Պրն Ռոստոմ Մանուկեան, փաստաբան է եւ տէրն ու տնօրէնն է Սիտնիի Manookian Solicitors  հաստատութեան: 

Պրն Մանուկեան փոխ նախագահն է մեր ընկերակցութեան:  
 

Գ) Տոքթ Սարգիս Նալպանտեան, որ անուանի Ատամնաբուժ-վիրաբուժ է Սիտնիի մէջ: Ան իր բժշկական 

ծառայութիւնը կը մատուցէ Աւստրալացի յարգուած խաւին պատկանող մեծաթիւ անձերու: 
 

Դ) Պրն Մովսէս Մարգարեան որ Հայաստանի Առեւտրական Պալատի ներկայացուցիչն է Աւստրալիոյ 

հասարակապետութեան մէջ: Պրն Մարգարեան ընկերակցութեան գանձապահն է: 
 

Ե) Պրն Էրիք Կարապետեան – գործարար անձնաւորութիւն, իր ընկերութիւնները ունի Երեւանի, Թիֆլիսի եւ Ֆնոմ 

Փէնի մէջ:  
 

Զ) Պրն Խաչիկ (Քրիս) Քորքեան – Տէր եւ տնօրէն Penguin Cars Australia շքեղ ինքնաշարժներու վարձակալման 

միջազգային ընկերութեան: Պրն Քորքեան ՀԲԶԸի քարտուղարն է: 
 

Է) Եւ անձս՝ Կարօ Սիմոնեան, տէր եւ ընդհանուր տնօրէն 12 ճաշարաններու Սիտնիի, Քուինզլէնտի եւ Լոս 

Անճելըսի մէջ ինչպէս նաեւ  կալուածներու շահագործման, շինարարութեան եւ Ֆինանսական գործառնութեանց 

ընկերութիւններու: Ես նախագահն եմ ընկերակցութեան:  
 

Թոյլ տուէք այստեղ իմ շնորհակալութիւնս յայտնել Սրբազան Հօր, Առաջնորդարանին, Հայկական 

կազմակերպութիւններուն եւ բարեկամ գործարարներու քաջալերանքին եւ զօրակցութեան համար: Մենք մեր 

անկարելին կարելի պիտի դարձնենք լաւագոյնս ծառայելու համար մեր Հայրենիքին եւ Աւստրալահայ համայնքին: 

Յաւելեալ տեղեկութիւն կրնաք քաղել մեր կայքէջէն եւ կրնաք ձեր առաջարկներն ու խորհուրդները փոխանցել 

մեզի մեր Սիտնիի գրասենեակի պատասխանատու Օրիորդ Միրալտա Տէմիրճեանի միջոցաւ: Կայքէջն է՝ 

www.abdainc.com.au  

 

Փ: Անգամ մը եւս կը շնորհաւորենք ձեզ Պարոն Սիմոնեան, այս անյետաձգելի նախաձեռնութեան համար եւ կը 

սպասենք ձեր գործնական յաջողութեանց լուրերուն: 

 

Հարցազրոյցը վարեց Նշան Պասմաճեան 

 

 

  

http://www.abdainc.com.au/
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DIOCESAN NEWS 
 

 

Sunday 2 August  - The Primate His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian led the online Youth Bible 

Study organised by the Armenian Church Youth Auxiliary (ACYA) focusing on the teachings of Jesus in 

contrast to the Old Testament teachings of the Pharisees. He provided comprehensive answers to all the 

questions posed to him by the youth. 

 

Monday 3 August –Archbishop Najarian presided over the Hayastan All-Armenian Fund Australian Chapter 

committee meeting, which due to the Covid-19 restrictions, had not been held for the last five months. The 

agenda focused on the proposed annual event, the details of which have not been finalised. 

 

Tuesday 4 August – The Chairman of the Diocesan Council, Mr Sarkis Der Bedrossian and the Chancellor 

Mr Nishan Basmajian met with AGBU Alexander Primary School Principal Mr Manoug Demirjian and his 

assistant Mr Sarkis Manoukian. The purpose of the meeting was to discuss the religious education program 

at the Armenian school and to hear the suggestions of the principal; the participation of the school 

children in fundraising efforts for the Holy See restoration project – their involvement benefiting not only 

the fundraising mission but also a deeper understanding of educational value. This positive meeting 

addressed the topic of the journey of spiritual education for the Armenian student.  

 

Thursday 6 August – Archbishop Najarian sent a letter of condolence to the Ambassador of Lebanon in 

Australia, His Excellency Milaad Raad and the Consul General of Lebanon Mr Charbel Macraon in response 

to the recent catastrophic explosions in Beirut which left hundreds killed, thousands injured and damage to 

the city amounting to billions to restore. 

 

Friday 7 August – The Primate and Chancellor received four Board members of the Armenian Business Development 

Association Inc (ABDA) in the Diocesan Centre namely, Messrs Garo Simonian, Stepan Kerkyasharian, Rosdom Manoukian 

and Khachig (Chris) Korkian, accompanied by public relations manager Miss Miralda Demirdjian. 

The Archbishop blessed the recently formed association members, those present and absent, 

commended the work they are undertaking to benefit the Homeland and expressed his support. For 

more information on the ABDA, read the interview with the President Mr Garo Simonian on page 34. 

 

Saturday 8 August – Initiated by the Maronite community and by the invitation 

of the Primate Bishop Charbel Tarabay, Archbishop Najarian and Chancellor 

Basmajian participated in a special Holy Mass in the Maronite Our Lady of 

Lebanon Church with the participation of spiritual leaders of both the Christian 

and Islamic faiths as well as political leaders.  The celebrant of the Mass was 

Bishop Tarabay who also delivered the sermon, remembering five of the victims 

who had relatives present at 

the service; he raised prayers 

for the eternal repose of their 

souls and the hundreds of 

other victims of the disaster. 

He confirmed the explosion was due to the incompetent negligence of 

officials and political leaders and demanded immediate dismissal and 

replacements and justice for the victims, the wounded and the destruction. 

The Primate thanked all who were in attendance, the churches and 

organisations, which had already commenced raising funds to benefit 

Lebanon. Following Holy Mass, with all the guests, Archbishop Najarian 

personally, on behalf of the Armenian community, expressed his 

condolences and his support to Bishop Tarabay and his gratitude for the invitation to this moving Mass. 
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Sunday 9 August – By the directive of Archbishop Najarian, prayers and requiem services were conducted in the three 

churches of the Diocese, dedicated to the victims in Beirut, in particular, the 11 Armenian victims. 
 

Sunday  9 August – Archbishop Najarian celebrated the Divine Liturgy at the Armenian Apostolic Church of Holy Trinity in 

Wentworthville followed by the blessing of the Godfather of two crosses on the pillars of the church.  For details, read the 

article in Parish News on page 28. 
 

Tuesday 11 August – The Vice-Chairman of the Diocesan Council Mr Stepan Kerkyasharian and the 

Chancellor Mr Nishan Basmajian, met with College Board members and the Principal of the 

Hamazkaine Galstaun College, namely Messrs Hrach Boghossian (Chairman), Khajaque Kortian, Ara 

Vartoukian, Vache Kahramanian, Raffi Paylagian, Harmig Hagopian and the Principal Mr Eddie 

Demirdjian. The purpose of the meeting was two-fold: the principles and pathway for religious 

education; and the participation of the student body in the Mother Cathedral of the Holy See 

Restoration project. The Diocese representatives, the College Board members and Principal all agreed 

that religious education is an essential component of the curriculum and emphasised the need for long-term planning which 

would be fundamental to its success; the teaching on the Holy Bible was  crucial and the pride inspiring titans of our 

Christian faith who have contributed to our wealth in science, history, culture, education, as the founders and enhancers of 

our Christianity, such as Shiragatsi, Mashdots, Khorenatsi, Naregatsi, Nersess the Gracious amongst others. 

The details of the Holy See fundraiser were discussed, considered an educational venture and not just a fund raising exercise. 

The hour long meeting closed on a positive note. 
 

Thursday 13 August – At the invitation of NSW Member of the Legislative Council Mark Latham, 

an online conference on the topic – Religious Freedom and Religious Anti-Discrimination – was 

held. Archbishop Najarian, as a member of the Middle Eastern Churches Council participated in 

this conference. Mark Latham presented the changes as outlined in the new Bill. Archbishop and 

the other church leaders directed their questions and offered their suggestions to Mr Latham. 
 

Sunday 16 August – On the occasion of the Assumption of 

the Holy Mother of God, Archbishop Najarian celebrated 

episcopal Divine Liturgy in the Holy Resurrection Mother 

Church. Since his appointment in 2013 as Primate of the 

Diocese, it is the first time he officiated in Sydney. He 

would annually celebrate this Feast in Melbourne at the 

St Mary’s Armenian Apostolic Church, a tradition which 

had become customary, observed by all Primates before 

him. Reverend Father Avetis Hambardzumyan was the 

attendant during the Liturgy. In his sermon, he retold the 

story of Holy Mother’s Assumption and its significance, 

emphasising the importance of the St Mary’s character 

which represents the virtues of 

a Christian mother; and continuing, placed the spotlight 

on the calling on mothers and in particular, grandmothers 

to pass down faith from generation to generation. He 

stated, “the role of mothers today is more challenging 

than in the past, as the influences of foreign forces present 

more obstacles, requiring more effort and sacrifice to 

convert or inspire faith in the young.” Reflecting on the 

August 4th Beirut port explosion, Archbishop Najarian 

explained the hardships of the Lebanese and Lebanese 

Armenians and how imperative it was that a sound 

solution be attained; and raised prayers for the 

intercession of the Holy Mother of God for Almighty 

God’s mercy on behalf of the Lebanese Armenian people. 

During the Holy Mass, a blessing of two chandeliers was 

conducted, one gifted to the Holy Resurrection Church by 

Parish Council Chairman Mr Bedros Zorlu and his wife 

Mrs Ilda. Mr Zorlu has served the Armenian Apostolic 

Church devotedly from his days in Istanbul and in Sydney 

for 60 years. The second chandelier was gifted by Mr John 

Nazarian, who has been steadfast in his support of the 

Diocese and the Holy Resurrection Church. Archbishop 

Najarian blessed the two sponsors and raised prayers to 

the Almighty that the Lord may sustain them and their 

families in good health and in their commitment. The 

Antasdan service was held following Mass. 
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Monday 24 August – Archbishop Najarian presided over the periodic Diocesan Council. The agenda items were: religious 

education within schools; the fundraising effort and support for the Armenians of Lebanon owing to the impact of the 

devastating explosion in Beirut; the continuation of the monthly lectures online was discussed and  matters relating to the 

archiving of Diocesan documents; accordingly resolutions reached. 

 

Friday 28 August – Archbishop Najarian participated in the reception honouring Mr Papken 

Zarzavatjian for his 28 years of tireless service to the Armenian Community Welfare Centre 

(ACWC). Present also were, his wife Mrs Louise and son-in-law, Mr Raffi Najarian, Father 

Avetis Hambardzumyan, Mr Bedros Zorlu, ACWC Board members and our very dear 

participants of the ACWC gatherings, our senior mothers and fathers. Mrs Marina 

Avagyan-Tchaprazian hosted the reception, and invited Mrs Manoushag Sarmazian to play 

the piano as everyone joined in the Lord’s Prayer. Archbishop Najarian blessed the 

attendants and the food. The enjoyable atmosphere was heightened by performances by 

Marianna Poghosyan, singing Giligia, Belbouli Bes, Ov Siroun Siroun, and closing with 

Aznavour’s La Boheme, to resounding applause. 

The Chairman of the ACWC Board Mr Stepan Kerkyasharian expressed his heartfelt 

sentiments, commending Mr Zarzavatjian’s commitment to his Church and high standard 

of excellence as the ACWC treasurer, and also thanked Mrs Louise Zarzavatjian for her 

constant support of her husband. 

In his remarks, Mr Zarzavatjian remembered Dr Antranig Keshishian, who, 28 years ago, 

invited him to join the ACWC Committe, a service he had no knowledge about. Mr 

Zarzavatjian gave an interesting insight into why he accepted the invitation to join the 

body: 1) to return to his roots – influenced by the values of a conservative Christian family, the church had value in his life 

and hence, the opportunity arose to return to his church and serve there; 2) the social aspects of the commitment – given 

that due to his work schedule, he would be out of Sydney for several months at a time, and this service, provided a social 

outlet; 3) by serving ACWC and its mission, he was able to self-reflect and apply himself as an Armenian Christian. Mr 

Zarzavatjian spoke with great respect for the late Dr Keshishian’s entrepreneurship and viewed it as an honour to work 

alongside him and as the Centre’s treasurer. He stated that today the ACWC exists and thrives with its chairman Mr 

Kerkyasharian and Board members Miss Sona Berberian, Mesdames Lucy Aroyan, Zepur Mouradian and Emma Marshall. Mr 

Zarzavatjian remarked, “I knew that the day was unavoidable, but I did not imagine that my departure from my beloved 

ACWC would be as grand and warm as I witness today.” He continued by quoting, “the traveller departs but the road 
remains” and stated, “we depart but the Church remains”. 
The reception coincided with the birthday of Yeretsgin Hasmik Hambardzumyan. Greeted with a bouquet of flowers, she 

joined Mr Zarzavatjian for the cutting of the cake. 

In his closing remarks and blessing, the 

Primate Archbishop Najarian explained 

to those attending, of the great role the 

ACWC Committee (now Board) has in 

the leading, planning and in the 

implementation of projects during 

which, over the last three decades, Mr 

Zarzavatjian has brought his devoted 

service, always humble, always aware 

and always diligent; in admiration of 

Mr Zarzavatjian’s constant willingness 

to learn, taking part in courses, a 

product of which has been the 

compilation of the Paros newsletter year by year into a book. Continuing, the Archbishop praised him and his spouse, 

Dikranagerdtsi and Aintabtsi traditional characteristics, something that is essential to reconnecting and preserving our roots.   

He asserted a reality that the talents God had bestowed upon Mr Zarzavatjian, he presents before the Lord, faithful to his 

principles, “looking ahead, moving forward”. 
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Saturday 29 August –  Archbishop Najarian presided over a special meeting of the Armenian Community Welfare Centre 

Board to discuss the Centre’s g Strategy for the coming years. The session was sponsored by Multicultural NSW and was the 

second successful strategy meeting of its kind. 

 

Saturday 29 August - The New South Wales Ecumenical Council held its annual general meeting from 9:30 a.m. to 4 p.m., 

which was attended online and in person.   The latter gathered at St Paul Anglican Church in Burwood hosted by Reverend 

Dr James Collins. Archbishop Najarian was unable to attend since he presided over the ACWC strategy meeting. As a 

member of the Executive Committee, Chancellor Nishan Basmajian represented the Diocese of Australia and New Zealand. 

The meeting heard the annual reports of the Committee’s President Reverend Ray Williamson, General Secretary Father 

Shenouda Mansour and Treasurer Father Bruce McAteer. The meeting also heard reports from the 5 Commissions of the 

Council: Interfaith, Family Violence, Peace and Justice, 

Theological Reflection, and Youth. The meeting 

commended the large-scale humanitarian work carried 

out. The Assembly highly applauded the Council's official 

recognition of the Armenian, Assyrian and Greek 

genocides. The speaker of the day was the Principal of the 

United Theological College, Dr Peter Walker, the topic: 

Church and Society in a Post-Lockdown World: He 

stressed the importance of prudence of leaders in a time 

when the church is forced to make changes. He also said 

that as church leaders, we should constantly ask ourselves 

what we should do less of and what we should do more 

for our churches. He continued that now was not the time 

to invent but to innovate in our lives and in the life of the 

church. The meeting unanimously adopted the statutory 

amendments proposed by the Executive Committee, 

which extended the term of office of the President, the 

General Secretary and the Treasurer. The Assembly also 

unanimously elected 9 members of the Council (6 

previously). Nishan Basmajian was re-elected a member of 

the Committee. Following his proposal, a new 

Fundraising Commission was formed. To become more 

acquainted with the work of the Council, visit the website 

www.nswec.org.au 

 
 

Sunday 30 August – ACYA held its fortnightly online Youth Bible Study led by 

Archbishop Najarian when he presented the ideology of Christ's love, comparing it to how 

love expressed was in the Old Testament. The youth asked many questions of the 

Archbishop, to which he answered in extensive detail. He drew parallels between the love 

of Christ and the practical expression of love in the 21st century, pointing out moral 

deviations and commenting on moral issues, which the Armenian Church holds onto its 

position as well as issues on which it does not yet have and should have. These very 

important meetings have a beneficial impact on the new generation of Armenians in 

addressing moral teachings. 

 

 

 

 

 

http://www.nswec.org.au/
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Position of the Subgroup of the 

Working Group on the Issues of the 

Relations Between the Republic of Armenia 

and the Armenian Apostolic Holy Church 

on Educational Issues on the Draft of the 

State Public Educational Standards 
Mother See of Holy Etchmiadzin,  

Information Services, 05 August, 2020 
 

On August 05, a press conference was held, during which, 

His Eminence Archbishop Mikael Ajapahian, Chairman of 

Subgroup of the Working Group on the Issues of the Relations Between the Republic of Armenia and the Armenian 

Apostolic Holy Church on Educational Issues on the Draft of the State Public Educational Standards; and Very Rev. Fr. 

Senior Archimandrite Zakharia Baghumyan, Head of the Christian Education Centre of the Mother See, presented the 

position of the Subgroup on Educational Issues of the Mother See of Holy Etchmiadzin on the draft of the State Public 

Educational Standards and the subject of the “History of the Armenian Church”. 

Below are the two documents. 

 

Position of the Subgroup of the Working Group on the Issues of the Relations  

Between the Republic of Armenia and the Armenian Apostolic Holy Church on Educational Issues  

on the Draft of the State Public Educational Standards 
 

On July 10, the Subgroup of the Working Group on the Issues of the Relations Between the Republic of Armenia and the 

Armenian Apostolic Holy Church on Educational Issues on the Draft of the State Public Educational Standards 

 (hereinafter – Subgroup), expressed  its position on the draft of the Public Educational Standards to the RA Ministry of 

Education, Science, Culture, and Sports. Within the framework of this statement, the Subgroup expressed its concerns about 

the ongoing process and  noted, that contrary to the  agreements reached, they have not been invited to the development 

process of the standards, and, at the same time, urged to revise the draft thoroughly. 

In fact, ignoring the concerns expressed by the Subgroup, as well as, various circles of the public, including professionals, 

related to the document, the state educational authority, without solving the existing significant conflicts, with an 

incomprehensible urgency, has published the drafts of the State subject standards of Public Education. 

 The Subgroup, continuing the discussions and consultations on the standards with reputable professionals and experts in the 

field of education and science, stated in part on the process: 

1. The State subject standards of the Public Education developed on the controversial draft of the State Public Educational 

Standards, cannot contribute to the improvement of the national education and upbringing in the Republic of Armenia.  

The class hours of the Armenological subjects are reduced in the subject standards, as well as, there are content 

distortions,  mistakes and  historical-chronological inaccuracies, about  which  many references have already been made.  

Belowis the Media Release of the Mother See of Holy Etchmiadzin issued by the Information Services Office 

of Holy Etchmiadzin, which clearly expresses the position of the Mother See on the decisions taken by the 

Government to exclude the subject of "History of the Armenian Church" from the educational program and 

to include it under the subject "Armenian History". We consider it impportant to bring this critical 

educational development to our Paros readers as it affects he upbringing of future generations. (Ed) 
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Despite a lot of verifications and assertions, the major part of the subject of the “History of the Armenian Church” has 

also been excluded from the educational program through dissolution. 
 

2. Highlighting non-primary importance of the Armenological subjects within the framework of the state policy being 

adopted in the sphere of RA education cannot have negative impact on the lives of the Armenians in the Diaspora.  The 

initiatives and programs being implemented in the Diaspora aimed at the preservation of the Armenian Identity are fed 

by the ideology of the national education operating in the Fatherland. 

3. With the participation of narrow professional circles, without ensuring the transparency of the activities, the 

development process of the standards raises legitimate concerns among the public, which cannot stay without any 

response for the sake of the effectiveness of the educational reforms. 

According to the above-mentioned records and considering the concerns expressed on the process, we urge the state 

educational authority to suspend the discussions on the published drafts of the subject standards and undertake the work of 

the radical change of the State Public Educational Standards with the involvement of more public circles, first of all, 

professionals. 

 

 

 

 

 

  

 

               IN MEMORIAM 

            of 

               TWO DEVOTED SERVANTS 

            in MELBOURNE 

 
At the end of June and August 2020, Melbourne’s St 

Mary’s Armenian Apostolic Church farewelled two of 

her devoted and long-serving members, Mr Noubar 

Tcheupdjian (born in 1921) and Mr Haroutiun 

Abrahamian (born in 1928). Both arrived in Australia 

from Egypt. 

 

These two exemplary members took on different roles 

and responsibilities within St Mary’s Parish Council 

with Mr Abrahamian serving similarly at the Diocesan 

level. For their dedicated church service they had been 

awarded the St Nerses Shnorhali Medal. 

 

Paros editorial extends its deep condolences to members of the 
Tcheupdjian and Abrahamian families.  
May their God-pleasing service be example for us all  
to follow. 
 

 

 

               IN MEMORIAM 

                  of the the late 

                  TAKOUHI  

     BAKALIAN-SHISHOYAN 
 

Born in Aleppo in 1952, on Sunday 9 Mrs Takouhi 

Bakalian-Shishoyan passed away August after 

succumbing to illness. 

The deceased was the spouse of Mr Garbis Shishoyan, 

long-time serving and  Stole Bearerof the Holy Trinity 

Church and mother of Holy Trinity Church Parish 

Council member Raffi Shishoyan. 

The deceased had been active in various community 

organisations since arriving in Australia. She was a 

teacher at the Hamazkaine Serop Papazian Saturday 

School and served as  Vice-Chairman on the Holy 

Trinity Ladies Auxiliary. In defiance of her 

deteriorating health, Mrs Takouhi remained the 

diligent servant of her church and her people. 
 

Paros editorial extends deepest condolences to Stole 
Bearer Garbis Shishoyan and his children Raffi, Paul 
and their families. May Almighty God grant Takouhi’s 

soul entry into His eternal kingdom.                
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MELBOURNE 

St Mary’s Armenian Apostolic Church 
 

This year, and especially these past weeks have been very difficult times for St Mary’s 

Armenian Apostolic Church in Melbourne and throughout the state of Victoria. The 

outbreak of the second wave of the Coronavirus in the second half of July, forced 

Victoria’s state authorities to impose stricter restrictions to prevent further spread of the 

pandemic. From August 6, the six-week restrictions started, with only  supermarkets 

permitted to open, people allowed to move only within a 5 km radius of their  residence, kindergartens, and schools, 

universities all closed. 
 

The Armenian community of Melbourne is following the imposed Government restrictions, keeping the doors of its 

Armenian schools and community centres closed. 
 

The elderly of our community, who have been in lockdown in their homes or in nursing homes for all these months due to 

the Coronavirus, have become most vulnerable. The Aged Welfare Centre under the auspices of St Mary’s Armenian 

Apostolic Church, headed by Mrs Shoushan Halajian, with her assistants Rita Dangourian, Garabed Vartanian and a group of 

volunteers, has been doing an outstanding job with their dedicated effort. In conjunction with the Parish Council’s guidance, 

the Centre has twice distributed care packages to our elderly, where required organised delivery of food and basic necessities 

to homes, and provided constant support by keeping in touch by phone, all providing the elderly with moral reassurance and 

security. 
 

Due to the closure of schools, remote learning has been implemented by the two Armenian schools, greatly benefitting the 

children as they find themselves "confined" in their homes, which enables them to continue developing their knowledge of 

the Armenian language. 
 

Under current restrictions, the doors of Melbourne's St Mary’s Church also remain closed, with baptisms and weddings not 

permitted. Only funerals can be conducted with the participation of ten relatives at most. The Divine Liturgy continues 

every Sunday behind closed doors, with only five attendants including the priest, deacon and acolytes. The Liturgies are 

broadcast online with live feeds which give our faithful Armenians an opportunity to participate in the Divine Liturgy 

services and receive spiritual comfort. 
 

Bible study continues online.  
 

Since the restrictions, from August 10 every evening at 8:30 p.m., as Parish Pastor of St Mary’s Armenian Apostolic Church, 

an evening prayer meeting and Bible study is broadcast from the official Facebook page of the Church which brings great 

consolation to the Melbourne Armenians living in the current difficult conditions. 
 

We pray and trust in God, that the current strict measures will have a beneficial effect on 

preventing the spread of the pandemic. We hope that the restrictions will be eased in the 

second half of September and our Armenian community of Melbourne will return to its 

daily, vibrant and active life.  

Father Khacher Harutyunyan 
 

 

WENTWORTHVILLE – SYDNEY  

Armenian Apostolic Church of Holy Trinity 
 

His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian, Primate of our Diocese, celebrated the Divine Liturgy and conveyed his 

pastoral message to the parishioners of Holy Trinity Church on Sunday 9 August. The attendant on the altar with the 

Archbishop was Reverend Father Bartev Karakashian. At the conclusion of the Liturgy the Antasdan service took place, 

when His Eminence blessed two crosses on the pillars of the church walls, dedicated to Mr James Donatossian. This young 

businessman has shown  his deep and  wholehearted  dedication to  the  Church  having  undertaken  a number of projects to 
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ensure improvements through his benefaction.  On July 20, Mr Donatossian met with the 

Primate and members of the 

Diocesan Council, and presented 

future plans for discussion. During 

his sermon, Archbishop Najarian 

commended Mr Tonatosian's 

merits which reflected his virtues 

as an Armenian Christian and was 

an example of Christian service 

for all of us. 
 

An intimate reception followed in 

the Batmanian Hall, organised by 

the Parish Council and the Ladies 

Auxiliary. 

 

 

SYDNEY 

Armenian Church Youth Auxiliary 

Armenian Apostolic Church of Holy Resurrection 
 

Sunday 26 August 

5 Circles of The Cross  
During our fortnightly general meetings, ACYA 

members break off into groups for some activities. On 

Sunday the 26th of July, we split into small groups of 

three and discussed the 5 circles of the cross which are 

necessary for a complete youth ministry platform. 

These include worship, witness, service, education and 

fellowship. We brainstormed what each circle of the 

cross means, how we address each aspect and drafted 

recommendations for the future to further display each 

aspect. After this activity we as ACYA are proud to say 

that we have fulfilled the 5 Circles of the Cross 

through our various initiatives as we continue to fulfil our mission to bring the 

Armenian youth of Australia closer to God.  

 
Sunday 2 & 30 August 

ACYA Bible Study 
On Sunday the 2nd of August, ACYA organised another Bible study session for the youth with Archbishop Najarian. Some of 

us joined in person at the Diocesan Centre but we also had individuals join online over Zoom platform to study Jesus' 

teachings and the controversy with the Jewish authorities reading passages from the Gospels of Mark and John. The topics of 

keeping the Sabbath, paying taxes, the adulterous woman, Christ's authority and resurrection led to an interesting discussion 

of how the teachings play out in our society and Church today with opinions expressed on contentious issues like divorce 

from a secular and Christian viewpoint. 
 

ACYA aims to host regular Bible study sessions with Archbishop Najarian to help the youth to personally grow deeper in 

their understanding of life principles as Christ preached, lived and demonstrated throughout his ministry and the effect they 

have on our lives today. 
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We welcome youth from our community to join in as a great opportunity to come together for learning, sharing thoughts 

and fellowship. For the next bible study, keep an eye out on our ACYA Sydney Facebook page, Instagram page or drop 

ACYA an email at acya.sydney.aus@gmail.com 

 

Sunday 9 August  

Songs for Our Soldiers Virtual Concert to Support Tavush 
 

With the blessing of His Eminence Archbishop Haigazoun 

Najarian, ACYA in collaboration with the artistic directorship of 

Marianna Poghosyan broadcasted a virtual showcase ‘Songs for our 

Soldiers’ on Sunday the 9th of August at 6pm. We were incredibly 

lucky to have the incredibly Masha Mnjoyan join us along with the 

guitar master Sako Dermenjian. We were also grateful to have the 

Zela Margossian Quintet who performed their premier Refugee and 

Manouk Kotoyan who portrayed all his passion through poetry. 

Our own talented youth, Isabelle Marcarian, Lilit, Kayaneh and 

Arkina Mouradian with their stunning voices, ACYA members and 

the Sunday School Children were also part of the concert.  

As we know since the 12th of July as a result of many battles, the Armenians in the Tavush province have been displaced, 

facing horrific causalities and number of destructions. As a result, it 

is time again to show our support and resilience for our country, our 

people, our heritage and our culture by donating to Tavush. Despite 

being in the far content of Australia, with the faith of our Armenian 

Apostolic Church, our initiative was to stand behind our incredible 

soldiers at the front line in Tavush with great admiration and 

thanks. All proceeds donated will be given to the Diocese of Tavush 

to help restore the city, support families who have lost their 

members to the war and to fund supplies to our soldier at the 

frontline! 
 

Like our Armenian mountains, the Armenian people are indestructible, no leader or no nation can erase the right for 

Armenians to live in peace and freedom. No one has the right to invade and violence our country. So, together as one 

Australian – Armenian community let’s do our part by donating to Tavush today. The Live concert can be watched on 

YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Gays_z5r6TU&t as well as the Armenian Apostolic Church of Holy 

Resurrection and ACYA Sydney Facebook pages. 

 

Sunday 9 August  

Youth Group Joint Meeting  
ACYA has become aware that people have concerns related to the Church which we were not 

aware of. As ACYA, we feel a sense of responsibility to make sure the Armenian youth in 

particular feel comfortable to approach us to voice their concerns or issues with the Church. As 

ACYA we work hard to educate the youth to bring them closer to the church, so it is important 

we make sure youth don’t feel like they need to step away from the Church.  
 

Therefore, on the 9th of August, ACYA executive members hosted a joint meeting with members 

from the Armenian Student Association (ASA) and members of the Armenian Youth Federation (AFY) and AGBU. The 

purpose of this meeting was to give Armenian youth committees and opportunity to bring forward any concerns or issues on 

behalf of their committee members in relation to our Church. It was a great productive meeting and ACYA executive 

members look forward to taking these concerns to Srpazan Hayr to see how we can respond to them.  
 

For the future we would like open communication between ACYA and the other youth communities as we are the future of 

the Church.  

Tatiana Bedikian 

 

mailto:acya.sydney.aus@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Gays_z5r6TU&t
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Interview with the Armenian Community Welfare Board  

Chairman Mr Stepan Kerkyasharian & Secretary Mrs Zepur Mouradian 

 

 
 

 

During the last two years, the Armenian Community Welfare Centre (ACWC) has expanded its services and 

despite the impacts of the Covid-19 restrictions has been able to steer and further develop its scope of 

programs. Paros conducted an interview with the Board members of the ACWC, Zepur Mouradian and Mr 

Stepan Kerkyasharian.  

 

Paros: Mr Stepan and Mrs Zepur, we are pleased to hear of the progress of the ACWC. Could you please summarise the 

history of the ACWC from its beginnings to the present day. 

ACWC: This institution has a history dating back decades. It was initially established, in the early years, to support newly-

arrived migrants settling into their new country of residence. It later transformed as the need arose to support our seniors, 

mostly from the Middle East, by gathering together to reminisce of their past and encourage each other through their 

present hardships and experiences. In light of the fact that distance was an issue, the Primate of the day, in collaboration 

with the Diocesan and Parish bodies, decided Holy Resurrection Church to be the meeting point. 

In this endeavour, the Australian Government established funding to support such programs to appoint positions of 

responsibility, assistants as well as provide facilities to move the work forward. And since then, projects targeting young 

mothers and young adults have been instigated and developed. 
 

Paros: We see young mothers with their pre-school children gathering and developing friendships in the Edgarian Hall every 

Monday morning. What projects have been implemented to attract youth? What types of issues did the youth possibly face 

or did face? 

ACWC: In years gone by, there was a youth program which addressed various issues. The Centre also worked with a 

psychologist. The Board considers it essential that a youth centre is imperative where youth can gather together and share 

their issues, organise events together and in so doing, quell their concerns, supporting and safeguarding one another from 

issues facing them at the time, of which one may include drugs and antisocial behaviour. It is essential that the young people 

trust the centre, and therefore, the appointment of professionals in such positions is all important. 
 

Paros:  What type of business is the ACWC registered as?  

ACWC:  The ACWC is registered as an Incorporated organisation under the auspices of the Primate and the Diocesan 

Council. The work is recognised by the government as a welfare body, and from June 2020, ACWC was registered as a 

Deductible Gift Recipient. Accordingly, donations are eligible for tax deductibility. We have seen donations come through 

since the endorsement. 
 

Paros: Over the last two years, we have seen ACWC register branches. Can you please explain to the Paros readers what steps 

were taken? 

ACWC: Yes, that is correct. Yeretsgin Hasmig Hambardzumyan has been appointed the new Programs Coordinator who has 

breathed new life into the service; Mrs Marina Avagyan-Tchaprazian has taken on additional responsibilities and with her 

Mrs Rima Chater bring their years of experience. 

Regular outings have been organised, which were most beneficial in acquainting the services offered by the ACWC to the 

senior citizens of our community. It has been necessary to halt these excursions due to the Covid-19 pandemic. In addition to 

home visits, services have been added which include confirming and accompanying to medical appointments with doctors 

and food shopping. Personal alarms were distributed without charge, for the personal security and safety of our seniors. 
 

Paros: We have heard that the Holy Trinity Church hall has been used as a branch of the welfare centre. Can you briefly 

explain the details of how and when this service commenced? How has the service been progressing and what is your 

projection for its future? 
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ACWC: Yes, it has been a few months since the inception of the welfare service in the Batmanian Hall of Holy Trinity 

Church. The Virus has slowed the services down considerably, however, in the future, we plan to expand the community 

welfare services of this area. We foresee services catering to the needs of our seniors, young parents and also welfare services 

to benefit youth of the local area. 
 

Paros: What is the number of seniors attending the service? 

ACWC: The Chatswood Centre has close to 120 seniors registered, of those, 60-90 receive communal, social as well as 

individual services provided as required. During this challenging time, we are cautious and follow guidelines precisely and 

apply the restrictions as they are announced by the State Government. Holy Trinity numbers range from 40-50 members. 

We are thankful and appreciative of our volunteer sisters and brothers, who do their utmost to please our senior mothers and 

fathers. 
 

Paros: Are the services restricted to Armenians only, or can non-Armenians attend as well? 

ACWC: The government does not distinguish between Armenian or non-Armenian participants. The centre is open to 

everyone however the overwhelming majority who take part are Armenian. 
 

Paros: Is the ACWC active in Melbourne? Can you please inform our readers of the details? 

ACWC: The same services are offered under the umbrella of the 

St Mary’s Church Parish Council. We presently collaborate with 

one another however it is our intention to work more closely to 

develop and achieve systematic programs. 
 

Paros: Can you please introduce the Board members to our 

readers, who put every effort into advancing the Centre and to 

put a smile on the face of our seniors. 

ACWC: Under the auspices of the Primate, the ACWC Board is 

comprised of the following members: Mesdames Lucy Aroyan, 

Emma Marshal-Boymoushakian, Zepur Mouradian, Ms Sonia 

Berberian, Ms Ani Kurumlian and Mr Stepan Kerkyasharian. On 

30 June, long term serving member Mr Papken Zarzavatjian 

retired from his position. We wish to take this opportunity to 

express our deepest thanks and appreciation to Mr Zarzavatjian 

who has continued to serve until this advanced stage of his life. 
 

Paros: Does ACWC work alongside other welfare organisations? 

ACWC: Yes, of course. As an Armenian establishment, we work closely with the Armenian Alexander Aged Care Facility, 

the Armenian Primary and High Schools, and among the local organisations, the Hornsby Council, Willoughby Council, and 

Mosaic Centre among others. 
 

Paros: What is your message to our Paros readers and the Armenian community in general? 

ACWC: In Australia, the life of our seniors is proving difficult, due to isolation. And in Australia, or in western lifestyle, the 

long distances, the time-consuming work commitments, and the focus of parents to build a future for their children all play a 

part in the effect on the spiritual and emotional condition of our seniors. This reality will persist, and sooner or later we will 

all experience such loneliness. Therefore, it is our desire that the community supports the work of the ACWC, so that we 

may expand the scope of our works for the benefit of our seniors, our youth, our children and mothers. 
 

Paros: The Paros family takes this opportunity to express heartfelt congratulations to you and wishes you continued success 

in your vital and dedicated mission. 
 

Interview conducted by Nishan Basmajian 
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 Interview with Mr Garo Simonian 

Public Officer of the Armenian Business Development Association 

 

 
Paros (P): Congratulations on the newly formed Association. When was it established? Can you tell us for what purpose it 

was established and its enterprises? 

Garo Simonian (GS): - Thank you for the opportunity of this interview. The Association was established on November 1, 

2019 and its status certified in Armenia by the Office of the High Commissioner for Diaspora Affairs of the Republic of 

Armenia, Mr Zareh Sinanyan. ABDA was established to provide an opportunity for Australian-Armenian businessmen to 

participate in Armenia's development and prosperity. Our main mission is to develop Armenia by creating new employment 

opportunities for its people and at the same time facilitating relations between businessmen in the Diaspora and Homeland. 

And our vision is to create economic prosperity in the Homeland, to increase the number of SUCCESSFUL companies and 

stimulate business, to create job opportunities for the people and to put Armenia on the world map with high quality 

products and services at affordable prices. 

 

P: Do you have any projects already in place or are they yet to be developed? 

GS: We already have projects in the areas of renewable energy, healthcare, agriculture, tourism, architecture and others also. 

Armenia has advantages due to its position as it has specialists and notably knowledgeable youth. We can take technology 

from the Diaspora, especially from the Western world, to create the same market. With its position and relations, Armenia 

has the potential to become a regional hub in terms of goods as well as services. 

 

P: In your press release, you state that during a meeting with your Board the Commissioner Mr Sinanyan said that "the 

Government of Armenia is undoubtedly interested in investments and development from the Diaspora and is doing its best 

to make the system work smoothly." We have heard such statements from other people in the past, but in practice the 

investment process has not always been smooth. What do you have to say about this? 

GS: - It is our responsibility to make the investment process smooth for our investors to facilitate the investment process by 

mediating with state and non-state bodies as do other institutions that encourage economic development in countries. The 

days of the past have changed and we are confident that we will be able to overcome any obstacle. 

 

P: Your initiative is very encouraging but not easy. You must have the trust of the investor and the state of Armenia. Do you 

have an office in Armenia? 

GS:  You defined it correctly. It is not easy, but our goal is never to recognise weakness. We enjoy the trust of the Australian-

Armenian community and the unconditional support of the Commissioner's Office. The Coronavirus has slowed down our 

work slightly but that slowdown has given us the opportunity to delve more closely into the economic laws and the system. 

Our Sydney and Yerevan offices are working hard in that area so that we can best serve our investing members. 

 

P: There are seven members on your Board. Can you introduce them briefly? 

GS: Before presenting our Board members, I would like to draw to your readers' attention to the point that the Association is 

open to all and a membership system will soon be adopted, which will be announced to our beloved community, whose trust 

we enjoy as I mentioned above. As for the board members: 

 

A) Dr Stepan Kerkyasharian who is a very familiar face in the Armenian community and Australian government circles, 

requires pages to talk about his qualifications and experiences. 

 

B) Mr Rostom Manookian is a solicitor and principal of the firm Manookian Solicitors, a specialist Sydney based law firm. Mr 

Manookian is the Vice President of our Association. 
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  Thank You to Dr & Mrs Artin & Maro Jebejian for 

their ongoing sponsorship support 
 

C) Dr Sarkis Nalbandian is a renowned Dental Surgeon in Sydney. He 

provides his specialised medical expertise to a vast number of respected 

Australians. 
 

D) Mr Movses Makaryan is the representative of the RA Armenian 

Chamber of Commerce in the Australia. Mr Makaryan is the Treasurer of 

the Association. 
 

E) Mr Eric Garabedian is a businessman with companies in Yerevan, 

Tbilisi (Georgia) and Phnom Penh. 
 

F) Mr Khachik (Chris) Korkian is Owner and Director of Penguin Cars 

Australia an international luxury car rental company. Mr Korkian is the 

Secretary of ABDA. 
 

G) And I, Garo Simonian, am the Owner and Director of 12 restaurants 

in Sydney, Queensland and Los Angeles, as well as a Property 

Investment and Finance companies. I am the Public Officer of the 

Association. 
 

Allow me to express my gratitude to His Eminence Archbishop Najarian, 

the Prelacy, Armenian organisations and businessmen for their 

encouragement and support. We will do our utmost to make the 

impossible possible to best serve our Homeland and the Australian-

Armenian community. More information is available through our 

website and we welcome comments and suggestions by contacting Miss 

Miralda Demirjian who heads our Sydney Office. The website is 

www.abdainc.com.au 
 

P: Congratulations once again, Mr Simonian, on this crucial initiative 

and we look forward to hearing from you about your future successes. 
 

Interview conducted by Nishan Basmajian 
 

http://www.abdainc.com.au/
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