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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ  
 
Ուրբ 1 Յունուար 2021 – Բարձրաշնորհ Տէր 

Հայկազուն Արքեպիսկոպոս Նաճարեան Առաջնորդ 

Սրբազան Հայրը եպիսկոպոսական պատարագ 
մատուցեց Սուրբ Յարութիւն Առաջնորդանիստ Մայր 

Եկեղեցւոյ մէջ,  որուն սպասարկեցին երեք քահանայ 

Հայրերը եւ նորոգ ձեռնադրեալ սարկաւագները: 

Պսակաձեւ Ժահրի պատճառաւ դրուած պետական 

արգելքներուն պատճառաւ, կարելի եղաւ եկեղեցի 

ընդունիլ ոչ աւելի քան 70 հաւատացեալներ: Սուրբ 

Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդը, ամենայն 

բծախնդրութեամբ կիրարկեց պետական ցուցմունք-
ները: Ինչպէս այս, նաեւ յաջորդող Ճրագալոյցի եւ Ս. 

Ծննդեան պատարագներուն, հաւատացեալները 

ցուցաբերեցին իրենց գործակցութիւնն ու փափկա-
նկատութիւնը: Սրբազան Հայրը տուաւ իր ամանորի 

պատգամը: Արարողութիւնը ամբողջութեամբ ուղիղ 

եթերով, Ֆէյսպւոքի միջոցաւ,  հեռասփռուեցաւ: 
 
Գշ 5 Յունուար – Ճրագալոյցի եպիսկոպոսական Պատարագ մատուցուեցաւ Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ մէջ՝ 
Ուէնթուըրթվիլ: Պատարագիչ եւ քարոզիչ՝ Բարձր Տէր Հայկազուն Արքեպիսկոպոս Նաճարեան, որուն սպասարկեց Արժ 

Տէր Պարթեւ Աւագ Քահանայ Գարագաշեան: Պատարագէն 

ետք տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն եկեղեցւոյ Տիկնանց 

Յանձնախումբին կողմէ: Յընթացս Պատարագի, տեղի ունեցաւ 

Ուրարի տուուչութիւն  Սրբազան Հօր կողմէ: Ուրարակրութեան 

իրաւունք տրուեցաւ դպիր Վարդան Սըվազլեանին: Այսպիսով, 

27 Դեկտեմբերի Սարկաւագական ձեռնադրութեամբ եւ Ուրարի 

տուոչութեամբ, Սիտնիի մէջ գործող Հայաստանեայց 
Առաքելական երկու Եկեղեցիները հարստացան նոր, 

երիտասարդ 6 սարկաւագներով եւ 1 ուրարակիրով: Փարոսի 

խմբագրութիւնը կը շնորհաւորէ Ուրարակիր Վարդան 

Սըվազլեանը իր եկեղեցական պաշտօնին բարձրացման համար 

եւ կը մաղթէ որ ան արժանի դառնայ սարկաւագութեան: 
Իր քարոզով, Սրբազան Հայրը հաւատացեալներուն փոխանցեց 

Սուրբ Ծննդեան պատգամը:  
Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ Ճրագալոյցի պատարագը 
մատուցեց Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանը: Պատարագին մասնակցեցաւ Արժ Տէր Նորայր Աւագ 

Քահանայ Բաթանեան: 
 
Դշ 6 Յունուար – Սուրբ Ծննդեան Պատարագը մատուցեց Սրբազան Հայրը Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ, որուն 

ընթացքին տեղի ունեցաւ Ջրօրհնէք, ի յիշատակ Քրիստոսի Մկրտութեան: Այս տարուան Մկրտութեան Կնքահայրն էր 

փոքրիկն Սարգիս Զիլիֆեան: Ժողովուրդին բաժնուեցաւ օրհնուած ջուր: Յաւարտ պատարագի, Էտկարեան սրահին մէջ  

տեղի ունեցաւ տնօրհնէք: 
Ինչպէս սովորութիւն է, Ս Ծնունդի եւ Ս. Զատկի տօներուն, Սրբազան Հայրը կը հրաւիրէ Հայկական Կազմակերպու-
թեանց ներկայացուցիչները, անձամբ շնորհաւորելու համար անոնց տօնը: Հակառակ Պսակաձեւ Ժահրի պատճառաւ 

եղած արգելքներուն, միշտ յարգելով պատշաճութիւնն ու պետական ցուցմունքները, այս տարի եւս տեղի ունեցաւ 

ընդունելութիւն Առաջնորդարանին մէջ: Յարգելի պատճառներով մասնակիցներու թիւը նուազ էր բաղդատմամբ  
նախորդ տարիներուն:  Իենց  սրտի խօսքը  արտասանեցին ՍԴՀԿի  ներկայացուցիչ  Տիար Աւետիս Թօփուզեան,  ՀՕՄի,  
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Համազգայինի եւ ՀՄԸՄի Շրջանային Վարչութեանց ներկայացուցիչներ, 

յաջորդաբար՝ Տիկին Ժանէթ Միքայէլեան եւ Տիարք Վահիկ 

Յարութիւնեան եւ Վաչէ Իվանեան: Սրտի խօսք արտասանեց նաեւ 

Աւստրալիոյ մէջ Արցախի Մնայուն ներկայացուցիչ Պրն Քայլար 

Միքայէլեան: Բոլոր ներկաներուն գնահատանքին արժանացաւ օրուան 

Կնքահօր՝ փոքրիկն Սարգիս Զիլիֆեանի եւ քրոջ՝ Քարին Զիլիֆեանի 

Սաղմոս թիւ 117ի անգիր արտասանութիւնը: Փարոսի խմբագրութիւնը 
կը շնորհաւորէ Սարգիսը իր կնքահայրութեան առիթով եւ կը շնորհաւորէ 

անոր ծնողները՝ Տէր եւ Տիկին Լեւոն եւ Լօրէն Զիլիֆեանները: Այս 

առիթով սրտի շնորհակալութեան խօսք արտասանեց ՀՕՄ Արազ 

մասնաճիւղի հիմնադիր անդամուհի եւ Սարգիսին ու Քարինին մեծ 

մայրը՝ Տիկին Անթուանէթ Զիլիֆեան: Իր եզրափակիչ խօսքին մէջ 

Սրբազան հայրը անդրադարձաւ 2020ի աղէտաբեր տարուան սակայն «... 

կարեւորը գոյութիւն ունենալն է», ըսաւ Սրբազանը ապա շարունակելով՝ 

«Շատ սպասումներ ունէինք սակայն այսօր թշնամին ձեռք դրած է մեր 

երկրին վրայ եւ սպասումները ժամանակաւորապէս կանգ առած են: 
Յամենայն դէպս պիտի չկքինք ու ծունկի պիտի չգանք: Ինչպէս մեր 

նախնիները, որոնք վրէժ 

ունէին եւ այդ վրէժը իրենց 

քաջութիւն տուաւ երկիրը 
վերաշինելու, մե՛նք ալ 

պիտի հետեւինք անոնց 

օրինակին: Կորուստը մեզի 

ուժ պիտի տայ: Պիտի 

չլանք, պիտի չողբանք: 

Աշխարհը մեր լացով ու 

դժբախտութեամբ հետա-
քրքրուած չէ: Եթէ կ'ուզենք Արցախը ունենալ նախ պիտի դիմանանք եւ 
ապրինք հակառակ ցաւին սաստկութեան: Պիտի իրականացնենք մեր 

նահատակներուն երազը եւ ամբողջացնենք անոնց կիսաւարտ գործը, 

այդպիսով պիտի արժեւորուի անոնց նահատակութիւնը: Սփիւռքի մէջ 

պիտի սկսինք ծրագրաւորել թէ ինչպէ՞ս կրնանք օգտակար դառնալ 

Հայրենիքին: Կը հաւատամ Հայ ժողովուրդի ապրելու կամքին, Հայ 

երիտասարդին արիութեան եւ վճռակամութեան» եզրափակեց Սրբազանը: Հաւաքը աւարտեցաւ Տէրունական աղօթքով:  
 
Գշ 12 Յունուար – Ինչպէս նախորդ թիւով յիշած էինք, Սրբազան Հայրը մաս կը կազմէ 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի կողմէ հիմնուած «Աջակցենք Արցախին» ծրագրի 

համակարգող յանձնախումբին, որուն նպատակն է բացառաբար մարդասիրական 

ծրագիրներով հոգատարութիւն ցուցաբերել ծանր կացութեան մէջ գտնուող Արցախցի 

ժողովուրդին ու պատերազմին հետեւանքով արցախեան գիւղերէն տարհանուած եւ 
Հայաստան ապաստանած ընտանիքներուն: Սրբազանը առցանց մասնակցեցաւ 

յանձնախումբի երկրորդ ժողովին (առաջինը՝ 19 Դեկտեմբերին) եւ իր կարգին զեկուցեց 

տարուած աշխատանքին մասին: Առաջնորդարանը այս ծրագրին համար ցարդ Սուրբ 

Էջմիածին փոխանցած է 58000 Ամերիկեան Տոլար: Նախօրօք Ս. Էջմիածին փոխանցուած էր 73000 Ամերիկեան Տոլար 
որ իր կարգին փոխանցուած էր Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի Կեդրոնական Յանձնախումբի 

հաշուեհամարին: Տեղեկացնենք որ Առաջնորդարանի բոլոր փոխանցումներուն դիմաց Առաջնորդարանը Մայր Աթոռէն 

ստացած է համապատասխան ստացագիր: 
 
Բշ 12 Յունուար – Առաջնորդարանը արթնցաւ Տիրամայր Մաքրուհի Նաճարեանի մահուան բօթով... 
Էջմիածնի մէջ, յետ կարճատեւ հիւանդութեան, 91 տարիքին, իր մահկանացուն կնքեց Սրբազան Հօր 

սիրելի մայրիկը՝ Տիրամայրը: Դիւանատունը տեղեակ պահեց այս մասին Հայկական բոլոր 

կազմակերպութիւններու ու միութիւններու վարչութիւնները ինչպէս նաեւ Հայաստանեայց 
Առաքելական Եկեղեցւոյ Էքիւմէնիք ընտանիքը: Պսակաձեւ Ժահրի սահմանափակումներուն 

պատճառաւ ցաւակցութեան օրեր չսահմանուեցան: Յաջորդող օրերուն Առաջնորդարանն ու 

Սրբազան Հայրը ստացան բազմահարիւր անհատներու, Հայ եւ ոչ Հայ կազմակերպութեանց 

ներկայացուցիչներու, արտասահման բնակող բարեկամներու ցաւակցական եւ զօրակցական 

արտայայտութիւնները ըլլայ անձամբ ներկայաութեամբ թէ բանաւոր եւ գրաւոր հաղորդակցական 

միջոցներով: Այլ մանրամասնութեանց մասին կարդալ այս թիւին մէջ էջ 22,23: 17 Յունուարին, 

յաւարտ Սուրբ եւ Անմահ Պատարագի, Սուրբ Յարութիւն եւ Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցիներու 

մէջ հոգեհանգստեան արարողութիւն տեղի ունեցաւ Տիրամօր հոգւոյն խաղաղութեան համար: 
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Եշ 14 Յունուար – Սրբազան Հայրը նախագահեց Հայ Համայնքի Բարեկեցութեան Կեդրոնի Խնամակալ Մարմնի  

ժողովին: 
 
17 Յունուար – Սուրբ Յարութիւն եւ Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցիներու մէջ Հոգեհանգստեան պաշտօն կատարուեցաւ 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ բազմատաղանդ հոգեւորական, նորոգ վախճանեալ Գերաշնորհ Տէր Մեղրիկ Եպիսկոպոս 

Բարիքեանի հոգւոյն խաղաղութեան համար: Մեղրիկ Սրբազանը, 53 տարիքին իր մահկանացուն կնքեց Լիբանանի մէջ 

վարակուելով Պսակաձեւ Ժահրով: Հայ եկեղեցին ընդհանրապէս իսկ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Միաբանութիւնը 
մասնաւորապէս կորսնցուցին ապագայ խոստացող շնորհալի հոգեւոր հայր մը:  
 

Բշ 18 Յունուար – Մարոնիներու «Պէյթ Մարուն»ի 

(Առաջնորդարան) մէջ Անթուան Շարպէլ Թարապայ 
Եպիսկոպոսի հրաւէրով տեղի ունեցաւ Մերձաւոր 

Արեւելեան Եկեղեցիներու պետրերուն հերթական ժողովը 

(AMEC): Պսակաձեւ ժահրի պատճառաւ մի քանի ամիսէ ի 

վեր ժողով տեղի չէր ունեցած: Եկեղեցապետերը 
ունկնդրեցին Մարոնի Սինոտի զեկուցումը որուն 

մասնակցած էր Թարապայ եպիսկոպոսը Լիբանանի մէջ: 

Ժողովի աւարտին, կից մատրան մէջ, Մելքայթ 

Եպիսկոպոս եւ AMEC ի նախագահ Րոպըրթ Րապպաթ 

Եպիսկոպոսի կազմակերպութեամբ տեղի ունեցաւ աղօթք 

ի յիշատակ Տիրամայր Մաքրուհի Նաճարեանի եւ Հայ 

Կաթողիկէ Համայնքապետ Բարսեղ Ծայրագոյն 

Վարդապետի նորոգ հանգուցեալ քեռիին՝ Ֆաթհալլա 
Տէքքիի: Սրբազան Հայրն ու Բարսեղ ԾՎ մեծապէս 

գնահատեցին իրենց գործընկերներուն, յատկապէս 

նախագահ Րապպաթի այս վերաբերումը: 
 
Գշ 19 Յունուար – Սրբազան Հայրը նախագահեց Թեմական հերթական ժողովին: Արծարծուեցան , ի միջի այլոց, 

Առաջնորդարանի նորանշանակեալ քարտուղար Պրն Սարգիս Մանուկեանի պաշտօնավարութեան մանրամաս-
նութիւնները եւ 6 տարի Դիւանապետ Պրն Նշան Պասմաճեանի պաշտօնէն հրաժարելու հարցը, անոր Նոր Զելանտա 

փոխադրուելուն պատճառով: Այդ նիւթով կարդալ յատուկ հաղորդագրութիւնը Փարոսի այս թիւին մէջ: Ժողովը նաեւ 
տեղեկացաւ Սրբազան Հօր մէկ ամսուան ընթացքին տարած գործունէութեան, նաեւ լսեց զեկուցումը Սիտնիի 2 
ծուխերու ներկայացուցիչներուն, յանձինս՝ Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի(ՍՅ Եկեղեցի) եւ Պրն 

Կարապետ Ալաճաճեանի (ՍԵ Եկեղեցի): Առաջին անգամ ըլլալով ժողովին առցանց միացան Մելպուրնի Սուրբ 

Աստուածածին Եկեղեցիէն, Արժ Տէր Խաչեր Քահանայ Յարութիւնեան եւ Օրիորդ Րոպերթա Հոսիկեան: Ժողովը իր 

գնահատանքը արձանագրեց Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւին եւ Ծխական խորհուրդին, որոնք, Սրբազան 

Հօր հովանիին ներքոյ, կարողացան 6 երիտասարդ, գիտակից սարկաւագներ պատրաստել, որոնց ձեռնադրութիւնը տեղի 

ունեցաւ 27 Դեկտեմբեր 2020ին : Ժողովը նաեւ լսեց Հայ համայնքի Բարեկեցութեան Կեդրոնի ատենապետ Պրն 

Ստեփան Գրգեաշարեանի զեկուցումը եւ գնահատեց Կեդրոնի գործունէութեան յառաջընթացը: Ժողովը նաեւ զբաղեցաւ 
Առաջնորդարանի Բարեկամներուն ի պատիւ գնահատանքի հաւաքի մը կազմակերպման հարցով, երբոր Պսկաձեւ 

Ժահրի համար հաւաքներու թուային սահմանափակումները աւելի մեղմանան:   
 
Եշ 21 Յունուար – Սրբազան Հայրը նախագահեց Հայ Համայնքի Բարեկեցութեան Կեդրոնի Խնամակալ յանձնախումբի 

ժողովին: 
 
Ուրբ 22 Յունուար – Սրբազան հայրն ու Դիւանապետը 

Առաջնորդարանին մէջ ընդունեցին Պիլ Քրուզ քահանան: Այս 
բարեգործ մարդու կենսագրութեան մասին կարելի է կարդալ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Crews_(minister) կապին  (Link)-
ին մէջ: Ան հիմնադիր տնօրէնն է Exodus Foundation 
բարեսիրական հիմնադրամին, որ խնամքով ու կերակուրով 

կ'օգնէ լքուած պատանիներու եւ երիտասարդներու ինչպէս նաեւ 

անտուն մնացած (homeless) անձերու: Անոր կեդրոնատեղին 

Սիտնիի արուարձաններէն Աշֆիլտի մէջ է: Այստեղ կարելի է 

յիշատակել որ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական Խոր-
հուրդի նախաձեռնութեամաբ, 2015 թուականին, մէկ ժում 

կերակուր մատակարարուեցաւ Եկեղեցւոյ Տիկնանց օժանդակ 

մարմնին եւ կամաւորներու միջոցաւ, ինչ որ մինչեւ օրս մեծ 

տպաւորութիւն թողած է Քրուզ քահանային վրայ:   
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Crews_(minister)
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Քահանան յատուկ ծրագիրով մը ներկայացաւ Սրբազան հօր առնչուած Արցախի վերջին պատերազմի զոհերուն: 

Սրբազան Հայրը ողջունեց քահանային առաջարկները եւ Դիւանապետին հետ միասին կատարեց զանազան 

ցուցմունքներ: Պիլ Քրուզ չէր այցելած Պօշան Փարքի Խաչքարը, զոր կատարեց Դիւանապետի ընկերակցութեամբ: Ան 

աղօթք բարձրացուց մեր 1.5 միլիոն նահատակ սուրբերու հոգիներուն ի հանգիստ:   
 
Ուրբ 22 Յունուար – Սրբազան Հօր հանդիսա-
պետութեամբ եւ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական 

Խորհուրդին կազմակերպութեամբ, Էտկարեան սրահին 

մէջ, տեղի ունեցաւ ողջերթի երեկոյ Դիւանապետ Պրն 

Նշան Պասմաճեանին: Պսակաձեւ Ժահրի սահմանա-
փակումները առիթ չէին տուած որ եկեղեցւոյ լման 

ընտանիքը հաւաքուէր Բարեշնորհ Սարկաւագ 

Դիւանապետին իրենց յարգանքը փոխանցելու, անոր 
բազմավաստակ, խոնարհ եւ անսակարկ ծառայութեան 

համար, Աւստրալահայ համայնքին ընդհանրապէս եւ 

Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ՝ մասնաւորապէս: 
Նախքան պաշտօնական յայտագրի գործադրութիւնը, 

հանդիսավար Պրն Զաւէն Եաղլճեան մէկ վայրկեան 

յոտնկայս լռութեան հրաւիրեց քառասուն ներկաները ի 

յարգանս եւ ի յիշատակ Արցախի մէջ մեր նահատակ 

զոհերուն ինչպէս նաեւ նորոգ հանգուցեալ Տիրամայր 
Մաքրուհի Նաճարեանի: Իր բացման խօսքին մէջ Պրն 

Եաղլճեան հակիրճ տեղեկութիւն տուաւ յոբելեարի 

կենսագրական գիծերուն մասին իսկ աւելի ուշ ան 

արտասանեց Յովհաննէս Շիրազի « Մարգարիտն ու 

Փրփուրը» բանաստեղծութիւնը զայն ձօնելով Նշան 

Պասմաճեանին: 
Իր խօսքին մէջ, Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական 

Խորհուրդի ատենապետ Պրն Պետրոս Զօրլու վեր 
առաւ Բարեշնորհ Սարկաւագին համեստութիւնը եւ 

խոնարհ ծառայութիւնը: Թեմական Խորհուրդի ատե-
նապետ Պրն Սարգիս Տէր Պետրոսեան անդրադարձաւ 

Նշան Պասմաճեանի նկարագրին, անոր պարտաճանա-
չութեան, աշխատասիրութեան, հայասիրութեան, եկե-
ղեցասիրութեան եւ հայերէն լեզուին ունեցած սիրոյն: 

Ան նաեւ յաջողութիւն մաղթեց Սարգիս Մանուկեանին, 

որ Հայերէնի իր հարուստ պաշարը ի սպաս պիտի դնէ 
Առաջնորդարանին: 
Ապա խօսք առաւ Թեմականի Փոխ ատենապետ Պրն 

Ստեփան Գրգեաշարեան: « Իր Աւստրալիա կեցութեան 

8 տարիներուն յստակօրէն տեսած եմ որ Պրն Նշանի 

սիրտը իր ազգին եւ Հայ ժողովուրդի ու Հայրենիքի 

բարելաւման համար կը տրոփէ: Իսկ որպէս փրոֆէ-
սիոնալ դիւանապետ ան կարողութիւն ունէր իր 

անձնական գաղափարները մէկդի դնել եւ գործը յառաջ 
տանիլ, յատկութիւն մը, որ քիչեր ունին» ըսաւ Պրն 

Գրգեաշարեան:  
Արժ Տէր Նորայր Աւագ Քահանայ Բաթանեան ըսաւ որ 

ան ֆիզիքապէս պիտի կորսնցնէր մտերիմ անձ մը, 

կատակաբան, միշտ դրական, ինչպէս նաեւ հարցերու 

արագ լուծում գտնող ընկեր մը: «Բարեբախտաբար ան 

կապի մէջ պիտի մնայ Առաջնորդարանին հետ 

հետեւաբար իր ներկայութիւնը պիտի վայելենք 
հեռուէն»:  
Արժանապատիւ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբար-
ձումեան անդրադարձաւ իր եւ յոբելեարին ունեցած 

ընկերական մտերմութեան եւ գործակցութեան, անոր 

հիւմուրին, ինչպէս նաեւ տարած աշխատանքին Սուրբ 

Յարութիւն Եկեղեցւոյ ի նպաստ ու Առաջնորդարանի 

մէջ անոր յաջող նախաձեռնութեանց: 

Խօսք առաւ Հայ Եկեղեցւոյ Ձայնի տնօրէն Տիկին 

Մարինա Աւագեան-Չափրազեան, որ ըսաւ «ութ 

տարուան մէջ իր համեստ կեցուածքով մեծ յարգանք 
պարտադրեց Պրն Նշանը: Իր խոհեմութեամբ ան կը 

հասնէր բոլորին: Տիկին Մարինան Յովհաննէս Շիրազի  

«Իմ Սուրբ Հայրենիք»ը արտասանեց զայն ձօնելով 

յոբելեարին:    

Հոգեբոյժ Յարութիւն Ճէպէճեան հակիրճ բացա-
տրութիւն տուաւ Սուրբ Գրային Օծեալի կերպարին եւ 

անոր  լոյս տարածելու պարտականութեան մասին: 

Տոքթորը Նշան Պասմաճեանի գործը Օծեալին հետ-
քերուն հետեւիլ անուանեց, իսկ այդ՝ բոլոր մակար-
դակներու վրայ եւ բոլոր առիթներով: 
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Տէր եւ Տիկին Ճորճ եւ Նորա Խուլումունեանի 

պատրաստած համադամ կերակուրներու ճաշակումէն 

ետք խօսք տրուեցաւ յոբելեարին, որմէ ետք հան-
դիսավար Պրն Զաւէն Եաղլճեան հրաւիրեց Սրբազան 

հայրը իր սրտի խօսքը արտասանելու եւ կատարելու 

փակման աղօթքը: Նշան Պասմաճեան, յուզուած, 
կարդաց իր խօսքը, շնորհակալութիւն յայտնելով բոլոր 

անոնց որոնք դրական դերակատարութիւն եւ դրական 

ազդեցութիւն ունեցան իր 8 տարիներու ծառայութեան 

ընթացքին, անոնք ըլլան Գօլստըն 

Ճեմարանի, Առաջնորդարանի եւ տար-
բեր շրջանակներէ, զանոնք իրենց 

անուններով յիշատակելով: Ան չմոռցաւ 

Էքիւմէնիք իր ընտանիքը, ուր բեղուն 
աշխատանք տարած է յանուն Հայ 

եկեղեցւոյ եւ յօգուտ Հայ համայնքին: 

Ան երախտագիտութիւն յայտնեց  

Առաջնորդարանի բարերարներուն ու 

բարեկամներուն, անոնց իր վրայ 

ունեցած վստահութեան, անոնց 

գիտակցութեան՝ Առաջնորդարանի 

խաղացած դերին եւ  անոնց բարո-
յական թէ նիւթական զօրակցութեան 

համար: Սրբազան Հօր եւ Թեմական 

Խորհուրդին կողմէ նշանակուած 

Թեմականի ներկայացուցիչի դերին մէջ 

ան խոստացաւ յաւելեալ լուրերով 

ճոխացնել Փարոս ամսաթերթը Նոր 

Զելանտայի Հայ համայնքի գործունէու-
թեան մասին: Յաջողութիւն մաղթելով իր ընկերոջ՝ 
Սարգիս Մանուկեանին, ան պատգամեց « Սիրելի 

Սարգիս, դուն Սրբազան հայրը ինձմէ առաջ կը 

ճանչնաս որպէս ուսանող, վարդապետ եւայլն: Սակայն 

մի վիրաւորուիր եթէ ըսեմ որ ես զինք քեզմէ աւելի՛ լաւ 

կը ճանչնամ, որովհետեւ ես հետը աշխատած եմ ամէն 

օր, վեց տարի շարունակ:  Անզուգական բարութեամբ 

օժտուած այս հոգեւոր հօր հետ դիւրին է մղոններ 

երթալը: Ես այդ մէկը ըրի ե՛ւ ինքնաշարժով ե՛ւ 
մանաւանդ կեանքով: Յարգը գիտցիր: Նաեւ 

անզուգական անձիք են 

Թեմականի անդամները: 

Իրենց յարգը գիտցիր եւ 

երկար մղոններ կ'երթաս 

իրենց հետ ալ: Ես քեզի 

այս կը կտակեմ որպէս 

հարազատ եւ անկեղծ 
ընկերդ»: Յոբելեարը իր 

խօսքը աւարտեց ՝ «Ցտե-
սութիւն մըն է եւ միայն՝ 

ցտեսութիւն»: 
Իր եզրափակիչ խօսքին 

մէջ Սրբազան հայրը ըսաւ. 

«Նշան Պասմաճեանը 

Քեսապցի է, սակայն ամէն 
քեսապցի Նշան չէ: Ան 

ճեմարանաւարտ է բայց ամէն Նշան Փալանճեան 

Ճեմարան աւարտող՝ Նշան չէ: Ան տոգորուած իր 

ծննդավայրի եւ Ճեմարանի հայրենասիրութեամբ 

կարողացաւ իր աշխատանքը համադրել գիտնալ յօգուտ 

եկեղեցւոյ, ժողովուրդին, հայրենիքին թէ ծննդավայրին: 

2014ի աւարտին, իր աշխատանքը աւարտած էր որպէս 
Գօլստըն Ճեմարանի տնօրէն եւ Քեսապ պիտի 

վերադառնար: Ես իր հետ կը գործակցէի որպէս տնօրէն 

եւ սարկաւագ: Առաջնորդարանը ծրագիր չունէր 

դիւանապետութիւն ստեղծելու: Թեմա-
կան խորհուրդի ժողովներէն մէկուն 

առաջարկուեցաւ առիթ տալ դպրոցի 

մեկնող տնօրէնին, վարելու դիւանա-
պետի պաշտօնը: Ան ընդունեց: Տեղեակ 
էինք իր կուսակցականի՝ Դաշ-
նակցականի հանգամանքին: Սակայն 

տարիներու ընթացքին ան փաստեց, որ 

իր ամենէն մեծ կուսակցութիւնը իր ազգն 

էր, փաստեց որ ինք, կուսակցական եւ 

սարկաւագ՝ ազգին կը պատկանէր: 

Տարիներու ընթացքին ես անդրադարձայ 

որ այս մարդը մեծ հարցեր գիտէր լուծել 
հեռաձայնով, գրաւոր թէ այլ միջոցներով, 

առանց դժգոհանք պատճառելու եւ 

առանց դժգոհելու: Մեծապէս օգտուե-
ցանք իր ներկայութենէն ոչ միայն որպէս 

եկեղեցի այլ որպէս համայնք: Եւ պիտի 

շարունակենք օգտուիլ իրմէ թէկուզ 

մեզմէ ֆիզիքապէս քիչ մը հեռու: Բոլորս 

փորձեցինք զինք պահել, իրեն մնայուն կեցութեան 
կարգավիճակ ապահովել: Դժբախտաբար չյաջողեցանք: 

Ստիպուած ենք այս հանգամանքը ընդունելու, 

որովհետեւ ինքն ալ որպէս մարդ իրաւունք ունի ինքն իր 

ապահովութեան մասին մտածելու: 
Նշան Պասմաճեանը ամէն մարդու հետ եղաւ եւ ամէն 

մարդու նեցուկ, այդ ըլլայ Հայ թէ ոչ Հայ: Ով որ իր դուռը 

թակեց ան օգնեց անսակարկ, անվարան, եւ շահեցաւ, եւ 

ես վստահ եմ, որ եթէ համավարակը չըլլար՝ 500 հոգինոց 
սրահ մը նեղ պիտի գար իր ողջերթին մասնակիցներուն: 

Դժուար է այսպիսի ընկերոջ 

մը երթաս բարի ըսելը: 
Սակայն ես կասկած չունիմ 

որ ան Նոր Զելանտայի Հայ 

եւ ոչ հայ համայնքներուն 

մեծ օգտակարութիւն պիտի 

ունենայ»: Սրբազանը իր 
խօսքը եզրափակեց հայկա-
կան առածով՝ «Տաշուած 

քարը գետին չի մնար», 

յոբելեարը նմանցնելով տաշ-
ուած պատրաստ քարի: 
Յուզիչ հանդիսութիւնը 

փակուեցաւ Սրբազան Հօր 

«Պահպանիչ»ով:  
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Շբ 23 Յունուար – Ընդառաջելով Սիտնիի  Եթովպական Ուղղափառ 

Թէուահիտէ եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ Անթէնէ Քասսայի հրաւէրին, 

մասնակցելու եթովպական տոմարով Քրիստոսի Մկրտութեան եւ 
Սուրբ Գէորգի Տօներուն, Սրբազան Հայրն ու Դիւանապետ Նշան 

Պասմաճեան առաւօտեան ժամը 10.30ին մասնակից դարձան 

հապէշական ծէսով եւ լեզուով Պատարագին, Պլաքթաունի մէջ: Մեծ 

ուրախութիւն էր մեր քոյր եկեղեցւոյ հոգեւոր հօր եւ սարկաւագաց, 

դպրաց խումբերուն եւ հաւատացեալներուն համար Սրբազան Հօր 

ներկայութիւնը: Յետ Պատարագի, Եկեղեցւոյ սրահին մէջ տեղի 

ունեցաւ ջրօրհնէք: Սրբազան հայրն ու Քահանան ջուր սրսկեցին 

ժողովուրդին վրայ եւ օծեցին իրարու ճակատ օրհնուած  ջուրով, 
որպէս խորհրդանիշ մկրտութեան: Ապա երգերով, թմբուկներով եւ 

ծնծղաներով վերստին բարձրացան եկեղեցի, ուր շարունակուեցաւ 

ուրախութիւնը եթովպական հոգեւոր ուրախ երգերով: Սրբազան հօր 

առաջարկուեցաւ քարոզ, որուն մէջ ան բացատրեց մեղք չգործած 

Քրիստոսի Մկրտութեան իմաստն ու խորուրդը: Սրբազանը յորդորեց 

ներկաները ամուր կառչած մնալ եթովպական աւանդութեանց եւ 

Քրիստոնէական հաւատքին: Ան զգուշացուց հաւատացեալները 

սատանայէն, որ կը գտնուի ամէն տեղ, ինչպէս վիշապին մէջ զոր 
պարտութեան մատնեց Սուրբ Գէորգ: « Մեր կեանքին մէջ կան շատ 

վիշապներ, որոնք պատրաստ են գործելու ամէն օր եւ ամէն ժամ: 

Մենք մեր քրիստոնեայ հաւատքն ու աւանդութիւնները պահելով 

կրնանք յաղթել անոնց» ըսաւ Սրբազանը: 
Սրբազան Հայրը ոսկեջրուած հայկական խաչիկներ նուիրեց բոլոր 

ներկաներուն: 
Սրբազան Հայրը հրաւիրեց Քահանան եւ եկեղեցւոյ երգչախումբը 

Սուրբ Յարութիւն եկեղեցի մասնակից դառնալու Պատարագին եւ 
կատարելու միասնական աղօթք: 

 
Դշ 27 Յունուար – Սրբազան Հայրը նախագահեց Համայնքային Կազմակերպութեանց միացեալ ժողովին, 

որ տեղի ունեցաւ Առաջնորդարանին մէջ: Ժողովի ընթացքին քննարկուեցաւ Հայաստանի եւ Արցախի 

համար կատարելի աշխատանքներն ու ծրագիրները: Առաջարկուեցաւ Հայաստան Համահայկական 

Հիմնադրամի Կեդրոնի Վարչութեան (ՀՀՀ), որ Աւստրալիայէն կատարուած նուիրատուութեանց մասին 

զեկոյց ներկայացնէ Աւստրալիոյ ՀՀՀի յանձնախումբին, որպէսզի, յանուն թափանցիկ հաշուետուութեան կարելի 

դառնայ Աւստրալահայութիւնը  տեղեկացնել նուիրատուութեանց իրենց նպատակին ծառայութեան մասին: 
 
Եշ 28 Յունուար – Սրբազան Հայրը նախագահեց Թեմական Խորհուրդի Ռազմավարական ժողովի չորրորդ նիստին: Այս 

կարեւոր ժողովները սկսան Յուլիսի 28ին: Դժբախտաբար Նոյեմբեր 2020էն մինչեւ Յունուար անոնք դադրեցան՝ Ժահրի 

պատճառով:  
 
Ուրբ 29 Յունուար – Արժանապատիւ Տէր Աւետիս Քահանայ 

Համբարձումեան ներկայացուց Սրբազան Հայրը ՀԲԸՄ.ի Ալեքսանտր 

վարժարանի 2021 թուականի ուսումնական տարեշրջանի վերամուտի 

հանդիսութեան, ի ներկայութեան ուսուցչական կազմին, աշակերտու-
թեան եւ ծնողներու: 
Աշակերտներու աղօթքէն ետք խօսք առաւ Տնօրէն Պրն. Մանուկ 

Տէմիրճեան եւ տուաւ բացատրութիւններ Պսակաձեւ ժահրին 

առնչուած: Ան թուեց անպատեհութիւնները, զորս յառաջացան Ժահրին 

պատճառով, ապա ներկայացուց դասարանային բաժանումները իրենց 

պատասխանատու ուսուցիչներով:  
Խօսք առնելով, Արժանապատիւ քահանայ հայրը աղօթք բարձրացուց 

վարժարանին ծառայող բոլոր անհատներուն համար, մաղթելով 
դպրոցին անխափան երթ:  Տէր Հայրը օրհնեց իւրաքանչիւր աշակերտ, 

որմէ ետք աշակերտները ուղուեցան իրենց դասարանները ուսումնա-
կան եւ հայերէնի իրենց պաշարը աւելցնելու և զօրացնելու  պատրաս-
տակամութեամբ:  Տէրունական աղօթքով փակուեցաւ վերամուտի 

օրհնութեան հանդիսութիւնը: 
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Կիր 31 Յունուար – Այսօր Աւստրալիոյ Հայ Առաքելական Եկեղեցիներուն մէջ, յաւարտ Սուրբ եւ Անմահ Պատարագի 

տեղի ունեցաւ Խաղողօրհնէք: Յընթացս Պատարագի, որ մատուցուեցաւ Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի 

կողմէ, Սիտնիի Սուրբ Յարութիւն Մայր Եկեղեցւոյ մէջ Սրբազան Հայրը տուաւ յաւուր պատշաճի քարոզ, որմէ ետք, 

ընկերակցութեամբ Քահանայից,  սարկաւագաց ու դպրաց դասերուն, թափօրով առաջնորդուեցաւ բակ, ուր օրհնեց 

խաղողը, որ բաժնուեցաւ բազմահարիւր ժողովուրդին: Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ մէջ Արժանապատիւ Տէր 

Պարթեւ Աւագ Քահանայ Գարագաշեան պատարագեց եւ կատարեց խաղողօրհնէք, իսկ, Մելպուրնի Սուրբ 
Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ Արժ Տէր Խաչեր Քահանայ Յարութիւնեան պատարագեց եւ կատարեց խաղողօրհնէք: Այս 

աւանդական տօնակատարութիւնը այս տարի զուգադիպեցաւ Սուրբ Սարգիսի տօնին: Սրբազան Հայրն ու Քահանայ 

հայրերը օրհնեցին բոլոր Սարգիս կրող հաւատացեալները եւ մաղթեցին որ Աստուած անոնց հաւատքը աւելի զօրացնէ, 

օրինակն առնելով Սուրբ Սարգիսէն եւ անոնց պարգեւէ առողջութիւն: Այս առիթով Փարոսի խմբագրութիւնը կը 

շնորհաւորէ իր ընթերցողներէն Սարգիս եւ Սագօ անուն կրողները եւ շնորհակալութիւն կը յայտնէ անոնց Փարոս 

ամսագրին նեցուկ հանդիսանալուն համար: 
 

 

  

Հաղորդագրութիւն 
 

Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արքեպիսկոպոս Նաճարեան, Բարեխնամ Առաջնորդ Աւստրալիոյ եւ 

Նոր Զելանտայի Թեմին, իր շնորհակալութիւնը կը յայտնէ Թեմական, Ծխական եւ եկեղեցական 

Մարմիններուն, Աւստրալիոյ եւ Նոր Զելանտայի մէջ գործող հոգեւոր, քաղաքական, բարեսիրական, 

մշակութային, կրթական, մարզական, տեղեկատուական եւ ընկերային կազմակերպութիւններուն եւ 

հաստատութիւններուն ինչպէս նաեւ բոլոր անհատներուն, որոնք անձամբ, ծաղկեպսակով, բանաւոր 

թէ գրաւոր հաղորդակցութեան միջոցներով զօրաւիգ կանգնեցան սրբազնութեանը, Տիրամայր 

Մաքրուհի Նաճարեանի մահուան առիթով, որ տեղի ունեցաւ 12 Յունուար 2021ին,  
Էջմիածնի մէջ՝ Հայաստան: 

 

Սրբազան Հայրը կ'աղօթէ որ Աստուած մեր թեմի հայկական կազմակերպութիւնները, 

հաստատութիւններն ու Հայ ընտանիքները կանգուն ու առողջ պահէ, որպէսզի անոնք կարենան 

շարունակել իրենց ծառայութիւնը մեր Հայրենիքին եւ Հայ Եկեղեցւոյ: 
 

Յիշատակն Արդարոյն Օրհնութեամբ Եղիցի: 

 
Դիւան Առաջնորդարանի 

22 Յունուար 2021 
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 Ծնած է 1929 Օգոստոս 5-ին Զահլէ, Լիբանան: Ծնողները՝ Ճիպինցի Խաչեր եւ 
Վարդուհի Թորանեաններ, աւագ ունենալով իր Թորոս եղբայրը։ Մանուկ 

հասակին կը կորսնցնէ հայրը եւ կը ճաշակէ Ալէյի-Պէյրութի մօտ Շիմլան 

որբանոցի դառն փորձութիւնը։ Վերդառնալով Հալէպ կը գտնէ մայրը, 

ամուսնացած Կարապետ Լեփեճեանի հետ, որն ունէր դուստր մը իր 

վաղամեռիկ կնոջմէն՝ Ժանեթ անունով։ Ապագային անոնք կ'ունենան երեք 

զաւակներ՝ Արտեմիս, Արփինէ եւ Կարպիս։ 
 

Փոքր տարիքէն Տիրամայրը սիրած է ուսումը: Սակայն, հակառակ իր կամքին, 

Չորրորդ դասարանէն ծնողները զինք կը հանեն դպրոցէն։ 1948-ին 
կ'ամուսնանայ Քիլիսցի Անդրանիկ Նաճարեանին հետ եւ Աստուած այս 

համեստ ընտանիքը կ՛օրհնէ Մովսէս, Վրէժ, Աստղիկ եւ Յունան անուն 

զաւակներով։ 
 

1956-ին ընտանեօք կը փոխադրուին Պեյրութ-Լիբանան, Սուրիոյ 

տնտեսական տագնապին պատճառաւ։ Այս շրջանին, ինքնազարգացմամբ, կը 

զօրացնէ իր Հայերէնը, իսկ Արաբերէն եւ Անգլերէն լեզուներ սորվելու  համար 

կը յաճախէ Գարակէօզեան հիմնարկ, որպէսզի կարողանայ օգտակար ըլլալ իր 
զաւակներուն ուսման։ Իր անձնական աշխատանքով նեցուկ կը հանդիսանայ զաւակներուն, որպէսզի անոնք 

կարողանան ստանալ գէթ երկրորդական ուսում։ 
 

1980-ի Լիբանանի քաղաքական պատերազմներէն յոգնած եւ մտահոգ իր զաւակներուն ապագայով, ընտանիքը կը 

տեղափոխէ Հայաստան՝ հաստատուելով Էջմիածին քաղաք ։1980-99, Երեւանի մէջ, հոն ուր գրական ձեռնարկ մը կը 

կազմակերպուէր, Տիրամայրը այնտեղ էր: Այդ տարիներուն, մեծ եռանդով, կամաւոր կ'ուսուցանէր ազգային 

աւանդական ասեղնագործութիւն ինչպէս Մարաշի գործ եւլն։ 
 

Ամէն Կիրակի, Ս. Էջմիածին վանք պիտի ըլլար Սուրբ Պատարագը ըմբոշխնելու եւ անկէ ետք վանքի բակին մէջ այցելու 
ծանօթներ գտնելու։ 
 

1997 Յունուարին իր ամուսինը կորսնցնելէ ետք առաջին անգամ կ՛այցելէ Պեյրութ եւ Հալէպ, ազգականներուն եւ հին 

ընկերներուն կարօտը առնելու: Նոյն տարուան աւարտին կը մեկնի Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ միանալու իր 

դստեր՝ Աստղիկի ընտանիքին։ Ճիշտ է որ Ամերիկայի մէջ բարօր կեանք մը կ'ունենայ, սակայն ան չի մոռնար իր սիրելի 

Հայաստանը։  Նախքան Հայաստանէն մեկնիլը արդէն իսկ հողը առնուած էր ապագային այնտեղ կառուցելու իր Հայրենի 

օճախը, ուր պիտի ապրէին գալիք սերունդները։ Ամէն տարի անպայման պէտք էր այցելեր եւ մնար այնքան ինչքան 

կամենար, մինչեւ որ Մարմինն ու Հոգին ջերմանային Հայկական արեւէն եւ հողէն։ 
 

Երբ ժամանակը հասաւ, որոշեց վերջին երկու տարիները անցնել Հայրենիքին մէջ եւ այնտեղ աչքերը փակել։ Հետեւեալ 

դէպքերը յատուկ ուրախութիւն պատճառած են իրեն. 
1. 1978-ին Պէյրութէն Լոնտոն ժամանումը,  ներկայ գտնուելու Հայկազուն Աբեղայի (Վրէժի) Քինկզ Գոլէճի վկայականի 

բաշխման պաշտօնական արարողութեան։ 
2. 2008-ին, իր կեանքի լաւագոյն յիշատակներէն էր իր այցելութիւնը Արեւմտեան Հայաստան՝ Կարս, Անի, Մուշ, Վան  

եւ Պիթլիս։ 
3. 2011-ին հպարտ էր ներկայ գտնուելու իր զաւկի Հայկազուն Ծ. Վարդապետի Եպիսկոպոսական ձեռնադրութեան եւ 

օծման, որովհետեւ 1975-ին առիթ չէր ունեցած ներկայ ըլլալու անոր քահանայական Ձեռնադրութեան՝ Լոնտոն։ 
4. Հակառակ իր յառաջացած տարիքին (80-ն անցած) 2015-ին Ամերիկայէն Աւստրալիա ճամբորդեց ներկայ գտնուելու 

համար  Հայկազուն Սրբազանի ձեռնադրութեան 40-ամեակի տօնակատարութեանց՝ կազմակերպուած Աւստրալիոյ 
Թեմին կողմէ՝ Սիտնի։ 

 

Կեանքին մէջ մէկ երազ մնաց անկատար՝ տեսնել Ճիպինը եւ Հռոմկլան, իր նախնիներուն օրրանը: Այդ գործը կը թողու 

կատարելի աշխատանք յաջորդ սերունդներուն։ 
Տիրամայրն իր ետին կը թողու բարի յիշատակներ: Ան ապրեցաւ բեղուն կեանք մը իր չորս զաւակներով, եօթ 

թոռնիկներով եւ չորս ծոռներով։ 
Մաքրուհի Նաճարեան իր մահկանացուն կնքեց 12 Յունուար 2021ին Էջմիածնի մէջ: 
Յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ եղիցի: 
  

ՏԻՐԱՄԱՅՐ ՄԱՔՐՈՒԻ ԹՈՐԱՆԵԱՆ ՆԱՃԱՐԵԱՆԻ 
ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ 
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Սուրբ Ծննդեան  
Հայրապետական Այցելութիւններ 

 

Սուրբ Ծննդեան տօնին ընդառաջ, Դեկտեմբերի 31-ին 
Ն․Ս․Օ․Տ․Տ․ Գարեգին Երկրորդ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 
այցելեց  Կոտայքի թեմի ծաղկաձորեան ճամբար, ուր իր 
զօրակցութիւնն ու օրհնութիւնը բերաւ ճամբար ապաստան 
գտած, Հադրութէն տեղահանուած 45 արցախցիներուն։ Ան 
տեղեկութիւն ստացաւ անոնց ապագայ ծրագիրներուն մասին 
եւ նուէրներ բաժնեց տարեցներուն եւ երեխաներուն: 
Վեհափառը Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդեան տօներուն առիթով 
իր օրհնութիւնն ու գնահատանքը բերաւ նաեւ «Իզմիրլեան» 
բժշկական կեդրոնին մէջ բուժում ստացող վիրաւոր զինուորա-
կաններուն։ Կեդրոնի տնօրէն Փրոֆ. Արմէն Չարչեանի 
ուղեկցութեամբ Վեհափառ Հայրապետը այցելեց  բոլոր 
հիւանդասենեակները՝ իր աղօթքը կատարելով հայրենիքի 
պաշտպանութեան սրբազան առաքելութեան ընթացքին 
վիրաւորուած քաջորդիներուն համար եւ հետաքրքրուեցաւ 
անոնց ապաքինման ընթացքով եւ առկայ կարիքներով։ 

Նոյն օրը Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը ՀՀ ԶՈՒ հոգեւոր առաջնորդ Տ․ Վրթանէս եպիսկոպոս Աբրահամեանի 
ուղեկցութեամբ այցելեց Հայաստանի հարաւային ուղղութեամբ տեղակայուած N զօրամասի մարտական դիրքերը։ 
Հայոց Հայրապետը իր օրհնութիւնն ու բարեմաղթանքները բերաւ սահմանապահ զինուորականներուն՝ մեծապէս 
արժեւորելով հայ զինուորի ու հրամանատարի անձնուէր ու անմնացորդ ծառայութիւնը հայրենիքին։ Ջերմ զրոյցի 
ընթացքին Վեհափառը ընդգծեց, որ Հայոց բանակը եղած է եւ կը մնայ հիմնական երաշխաւորը անկախ պետա-
կանութեան պահպանութեան եւ հայրենաբնակ մեր ժողովուրդի պաշտպանութեան։ 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը, սրբապատկերներ ընծայելով զինուորներուն, անփորձանք եւ ապահով ծառայութիւն 
մաղթեց բոլորին: 

 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Ուղերձը Ամանորի Առիթով 

 
Սիրելի զաւակներ Մեր ի Հայաստան, Արցախ եւ ի սփիւռս, 
 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից հայրական սիրոյ Մեր ողջոյնը, աղօթքն ու օրհնութիւնն ենք բերում ձեզ տարեմուտի այս  
երեկոյ: 
Հնի եւ նորի սահմանագծին, երբ մեր հայեացքն ուղղւում է դէպի 

ապագայ, ծանր հոգով նաեւ վերյիշում ենք չարաղէտ 2020 

թուականը եւ սգում մեր հազարաւոր զաւակների եւ Արցախ 

աշխարհի զգալի մասի կորուստը։ Անցնող տարում համավարակի 

եւ պատերազմի արհաւիրքները կորստեան ցաւ ու մահուան վիշտ 

տարածեցին հայրենական մեր կեանքում։ Մեր հոգիները 

ալեկոծեցին նաեւ Սիրիայում չընդհատուող պատերազմի ծանր 
հետեւանքները եւ աղէտալի դէպքերը Լիբանանում։ Հայաստան եւ 

Արցախ մեր երկրի առջեւ ծառացած քաղաքական, տնտեսական 

եւ սոցիալական մարտահրաւէրները, հայրենիքի սահմաններին 

անկայուն խաղաղութիւնը, ապագայի անորոշութիւնը, արդարեւ, 

տկարացրել են մեր ժողովրդի զաւակների լաւատեսութեան ոգին։ 

Յուսախաբ ենք, այո՛, բայց Աստծուն ապաւինած՝ լի ենք 

հաւատով, որ պիտի յաղթահարենք դժուարին այս ճգնաժամը:  
«Դու չես լքի նրանց, ովքեր փնտռում են Քեզ, Տէր» (Սաղմ. Թ 11)։ Սաղմոսերգուի այս խօսքերը հոգում ծրարած՝ մեր 
ժողովուրդը բոլոր ժամանակներում իր յուսավառ հայեացքը ուղղել է դէպի գալիքը։ Հայոց անկախ պետականութեան 

նուիրական տեսիլքն ու անհատնում ձգտումն իր սրտում ազգս հայոց զօրութիւնն է ունեցել յառնելու ամենածանր 

փորձութիւններից, անգամ հայրենազրկումի եւ ցեղասպանութեան արհաւիրքներից, եւ այսօր էլ, հաւատում ենք, ներուժն 

ունի վերակազմակերպելու իր կեանքը, զօրացնելու հայրենի պետութիւնը։ Հայրենաշինութեան սրբազան 

առաքելութիւնը յաջողութեամբ պիտի պսակուի միայն մեր ժողովրդի կարող ու առողջ բոլոր ուժերի համերաշխ 

մասնակցութեամբ եւ միաբան ոգով։ «Միաբանութիւնը,- ինչպէս գրում է Մեծն Եղիշէ վարդապետը,- բարի գործերի 

մայրն է, անմիաբանութիւնը` չար գործերի ծնողը»։ 
Սիրելիներ, Հայրապետիս յորդորն ու պատգամն է՝ ստեղծուած լրջագոյն իրադրութեան առջեւ զօրանալ հաւատով եւ 
ամրապնդել  վճռականութիւնը,  որպէսզի  ամենայն  յանձնառութեամբ  կառուցենք   եւ  սերունդներին  աւանդենք   հզօր,  
 
 

ԼՈՒՐԵՐ ԷՋՄԻԱԾՆԷՆ 
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բարօր եւ անվտանգ հայրենիք։ Աստծոյ Խօսքին ու քրիստոնէական արժէքներին հաւատարիմ՝ հոգ տանենք միմեանց եւ 

ջերմագին սիրով առ բազմաչարչար մեր հայրենիքը, մեր ջանքերն ու ուժերը մէկտեղենք ի նպաստ ազգային ու 

հայրենական մեր կեանքի նորոգութեան ու պայծառութեան։ Մեր հայրենիքը հզօրացնելու, մեր պետականութիւնը 

վտանգներից զերծ պահելու, մեր սահմանները խաղաղ ու ապահով դարձնելու եւ համայն մեր ժողովրդի կեանքը 

շէնացնելու պատասխանատուութիւնն ամէնքինս է: Այս գիտակցութեամբ հայրենիքի նոր օրը խարսխենք 

եղբայրսիրութեան, արդարութեան եւ օրինայարգութեան վրայ։ 
Նոր տարուայ սեմին միասնաբար հայցենք, որ Տիրոջ Սուրբ Ծննդեան շնորհները «յերկիր խաղաղութիւն, ի մարդիկ 
հաճութիւն» աւետիսով տարածուեն մեր հայրենի եզերքներում: Աղօթենք ու երախտագէտ սրտով յիշենք մեր 

նահատակներին, շուտափոյթ վերադարձ մաղթենք գերեվարուածներին, ապաքինութիւն՝ վիրաւոր մեր զաւակներին եւ 

խնդրենք Աստծոյ զօրակցութիւնն ու օրհնութիւնը նրանց, մեր հերոսների ընտանիքներին եւ համայն մեր ժողովրդին: 

Աղօթենք հայրենեաց պաշտպանութեան դիրքերում գտնուող մեր բանակի քաջարի զօրականների եւ բոլոր նրանց 

համար, ովքեր տարեմուտը դիմաւորում են ծառայութեան մէջ: Աղօթքով յիշենք եւ համավարակից մահացած մեր 

ժողովրդի զաւակներին: 
Ամենագութ Աստուած, բարերար Քո կամքով եւ ամենառատ ողորմութեամբ թող 2021 թուականը լինի խաղաղութեան, 

ազգաշէն ու հայրենանպաստ իրագործումների տարի եւ մխիթարութիւն բերի մեր սրտերին, զօրութիւն եւ յաղթութիւն՝ 
հայոց կեանքին: 
Աստուած պահապան մեր հայրենիքին եւ ժողովրդին:  
Բարի, օրհնեալ տարի։ 
 

Ճրագալոյցի Պատարագ Սուրբ Գայանէ Վանքին Մէջ 
 
Յունուարի 5-ին Քրիստոսի Սուրբ Ծննդեան եւ Աստուածյայտնութեան տօնին առիթով, հանդիսապետութեամբ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին, Սուրբ Գայանէ վանքին մէջ Ճրագալոյցի Պատարագ 
մատուցուեցաւ, որին մասնակցեցան Մայր Աթոռի միաբանները, Մայր Աթոռի բարերարներ եւ ուխտաւոր բազում 

հայորդիներ։ 
Պատարագիչն էր Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Վարչատնտեսական բաժնի տնօրէն Գերաշնորհ Տ. Մուշեղ եպիսկոպոս 

Բաբայեանը: Սրբազանը իր քարոզին մէջ անդրադարձաւ Սուրբ Ծննդեան խորհուրդին՝ նշելով, որ բոլորը կրկին իրենց 

քայլերը ուղղած են եկեղեցիներ՝ զօրանալու եւ խաղաղութիւն գտնելու փափաքով:  
«Խաղաղութիւնն է միացնում մեզ։ Խաղաղութեան փնտրտուքով է ազգը հայոց փարուել Քրիստոսին, ընդունել Նրա 

իշխանութիւնը եւ ապաւինել Նրա անսահման խաղաղութեանը։ Խաղաղաբեր այդ հզօր Իշխանի շուրջն ենք համախմբուել 

միշտ՝ զօրանալու Նրանով եւ յոյսով լցուելու:  Սիրելիներ, արդէն ամիսներ է, ինչ մեր ազգը չի ուրախանում, երբ մեր ազգի 
գրեթէ իւրաքանչիւր զաւակի դէմքին ուրախութիւնը կիսատ է, ժպիտը ցաւով լեցուն։ Կարծես դատարկուել է մարդը՝ զրկուել 

ինքնութեան արժեհամակարգից եւ պարզապէս ապրում է օրը՝ ֆիզիկական գոյութեամբ։ 
… Հայրենազրկութեան եւ պարտութեան իրականութիւնն է իւրաքանչիւրիս աչքի առաջ, որ հանդարտութիւն չի տալիս ոչ 

մտքին, ոչ սրտին, ոչ հոգուն, եւ ոչ էլ մարմնին։ Կորստի անսահման զգացողութիւն եւ սպասումի անյաղթահարելի դող հայրերի, 

մայրերի, քոյրերի, կանաց եւ զաւակների դէմքին։  
Դու՛ք, հայուհիներ, որ Աստուածամօրն ունէք ձեզ օրինակ եւ հայ ընտանիքի տիպարը Յովսէփ արդարի եւ Մարիամ 

Աստուածածնի խոնարհ ընտանիքն է, դու՛ք, հայ մայրեր, երբ արու զաւակ էք լոյս աշխարհ բերում, արդէն իսկ ձեր սրտերում 

գիտէք, որ մի օր կանգնելու են մեր հայրենիքի պաշտպանութեան համար։ Եւ գիտէք նաեւ, որ այդ սուրբ գործը երբեմն 
պսակւում է նահատակութեամբ։  
Այսօր, երբ մեր հայրենիքը եւ մեր ժողովուրդը թշնամիներով է շրջապատուած, երբ իր անկայուն խաղաղութիւնը պահում է իր 

որդիների արեան գնով, երբ պայքարում եւ մաքառում է իր իրաւունքների համար առաւել քան երբեւէ, ուժեղ պէտք է լինենք, 

համախումբ, միաբան եւ սիրով պէտք է հաւատանք վաղուայ լուսաւոր օրուան, պէտք է չկորցնենք մեր հաւատը Աստծոյ 

արդարութեան եւ ողորմածութեան հանդէպ: Աստուած այնքան սիրեց աշխարհը, որ մինչեւ իսկ Իր Միածին Որդուն տուեց մեր 

փրկութեան համար։ Այս խօսքերը բազմիցս արտասանուել են այս խորանից, բայց սրանք աստուածային անհուն սիրոյ 

ամենավառ խօսքերն են թերեւս: Մեր Փրկչի ծնունդով եւ աշխարհ գալով մարդկութեան հանդէպ աստուածային սիրոյ, 

մեծագոյն սիրոյ խորհուրդն ենք տեսնում: Աստծոյ հանդէպ եւ միմեանց հանդէպ անհուն սիրով պիտի յաղթահարենք 
դժուարութիւնները, զրկանքները եւ նեղութիւնները, որով անցնում է մեր հաւատաւոր ժողովուրդը»,- ըսաւ Սրբազան Հայրը՝ 

յաւելելով, որ «Քրիստոսի ծնունդն այն միակ յոյսն է, որով պիտի փրկուենք եւ պիտի նորից կեանք առնենք այս յուսալքուած, 

բարոյազրկուած, ընկճուած, ապագայի հանդէպ մեր յոյսը կորցրած օրերում»:  
Մուշեղ եպիսկոպոսը նշեց. 
«Առաւել եւս հիմա, մենք պիտի հաւատանք եւ պիտի գրկաբաց ու սրտաբաց ընդունենք Մանուկ Քրիստոսին մեր մէջ, որպէսզի 

փրկութեան յոյս ունենանք եւ այդ յոյսով պիտի փոխուի այս ծանր վիճակը եւ պիտի փրկուի մեր հայրենիքը: Այո, վստահաբար 

պիտի հաւատանք, որ մեր Տիրոջ ծնունդով այլեւս փոխուելու են մեր սրտերը, մեր հոգիները, մեր կեանքը եւ մեր ապագան: 

Աղօթակից լինենք Նարեկացուն, կրկնելով. «երբ ողորմութեանդ փառքի անստուեր ճաճանչները ծագեն, կը հալչեն մեղքերը, կը 
խորտակուեն կապանքները… կը կենդանանան մեռեալները, կը բուժուեն զարկուածները եւ վէրքերը կ'առողջանան: Տեղի կը 

տան տխրութիւնները, կը նահանջեն հեծութիւնները… կը չքանան չարիքները, յուսահատութիւնները կհալածուեն եւ կը 

թագաւորի ձեռն Քո ամենակարող քաւիչդ բոլորի:Սիրելիներ, հէնց այս աստուածային անհուն ողորմութեանը պիտի ձգտենք 

արժանանալ մեր աստուածահաճոյ եւ խոնարհ կեանքով, հաւատքով ու աղօթքներով», - ընդգծեց պատարագիչ Սրբազանը: 
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Յաւարտ Սուրբ Պատարագի, նախատօնակի արարողութեան ընթացքին Ամենայն Հայոց Հայրապետը բարձրացաւ Ս. 

Խորան եւ վառեց կենսատու մոմը, որմէ Յիսուս Քրիստոսը խորհրդանշող լոյսը բաշխուեցաւ հաւատացեալներուն:  

 
Հայրապետական Սուրբ Պատարագ 

Սուրբ Ծննդեան եւ Աստուածյայտնութեան 

տօնին առիթով 
 

Յունուարի 6-ին, Քրիստոսի Սուրբ Ծննդեան եւ 

Աստուածյայտնութեան տօնին առիթով Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին 

Երկրորդ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Սուրբ Պատարագ 

մատուցեց Երեւանի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր 
եկեղեցւոյ մէջ: 
Ս. Պատարագի աւարտին Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 

խաչով եւ Սրբալոյս Միւռոնով օրհնեց ջուրը: Ապա սուրբ 

խաչը փոխանցուեցաւ խաչի այս տարուայ կնքահօրը` օրերս 

Արիութեան մեդալի արժանացած զինծառայող, կրտսեր 

սերժանտ, շիրակցի Գոռ Պետրոսեանին։  

 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին Պատգամը 
Քրիստոսի Ս. Ծննդեան եւ Աստուածյայտնութեան Տօնին Առիթով 

 
Սիրելի հաւատաւոր զաւակներ Մեր ի հայրենիս եւ ի սփիւռս, 
 

Մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդեան եւ 

Աստուածայայտնութեան տօնին, աղօթական ոգով 

համախմբուած մեր սուրբ եկեղեցիներում, օրհնաբանում 

ենք նորածին Փրկչին։ Սուրբ Ծննդեան օրհնեալ այս օրը 

Բեթղեհեմի մսուրից ծագեց ճշմարիտ Լոյսը  ̀ լուսաւորելու 

համար մարդկանց հոգիները։  
Ծննդեան օրից Փրկիչն Իր ընտանիքի հետ փախստական 
դարձաւ, երբ Նրա մահը ցանկացող Հերովդէսը 

կազմակերպեց մանուկների կոտորածը՝ կարծելով, թէ 

սպանեց նորածին Աստուածորդուն եւ յաղթեց Նրան։ 

Սակայն իրական յաղթութիւնը Քրիստոսինն էր, Ով 

փրկչական Իր առաքելութեամբ չարչարանաց ճանապարհը 

պսակեց յարութեան փառաւոր յաղթանակով։ Բոլոր 

դժուարութիւնների միջով անցնելով՝ Տէրը յոյս բերեց 

անկեալ մարդուն, փրկութիւն՝ մարդկութեանը, որ 
ընկղմուած էր անօրէնութիւնների եւ կռապաշտութեան 

խաւարի մէջ: Պատմութեան բոլոր ժամանակներում հերովդէսները աղէտ, աւեր ու թշուառութիւն են պատճառել 

մարդկութեանը, չարի ներգործութեամբ գլուխ են բարձրացրել հակառակութիւնն ու թշնամութիւնը, առաջադէմ ձեռքբերումների 

կողքին եղել են աղքատութիւն, կեղեքում ու անիրաւութիւն։ Եւ այսօր էլ մարդիկ՝ մեղքերով ծանրաբեռն, հեռանում են Աստծուց, 

աշխարհը ալեբախւում է քաղաքական խարդաւանքներից, հասարակութիւններին տիրել է բեւեռացումների յանգեցնող 

նիւթապաշտութիւնը, եւ արդարութիւնն ու ճշմարտութիւնը դարձել են յարաբերական արժէքներ։ Հակասական ու անհանգիստ 

այս աշխարհում Յիսուս Քրիստոս ծագում է որպէս Արդարութեան Արեգակ, Լոյս ճշմարիտ՝ լուսաւորելու մարդկութեան 
կեանքի ուղին։ 
Սիրելիներ, Քրիստոսի հրաշափառ Ծնունդը յոյսի եւ մխիթարութեան աղբիւր է մեր սրտաբեկ ժողովրդի համար յատկապէս 

վշտատանջ այս օրերին, երբ անդրադառնում ենք, որ մեր կեանքը եւս զերծ չեղաւ կործանարար սխալներից եւ մեղանչումներից։ 

Անկայուն խաղաղութեան եւ պատերազմի սպառնալիքների յանդիման չդրսեւորուեց անհրաժեշտ զգօնութիւն, հայրենիքի ու 

ժողովրդի շահը ստորադասուեց նեղ ձգտումներին ու նկրտումներին։ Աստուածամերժ ոգին եւ օտարածին գաղափարներն ու 

բարքերը ներթափանցեցին մեր հասարակութիւնից ներս։ Մեր կեանքը հեռու չեղաւ կեղծիքից, զազրախօսութիւնից, 

անհանդուրժողութիւնից, ատելութիւնից ու թշնամանքից, որ սփռւում էր եւ շարունակում է սփռուել ամենատարբեր միջոցներով՝ 

մասնատելով մեզ եւ ցամաքեցնելով Քրիստոսի սէրը մեր մէջ։ Իսկ Աւետարանը վկայում է. «Ինքն իր մէջ բաժանուած ամէն 
թագաւորութիւն աւերւում է, եւ ինքն իր մէջ բաժանուած ամէն քաղաք կամ տուն կանգուն չի մնայ» (Մատթ. 12.25)։ Արցախեան 

պատերազմի աղէտալի հետեւանքները տագնապի ու անորոշութեան զգացումներով են պաշարել մեր ժողովրդի զաւակների 

հոգիները։ Արցախ աշխարհի զգալի մասի կորուստը, մեր հերոս զաւակների նահատակութիւնը, անօթեւան ու նիւթական 

կարիքի մէջ  գտնուող  տեղահանուած տասնեակ հազարաւոր արցախցի մեր եղբայրների ու քոյրերի, հազարաւոր վիրաւորների 
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 եւ գերեվարուած հայորդիների ցաւն ու վիշտը մեր ազգային կեանքը հայրենիքում ու սփիւռքում վերածել են մռայլ ու մթագնած 

գիշերուայ։ Այս խաւարի, մղձաւանջային այս իրականութեան մէջ այսօր պայծառօրէն ծագում է Արդարութեան Արեգակը՝ 

լուսաւորելու մեր ազգային ու հայրենական անդաստանը եւ Իր ջերմացնող զօրութեամբ բժշկութիւն պարգեւելու ազգիս 

վիրաւոր հոգուն։ 
Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, մարդեղացեալ Աստուածորդու անբաւ սիրուն եւ փրկութեան շնորհին ապաւինելով մենք դարերի 

ընթացքում յաղթահարել ենք պատերազմների, աղէտների տառապանքներն ու զրկանքները, յուսախաբութիւնն ու 

յուսալքութիւնը եւ կերտել մեր կեանքի յաղթանակները: Այս օրերին եւս մեր հաւատքը կենդանի է նոյն վստահութեամբ։ Մենք ի 
զօրու ենք վերստին հզօրացնելու ու շէնացնելու մեր հայրենիքը եւ մեր կեանքի նոր զարթօնքը իրականութիւն դարձնելու 

աշխարհասփիւռ հայութեան ներուժի ու ջանքերի մէկտեղումով, Հայաստան ու Արցախ համերաշխ ու միաբան 

հասարակութեամբ, զարգացած տնտեսութեամբ, գիտութեամբ ու կրթութեամբ, նորագոյն զինտեխնիկայով համալրուած բարձր 

մարտունակութեամբ բանակով։ Ինչպէս պատերազմի տագնապալի օրերին, մեր սրտերը պիտի բաբախեն հայրենիքի սիրով, 

մեր մտքերն ու նուիրական զգացումները փարուած լինեն հայրենի սրբազան երկրին։ Հայրենական կեանքի կայունութիւնը 

հաստատուն պահելու, երկիրը վտանգների չառաջնորդելու, առկայ ճգնաժամերը յաղթահարելու, արտագաղթի աղէտը 

կասեցնելու համար հարկ է ամէն յանձնառութիւն, ամէն զոհաբերութիւն։ Մեր ազգի ու ժողովրդի համար օրհասական 

փորձութեան այս պահին ամուր մնանք յոյսով ու հաւատով եւ Տիրոջ կենարար զօրութեամբ գօտեպինդ՝ ուժ առնենք 
արհաւիրքներից յառնելու, երկնառաք օգնականութեամբ փարատելու մեզ պարտադրուած այս թանձր խաւարը եւ լուսաւորելու 

մեր կեանքի նոր հորիզոնները։ 
Սուրբ Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան այս հոգենորոգ օրը հայցենք, որ Աստծոյ փրկութեան շնորհին ապաւինած՝ 

ընթանանք դէպի մեր իղձերի իրականացումը եւ մեր արդար իրաւունքների յաղթանակով պսակումը։ Աղօթենք, որ Սուրբ 

Ծննդեան աւետաբեր լոյսով միշտ լուսաւորուի երկնակամարը մեր ազգային ու հայրենական կեանքի, յաւէտ պայծառ լինի մեր 

սուրբ եկեղեցին հոգեւոր դասի արդիւնաւոր ծառայութեամբ ու հաւատացելոց նուիրեալ ընթացքով, եւ հայոց աշխարհը 

պարուրուի մարդացեալ Փրկչի սիրով ու պարգեւած յոյսով: Թող Տէրը խաղաղութիւն պարգեւի համայն աշխարհին, մարդկանց 

հոգիներին, Իր խնամքի մէջ խաղաղ ու ապահով պահպանի հայրենի մեր երկիրը՝ Հայաստանն ու Արցախը, եւ շնորհի բարօր ու 
շէն կեանք աշխարհասփիւռ ազգիս հայոց, այսօր եւ միշտ եւ յաւիտեանս. ամէն: 
Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ, 
Ձեզ եւ մեզ մեծ աւետիս 

 
Կատարուեցաւ Աղօթք Գերիներու եւ  

Անյայտ Կորածներու Համար 
 
Ն․Ս․Օ․Տ․Տ․ Գարեգին Երկրորդ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսի տնօրինութեամբ Յունուարի 10-ին բոլոր 
եկեղեցիներուն մէջ, Սուրբ Պատարագի աւարտին 
կատարուեցաւ մասնաւոր աղօթք՝ արցախեան 
պատերազմի ընթացքին գերեվարուածներու եւ անյայտ 
կորածներու եւ անոնց տունդարձին համար։ 
Մայր Աթոռի միաբանութիւնը Վեհափառի գլխաւորու-
թեամբ Սուրբ Պատարագի արարողութեան մասնակ-
ցեցաւ Սուրբ Գայանէ վանքին մէջ։ Կատարուեցաւ 
մասնաւոր աղօթք, որմէ ետք Վեհափառ Հայրապետը 
իր խօսքը ուղղեց ներկայ ժողովուրդին։ 
 

Վեհափառ Հայրապետին Խօսքը 
 

Սիրելի հաւատաւոր հայորդիներ, 
 

...Այսօր մեր զինուորների հայրերի ու մայրերի, կանանց ու երեխաների հետ բոլորս մեր սրտերում փայփայում ենք մեր 
զաւակների տուն վերադարձի յոյսը։  
...Արցախեան հակամարտութիւնը, ցաւալիօրէն, հնարաւոր չեղաւ կարգաւորել բանակցային խաղաղ գործընթացով։ 
Ադրբեջանական իշխանութիւնները ռազմատենչ ոգով հակուած էին խնդիրը լուծել ռազմական ճանապարհով, ինչը եւ տեղի 
ունեցաւ։ Պատերազմը խաթարեց տարածաշրջանի խաղաղութիւնն ու անվտանգութիւնը՝ պատճառելով մեր ժողովրդին 
մարդկային եւ տարածքային ծանր կորուստներ եւ անհուն վիշտ ու ցաւ։ Նոյն վարքագիծը ադրբեջանական իշխանութիւնները 
շարունակում են նաեւ այսօր՝ տարածքային նկրտումների հետ մէկտեղ շահարկելով ռազմագերիների վերադարձման, անյայտ 
կորածների որոնման եւ զոհուածների մարմինների արտայանձնման խնդիրը։ Գերութեան մէջ յայտնուած մեր զաւակները 
անմարդկային վերաբերմունքի են ենթարկւում, ոտնահարւում են գերեալներին վերաբերող միջազգային մարդասիրական 
իրաւունքի նորմերը։ Անտեսւում են նաեւ մարդկային կեանքը, արժանապատուութիւնը եւ իրաւունքները արժեւորող երկրների 
եւ միջազգային իրաւապաշտպան կազմակերպութիւնների դիմումներն ու յորդորները։ Մեր կոչն ու ակնկալութիւնն է, որ 
արցախեան հիմնախնդրի խաղաղ կարգաւորմանն ի նպաստ Մոսկուայի եւ Համայն Ռուսիոյ Կիրիլ Պատրիարքի եւ Կովկասի 
մուսուլմանների  վարչութեան  նախագահ  շէյխ ուլ իսլամ Ալլահշուքիւր Փաշազադէի հետ Մեր եռակողմ հանդիպումների ոգուն  
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համաձայն՝ Ադրբեջանի հոգեւոր առաջնորդը անհրաժեշտ նպաստ բերի գերիների ազատութեան եւ զոհուած ու կորուսեալ 
զինուորներին առնչուած մարդասիրական գործողութիւններին։  
Պատերազմի դադարեցման, խաղաղարար ու մարդասիրական գործունէութեան մէջ ներդրած անձնական ջանքերի համար Մեր 
երախտագիտութիւնն ենք յայտնում Ռուսաստանի Դաշնութեան նախագահ տիար Վլադիմիր Պուտինին։ Շնորհակալ 
զգացումներով եղբայրական Մեր սէրն ենք յղում Մոսկուայի եւ Համայն Ռուսիոյ Պատրիարքին այս դժուարին օրերին մեր 
ժողովրդին եւ Եկեղեցուն ցուցաբերած զօրակցութեան համար։ Մեր գնահատանքն ենք ցանկանում արտայայտել նաեւ 
Արցախում տեղակայուած խաղաղապահ ուժերին եւ բոլոր կազմակերպութիւններին ու անձանց, ովքեր շարունակական 
միջոցներ են ձեռնարկում իրավիճակի եւ առկայ խնդիրների արդար յանգուցալուծման համար։  
...Սիրելի հաւատաւոր զաւակներ, յետպատերազմեան այս ծանր օրերին լինենք միաբան ու քաջ, ամուր մնանք հաւատի ու յոյսի 
մէջ՝ մեզ պատուհասած պատերազմի արհաւիրքները յաղթահարելու, դժուարութիւններին դիմակայելու եւ հայրենիքի լուսաւոր 
օրը կերտելու համար։ Մեր յորդորն է նաեւ մեր Սուրբ Եկեղեցու սպասաւորներին նոյն տեսլականով եւ եռանդով շարունակելու 
հովուական խնամք եւ կարելի աջակցութիւն ցուցաբերել պատերազմից տուժածներին եւ Աստծոյ խօսքով, Աւետարանի յոյսի ու 
հաւատի պատգամներով մխիթարելու գերութեան մէջ գտնուողների ու անյայտ կորածների ընտանիքներին։ 
...Ամենագութ եւ ամենողորմ Աստուած, որ Միածին Որդուդ առաքեցիր՝ սրտով բեկեալներին բժշկելու եւ գերիներին 
ազատութիւն քարոզելու, աղաչում ենք Քեզ, Աստուածային Քո գթառատութեամբ ողորմիր մեր գերիներին, որպէսզի ապահով 
եւ անվտանգ տուն վերադառնան։ Քո խաղաղութեան հրեշտակին ուղարկիր՝ զօրացնելու բոլոր հայրերին ու մայրերին, 
հարազատներին, կանանց ու երեխաներին, ովքեր սրտի թրթիռով սպասում են գերեվարուած կամ անյայտ կորած զինուորների 
վերադարձին, եւ նրանց պարգեւիր ուրախութիւնը տեսնելու իրենց սիրելիներին։ 
Զօրացրու, Տէր, բոլոր անձանց, ովքեր եռանդուն ջանքեր են ներդնում գերիներին ազատելու, անյայտ կորածներին գտնելու եւ 
զոհուած մեր նահատակների անթաղ մամինները յայտնաբերելու եւ ընտանիքներին յանձնելու համար։ 
...Ի խորոց սրտից աղօթում ենք եւ հաւատում, Ամենակալ Տէր Աստուած, որ ազատութիւն պիտի պարգեւես մեր գերեալ 
զաւակներին, որոնց վերադարձին անհամբեր սպասում ենք բոլորս, որպէսզի միասին՝ նրանց հետ գոհութեամբ փառաւորենք 
Ամենասուրբ Երրորդութեանդ՝ Հօրը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։ 

 
Հայրապետական Սրբատառ Կոնդակով Հիմնուեցաւ Մասեացոտնի Թեմը 

 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի օրհնութեամբ եւ 

Հայրապետական սրբատառ կոնդակով Յունուար 11-ին Հայաստանի Արարատի մարզին մէջ, հիմնուեցաւ Մասեացոտնի 

թեմը: 
Նորաստեղծ թեմի առաջնորդի պաշտօնին ծառայութեան կոչուած է Գերաշնորհ Տ. Գէորգ եպիսկոպոս Սարոյեանը:  
Հայրապետական կոնդակին մէջ մասնաւորապէս կ'ըսուի.  
...Այսօր Հայրապետական այսու կոնդակով Արարատեան Հայրապետական թեմից առանձնացնելով Արարատի մարզը և մարզի 

ծուխերը միաւորելով՝ հաստատում ենք Մասեացոտնի թեմը՝ Արտաշատ առաջնորդանիստ քաղաքով ու կենտրոնով։ Թեմի 
առաջնորդի պաշտօնում ծառայութեան ենք կոչում Գերաշնորհ Տ․ Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանին...։  

 
Հայրապետական Նշանակումներ 

 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի՝ Յունուարի 21-ի հայրապետական տնօրինութեամբ 

Գերաշնորհ Տ․ Պարգեւ Արք. Մարտիրոսեանը նշանակուած է յատուկ յանձնարարութիւններով Հայրապետական 

նուիրակ՝ ազատուելով Արցախի թեմի Առաջնորդի պաշտօնէն։ 
Արցախի թեմին Առաջնորդ նշանակուած է ՀՀ Զինուած Ուժերու հոգեւոր Առաջնորդ Գերաշնորհ Տէր Վրթանէս Եպս 

Աբրահամեան: Զինք կը փոխարինէ որպէս Առաջնորդի պաշտօնակատար՝ Արժանապատիւ Տ․ Ենովք քահանայ 
Եսայեանը։ 
Յունուար 27ին, Վեհափառ Հայրապետը Գերաշնորհ Տ․ Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայեանը նշանակած է Մայր Աթոռ 

Սուրբ Էջմիածնի Վանական խորհուրդի ատենապետ եւ Մայր Տաճարի Լուսարարապետ: Սրբազանը  կը վարէր Մայր 

Աթոռի  Վարչատնտեսական բաժնի տնօրէնի պարտականութիւնը։ 

 
Վեհափառ Հայրապետի Այցը Եռաբլուր 

 
Յունուար 28-ին, Բանակի օրուան առիթով, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը, հոգեւորականներու ուղեկցութեամբ, 
այցելեց «Եռաբլուր» զինուորական պանթէոն՝ յարգանքի տուրք 

մատուցելու յանուն հայրենիքի պաշտպանութեան նահատակուած 

քաջորդիներու յիշատակին: Վեհափառը արտասանեց յաւուր 

պատշաճի ուղերձ, ուր անդրադարձաւ Հայ բանակէն սպասուած նոր 

ձեռքբերումներու կերտման, հաստատելու համար շէն կեանք 

յԱրցախ եւ ի Հայաստան, ի պանծացումն յանուն հայրենեաց 

զոհուած մեր զաւակներու խնկելի յիշատակին: 
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25 Յունուարին Փարոսի Խմբագրապետ Նշան Պասմաճեան հարցազրոյց 

մը ունեցաւ Հայ Համայնքի Բարեկեցութեան Կեդրոնի(ՀՀԲԿ) խնամակալ 

մարմնի անդամ Էմմա Մարշալ-Մեծօղլեանի հետ այն հարցախոյզին 

մասին որ ՀՀԲԿ ուղարկուած է Հայ համայնքի անդամներուն: 

Հարցախոյզի կապն է (Link)  https://forms.gle/7rnnxagBmpeDmhWC7 (Խմբ.) 
 
 

Փարոս – Բարեւ Էմմա, կրնայի՞ք ՀՀԲԿի մասին ծանօթութիւն տալ մեր 

ընթերցողներուն: 
 

Էմմա – ՀՀԲԿն պաշտօնապէս հիմնուած է 1982ին եւ ծառայած է Հայ 

համայնքին յարմարելով տարիներու ընթացքին ստեղծուած պայմաններուն: 
Գրասենեակը Չացուուտի Ս. Յարութիւն Եկեղեցւոյ շրջափակին մէջ է: Անոր 

ծառայութեան դաշտն է Հիւսիսային եւ Արեւմտեան Սիտնին: Կը ծառայէ Հայ 

մեծահասակներուն ինչպէս նաեւ Հայ երիտասարդ մայրերուն:  
 
Փարոս – Ինչի՞ պիտի ծառայէ ձեր հարցախոյզը: 
 

Էմմա -  ՀՀԲԿն կը ծրագրէ զարգանալ եւ աճիլ որպէսզի կարենայ աւելիով 

ծառայել Հայ համայնքին: Հարցախոյզի գաղափարը մէջտեղ նետուեցաւ, որովհետեւ ՀՀԲԿն յաւելեալ նպաստ ստացաւ 
Multicultural NSWէն ընդլայնելու համար իր ծառայութեան դաշտը: Հետեւաբար էական է որ համայնքի անդամներուն 

կարծիքները նկատի առնուին յօգուտ համայնքին եւ գործի յաջողութեան: 
 
Փարոս - Ինչո՞ւ հարցախոյզը խիստ կարեւոր է: 
 

Էմմա -  Մի քանի պատճառներով: Ա) Կ'ուզենք իմանալ թէ համայնքը ինչ ծառայութիւն կ'ուզէ որ տրամադրենք, ի՞նչ են 

համայնքի անդամներուն առաջնահերթութիւնները: Երկրորդ՝ այս տուեալները պիտի ծառայեն որպէս փաստաթուղթ 

նպաստընկալի մեր կատարած պահանջքներուն, որոնց համար դիմած ենք պետութեան: Այսպիսով կրնանք արդարացնել 

պետութեան կատարած մեր դիմումը:  
 
Փարոս – Հարցախոյզը հայկական կազմակերպութեանց ալ ղրկա՞ծ էք: 
 

Էմմա -  Այո, համարեա՛ բոլոր կազմակերպութիւններուն ինչպէս նաեւ հայկական զոյգ ամէնօրեայ վարժարաններու 
տնօրինութեանց: Ես հետեւողական աշխատանք կը կատարեմ իրենց մօտ: Նաեւ զայն ծանուցած ենք Աւստրալիոյ Հայեր 
Ֆէյսպուքի  էջին մէջ: 

Փարոս – Երբ ծառայութեանց մասին կը խօսիք, արդեօ՞ք ինչ ի մտի ունիք: 
 

Էմմա – Շատ են կարելիութիւնները, թուենք մի քանին - զօրակցութիւն երիտասարդութեան, համայնքային առողջ փոխ 

յարաբերութիւն, առանձնութեան եւ ինքնամեկուսացումի առթած դժուարութեանց յաղթահարում, զօրակցութիւն նոր 

գաղթողներու եւայլն: 
 
Փարոս – Ինչպէ՞ս կարելի է յաւելեալ տեղեկութիւն ստանալ ՀՀԲԿի գործունէութեան մասին: 
 

Էմմա – ՀՀԲԿն ունի իր Ֆէյսպուքի էջը, որուն կարելի է հետեւիլ - www.facebook.com/ACWCNSW. 
ՀՀԲԿի հետ կարելի է կապուիլ հեռաձայնելով 9419 6394 թիւին եւ կամ իմէյլով, գրելով հետեւեալ հասցէին՝  
welfare@armenian.com.au : Մեր խնդրանքն է որ Փարոսի ընթերցողները անպայման լեցնեն հարցախոյզը - 
https://forms.gle/7rnnxagBmpeDmhWC7, որուն համար կանխաւ շնորհակալութիւն  կը յայտնեմ : 
 
Փարոս – Շնորհակալութիւն Էմմա: ՀՀԲԿին կը մաղթենք ամենայն բարիք եւ յաջողութիւն: 
  

 

                 Հարցազրոյց Էմմա Մարշալ Մեծօղլեանի Հետ  

          ՀՀԲԿի Հարցախոյզին Մասին 

https://forms.gle/7rnnxagBmpeDmhWC7
http://www.facebook.com/ACWCNSW
mailto:welfare@armenian.com.au
https://forms.gle/7rnnxagBmpeDmhWC7
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Փարոս – Օրիորդ Թաթիանա, որպէս ՀԵԵՄի, ACYAիի առաքելութեան հաւատացող եւ անոր նուիրուած 

երիտասարդուհի նախ կու գամ Փարոսի կողմէ շնորհաւորելու ձեզ եւ Արշակը (Րաճոյեան) ձեր նշանախօսութեան 

առթիւ: Նաեւ կը շնորհաւորեմ անձամբ ձեզ  ձեր վկայման համար որպէս Dietician եւ անմիջապէս աշխատանքի սկսելու 

ձեր ուսանած մարզին մէջ: Ներեցէք որ հարցազրոյցս ձեր անձին կապուած նիւթերով պիտի սկսիմ: Կրնաք բացատրել 
 

Թաթիանա – Շատ շնորհակալ եմ ձեր հարցումներուն համար: Սիրով կը պատասխանեմ: Արշակին հետ տարիներու 

ընկերութիւն ունինք, երկուքս մաս կը կազմենք ՀԵԵՄին: ՀԵԵՄը մեզ իրարու աւելի մօտիկցուց, զիրար աւելի լաւ 

ճանչցանք եւ ահաւասիկ հիմա նշանուած ենք եւ կը ծրագրենք, Տիրոջ կամքով, ամուսնանալ: Ինչ կը վերաբերի ուսմանս 
եւ գործիս, այո՛, 5 տարի ուսանելէ ետք այժմ վկայեալ Dietician եմ եւ կը գործեմ երկու դարմանատուներու մէջ: 
 
 

 
Փարոս – Օրիորդ Թաթիանա, որպէս ՀԵԵՄի, ACYAիի առաքելութեան 

հաւատացող եւ անոր նուիրուած երիտասարդուհի նախ կու գամ Փարոսի 

կողմէ շնորհաւորելու ձեզ եւ Արշակը (Րաճոյեան) ձեր նշանախօսութեան 

առթիւ: Նաեւ կը շնորհաւորեմ անձամբ ձեզ  ձեր վկայման համար որպէս 

Dietician եւ անմիջապէս աշխատանքի սկսելու ձեր ուսանած մարզին մէջ: 

Ներեցէք որ հարցազրոյցս ձեր անձին կապուած նիւթերով պիտի սկսիմ:: 
 

Թաթիանա – Շատ շնորհակալ եմ ձեր հարցումներուն համար: Սիրով կը 

պատասխանեմ: Արշակին հետ տարիներու ընկերութիւն ունինք, երկուքս 

մաս կը կազմենք ՀԵԵՄին: ՀԵԵՄը մեզ իրարու աւելի մօտիկցուց, զիրար 

աւելի լաւ ճանչցանք եւ ահաւասիկ հիմա նշանուած ենք եւ կը ծրագրենք, 

Տիրոջ կամքով, ամուսնանալ: Ինչ կը վերաբերի ուսմանս եւ գործիս, այո՛, 5 

տարի ուսանելէ ետք այժմ վկայեալ Dietician եմ եւ կը գործեմ երկու 

դարմանատուներու մէջ: 
 
Փարոս – Այսօր ՀԵԵՄը վարչական ի՞նչ իրավիճակ կը ներկայացնէ 

թուական տեսակէտէն : 
 

Թաթիանա – Միութիւնը կը բաղկանայ 19 երիտասարդներէ, որոնցմէ 5ը՝ Վարչականներն են: Իլտա Զօրլուն 

ատենապետուհին է, Նաթալի Մարգարեանը՝ Փոխ ատենապետուհի, Յովհաննէս Քարափիէթը՝ Գանձապահ, Լիւսի 

Ամիրզայեանը՝ Յարաբերութեանց պատասխանատու, անձս՝ քարտուղարուհի: Արշակ Րաճոյեանը կ'օգնէ վարչութեան, 

ան կապն է  Ս. Աստուածածին եւ Ս. Երրորդութիւն եկեղեցիներու ՀԵԵՄներու վարչութեանց  հետ: Հաւանական է որ 

մինչ Փարոսի այս թիւին ցրուոմը վարչութիւնը փոխուած կ'ըլլայ, որովհետեւ մեր ընդհանուր ժողովի թուականն է 31 
Յունուարը: Յայտնեմ նաեւ որ նորոգ ձեռնադրեալ 6 Սարկաւագներէն երեքը ՀԵԵՄի գործունեայ անդամներ են: 
 
Փարոս – Իսկ ի՞նչ գործունէութիւն ունեցաք 2020ին եւ ի՞նչ չկարողացաք կատարել Պսակաձեւ Ժահրի պատճառով: 
 

Թաթիանա – Հազիւ Սուրբ Սարգիսի եւ Տեառնընդառաջի մեր աւանդական ձեռնարկները յաջողութեամբ կազմակեր-
պած էինք երբ պետութիւնը արգիլեց  հաւաքոյթները, Քորոնային պատճառով: Հետեւաբար մեր ՀԲԸՄի հետ 

աւանդական Փիքնիքը չկարողացանք կազմակերպել: Նոյնպէս չկարողացանք մասնակցիլ Քէրմէսին, չկրցանք կազմա-
կերպել Զատկական ձեռնարկը երեխաներուն հետ 

առնչուած, տեղի չունեցան Շարժապատկերի Երեկոն, 
Պատարագի բացատրութեան ձեռնարկը (Dusk Service), 
քաղցկեղէ տառապող երեխաներու հիւանդանոց այցելու-
թիւնը: Դադրեցաւ մաս բաժնելու եւ ժամուց հաւաքելուն 

մեր մասնակցութիւնը, զորս նոր վերսկսանք կատարել: 

Չկարողացանք միացեալ ձեռնարկներ կազմակերպել 

տարբեր երիտասարդական միութիւններու հետ ինչպէս 

ՀԵԴ (AYF), ՀԲԸՄ(AGBU),  յուսով ենք 2021ին 

կարենանք կազմակերպել: Սակայն կարողացանք 
կազմակերպել ձեռնարկներ յօգուտ Արցախի, ինչպէս՝ 

մոմավառութիւն, Ֆալաֆէլի վաճառք, զանազան 

ուտելիքներու վաճառք, օգնեցինք Ս. Երրորդութիւն 

Եկեղեցւոյ ՀԵԵՄին վաճառելու համար զանազան 

ուտելիքներ եւ առարկաներ յօգուտ Արցախի: Ունեցանք 

մեր Ս. Ծննդեան հաւաքը Սրբազան Հօր եւ Տէր Աւետիսի մասնակցութեամբ: Ծրագրած էինք, 2019ին Զէնիթ սրահին մէջ 

Կոմիտասի նուիրուած ձեռնարկին օրինակով երաժշտական այլ ձեռնարկ մը կազմակերպել սակայն հնարաւոր չեղաւ: 

Կարելի եղաւ Զումի միջոցաւ Սուրբ Գրոց Սերտողութիւններ կազմակերպել Սրբազան Հօր հետ: Ծրագիր ունինք 
դպրոցներ այցելել եւ բացատրութիւն տալ մեր գործունէութեան մասին: Նաեւ կ'ուզենք վերսկսիլ ACYA Juniorsը 14-18 
տարեկան երիտասարդներու մասնակցութեամբ: Ինչպէս կը տեսնէք, Քորոնան մեր ձեռնարկները ձախողցուց սակայն 

չկարողացաւ մեր կամքը ընկճել: Մենք պիտի աշխատինք եւ պիտի յաղթահարենք դժուարութիւնները: 

                   Հարցազրոյց Հայ Եկեղեցւոյ Երիտասարդաց  
                     Միութեան (ՀԵԵՄ-ACYA) Քարտուղարուհի 

                   Օրիորդ Թաթիանա Պետիկեանի հետ 
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Փարոս – Իսկ կրնա՞ք ըսել թէ ձեր եւ ձեր ընկերներուն անձնական կեանքին մէջ ի՞նչ դրական ազդեցութիւն, ի՞նչ օգուտ 
շնորհած է ՀԵԵՄը: 
 

Թաթիանա – Իրարու ծանօթանալէն անդին զարգացուցիչ եղած է ՀԵԵՄ յաճախելը: Մեր ընկերներէն մին, որ բնաւ 

հաշուապահութիւն չէր սիրեր, սորվեցաւ եւ հիմա զայն կ'օգտագործէ: Պատարագի մասին գիտելիքները մեզ դարձուցին 

գիտակից Քրիստոնեաներ, գիտակից հաւատացեալներ, որ կարեւոր է իւրաքանչիւրիս կեանքին մէջ: 
 
Փարոս – Ինչպէ՞ս են ՀԵԵՄ – Առաջնորդարան յարաբերութիւնները: 
 

Թաթիանա – Ընդհանրապէս լաւ են սակայն աւելի լաւ կրնան ըլլալ: Սրբազանը կը քաջալերէ մեզ միշտ եւ իր դռները 

միշտ բաց են մեզի համար: Կը կարծեմ թէ մենք աւելի յաճախ պէտք է յաճախենք Առաջնորդարան որպէսզի մեր ոտքերը 

հոն վարժուին: 
 
Փարոս – Ի՞նչ պատգամ ունիք մեր ընթերցողներուն: 
 

Թաթիանա – Կ'ուզեմ աւելի պատանիներ եւ երիտասարդներ տեսնել եկեղեցւոյ մէջ Պատարագներու ընթացքին: 

Ծնողները պէտք է քաջալերեն իրենց զաւակները: Մենք զմեզ  եւ մեր գործունէութիւնը լաւ չենք կրցած ծանօթացնել 

հանրութեան, որ պէտք է կատարենք: Գալով նախընտրութիւններուն՝ այժմ մեր նախընտրութիւնն է օգնել ոտքի հանելու 

Արեւմտեան Սիտնիի ՀԵԵՄը, որպէսզի միասնաբար զարգացնենք մեր աշխատանքները: 
 
Փարոս – Շնորհակալ եմ Օրիորդ այս շահեկան հարցազրոյցին համար: 
 

 

 

  

Արեւմտահայերէնի գեղեցկութեան մասին շատեր գրած են սակայն Կոստան Զարեան պանծացուցած է զայն եւ 
իր գեղեցիկ Արեւելահայերէնով անոր գովքն է հիւսած: Հետեւաբար, այս գեղեցիկներու գեղեցիկ լեզուն, իր 
երկու բարբառներով, պէտք է պահել անաղարտ, պէտք է գուրգուրալ անոր վրայ, սնանիլ անով, գոյատեւել 
անով: Իր շահեկանութեան համար Սրբազան Հայրը առաջարկեց բաժնել Զարեանի այս վկայութիւնը Փարոսի 
ընթերցողներուն հետ: Էջը արտատպուած է Պոլիս հրապարակուող Մարմարա օրաթերթէն (Խմբ.) 

 
 « Ինչ գեղեցիկ է, ինչքան ճկուն է Արեւմտահայերէնը: Թեթեւ է, վերասլաց, ջութակի սուր ձայների նման թրթռուն, 
գեղեցիկ կնոջ ոսկեթել հիւսուած շղարշ, որի վրայ լուսինը թիթեռնիկներ է բանտարկել: Ածականները թիավարուող 
նաւակների նման առաջ են սահում, մնչ բայերը՝ գրեթէ անշարժ, գեղեցիկ ափից հեռացող տեսարաններ են դիտում: 
Նախադասութիւնը նուագաւոր է եւ ներդաշնակ: Նապոլիտեան երգի նման նա շունչ է առնում շրթունքների 
ծայրին, ոլորւում բերնի մէջ, պտտւում կոկորդի մօտ, շոյում առաստաղը եւ դուրս գալիս ինչպէս թեթեւ հառաչանք: 
Կերպընկալ է եւ հոսուն: Ռազմական ո՛չ մի շեշտ կայ: Օրգանական ո՛չ մի միութիւն, ոչ լոյս ոչ ալ լոյսի խաղ. ոչ ծով, 
այլ՝ կոհակների ծփծփանք: Այստեղ բառը՝ ինչպէս արեւելահայերէնի մէջ, չի կառչում մտքին՝ սուր ակռաներով, 
գաղափարի ուսերի տակ տնկուած փայտ չէ այլ՝ թեթեւօրէն թեւարկող նշան բոցի վրայ սլացող անտեսանելի ծուխ: 
Կիլիկեան թագուհիների հագած Վենետիկեան թեթեւ կերպասների նման, բառերը մեղմօրէն սեղմում են 
ներդաշնակ մարմինը եւ երկար ծալքերով վայր ընկնում գետին: Խաղում են անցնող հովի շնչի տակ, փալփլում 
ջահերի անհանգիստ ջահերում, շոյում պալատի զարդերը, ծփում՝ Արեւմուտքից եկած ասպետների արծաթէ 
սաղաւարտների վրայ: Պոլսահայ լեզուն քաղցր է: Նա պտուղ չէ. մրգերի բնական, հիւթեղ եւ անմիջական համը 
չունի: Երկարօրէն, բարակ ու նուրբ մատներով պատրաստուած անոյշ է, որի համեմները հեռաւոր երկրներից է 
գալիս: Մատուցում են ոսկեզօծուած պնակների մէջ փղոսկրէ դգալով, ու չգիտես ուտե՞ս թէ նայե՞ս: Բառը հնչում է, 
սիրուն ժպիտով կանգ առնում եւ, լաւագոյն պարուհիների նման, ոտքի մատների վրայ պտոյտ գալիս, նորից պտոյտ 
գալիս եւ բարեւում: Ածականների երամը աննշմար կերպով ներս է մտնում ու բեմի ներքնախորը, ահեստական, 
գոյնզգոյն լոյսերի տակ հազար ձեւեր առնում: Ջութակները թաւշեայ ճպոտների տակ հառաչում, մինչ սրինգները 
մելանոյշ երգեր են երգում»: 
 

ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆԻ ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ՄԱՍԻՆ 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԱԾ ՀԵՂԻՆԱԿԻՆ  
«ԱՆՑՈՐԴԸ ԵՒ ԻՐ ՃԱՄԲԱՆ» ԳԻՐՔՆ ՄԷՋ 
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DIOCESAN NEWS 
 
Friday 1 January 2021 – His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian 
celebrated an Episcopal Holy Mass in the Holy Resurrection Mother Church, 
with the three parish priests and with the recently ordained deacons also 
participating, in line with the current Covid restrictions of the NSW 
Government. The Holy Resurrection Parish Council followed these directives 
entirely, with the congregation in the church not exceeding 70. The community 
faithful demonstrated their understanding and compliance during the New 
Year’s Day, Christmas Eve and Christmas Holy Mass services.  Archbishop 

Najarian delivered his New Year’s message to the community. The service was 

streamed live on the Church Facebook page. 
 

Tuesday 5 January – The Christmas Eve Episcopal Holy Mass was 
celebrated at Holy Trinity Church with Archbishop Najarian the celebrant 
and delivering the day’s inspirational sermon, and Archpriest Reverend 

Father Bartev Karakashian participating. Following Holy Mass, 
refreshments were served, hosted by the Church Ladies Auxiliary. During 
Holy Mass, the order of stole bearer was granted to acolyte Vartan 
Sevazlian.  By the ordinations on 27 December and Christmas Eve, the 
Armenian Apostolic Church has been enriched with six new deacons and 
one stole bearer. Paros editorial congratulates Stole Bearer Vartan 
Sevazlian on his rank with hopes that he will be granted the order of 
deacon in due time. 
In his sermon, Archbishop delivered the Christmas message of the Holy 
Birth. 
In Holy Resurrection Church, the Christmas Eve Holy Mass celebrant was 

Reverend Father Avetis Hambardzumyan, with Archpriest Reverend Father Norayr Patanian participating. 
 
Wednesday 6 January – The Feast of the Holy Nativity and Theophany of 
our Lord Jesus Christ was celebrated by Archbishop Najarian in Holy 
Resurrection Church as he also presided over the Blessing of Water service 
in remembrance of Christ’s Baptism. This year, the role of Godfather of the 
Cross was granted to young Sarkis Zilifian. The blessed water was 
distributed amongst the congregation. Following Holy Mass, the procession 
made its way into the Edgarian Hall where the Blessing of the Residence 

service was held. 
As has become 
customary, on the 
Feasts of Christmas 
and Easter, the 
Archbishop invited 
the representatives 
of the Armenian 
community organisations to personally convey his good wishes at the 
Diocesan Centre. Although the continuing Covid situation demanded 
restrictions, as in other years, community representatives gathered in an 
appropriate manner respectful of the requirements. They were served 
refreshments prepared by the Diocesan Ladies Guild. Understandably, the 
number of guests received was low compared to other years. Messages of 
greeting were shared by: Social Democratic Hunchakian Party 

representative Mr Avetis Topouzian; Mrs Janet Michaelian of Armenian Relief Society (ARS), Hamazkaine and Homenetmen 
Regional Committee members Mr Vahik Haroutiunian and Mr Vatche Evanian. Heartfelt sentiments were conveyed by the 
Permanent Representative of the Republic of Artsakh to Australia Mr Kaylar Michaelian. All present praised this year’s Godfather 

of the Cross young Sarkis Zilifian and his sister Karin Zilifian who recited Psalm 117. Paros editorial congratulates Sarkis on his 
role on the day and also his parents, Mr and Mrs Levon and Lauren Zilifian. On this occasion, ARS Araz Chapter founding 
member  Mrs Antoinette  Zilifian,  grandmother of  Sarkis and Karin expressed  her gratitude.  In his closing remarks,  Archbishop  
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Najarian reflected on the catastrophic 2020, however “…..the vital factor is existence”, stated the Archbishop and continued, “We 

had many expectations, however, the enemy has invaded our land and our expectations are temporarily halted. However, we will 
not be weary or be brought to our knees. In the manner of our forefathers, who sought revenge and that revenge gave them the 
courage to rebuild the country, we will follow their example. The losses will activate power in us. We will not cry, we will not 
mourn. The world is not interested in our crying or misfortune. If we want Artsakh, we must withstand and live contrary to the 
severity of the pain.  We will realise the dream of our martyrs and complete their uncompleted work, and in so doing, their 
martyrdom will be truly valued. The diaspora will be planning ways in which to be of assistance to the Homeland. I believe in  the 
will of the Armenian people to survive, in the courage and resolve of the Armenian youth”, he concluded. The gathering ended 

with the Lord’s Prayer. 
 

 
Tuesday 12 January – As noted in last month’s issue of Paros, Archbishop Najarian participates in the ‘Artsakh Outreach’ 

program which is a fund established by the Holy See of Etchmiadzin with the sole intention to provide humanitarian aid to 
displaced Artsakh residents who fled from the ravages of the Artsakh war, seeking shelter in Armenia. The Archbishop 
participated in the committee’s second online meeting (the first was held on 19 December) and reported on the current progress of 
work at hand. The Diocese has transferred a total of $58,000US to Holy Etchmiadzin thus far for this program. The transfer prior 
to this came to a total of $73,000 which had been deposited into the Hayastan All-Armenian Fund Executive Committee account 
for distribution. We advise that the Diocese has received receipts from Holy Etchmiadzin detailing the transfer of all funds from 
Australia. 
 
Tuesday 12 January – The Diocese awoke to the unexpected news of the passing of Archbishop Najarian’s 

beloved mother, Diramayr Makrouhi Najarian in Etchmiadzin, after a short-term illness, entering her eternal 
rest at the age of 91 years. The Chancellor informed all the Armenian community organisations and 
committees as well as the Armenian Apostolic Church ecumenical circle. Due to the Covid restrictions, a 
condolence visit schedule could not be arranged. Over the next few subsequent days, Archbishop received 
hundreds of individuals, Armenian and non-Armenian organisational representatives, the messages of 
condolence and support from here and from countless of friends overseas, be it personally, verbally or 
written. For details, please read the announcement and life tribute on pages 22 and 23.  
Following Holy Mass on 17 January, requiem services were held in the Holy Resurrection and Holy Trinity 
Churches for the repose of the eternal soul of Diramayr. 
 

Thursday 14 January – The Archbishop presided over the Armenian Community Welfare Centre 
committee’s periodic meeting. 

 
 Sunday 17 January – A requiem mass was conducted in the Holy Resurrection and Holy Trinity 
parishes for the repose of His  Grace Bishop Meghrig Parikian of the Brotherhood of the Great 
House of Cilicia. Bishop Parikian closed his eyes to this world at the age of 53 years, in Lebanon, 
succumbing to the Covid 19 virus. The universal Armenian Church and particularly the Great 
House of Cilicia, has lost a promising and gifted cleric. 
 
Monday 18 January - The Maronite (Beit Maron) Diocesan Centre was the venue of the periodic 

meeting of the executive committee of the Australian Middle Eastern Church (AMEC) leaders.  Due 
to the Coronavirus, the meetings had not taken place in the last few months. The church leaders heard 

Bishop Tarabay’s report on the Maronite Synod, which was held in Lebanon. At the close of the 

meeting,  
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in the adjacent chapel, AMEC President Bishop Robert Rabbat of the 
Melkite Church officiated over a requiem service for the eternal repose of 
Diramayr Makrouhi Najarian and for Fathalla Dekki, the maternal uncle of 
Very Reverend Parsegh Sousanian, the head of the Armenian Catholic 
Church in Sydney. Archbishop Najarian and Father Sousanian expressed 
their appreciation to the fraternal brothers, particularly President Rabbat for 
this gesture. 
 
Tuesday 19 January – Archbishop Najarian presided over the periodic 
Diocesan Council meeting. Matters which required attention included the 
recently appointed Diocesan secretary Mr Sarkis Mouradian following the 
completion of Chancellor Nishan Basmajian’s tenure, who after six years in 

the position, will be moving to New Zealand. For details please read the 
announcement in this month’s issue on page 26. The committee also heard 
the Archbishop’s monthly report; the parish reports presented by Father Avetis Hambardzumyan for the Holy Resurrection 

Church and the Holy Trinity Church by representative and Diocesan Council member Mr Garabed Aladjajian. For the first time, 
Father Khacher Harutyunyan and Miss Roberta Hosikian joined the meeting online from Melbourne’s St Mary’s Church. The 

Parish Priest and the Parish Council of Holy Resurrection Church were applauded for the preparation and ordination of six keen 
young deacons, under the direction and authority of the Primate. The ordination ceremony which included services held over two 
days, was completed on 27 December 2020. The meeting heard the report of the chairman of the Armenian Community Welfare 
Centre, Mr Stepan Kerkyasharian who commended the work and progress of the Centre. The meeting also discussed the idea of 
planning a reception to gather the Friends of the Diocese, when the Coronavirus restrictions have been lifted. 
 

Thursday 21 January – The Archbishop presided over the periodic committee 
meeting of the Armenian Community Welfare Centre. 
 
Friday 22 January – In the Diocesan Centre, Archbishop Najarian and Chancellor 
Nishan Basmjian received Reverend Bill Crews. The biography and impressive 
charitable efforts of this minister can be viewed on the following website link 
http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Crews_(minister). Reverend Crews is the founder 
and principal of the charity, Exodus Foundation, providing care and food to the 
young, youth and the homeless in the inner western Sydney suburb of Ashfield. It is 
worth mentioning here that with the blessing of the Holy Resurrection Parish 
Council and led by the Ladies’ Ancillary body, a band of volunteers took part, in a 

food service in 2015 to the patrons of the Fishes and Loaves Free Restaurant; this 
involvement left a lasting impression on Reverend Crews. 
The Reverend presented a project to Archbishop in relation to the latest Artsakh war 
victims. Archbishop welcomed the Minister’s suggestions and with the Chancellor, 

shared various testimonies. Bill Crews had not yet visited the Beauchamp Park 
Khachkar monument, and did so with the Chancellor, raising prayers for the souls of 
the 1.5 million saints of the genocide. 

 
Friday 22 January – Under the presidency of His Eminence, and organised by the Holy Resurrection Parish Council, a farewell 
dinner was held in the Edgarian Hall, for guest of honour, Chancellor Mr Nishan Basmajian. Due to compliance with the 
restrictions, the wider church community was unable to attend and pay 
homage and thanks to this talented, humble and impeccable servant who 
served the Australian Armenian community and particularly to the 
Armenian Apostolic Church. 
Before the evening’s formalities commenced, the MC Parish Councillor Mr 
Zaven Yaghljian invited the guests to stand, joining in a minute’s silence to 

honour the memory of the Artsakh martyrs and the recently deceased, 
Diramayr Makrouhi Najarian. In his opening remarks, Mr Yaghljian gave a 
brief insight into the guest of honour’s biography and dedicated his 

recitation of Hovhannes Shiraz’s ‘Markaride ou Perpoure’ (‘The Pearl and 
the Foam’) to Mr Basmajian. 
In his address, the Holy Resurrection Parish Council Chairman, Mr Bedros 
Zorlu praised the Deacon’s character and humble service. Diocesan Council 
Chairman Mr Sarkis Der Bedrossian emphasised Nishan Basmajian’s 

character, his enthusiasm, conscientiousness, diligence,  work ethic,  and his  

http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Crews_(minister)
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patriotism, his love of Armenians, of church and love of the Armenian language. He also 
wished success to Sarkis Manoukian who will offer his wealth of Armenian knowledge to the 
Diocese in his new position. 
The Vice-chairman of the Diocesan Council Mr Stepan Kerkyasharian, in turn, rose to convey 
his message. “In his eight years residing in Australia, I have clearly witnessed that Mr 
Nishan’s heart beats for the good of his nation, the Armenian people and the Homeland. And 

as a professional chancellor, he has been able to put aside his personal views and move 
forward with the task at hand, a quality few possess” stated Mr Kerkyasharian. 
Archpriest Reverend Father Norayr Patanian stated that he would be losing an intimate friend, 
humorous, always positive, and a friend who always found a solution. Thankfully, he would 
remain in contact with the Diocese and will continue his presence remotely. 
Parish Priest Reverend Father Avetis Hambardzumyan reflected on the friendly and intimate 
working relationship between the honoree and himself, and his efforts to benefit the Holy 
Resurrection Church and his success in advancing initiatives within the Diocese. 
The Armenian Church Radio Program Presenter Mrs Marina Avagyan-Tchaprazian shared 
her experiences, “over the eight years, with his modest demeanour, Mr Nishan has 

commanded great respect. Due to his foresight, he was attentive to everyone.” Mrs Marina 
dedicated the Hovhannes Shiraz composition ‘Im Sourp Hayrenik’ (‘My Holy Homeland”). 
Psychiatrist Dr Harutyun Jebejian gave a brief summation of the qualities of the Holy Bible’s 

Anointed and the duty to spread Light. Dr Jebejian equated Nishan Basmajian’s stance and 

work to follow in the footsteps of the Anointed, in all situations, and in all spheres. 
After the delectable meal service prepared by Mr and Mrs George and Nora Khouloumian, 
the MC Mr Zaven Yaghljian invited the guest of honour to share his thoughts and later 
Archbishop Najarian to share his sentiments and close with his benediction. Nishan 
Basmajian read his emotional message, thanking all who had a positive impact on his eight 
years of service, naming each of them, commencing from the Galstaun College, the Diocese 
and various circles within the community. He did not omit the Ecumenical community, which 
has worked for the benefit of the Armenian Church and the Armenian community. He 
expressed his appreciation to the Diocesan sponsors and friends, for exhibiting trust in him, 
their understanding of the role of the Diocese and for their moral and financial support. For 
the role entrusted to him, assigned by the Primate and the Diocesan Council, as Diocesan 
liaison, he vowed to enrich the content of Paros monthly with the activities of New Zealand’s 

Armenian community. Wishing his colleague and friend, Sarkis Manoukian success, he 
expressed, “…Dear Sarkis, you knew the Archbishop well before me, as a student, vartabed 
and so forth. However, don’t be offended when I say, that I know him more closely, as I have 

worked with him every day, continually, for six years. It is effortless to travel miles with this 
incomparably good willed spiritual father. I have done so, in vehicles and especially in life. 
Know his worth; and, the members of the Diocese who are incomparable also. Know their 
worth and you will travel miles with them also. This is what I will for you as a dear and 
sincere friend.” The honouree closed with the words “It is goodbye and only a goodbye”. 
In his closing address the Archbishop declared “Nishan Basmajian is a Kessabtzi, however 
not every Kessabtzi is a Nishan”. He is a Palandjian College graduate but not every Neshan 
Palanjian College graduate is a Nishan. He was immersed in his birthplace, and college as a 
patriot, was able to serve his church, his people, his homeland and his birthplace. He 
completed his term as the Principal of Galstaun College at the end of 2014 and was planning 
to return to Kessab. I worked with him while he was the Principal and church deacon. The 
Diocese had no plan to employ a chancellor. During one of the Diocesan Council meetings, 
the suggestion was made to offer the leaving principal a position as chancellor. He accepted 
the offer. We were aware of his ARF party principles. He proved that his main party interest 
was his nation; he proved that he belonged to his nation, as a deacon and as a member of the 
party. Over the years I realised that this man knew how to solve matters over the telephone, in 
writing and various other means, without making excuses or any complaints. We benefitted 
greatly from his presence, not only as a church but as a community. And we will continue to 
benefit although remotely from some distance away. We all attempted to keep him here, with 
permanent residence, but unfortunately, we were unable to. We were forced to accept this 
situation, as he too needed to contemplate his future. 
Nishan Basmajian stood by and supported each individual, whether it is an Armenian or non-
Armenian. Whoever knocked on his door, he helped them, discretely, anonymously, and 
gained from this; I am certain that if it were not for the pandemic, a hall with a capacity to 
500 seats  would not  be sufficient to  meet the numbers wishing to pay their respects and  bid  
 



 

 - 21 - 

 
 
 
 
 
 
 
farewell. It is difficult to bid a friend such as this farewell. However, I have no doubt that in New Zealand he will be of great 
assistance to the Armenian and non-Armenian communities”. He concluded his remarks with the Armenian motto, paraphrased, 

“A polished stone does not remain inactive on the ground”, likening the honoree to a sharpened, polished and vigilant stone. 
The emotional gathering was closed with Archbishop’s benediction. 

 
 

Saturday 23 January – At the invitation of the spiritual leader of the Blacktown Ethiopian Orthodox Tewahedo Church, 
Reverend Anteneh Kassay, Archbishop Najarian and Chancellor Nishan Basmajian, participated in Holy Mass which was  
celebrated in the Habesha language. The presence of the Archbishop was greatly appreciated by the spiritual head, the deacons 
and the congregation. Following Holy Mass, the Water Blessing service was held in the church hall. Archbishop and the Priest 

sprinkled water over the people and anointed their foreheads with the blessed 
water as a symbol of baptism. With the choir singing and the drums beating, the 
church procession and congregation made their way back into the church where 
the celebrations continued with the singing of Ethiopian spiritually uplifting 
songs. Archbishop had been invited to deliver the sermon; in his message he 
explained the meaning and significance of the sinless Christ’s Baptism. He 

encouraged the congregation 
to remain committed to their 
Ethiopian customs and 
Christian faith. He warned 
the believers to beware of 
Satan, who can be found 
everywhere, as in the dragon 
that St George defeated. “We 

are surrounded by dragons in 
our lives; they are scheming 
to strike every minute of 

every day. By upholding our Christian faith and customs, we can defeat 
them”, stressed the Archbishop. 
Archishop Najarian gifted the congregation members gold plated crosses from 
Armenia.  
Archbishop Najarian invited the priest and church choir to Holy Resurrection 
Church to participate in Holy Mass and a united prayer service. 
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Monday 27 January – Archbishop Najarian presided over the joint assembly of community organisations, which 
took place in the Diocesan Centre. Discussions during the meeting focussed on the work and programs to be 
undertaken for Armenia and Artsakh. It was suggested to invite Board of Directors of the Hayastan All-Armenian 
Fund (HAAF) to report on the donations from Australia to the HAAF Australia Committee so that Australian-
Armenians could be transparently informed about how their donations were served. 

 
Thursday 28 January – The Archbishop presided over the fourth strategy planning 
meeting of the Diocesan Council. These important meetings commenced on July 28 
however were unfortunately suspended from November 2020 to January due the 
Coronavirus restrictions.  
 

Friday 29 January – Reverend Father Avetis Hambardzumyan represented Archbishop 
Najarian at the opening of 2021 school year at AGBU Alexander Primary School in the 
presence of staff members, students and parents. 
After the students' prayer, the Principal Mr Manoug Demirjian addressed the participants 
providing an explanation on the impact of the Coronavirus. He reflected on the 
inconveniences it caused then presented the makeup of the class divisions with their 
assigned teachers. 
The Reverend Father then prayed for all the individuals serving in the school with hopes 
for the school to continue forward without disruption. He blessed each student, after 
which the students went to their classrooms with the readiness to increase and strengthen 
their Armenian language skills. The opening ceremony was closed with the Lord's Prayer.  

 
Sunday 31 January – On this day, the Blessing of the Grapes took place following the Divine Liturgy in the Armenian Apostolic 
Churches of Australia. During the Liturgy, which was celebrated by Father 
Avetis Hambardzumyan in the mother Church of Holy Resurrection, 
Archbishop Najarian delivered the day’s relevant sermon after which he was 

led in a procession by the priests and diaconate for the grape blessing 
ceremony to the church lawns where a large number of congregants had 
gathered. At the Holy Trinity Church in Wentworthville, Archpriest 
Reverend Father Bartev Karakashian celebrated the Divine Liturgy and 
officiated over the grape blessing ceremony whilst the celebrant in 
Melbourne’s St Mary’s Church was Reverend Father Khacher Harutyunyan. 

This year the traditional celebration coincided with the Feast of St Sarkis. 
The Archbishop and Reverend Fathers blessed all the faithful who bear the 
name Sarkis and wished that God would grant them good health and 
strengthen their faith by following the example of St Sarkis. On this occasion, 
the Paros editorial team congratulates its readers with the names of Sarkis 
and Sako and thanks them for their support of the Paros newsletter. 
 

 

   

Announcement 
 

His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian, Primate of the Diocese of the Armenian Church of 
Australia and New Zealand, extends his gratitude to the Diocesan, Parish and Church bodies, to the 

spiritual, political, welfare, cultural, educational, sporting, media and social organisations and 
institutions of Australia and New Zealand, as well as all the individuals, who personally, with floral 

tributes, verbally or by means of written messages conveyed their support during this difficult time with 
the passing of Diramayr Makrouhi Najarian on 12 January 2021 in Etchmiadzin, Armenia. 

 

The Archbishop prays for God to keep the Armenian organisations, institutions and Armenian families 
of our Diocese, steadfast and strong so they can continue their service to our Homeland and the 

Armenian Church. 
 

Blessed be the memory of the righteous. 
 

Chancellery of the Diocese 
21 January 2021 
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Makrouhi Toranian was born on 5 August, 1929 in Zahle, Lebanon to parents 
Khacher and Vardouhi Toranian from the historical Armenian district of Jibin, 
with an older brother named Toros. She lost her father at a very young age and 
experienced the bitter taste of the Shemlan orphanage near the Aley-Beirut 
district. On return to Aleppo, her mother was remarried to Garabed Lepejian, 
who had a daughter named Janet by his late wife and in later years, they would 
have three children together, Artemis, Arpine and Garbis.  
 
From an early age, Diramayr loved to learn. However, against her will, her 
parents cut short her education and removed her from school in the fourth grade. 
In 1948, she married Antranik Najarian from Kilis, and God blessed this humble 
family with four children whom they named Movses, Vrej, Astghik and Hunan.  
In 1956, the family moved to Beirut-Lebanon due to the economic crisis in Syria. 
During this period, Diramayr self-educated herself strengthening her Armenian 
and attended the Karageuzian Institute to learn Arabic and English so she could 
help with her children’s education. Through her personal endeavours she 
supported her children so that they could at least receive secondary schooling.  
 

Tired of the civil war and unrest in Lebanon in 1980, and worried about the future of her children, the family moved to 
Etchmiadzin, Armenia. From 1980-99 in Yerevan, Diramayr was present at every literary event that was organised. During those 
years, with great enthusiasm she volunteered to teach traditional national embroidery as well as that of Marash and so forth.  
Every Sunday, she would attend the Divine Liturgy at Holy Etchmiadzin to partake and afterwards to meet up with acquaintances 
in the yard of the monastery. 
 
In January 1997, after losing her husband, she travelled to Beirut and Aleppo for the first time to catch up with relatives and old 
friends. At the end of the same year, she left for the United States to join her daughter, Astghik. It is true that she had a good life 
in America, but her beloved Armenia was always in her heart and mind. Even before leaving Armenia, land had been secured to 
build the Armenian home, where her future generations would live. Every year she visited Armenia and stayed as long as she 
wanted, until her body and soul was warmed by the Armenian sun and soil.  
When the time came, she decided to spend the last two years of her life in the Homeland and to close her eyes for the final time 
there.  
 
The following events made Diramayr especially happy over the years.  
1. In 1978, arriving to London from Beirut to attend the official graduation ceremony of Haigazoun Apegha (Vrej) from King’s 

College. 
2. In 2008, one of the best memories of her life was her visit to Western Armenia: Kars, Ani, Mush, Van and Bitlis.  
3. In 2011 she was proud to be present at her son, Haigazoun Senior Archimandrite’s (Dzayrakouyn Vartabed) episcopal 

ordination and consecration as a bishop, especially since in 1975 she was unable to attend his priestly ordination in London.  
4. Despite her advanced age (over 80 years), she travelled from the United States to Australia in 2015 to attend the 40 th 

anniversary of the ordination of Bishop Haigazoun, organised by the Diocese of Australia in Sydney.  

One dream in her life remained unfulfilled: to see Jibin and Hromkla, the cradle of her ancestors. That, she now leaves to the 
following generations to achieve.  
 
Diramayr has left good memories behind her. She lived a full life with her four children, seven grandchildren and four great-
grandchildren.  
Makrouhi Najarian passed away on 12 January, 2021 in Etchmiadzin.  
Blessed be the memory of the just.  
 

A LIFE TO TRIBUTE 

DIRAMAYR MAKROUHI TORANIAN NAJARIAN 
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On Monday 25 January, Paros Editor Nishan Basmajian met with Emma 
Marshall-Mezoghlian at the Arachnortaran to talk about a survey that the 
Armenian Community Welfare Centre Limited is asking the community to 
complete and share with their friends and family. The link to the survey is - 
https://forms.gle/7rnnxagBmpeDmhWC7  
 
 
Paros: Can you tell our readers a little about ACWC? 
 

Emma: The Armenian Community Welfare Centre Limited was formally 
established in 1982 and has been adapting to meet the needs of the community as 
they have changed over the years. The office is based onsite at the Church of 
Holy Resurrection in Chatswood. Services are delivered in the Northern and 
Western suburbs of Sydney, and include CHSP funded seniors services and 
women’s groups. 
 
Paros: What is this survey you are asking people to complete? 
 

Emma: ACWC Limited wants to grow to meet the needs of more people in the community. The survey has come about because 
ACWC received funding from Multicultural NSW to expand its services in our community. It is really important that we get as 
many diverse opinions from the community that we can. 
 
Paros: Why is the survey so important? 
 

Emma: There are a couple of reasons. Firstly, we need to know exactly what services the community wants us to deliver, what 
issues they feel are most important and why being Armenian run is important. This isn’t “tickbox consultation”, we genuinely 

want to understand the community’s needs and expand into the types of services they want most. Secondly, this data will be 

crucial when we need evidence for funding applications to explain and justify the needs in the community.  
 
Paros: Has the survey been sent to the Armenian Organisations? 
 

Emma: Yes, almost to all the Armenian organisations as well as the two Armenian daily schools. I will follow them up soon. We 
also posted the link to the Armenians of Australia Facebook page. 
 
Paros: When you talk about services, what sort of things could this be? 
 

Emma: There are lots of possibilities that we can look into, these include youth support, supporting healthy relationships in the 
community, isolation and loneliness, support for new migrants and mental wellbeing. 
 
Paros: Where can people go for more information about ACWC Limited? 
 

Emma: ACWC Limited has a Facebook page you can follow to stay up to date with what is happening - 
www.facebook.com/ACWCNSW. 
If you want to get in contact with ACWC call 9419 6394 or email welfare@armenian.com.au.  
And please don’t forget to complete and share our survey! - https://forms.gle/7rnnxagBmpeDmhWC7 
 
Paros: Thank you Emma, We wish you every success 
 

  

 

               An Interview with Emma Marshall-Mezoghlian 

                 about the ACWC Expansion Survey 

https://forms.gle/7rnnxagBmpeDmhWC7
http://www.facebook.com/ACWCNSW
mailto:welfare@armenian.com.au
https://forms.gle/7rnnxagBmpeDmhWC7
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Paros – Miss Tatiana, as someone committed to the purpose of 
ACYA, firstly, on behalf of Paros, I wish to congratulate you and 
Arshag Rajoyan on your recent engagement. Also, I congratulate you 
on your graduation as a dietician and your entry into your chosen 
career. Excuse me that we began the interview with matters relating to 
your personal life. However, would you like to elaborate? 
 

Tatiana – Thank you very much for your questions. I am happy to 
answer them. Arshag and I have been friends for many years, we have 
both been members of ACYA. ACYA drew us closer, giving us the 
opportunity to get to know one another better and now, we are 
engaged. God willing, we are making plans to get married. In relation 
to my education and career, yes, after five years of study, and 
attainment of my degree, I now work in two health clinics. 
 
Paros – As an ACYA committee member, what is the current 
situation as you see it? 
 

Tatiana – The Auxiliary is comprised of 19 young adults, five of 
whom are the committee members; Ilda Zorlu Chairperson, Natalie 
Marcarian Vice-Chairperson, Hovannes Carapiet Treasurer, Lucy Amirzaian Community Relations, and I serve as Secretary. 
Arshag Rajoyan assists the committee, as liaison between the ACYA committees of St Mary’s and Holy Trinity Churches. By the 
time this edition of Paros is distributed, the committee office bearers will have changed as our general annual meeting is 
scheduled for 31 January. It is worth mentioning that three of the six recently ordained deacons are active members of the ACYA. 
 
Paros – What projects had the committee scheduled for 2020 and were any of these unrealized due to the Covid-19 pandemic? 
 

Tatiana – We had successfully organised our traditional annually held St Sarkis and Diarn’tarach events, when the government 

announced restrictions to stop the spreading of the Coronavirus. Consequently, our partnered annual picnic with the AGBU was 
not held, we were unable to participate in the organisation of the annual Kermesse, the Easter event for the children, the Movie 
night, the Holy Mass lecture (Dusk Service), visit to children fighting cancer in hospital. Our participation in service during Holy 
Mass with the distribution of consecrated bread (mas) and the lectionary readings ceased, which we have recently recommenced. 
We were unable to organise joint events, partnered with the AYF and AGBU. We are hopeful, however, that in 2021 we will 
reassemble. We were successful in organising events to benefit Artsakh though, such as the candlelight prayer vigil, serving of 
Falafel and various other foods, we also assisted the Holy Trinity Church ACYA during their food and products sales to benefit 
Artsakh. We arranged a Christmas dinner with the Archbishop and Father Avetis attending. We had planned another musical 
evening in the same vein as the Gomidas Vartabed tribute held at the Zenith Centre in 2019 which unfortunately could not 
eventuate. It was possible to hold Zoom bible study sessions with Archbishop Najarian. We have plans to visit schools and inform 
students about ACYA and what we do. We also wish to resume ACYA Juniors for the participation of 14-18 year olds. As you 
can see, the Coronavirus has stopped most of our events, but has not dampened our will. We will work and will overcome the 
obstacles. 
 
Paros – And can you elaborate on what impact the ACYA has had on you and your fellow ACYA members’ personal lives? 
 

Tatiana – In addition to meeting each other, involvement in the ACYA has been educational. One of our members who had no 
desire to learn about keeping accounts has learnt and is now practicing it. Learning about Holy Mass has developed us into 
informed Christians, informed believers, which is crucial in each of our lives. 
 
 

             An Interview with the Secretary of the  
                 Armenian Church Youth Auxiliary (ACYA Sydney) 

      Miss Tatiana Bedikian 
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ՆՈՐ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ 

NEW APPOINTMENTS 

 
 
 
 
 
 
Paros – What is the state of the relations between the ACYA and the Diocesan Centre? 
 

Tatiana – Generally good, but can be better. Archbishop Najarian always encourages us and reminds us that the door to his office 
is always open to us. I personally think we should visit the Diocesan Centre more frequently so that it becomes a habitual practice. 
 
Paros – What message would you convey to our readers? 
 

Tatiana – I would like to see more youth and young adults in church during Holy Mass. Parents need to encourage their children. 
We have not been able to acquaint the wider community with our work which is what we must do. Our current focus is to assist 
the development of the Sydney West ACYA so that our united work can advance. 
 
Paros – Thank you Miss Tatiana for this beneficial interview.  
 

 

 

 

 

 

Այսու գրութեամբ կու գանք տեղեկացնելու Առաջնորդարանին 
մէջ տեղի ունեցող հետեւեալ փոփոխութեանց մասին. 
Յունուար 31ին, Դիւանապետ Պրն Նշան Պասմաճեան կը 

դադրի իր պաշտօնէն եւ 14 Փետրուարին կը տեղափոխուի Նոր 

Զելանտա, այնտեղ կայք հաստատելու համար: Առաջնոր-
դարանէն անոր  բացակայութիւնը դառն է եւ մեծապէս զգալի 

պիտի ըլլայ, սակայն ուրախ ենք յայտնելու որ ան պիտի 

շարունակէ հեռակայ կարգով եւ խորհրդատուի դերով ծառայել 

Առաջնորդարանին:    
Թեմական Խորհուրդը ուրախութիւնն ունի յայտնելու որ 1 

Փետրուարէն սկսեալ Պրն Սարգիս Մանուկեանը պիտի 

ստանձնէ Առաջնորդարանի Քարտուղարի պաշտօնը: 
Պրն Մանուկեան, որ ձեռնադրեալ Սարկաւագ է ինչպէս Պրն Պասմաճեանը, անծանօթ անձնաւորութիւն մը չէ 

Աւստրալահայ Համայնքին համար: Ան վերջին 30 տարիներուն գործօն անձնաւորութիւն մը եղած է ՀԲԸՄի շրջանակին 

մէջ: 
Բարի գալուստ եւ յաջողութիւն կը մաղթենք Պրն Մանուկեանին ինչպէս նաեւ ամենայն բարիք Պրն Պասմաճեանին: 

Կասկած չունինք որ մեր տարիներու ջերմ յարաբերութիւնը պիտի  շարունակուի յօգուտ Առաջնորդարանի 
առաքելութեան գործնականացման եւ իր ներկայութիւնը յաճախ պիտի վայելենք Աւստրալիոյ մէջ:  
 

Թեմական Խորհուրդ 
 

 
We wish to inform our community organisations and members of 
the upcoming changes in the coming week at the Diocesan 
Centre. 
At the end of January, Diocesan Chancellor Mr Nishan Basmajian 
will complete his tenure in the role of Executive Officer as he 
returns to New Zealand on February 14 to take up residence. 
Whilst his absence from the Diocesan Centre will be sorely 
missed we are pleased to announce Mr Basmajian will continue to serve the Diocese remotely in a consultancy role. 
We are equally delighted to announce the appointment of Mr Sarkis Manoukian who will now take on the administrative position 
in the role of Diocesan Secretary.  
Mr Manoukian, who is also an ordained deacon of the Armenian Apostolic Church like Mr Basmajian, is no stranger to our 
community. He has been an active member over the past 30 years particularly in the AGBU Sydney Chapter.We welcome Mr 
Manoukian and look forward to his commencement on 1st February. Similarly, whilst we wish Mr Basmajian all the best in his 
settlement back in New Zealand we trust our continued close collaboration with the programs, ministry and mission of the 
Diocese will see him visit our shores regularly. 

Diocesan Council  
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MEDIA RELEASE  
by the Diocese on 16 January 2021 

 
 
 
 

 

 “ARTSAKH OUTREACH” 
Program  

Relief For Displaced Families 

 
The “Artsakh Outreach” initiative led by His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and 
Catholicos of All Armenians, and the Organising Committee, is pleased to announce they have 
already distributed presents and humanitarian assistance to 18,000 Armenian children of 
Artsakh, on the occasion of the New Year and Christmas. The amount spent on each child was 
$15US adding to a total of $270,000US. 

Initially, 205 displaced families of Artsakh, approximately 1083 individuals, received much 
needed humanitarian aid to the value of $150,000US.  

The Etchmiadzin Department of Social Services (DPSS) is currently providing assistance to the families of Artsakh, over the four 
months of winter. From basic human needs such as 
food, nutrition, clothing to more specialised services 
such as machinery, the Department of Social Services 
is helping families and workers to make their living 
in order to survive on a daily basis.  

To date, the Armenian community of Australia has 
transferred $58,000US for the Artsakh Outreach 
program, 34 families out of the above mentioned 205 
were sponsored by the generosity of the Armenians 
of Australia. In addition to that, the Australian 
Middle East Christian Apostolic Churches (AMEC), 
in alliance with the Armenian Church, also 
contributed $8,000US. 

The Artsakh Outreach program is funded entirely by 
the fundraising efforts of the Armenian Apostolic 
Churches and Dioceses worldwide, and the work 
carried out by the Mother See’s Department of Social 
Services, head of Department Reverend Father 
Markos Mangasaryan, head of project His Eminence 
Archbishop Khajag Barsamian, and representing the 
Australian Diocese, His Eminence Archbishop 
Haigazoun Najarian. 

Displayed on the right is the list of families provided 
by the DPSS who have benefitted from the 
fundraising efforts of our Diocese. The families 
consist from anywhere between 2-6 members.  

The number of beneficiaries can progressively 
increase as more funds are transferred to the 
Mother See of Holy Etchmiadzin. 

  

Before each phase of the program, beneficiaries are re-evaluated by the social 
workers of the Mother See of Holy Etchmiadzin's DPSS to determine eligibility. 
Those who are no longer in need of food and hygiene supplies will be replaced by 
other eligible families who are in more dire need. The program aims at empowering 
displaced men and women of Artsakh through development programs, providing 
professional training, skills, and tools for independence and self-sufficiency. 

OPPORTUNITIES 

EMPOWERMENT 
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     DONATIONS TO THE ARTSAKH OUTREACH WINTER APPEAL 

   In memory of  the late  Diramayr Makrouhi Najarian 

Fr & Yeretsgin Bartev & Verkin Karakashian $100.00 

Fr & Yeretsgin Avetis & Hasmik Hambardzumyan $100.00 

Diocesan Councillors to support a family $1,200.00 

Diocesan Ladies Guild members $1,000.00 

Armenian Apostolic Church of Holy Resurrection $500.00 

St Mary’s Armenian Apostolic Church (Melbourne) $500.00 

Armenian Apostolic Church of Holy Trinity $250.00 

Thursday Ladies Bible Study Group to support a family $1,200.00 

Mr & Mrs Stepan & Hilda Kerkyasharian $200.00 

Mr & Mrs Bedros & Hilda Zorlu $100.00 

Deacon  Mrs Nubar & Marie Yangoyan $100.00 

Dr & Mrs Artin & Maro Jebejian $100.00 

Mrs Ello Meguerditchian, Alex & Robert Yaghldjian $100.00 

Mr & Mrs Diran & Virginia Vahratian $200.00 

Mr & Mrs Zaven & Marianne Yaghljian $50.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Friends of the Diocese 
Archbishop Haigazoun Najarian 

Mr & Mrs Sarkis & Alice Der Bedrossian 

Mr & Mrs Kevork & Marina Tchaprazian 

Dr & Mrs Artin & Maro Jebejian 

Mr & Mrs Avo & Jackie Tevanian 

Mr & Mrs John & Taleen Marcarian 

Mr & Mrs Stepan & Hilda Kerkyasharian 

Holy Resurrection Church 

Mr Henry John 

 

Mr John Nazarian 

Dr & Mrs Garo & Laura Artinian 

Messrs Hratch & Zohrab Keverian  

Mr & Mrs Hayrig & Hanriet Andriasian 

Mr & Mrs Aris & Anahd Evanian 

 

Mr & Mrs Diran & Virginia Vahratian 

Mrs Ello Meguerditchian,  

Alexander & Robert Yaghljian Family 

Mr & Mrs Hagop & Asdghig Alajajian 

Mr & Mrs Hovhannes & Asdghig Kharadjian 
 

Mr & Mrs Noubar & Gina Mazloumian 

Dr & Mrs Assadour & Gracy Ekmejian 

Mr & Mrs Jack & Sirvart Elmassian 

 

DIOCESE OF THE ARMENIAN CHURCH OF AUSTRALIA AND NEW ZEALAND   

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

Our sincere gratiude to Dr & Mrs Artin & Maro 

Jebejian  

for their ongoing support and sponsorship of 

Paros 
 

To discuss sponsoring an issue or placing a business 

advertisement,  

please contact Laura Artinian  on 0409049304 


