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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ  
 

 

Կիր., 6 Յունիս – Օրը կը զուգադիպէր երկու կարեւոր տօներու՝ Սուրբ 
Գրիգոր Լուսաւորիչի Վիրապէն դուրս գալուն եւ տօն կաթողիկէ Սուրբ 
Էջմիածնի: Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ պատարագիչ քահանան էր Արժ 
Տէր Պարթեւ Աւագ Քահանայ Գարագաշեանը իսկ Սուրբ Երրորդութիւն 
եկեղեցւոյ՝ Արժ. Տէր Նորայր Աւագ Քահանայ Բաթանեան: Յընթացս 
Պատարագին, Առաջնորդանիստ Ս. Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ քարոզեց 
թեմիս Առաջնորդ, Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արք. Նաճարեան: 
Բացատրելէ ետք իւրաքանչիւր տօնի իմաստը, Սրբազան Հայրը ընդգծեց 
կարեւորութիւնը Մայր Տաճարին, որ այսօր կանգուն էր աւելի քան 1700 
տարի եւ «մնացած էր լուսաւոր կանթեղ լուսաւորելու համար Հայ 
ժողովուրդը: Թող Էջմիածինը ամուր պահէ հաւատքն ու ուխտը մեր մէջ, 
թող վառ մնան Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւնը եւ Երուսաղէմի 
ու Պոլսոյ պատրիարքութիւնները» եզրափակեց Սրբազանը:  Ապա 
կատարուեցաւ Մաղթանք Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի: 

 
Յաւարտ Պատարագին, 
Սրբազան Հայրը կատարեց օրհնութիւն Եկեղեցւոյ Երիտասար-
դական Միութեան նորընտիր խորհուրդին: Ապա Սրբազանը, 
քահանայ հայրերն ու եկեղեցական պատասխանատուները միա-
սին բարձրացան նախկին Առաջնորդարան, որ այժմ բաժանուած 
է գրասենեակներու, որոնցմէ մին յատկացուած է Երիտ-
ասարդական Միութեան: Սրբազան հայրը օրհնեց սենեակը եւ 
Տիկին Իզապէլ Մարգարեան-
Տէր Թադէոսեանի հետ 
միասին կտրեց ժապաւէնը: 
Սրբազան հայրը օրհնուած 
ջուր սրսկեց պատերուն եւ 

օրհնեց երիտասարդութեան տանելիք ապագայ աշխատանքը: Տեղի 
ունեցաւ թեթեւ հիւրասիրութիւն երիտասարդներուն կողմէ:    
 

Գշ., 8 Յունիս – Թեմական խորհուրդի ատենապետ Պրն Սարգիս Տէր 
Պետրոսեան, Փոխատենապետ Պրն Ստեփան Գրգեաշարեան, Արժ Տէր 

Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան եւ 
Տիար Գէորգ Չափրազեան հանդիպում մը 
ունեցան Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ 
Ծխական Խորհուրդի անդամներուն հետ: Միասնաբար քննարկուեցան ծուխը 
յուզող զանազան առկախ մնացած հարցեր, որոնց բոլորին լուծում տրուեցաւ: 9 
անդամներէ բաղկացած Ծխական խորհուրդը իր առջեւ ունի տանելիք 
աշխատանք յօգուտ ծուխին եւ համայնքին, նամանաւանդ որ հոգեւոր հովիւին 
ժամանումը տակաւին ժամանակի կը կարօտի: Նոր հովիւը պիտի կարենայ 
ժամանել, երբ Աւստրալիան, որ սահմանները փակ կը պահէ Պսակաձեւ ժահրի 
պատճառաւ, իր սահմանները բանայ ոչ աւստրալացիներու առջեւ:     
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Դշ., 9 Յունիս – Սրբազան հայրը, ընկերակցութեամբ Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի, Տիարք 
Սարգիս Տէր Պետրոսեանի, Արմէն Պաղտասարեանի, 
Պետրոս Զօրլուի, մասնակցեցաւ, Ֆաթթուշ ճաշարանին 
մէջ, Նիւ Սաութ Ուէյլզ Էքիւմէնիք Խորհուրդին (ՆՍՈԷԽ) 
կազմակերպած ճաշկերոյթին, որուն նաեւ մասնակցեցան 
այլ եկեղեցիներէ  երկոտասնեակ մը ներկայացուցիչներ: 
Ճաշին նպատակն էր մեկնարկը կատարել (ՆՍՈԷԽ)ի 
Բարեկամներ ծրագրին: Բացատրութիւն  տուաւ  
խորհուրդի  անդամ   Պրն  Ֆիլիփ Սիլզ: Խօսք առաւ 
(ՆՍՈԷԽ)ի նախագահ Դոկտ Րէյ Ուիլիըմսըն քահանան, որ 
ջատագովեց Քրիստոնէական Միութիւնը եւ հաստատեց 
Արցախի ի նպաստ Խորհուրդին զօրակցութիւնը, 
դատապարտելով տեղի ունեցած անարդարութիւնը: Խօսք 
տրուեցաւ Սրբազան Հօր, որ բացատրութիւն տուաւ Հայ 
Եկեղեցւոյ ծագման մասին եւ անոր ազգային բնոյթին: 
Ներկաները գոհ մնացին Սրբազանին բացատրութիւններէն 

եւ տուին հարցեր: Խորհուրդի դրամահաւաքի ընթրիքը տեղի պիտի ունենայ Օգոստոս 22ին: 
 

Գշ., 15 Յունիս – Սրբազան Հայրը նախագահեց Կալուածոց Յանձնախումբի վարչութեան ժողովին: Ժողովը 
քննարկեց Մելպուրնի եւ Սիտնիի եկեղեցիներու նորոգման եւ շինարարական տարբեր ծրագիրներ: 
 
Եշ., 17 Յունիս – Նշան Սրկ Պասմաճեան, որպէս Նիւ Սաութ Ուէյլզ Էքիւմէնիք Խորհուրդի վարչութեան 
անդամ, առցանց մասնակցեցաւ Խորհուրդի եռամսեայ ժողովին: Որպէս դրամահաւաքի յանձնախումբի 
ատենապետ Նշան Սրկ ներկայացուց ծրագիրը Օգոստոս 22ին տեղի ունենալիք տարեկան ճաշկերոյթին եւ 
պատասխանեց ժողովականներու հարցումներուն: Ժողովը նաեւ ունկնդրեց նոյն յանձնախումբին անդամ՝ 
Ֆիլիփ Սիլզի զեկոյցը, Ֆաթուշ ճաշարանի մէջ կազմակերպուած ճաշկերոյթին (9 Յունիս) եւ իր շնորհա-
կալութիւնը յայտնեց Սրբազան Հօր եւ Առաքելական եկեղեցւոյ ներկայացուցիչներուն՝ անոնց մեծաթիւ 
մասնակցութեան համար: Ժողովը լսեց նաեւ զեկուցումները Խորհուրդի նախագահ Դոկտ Րէյ Ուիլիըմսըն 
քահանային եւ Ընդհանուր քարտուղար Դոկտ Շնուտա Մանսուր քահանային, ինչպէս նաեւ  Ընտանեկան 
վայրագութեանց եւ Միջ կրօնական յարաբերութեանց յանձնաժողովներու ներկայացուցիչներուն: Խորհուրդի 
կիսամեայ Եկեղեցապետերու ընդհանուր ժողովը տեղի պիտի ունենայ 29 Յունիսին: Սրբազան Հայրը 
ստացած է հրաւէր: Խորհուրդը ծաւալուն գործունէութիւն ունի եւ ամբողջական 
զօրակցութիւն ցոյց կու տայ Հայ ժողովուրդի եւ անարդարութեան զոհ գացած 
բոլոր ժողովուրդներու դատերուն: Դժբախտաբար, հայութեան մեծ բարեկամ, 
Դոկտ Րէյ Ուիլիըմսընի նախագահական պաշտօնը կ'աւարտի 4 Սեպտեմբերին եւ 
պիտի փոխարինուի նոր նախագահով մը, նոյն թուականին կայանալիք 
Խորհուրդի ընդհանուր ժողովին: Փարոսի խմբագրութիւնը իր շնորհակալութիւնը 
կը յայտնէ Խորհուրդի շրջանաւարտ նախագահին, անոր կատարած էքիւմէնիք 
հսկայ աշխատանքին եւ արդարութեան յաղթանակին ի նպաստ  գործունէութեան 
համար:  
 

Կիր., 20 Յունիս – Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ Սուրբ եւ Անմահ 
Պատարագ: Պատարագեց եւ քարոզեց Արժ Տէր Նորայր Աւագ Քահանայ Բաթանեան: 
Յաւարտ Պատարագին, Սրբազան հօր հանդիսապետութեամբ տեղի ունեցաւ 
հոգեհանգիստ, ի մասնաւորի ի յիշատակ ՍԴՀԿ-ի Քսան Կախաղաններուն, անոնց 
նահատակութեան 106-րդ տարելիցին առիթով: Ներկայ էին Հայկական 
կազմակերպութեանց եւ միութեանց ներկայացուցիչները: Հոգեհանգիստէն ետք եւ 

հրաւէրովը ՍԴՀԿ-ի Աւստրալիոյ Վարչութեան, Էտկարեան սրահին մէջ հրամցուեցաւ հոգեճաշ: Ի միջի Հայ 
երեք կուսակցութեանց եւ միութեանց ներկայացուցիչներուն հոգեճաշին մասնակցեցան քահանայ հայրերը, 
Թեմական Խորհուրդի ատենապետը եւ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի անդամները 
ինչպէս նաեւ Ս.Դ.Հնչակեան Կուսակցութեան Լիբանանի Վարիչ Մարմնի Ատենապետ՝ Պրն Սեպուհ 
Գալփաքեան: 
Բացման խօսքով հանդէս եկաւ Պրն Մանուկ Տէմիրճեան, որ առաջին հերթին ներկաները հրաւիրեց մէկ 
վայրկեան յոտնկայս լռութեամբ յարգելու Քսաններուն, Մեծ Եղեռնի նահատակներուն եւ վերջին շրջանի հայ 
ազատագրական պայքարի ճամբուն վրայ զոհուած մեր բոլոր հերոսներուն յիշատակը: 
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Իր բացման խօսքին մէջ հանդիսավար Պրն Մանուկ Տէմիրճեան շեշտեց կախաղանի վրայ իրենց 
նահատակութեամբ անմահացած Քսաններուն հայրենասիրական անվեհեր ոգին, գաղափարապաշտ 
նուիրուածութիւնը, իրենց մարդկային մեծ արժանիքները եւ անմնացորդ զոհողութիւնը: Ան նաեւ ընդգծեց 
Քսաններու նահատակութեան քաղաքական դրդապատճառները եւ շեշտեց Հնչակեան Կուսակցութեան 
քաղաքական հեռատեսութիւնն ու մարտունակութիւնը: 

Հոգեճաշի աւարտին Ս.Դ.Հ.Կ.-ի Աւստրալ-
իոյ Վարիչ Մարմնի խօսքը փոխանցեց կու-
սակցութեան ատենապետ՝ Տիար Աւետիս 
Թոփուզեան: Ան անդրադարձաւ Հայաս-
տանի մէջ տիրող ներկայ կացութեան 
շեշտելով թէ ՍԴՀԿ միշտ եղած է ջատագով 
ազատութեան, արդարութեան, հաւասա-
րութեան ու ժողովրդավարութեան: Թոփուզ-
եան եզրափակեց. «Քսաններուն դաւանած 
գաղափարները արդիական են բոլոր ժամա-
նակներու եւ բոլոր իրաւազրկուած ժողո-
վուրդներուն համար: Ամէն տարի նշելով 

անոնց տարելիցը կը վերանորոգենք մեր ուխտը՝ հաւատարիմ մնալու մեր նահատակներու կտակին ու զայն 
փոխանցելու սերունդէ սերունդ»: 
Իր եզրափակիչ խօսքով Սրբազան Հայրը վեր առաւ 20 Կախաղաններու վեհանձնութիւնը, քաջութիւնը եւ 
անսակարկ նուիրումը Հայրենիքին եւ Հայրենիքի ազատագրման սուրբ դատին: Սրբազան Հօր Պահպանիչով 
աւարտեցաւ յուշահանդէսը:   
 

Բշ., 21 Յունիս – Սրբազան Հայրը նախագահեց Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի 
Աւստրալիոյ Յանձնախումբի հերթական ժողովին:  
 
Բշ., 21 Յունիս – Հայկական Վարժարաններու համար հոգեւոր դաստիարակութեան ծրագիր պատրաստող 
յանձնախումբը իր երկրորդ առցանց ժողովը գումարեց մասնակցութեամբ Տիկնայք՝ Լօրա Արթինեանի, Սեդա 
Քէօշքէրեանի, Արփի Դաւիթեանի եւ Պրն Նշան Պասմաճեանի: Փարոս եւ իր կարգ մը մտահոգ ընթերցողներ 
մօտէն հետաքրքրուած են այս ծրագրով: Առ այդ, ժողովի աւարտին Պրն Պասմաճեան, ծրագրի համադրողի 
հանգամանքով, հետեւեալ յայտարարութիւնը կատարեց Փարոսին.  
 

«Ժողովի ընթացքին կատարուեցան վերլուծումներ, առաջարկներ եւ առնուեցան որոշումներ. Այսպէս. 

Ա) Ժողովը հաստատեց որ կրօնի դասաւանդումը պէտք է ունենայ իր յատուկ մատուցողները: Առանց 

պատրաստուած ուսուցիչի որեւէ ծրագիր ձախողութեան կը մատնուի: 

Բ) Որոշուեցաւ որ ծրագիրը ունենայ բարոյադաստիարակչական ինչպէս նաեւ ազգային բնոյթ, բան մը որ 

պահանջուած է խնամակալ մարմիններու եւ թեմական խորհուրդին կողմէ:  

Գ) Բարոյա- դաստիարակչութիւնը մեկնակէտ ունենայ Աստուածաշունչը, որովհետեւ ան մեր ամենօրեայ սնունդն է: 

Աստուածաշունչը պէտք է դարձնել Հայ աշակերտին ընկերը, հետեւաբար հարկ է մանրամասնութեանց մէջ մտնել եւ 
պատրաստել մանրամասն ծրագիր:  

Դ) Նկատի ունենալ այսօրուան պահանջները բոլոր մարզերէ ներս (նիւթաբարոյական, օրէնքներ, երիտասարդական 

պահանջներ, ընդհանուր աւստրալահայ եւ աւստրալական նաեւ համաշխարհային մտայնութիւն եւ 
տրամաբանութիւն ) - Իւրաքանչիւր բարոյախօսութեան նիւթի համար նկատի ունենալ այսօրուան կեանքին հետ 

առնչուած մէկ կամ աւելի scenario-ներ  Եւ... 
Զ) Պէտք է նկատի առնել այն իրողութիւնը, որն է՝ հաճելի դարձնել դասընթացքները բոլորին համար 

(Մանկապարտէզէն մինչեւ երկրորդականի վերին դասարանները) այլապէս կատարուած աշխատանքը կը դառնայ 
յում պէտս: 

Է) Բացասական նկատուած բոլոր գործիքները, սովորութիւնները, կենցաղը եւ այլ համգամանքներ դարձնել 
գործածելի գործիք մեր ընդհանուր ծրագրին համար օրինակ (հեռախօսը, աշակերտներուն համարձակութիւնը, 

ազատութիւնը, անոնց անկեղծութիւնը իրենց տուած մերժողական պատասխաններուն հետ կապուած, պետական 

«անյարիր» օրէնքները եւլն): 
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Ը) Որոշուեցաւ որ յանձնախումբի իւրաքանչիւր անդամ, յետ ինքնամփոփ կամ համատեղ խորհրդածութեան 

(brainstorming), գրէ իր ծրագիրը եւ ուղարկէ միւս անդամներուն մինչեւ 15 Յուլիս, որպէսզի համադրուած արդիւնքը 

քննարկուի յառաջիկայ ժողովներուն:  
 

Պրն Պասմաճեան աւելցուց՝ «Այս ժողովը պիտի նկատուի որպէս ծրագրի մանրամասն քննարկման սկիզբ: Ժողովը 

գիտակից է որ ծրագրի ամբողջացումը կրնայ երկար ժամանակ առնել յանձնախումբէն, նա մանաւանդ որ պէտք է 

նկատի առնուի իրողութիւնը, որ ծրագիրը պէտք է շարունակականութիւն ունենայ նախակրթարանէն մինչեւ 
երկրորդական: Յանձնախումբին համար ամենէն էականը գործնական արդիւնքի հասնիլն է եւ օգտակար 

հանդիսանալն է մեր սերունդներուն: Ժողովը գիտակից է որ Սուրբ գիրքը ՍՈՒՐԲ ԳԻՐՔ է, մատեան չէ այլ՝ 
մատենադարան, եւ անոր ուսուցումները առաքելական, կաթոլիկ կամ բողոքական հանգամանքներ չունին այս 

յանձնախումբին համար»:     

 

Գշ., 29 Յունիս – Պսակաձեւ Ժահրի վերստին տարածման պատճառաւ Նիու Սաութ Ուէյլզ Էքիւմէնիք 
Խորհուրդի Եկեղեցապետերու ժողովը տեղի ունեցաւ առցանց: Ժողովին մասնակցեցան 15 
հոգեւորականներ, որոնք ներկայացուցին Ղպտի, Կաթողիկէ, Իւնայթինկ, Անկլիքան, Լուտերական, 
Քուէյքըրզ, Պրուտըրհօֆ, Հարաւային Հնդկաստանի եկեղեցիները: Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցին 
ներկայացուցին Բարձր. Տէր Հայկազուն Արք. Նաճարեան եւ Նշան Սրկ. Պասմաճեան: Պաթհըրսթի թեմին 
Կաթոլիկ Առաջնորդ Մայքըլ ՄաքՔէնա 
եպիսկոպոսը ներկայացուց իր ուսումնա-
սիրութիւնը «Serving a Wounded World» 
վերնագրով: Սրբազան Հայրը կատարեց իր 
գնահատանքը եւ մատնանշեց իրողութիւն-
ներ եւ հրամայականներ, որոնցմէ՝ նկատի 
չունենալ միջ-Քրիստոնէական աստուածա-
բանական տարբերութիւնները, ժամն է որ 
Քրիստոնեայ եկեղեցիները իրարու նեցուկ 
հանդիսանան: Որպէս Դրամահաւաքի 
Յանձնախումբի ատենապետ, Նշան 
սարկաւագ բացատրութիւն տուաւ 22 
Օգոստոսին տեղի ունենալիք Նիու Սաութ 
Ուէյլզ Էքիւմէնիք Խորհուրդի Տարեկան 
ճաշկերոյթին մասին՝ արեւմտեան Սիտնիի 
Eden Venues հանդիսասրահին մէջ եւ 
հրաւիրեց բոլոր եկեղեցապետերը իրենց 
գործնական մասնակցութիւնը բերելու անոր յաջողութեան: Վերջին 6 ամիսներու Հայ կեանքին վրայ 
լուսարձակ նետելով, Հայկազուն Սրբազան բացատրեց տիրող կացութիւնը Հայաստանի եւ Արցախի մէջ, 
անդրադարձաւ ատրպէյճանական եւ թրքական բարբարոսութեանց , անոնց վարած եկեղեցաքանդ ու 
մշակութաքանդ քաղաքականութեան եւ շնորհակալութիւն յայտնեց Խորհուրդին, անոր նախագահ Դոկտ. Րէյ 
Ուլիըմսըն եւ Ընդհանուր Քարտուղար Դոկտ. Շնուտա Մանսուր քահանաներուն, իրենց ցուցաբերած 
զօրակցութեան համար յօգուտ Արցախի, Հայ ժողովուրդին եւ Հայ եկեղեցւոյ: Սրբազանը նշեց որ տեղական 
եկեղեցական կեանքին մէջ կարողացած էինք հինգ երիտասարդ սարկաւագներ ձեռնադրել: Ան ցաւով 
անդրադարձաւ Սուրիոյ եւ Լիբանանի մէջ Հայ ժողովուրդին եւ Հայ եկեղեցւոյ կրած եւ մինչեւ օրս կրող 
դժուարութիւններուն: Նշան սարկաւագ անդրադարձաւ Նոր Զելանտայի մէջ եկեղեցական կեանքին եւ 
անցեալին տարուած ու մինչեւ օրս տարուող էքիւմէնիք աշխատանքներուն: 
Յաջորդ Եկեղեցապետերու ժողովը տեղի պիտի ունենայ 30 Նոյեմբերին:  
 

Գշ., 29 Յունիս – Սրբազան Հայրը նախագահեց Թեմական Խորհուրդի առցանց ժողովին: Ժողովը լսեց 
Սրբազան հօր տեղեկատոււոթիւնը,  քննեց  ծխական գործունէութիւնը եւ վաւերացուց նորընտիր ծխական 
խորհուրդներու անդամները: 
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ՑԱՒԱԿՑՈՒԹԻՒՆ 
 

Փարոսի խմբագրութիւնը իր ցաւացութիւնը կը յայտնէ թեմիս բարեխնամ Առաջնորդ,  
Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արքեպիսկոպոս Նաճարեանին, իր մօրեղբօր՝ վաստակաւոր  

                                  հրապարակագիր, գրագէտ, արձակագիր, հասարակական գործիչ, հրապարա- 
                                        կախօս, Մովսէս Խորենացի շքանշանով պարգեւատրուած Բժիշկ Թորոս 

    Թորանեանի մահուան տխուր առիթով: Թորանեան քսաներորդ դարու  
      երկրորդ կիսուն եւ մինչեւ վերջերս, անսակարկ տուաւ ինչ որ հնարաւոր էր    
       Հայրենիքին, Սփիւռքին, Հայ մշակոյթին, լեզուին, գրականու-   
        թեան, մամուլին եւ բեմին: Բազմահազար յօդուածներ, քսանէ աւելի  
         հատորներ: Տուաւ Հայուն, առանց խտրութիւն դնելու Հայու եւ  
        Հայու միջեւ: 

 
                               3 Յունիս 2021ին, Երեւանի մէջ, 93 տարիքին, իր աչքերը յաւէտ փակեց  
վաստակաշատ      մտաւորականը: Թորանեանի անունը ոսկետառ պիտի արձանագրուի 

Սփիւռքահայ գրականութեան ոսկեմատեանին մէջ: 
 

   IN MEMORIAM 
 

Paros editorial takes this opportunity to extend its deepest condolences to the Primate His Eminence 
Archbishop Haigazoun Najarian on the passing of his maternal uncle Dr Toros Toranian, a publisher, author, 
prose writer, activist, public speaker, Movses Khorenatsi medallion recipient. From the second half of the 
20th century until the present, the deceased gave unconditionally whatever was possible for him to do, for his 
Homeland, the Diaspora, the Armenian culture, language, literature, the press and the stage; thousands of 
articles, more than 20 volumes. He gave to Armenians without discrimination. 
 
On 3 June 2021, in Yerevan, at the age of 93 years, the eyes of this multi-gifted intellectual were closed to 
this world. The name Toranian will be registered in the literary golden books as a Diasporan Armenian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ԲԱՐԻ ԱՊԱՔԻՆՄԱՆ ՄԱՂԹԱՆՔ 
 

Փարոսի խմբագրութիւնը բարի ապաքինում կը մաղթէ Առաջնորդարանի քարտուղար Պրն Սարգիս 
Մանուկեանին: Երեքշաբթի 22 Յունիս 2021-ի կէսօրէ ետքը, իր գրասենեակին մէջ, ուղեղի տագնապի 

հետեւանքով, Պարոն Մանուկեան փոխադրուեցաւ հիւանդանոց, ուր վիրաբուժական յաջող 
գործողութենէ ետք ուղեղին մէջէն դուրս բերուեցան արեան երկու լերդացած կտորներ: Պարոն 

Մանուկեան ապաքինման գործընթացին մէջ է եւ, Փառք Աստուծոյ, վտանգը անցուցած է: 
 

Ապաքինում կը մաղթենք նաեւ Առաջնորդարանի Տիկնանց Յանձնախումբի ժրաջան աշխատակից եւ 
Առաջնորդարանի Բարեկամ Տիկին Մարօ Սարգիսեանին, որ ողնահարի յաջող գործողութենէ ետք 

այժմ տուն վերադարձած է եւ օր ըստ օրէ առողջութիւնը բարելաւում կ'արձանագրէ: 
 

Կ'աղօթենք, որ Առաջնորդարանին միշտ ծառայած եւ ծառայող Պարոն Մանուկեանն ու Տիկին 
Սարգիսեանը իրենց առողջութիւնը վերագտնեն շուտով եւ վերադառնան իրենց առօրեային: 

 
Փարոսի Խմբագրութիւն 
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ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ  
ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԵՒՈՐ ԱՅՑԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 

 

4 Յունիսին, ՆՍՕՏՏ Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոս, ընկերակցութեամբ ՀԲԸՄի նախագահ 
Պերճ Սեդրակեանի եւ իրենց շքախումբերուն, այցելեց 
Սիւնիք ապա Արցախ: Սահմանը Վեհը դիմաւորեցին 
Արցախի Առաջնորդ Գերշ Տէր Վրթանէս Եպս Աբրա-
համեանը եւ Ռուս խաղաղապահ ուժերու հրամանա-
տարի տեղակալ գնդերէց Բորիս քահանայ Գրիշինը: 
Ստեփանակերտի մէջ դիմաւորուեցաւ նախագահ 
Արայիկ Յարութիւնեանի կողմէ: Ան անմիջապէս ուղղ-
ուեցաւ եղբայրական գերեզմանոց: Անմար կրակին 
առջեւ ծաղկեպսակ զետեղելէն ետք Վեհափառը այցելեց 
նահատակ զինուորականներու շիրիմներուն: Ապա, 
նախկին նախագահ Բակօ Սահակեանի հետ ան այցելեց 

Ամարասի վանք, ուր Ս. Գրիգորիսի եկեղեցւոյ մէջ տեղի 
ունեցաւ հոգեհանգիստ նահատակներուն համար: Աւար-
տին Վեհափառը տուաւ իր պատգամը: Իր խօսքին մէջ 
Վեհափառը ըսաւ « Դուք, Արցախի քաջազուն զաւակներ, 

այսօր արի հոգով ու հաստատակամ կանգնած էք մնում 

հայրենի հողին, որի իւրաքանչիւր թիզը վկան է մեր 

պատմութեան, քրիստոնէական մեր ինքնութեան, մեր 

ստեղծարար կեանքի և խաղաղութեան ու արդարութեան 

մեր ազնիւ ձգտումների։ Արցախը, որ նուիրական մասն է 

մեր բնօրրան հայրենիքի, բնօրրան է նաև քրիստոնէու-
թեան», - Ան նշեց, որ Արցախի մէջ քարոզած Սուրբ 
Թադէոս առաքեալի Դադի և Եղիշա աշակերտները,  
Գրիգոր Լուսաւորչի թոռը՝ Սուրբ Գրիգորիս Հայրապետը, 
որ Արցախի մէջ տարածեց քրիստոնէութեան լոյսը և 
ծաղկուն տարիքին նահատակուեցաւ: Արցախի մէջ 
Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը բացաւ առաջին դպրոցներէն 
մէկը,  Արցախի մէջ կը գտնուին հազարաւոր մեր սուրբ 
նահատակներու մասունքները և անոնց վրայ բարձրա-
ցած վանքերն ու եկեղեցիները։ Վեհափառ Հայրապետը 
կարեւորեց ազգի ուժերու համախմբումը Արցախեան 
պատերազմի հետեւանքով աւերակուած տուներու, 
դպրոցներու, հիւանդանոցներու վերականգնման եւ 
սրբատեղիներու պահպանութեան համար: 
Ապա, հայրապետական պատուիրակութիւնը ուղղ-
ուեցաւ դէպի Մաճկալաշէն, ուր հանդիպում ունեցաւ 
համայնքի զոհուած հայորդիներու ընտանիքներուն հետ 
մխիթարելով եւ օրհնելով զանոնք:  
Նորին Սրբութիւնը երկրորդ օրը սկսաւ Արցախի 

Պաշտպանութեան բանակի N զօրամաս այցելութեամբ, հոգեւորականներու եւ նախագահ Յարութիւնեանի 
ընկերակցութեամբ: Խօսքը ուղղելով զինուորներուն Վեհափառը ըսաւ.   

 

 

ԼՈՒՐԵՐ  
ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԷՆ 
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 «Դժուարին ժամանակներ է ապրում համայն հայութիւնը։ 
Արցախի դէմ, Թուրքիայի և միջազգային ահաբեկչական 
խմբաւորումների օժանդակութեամբ սանձազերծուած 
Ադրբեջանի 44-օրեայ պատերազմն իր հետևանքներով, 
դեռ երկար ժամանակ ցաւի ու տրտմութեան մեջ պիտի 
պահի մեզ։ Առկայ խնդիրներն ու մարտահրաւերները մեր 
կեանքի իրենց լուծումները պիտի ստանան, երբ անխտիր 
ամէնքս հետևութիւններ կատարենք ողբերգական այս 
կացութեան պատճառների վերաբերեալ»։ 
Խօսելով անցեալի հերոսներուն մասին, Աւարայրէն 
մինչեւ Սարտարապատ, Վեհափառը ըսաւ.«Սիրելի 
զաւակներ մեր, պանծալի այդ անձինք իրենց ժամանակի 
մէջ առաւել չէին, քան դուք այսօր։ Ձեզ պէս պարզ 
երիտասարդներ և այրեր էին հայրենասէր և ազգանուէր 
նոյն խառնուածքով ու ձգտումներով, կեանքի նկատմամբ 
լցուած նոյն յոյսերով և լուսաւորին ու պայծառին հասնելու 
ջինջ ցանկութեամբ։ Առաւել չէր նաև նրանց մաքառումի 
ոգին և նախանձախնդրութիւնը, քան արցախեան հողի 
վրայ ձեր եղբայրների ու հայրերի անձնդիր յանձնառու-
թիւնը։ Սակայն, առաքեալի խօսքի համաձայն, նրանք 
իրենց բարի պատերազմը պատերազմեցին, և այսօր 
նախնեաց կողմից մեր սերնդին է փոխանցուած սրբազան 
պարտքը վառ պահելու մեր ինքնութեան կերոնը, նաև 
հաստատակամօրեն կանգնելու հայրենիքի պաշտպանու-
թեան առաջնագծում, որքան էլ որ դժուարին և ծանր լինի 
այդ առաքելութիւնը։ Հայոց Բանակը և հայ զինուորն է 
այսօր միակ երաշխաւորը հայրենի պետականութեան, մեր 
ժողովրդի ազատ ու անկախ կեանքի, ձեր ընտանիքների ու 
սիրելիների անվտանգութեան ու երջանկութեան, ամէն 
ազգայինի յարատևութեան», յաւելե-լով, «որ անգամ 
պատերազմի ամենածանր պահերուն, եկեղեցականները և 
գնդերէցները Հայ զինուորի եւ Բանակին կողքին են 
կանգնած և այսուհետ  պիտի շարունակեն մնալ, իսկ 
աշխարհասփիւռ համայքները զօրակցած են և օգնութիւն 
հասցուցած»։  
«Սիրելի զինուորներ և սպաներ, Հայոց Բանակի ոգին և 
յաղթական կամքն է աղբիւրը ազգի զօրութեան և վստահ-

ութեան, մեր ժողովրդի ոգեշնչման և գալիք օրուայ 
նկատմամբ լաւատեսութեան։ Ամուր և անսասան մնացէք 
այս կոչման մէջ, և Փրկիչ մեր Տէրը, հաւատում ենք, պիտի 
պարգևի մեզ նորանոր յաղթութիւններ», - պատգամեց 
Գարեգին Բ Հայրապետը: 
Ապա, ընկերակցութեամբ Արցախի Առաջնորդ Տէր 
Վրթանէս Եպս Աբրահամեանի եւ նախագահ Յարու-
թիւնեանի Վեհափառը այցելեց Գանձասարի վանք: 
Աղօթքէն ետք Վեհափառը տուաւ հետեւեալ պատգամը 
որ կը ներկայացնենք որոշ յապաւումներով. 
«Քրիստոս, մարդկութեան փրկութեան համար մատնուեց 
չարչարանքների ու մահուան: Արցախեան 
գոյամարտերում մեր զաւակները Քրիստոսանմանու-
թեամբ նահատակուեցին: Մենք անցանք պատերազմի 
բովով, նեղութիւնների միջով: Բայց Փրկիչ մեր Տէրը մեզ 
պարգեւել է յարութեան շնորհքը: Մենք հաւատում ենք որ  

չարի  հարուածները  չեն  կարողանալու   խորտակել  
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մեր յոյսն ու կամքը, մեր պետականութիւնը՝ կերտուած մեր ժողովրդի զաւակների կեանքի թանկ գնով: Դուք ամուր 
կանգնած էք հարազատ հողին եւ անսասան հաւատով կերտում ձեր նոր կեանքը: Այս փորձութիւնը յաղթահարելու 
ենք համազգային միասնականութեամբ: Անարդարութիւնները մեր ազգի դէմ, մեր սրբութիւնների դէմ 
ոտնձգութիւններն ու աւերումները մենք աներեր կամքով պիտի վերածենք ազգային վերազարթօնքի ու 
հզօրութեան, ապահովելով Արցախի անկասելի առաջընթացը»: Խօսքը ուղղելով Արցախի ժողովուրդին 

Վեհափառն ըսաւ. « Ամուր պահեցէք ձեզանում գիտակցութիւնն ու յիշողութիւնը, որ առ Աստուած ապաւինութեամբ 
մենք յառնել ենք պատմութեան գողգոթաներից եւ պիտի բարձրանանք դէպի մեր կեանքի լուսաւոր նոր 
հորիզոններ»: 

Յունիս 6ին, Ստեփանակերտի Ս. Աստուածածին 
առաջնորդանիստ տաճարին մէջ մատուցուեցաւ Ս. 
Պատարագ: Պատարագիչ՝ Վրթանէս Եպս Աբրա-
համեան: Այս առիթով հաւատացեալներու խոնար-
հումի եւ օրհնութեան համար դրուած էին Մայր 
Աթոռէն բերուած Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի մասունք-
ները, որպէսզի անոնք լաւատեսութեամբ ու հաւատ-
քով զօրանան: Ներկայ էին պետական աւագանին, 
նախագահ Յարութիւնեան, նախկին նախագահներ 
Արկադի Ղուկասեան եւ Բակօ Սահակեան, ՀԲԸՄի 
նախագահ Պերճ Սեդրակեան եւ բազում հաւա-
տացեալներ: Սրբազան հայրը ողջունեց Վեհափառը 
պատմական այս այցին առիթով: Վեհափառ Հայրա-
պետը աղօթք բարձրացնելէ ետք նահատակներու 
հոգիներուն եւ Հայաստանի ու Արցախի վերականգ-

նման համար, անդրադարձաւ օրուան խորհուրդին՝ Սուրբ Էջմիածնի Տօնին եւ հայցեց Տիրոջ զօրակցութիւնը 
Արցախի ժողովուրդին, պետական այրերուն, յաղթահարելու պատերազմի հետեւանքները եւ բնականոն 
կեանքի վերահաստատման համար: Ան օրհնեց պաշտպանութեան բանակի սպաներն ու զինուորները եւ 
ընդգծեց որ իւրաքանչիւր արցախցի հայրենիքի մարտիկ է: Ան նաեւ բարձր գնահատեց ՀԲԸՄը, պատերազմի 
օրերուն Արցախին սատար հանդիսանալուն համար: Ան գնահատանքով արտայայտուեցաւ Արացախի 
երկարամեայ Առաջնորդ Պարգեւ Արք Մարտիրոսեանին տարած ազգանուէր հսկայ աշխատանքին համար եւ 
յաջողութիւն մաղթեց նորանշանակ Առաջնորդ Տէր Վրթանէս Արք Աբրահամեանին եւ հոգեւոր դասին, որոնք 
ժողովուրդին կողքին կանգնած են միշտ: 
Աւարտին, Նորին Սրբութիւնը Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի մասունքներով օրհնեց Արցախի հաւատաւոր 
ժողովուրդը, եւ հայցեց որ Տէրը իր ամենազօր Սուրբ Խաչին հովանիին տակ անսասան խաղաղութիւն 
պարգեւէ Արցախին: 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՆ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍՆԵՐԸ ՀԱՆԴԷՍ ԵԿԱՆ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԵԱՄԲ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆԵՐՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՆ ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ 
 

Յունիսի 10-ին Ն․Ս․Օ․Տ․Տ․ Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի գլխաւորութեամբ Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնի մէջ տեղի ունեցաւ Հայաստանի եպիսկոպոսներու խորհրդակցութիւն, որու ընթացքին 
շօշափուեցան Հայ կեանքի ներկայ իրավիճակին առնչուած հարցեր: Խորհրդակցութեան աւարտին 
կատարուեցաւ հետեւեալ յայտարարութիւնը․ 
«Քննարկելով մեր հայրենիքի ու ժողովրդի առջեւ ծառացած մարտահրաւէրները՝ խորը մտահոգութիւն ենք 
յայտնում Հայաստանի ներքաղաքական կեանքում, արտահերթ խորհրդարանական ընտրութիւնների այս շրջանում 
արձանագրուող մի շարք դատապարտելի երեւոյթների առնչութեամբ։  
Յունիսի 7-ին մեկնարկած նախընտրական քարոզարշաւի առաջին իսկ օրից տեղ գտած ատելութեան խօսքը, 
վարկաբեկիչ եւ վիրաւորական արտայայտութիւնները, հայհոյելու, հաշուեյարդարներով ու բռնութեամբ սպառնալու 
վարքագիծը, ցաւօք, մեր հասարակութեանը կարող է կանգնեցնել այնպիսի կացութեան առջեւ, որի ահագնացման 
պարագայում անխուսափելի պիտի դառնան անհանդուրժողութեան, ատելութեան եւ թշնամանքի հողի վրայ 
քաղաքացիական բախումները։ Արդարացում չունեն եւ դատապարտելի են բոլոր այն քայլերը, որոնք պառակտում 
եւ բեւեռացնում են պատերազմի ցաւերը դեռ չամոքած մեր հասարակութեանը։ Անառարկելի ճշմարտութիւն է՝ չար 
սերմը երբեք չի կարող բարի պտուղ տալ, եւ ինքն իր մէջ բաժանուած ամէն տուն՝ կանգուն մնալ (հմմտ․ Մատթ․ ԺԲ 
25)։   
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Նժարի վրայ է դրուած հայրենիքի ապագան։ Հարկ է հայրենասիրութիւն, նախանձախնդրութիւն ու 

հետեւողականութիւն դրսեւորել հայրենիքի շուրջ մեր ժողովրդի միասնական տեսլականի ձեւաւորման գործում, 
որպէսզի իւրաքանչիւրը պատիւ համարի խոնարհուելը այդ տեսլականի իրագործման լծի ներքոյ։ Դա է նուազագոյն 
գինը, որ կարող ենք վճարել բոլոր ժամանակների մեր նահատակ զաւակների անձնազոհութեան դիմաց։ Այս 
գիտակցութիւնը պէտք է գերակայի մեր երկրում եւ ուղիներ հարթի առկայ խնդիրների յաղթահարման։  
Այսու կոչ ենք անում բոլոր քաղաքական ուժերին, այդ թւում յատկապէս իշխող կուսակցութեանը, զերծ մնալու 
անպատշաճ խօսուածքից ու պահուածքից։ Բազմադարեայ հարուստ մշակոյթ եւ բարձր արժէքներ կերտած մեր 
ժողովրդին անյարիր են այդպիսի դրսեւորումները, որոնք նսեմացնում են մեր ազգային նկարագիրն ու վարկը։ Մի՛ 
եղէք չարի սերմնացաններ եւ անընդունելի վարքագծով  գայթակղութիւն մի՛ դարձէք քրիստոնեայ մեր ժողովրդի 
համար։  
Աղօթում ենք, որ Տէրը Իր Սուրբ Աջի հովանու ներքոյ խաղաղութեան մէջ պահի մեր երկիրը՝  պարգեւելով 
իմաստութիւն համայն մեր ժողովրդին՝ սիրոյ եւ համերաշխութեան մթնոլորտում արարելու իր վաղուայ օրը»։ 

 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ԽՕՍՔԸ 

ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ԱՌԻԹՈՎ 
 

Սիրելի ժողովուրդ, 

Մեր հայրենիքի համար վճռական օրուայ շեմին ենք: 

Արտահերթ խորհրդարանական ընտրութիւններին 

մասնակցութեամբ որոշելու ենք մեր երկրի գալիքի 

կերտման ուղին: Մենք ամէնքս ուզում ենք ապրել 
խաղաղ ու անվտանգ, կայուն զարգացող երկրում, 

հեռու ցնցումներից ու պառակտումներից եւ 
կառուցել մեր արժանապատիւ ու բարօր կեանքը 

ազգաշահ ու հայրենաշէն ձեռքբերումների վրայ։ 
Այսօր՝ մեզ պատուհասած ծանր կորուստների 

պայմաններում, առաւել քան երբեւէ, մենք պարտք ու 
պատասխանատուութիւն ունենք մեր անկախ 

պետականութեան պահպանման ու ամրապնդման, 

մեր հայրենիքի զօրացման համար։ 
Պատասխանատուութիւն ունենք մեր զոհուած նահատակների լուսավառ յիշատակի, մեր ներկայի ու գալիքի, մեր 

սերունդների առջեւ։ Ի Հայաստան, յԱրցախ եւ ի սփիւռս, մեր ժողովրդի առջեւ յառնած է հրամայականը՝ 
թօթափելու յետպատերազմեան եւ նախընտրական օրերին ստեղծուած լարուածութիւնը, վերահաստատելու 
համերաշխութիւնը։ Նաեւ կենսական անհրաժեշտութիւն է, որ հետընտրական շրջանում մեր երկրի ներքին կեանքն 

ընթանայ հանդարտութեան եւ ողջախոհութեան մթնոլորտում։ Երբեք եւ ոչ մի կերպ չեն կարող արդարացուել ազգը 

պառակտող գործողութիւնները եւ հասարակութեան մէջ թշնամանքի սերմանումը, բռնութեան ու հաշուեյարդարի 

կոչերը, բախումներ հրահրելը: Հայրապետական Մեր յորդորն է, սիրելի ժողովուրդ, զերծ մնալ ատելութեան 

խօսքից, անհանդուրժողականութիւնից, դրսեւորել զգօնութիւն, օրինայարգութիւն եւ նոր փորձութիւններով  

չվտանգել հայրենական մեր կեանքը։ Մեր պատմութեան նոր էջը կերտենք հաւատքով ու լաւատեսութեամբ, սիրով 

ու միասնականութեամբ։ Միշտ յիշենք, որ Հայաստանում կայուն իրավիճակով, մեր ամուր պետականութեամբ է 

նաեւ պայմանաւորուած Արցախի ապագան, արցախաբնակ մեր քոյրերի ու եղբայրների հիմնախնդիրների 

յաղթահարումը։ Այս գիտակցութեամբ, այս ոգով ու յանձնառութեամբ մասնակցութիւն բերենք ընտրութիւններին, 

անտարբեր չմնանք մեր երկրի վաղուայ օրուայ հանդէպ, որպէսզի մեր ազգային ու հայրենական անդաստանում տեղ 

չգտնեն նեղութիւններ ու տառապանքներ, նոր արհաւիրքներ, որպէսզի միասիրտ ու միախորհուրդ յաղթահարենք 

ներքին ու արտաքին մարտահրաւէրները, կառուցենք հզօր ու պայծառ հայրենիք՝ խարսխուած մեր ինքնութիւնը 

պայմանաւորող ազգային ու հոգեւոր մեր արժէքների վրայ։ Այս ընթացքով ի զօրու կը լինենք առատացնել 
տէրունական օրհնութիւնը մեր կեանքում եւ Հայաստանում ու Արցախում մարմնաւորել մեր ժողովրդի 

բարօրութեան ու առաջընթացի լուսաւոր տեսիլքները։ 
Սիրելիներ, աղօթենք միասնաբար, որ առկայ ճգնաժամի յաղթահարման բոլոր ջանքերը Աստծոյ ողորմութեամբ 

պսակուեն բարի արդիւնքներով։ Հայցենք, որ Ամենախնամ Տէրը Իր շնորհների եւ օրհնութեան ներքոյ պահի ու 
պահպանի մեր հայրենիքն ու աշխարհասփիւռ մեր ողջ ժողովրդին, պարգեւի իմաստութիւն ու զօրութիւն, խաղաղ 

ու ապահով կեանք Իր ամենախնամ Սուրբ Աջի հովանու ներքոյ։ 
Աստծոյ սէրը, օրհնութիւնն ու ողորմութիւնը մեր հայրենիքին ու մեզ ամէնքիս. ամէն։ 
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ՄԱՅ ԱԹՈՌԻ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ՅՈՒՆԻՍ 20-Ի  

ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ԱՌԻԹՈՎ 
 

«Աստծոյ ողորմածութեամբ խորհրդարանական ընտրութիւնները, հակառակ նախընտրական լարուածութեանը, 

սուր հակադրութիւնների եւ արձանագրուած որոշ խախտումների, ունեցան համեմատաբար խաղաղ ընթացք եւ 
անցան առանց լուրջ միջադէպերի։  
Եկեղեցու համար չափազանց կարեւոր է, որ երկրի ղեկավարումն ստանձնող քաղաքական ուժը կարող լինի 

ապահովելու եւ երաշխաւորելու ազգանպաստ լուծումները կենսական այնպիսի հարցերի, որոնք վերաբերում են 

Հայաստանի, Արցախի եւ հաւատաւոր մեր ժողովրդի անվտանգութեանը, ազգային ինքնութեան եւ 
արժեհամակարգի պաշտպանութեանը, կրթութեանը, մշակոյթին, հանրային համերաշխութեանը եւ համազգային 

ընդգրկում ունեցող այլ խնդիրների։ Մայր Աթոռը եւ մեր Եկեղեցու հոգեւոր ողջ դասը իր դիրքորոշումներն ու 
մտահոգութիւնները պարբերաբար արտայայտել է նման կարեւորագոյն հարցերի վերաբերեալ եւ այսուհետ եւս 

հետեւողական է լինելու յիշեալ ոլորտներում պետական, ազգային եւ հոգեւոր առաջնային շահերի 

պաշտպանութեանը։  
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը դրական է գնահատում հանրահաւաքի ժամանակ վարչապետի պաշտօնակատար 

Նիկոլ Փաշինեանի երեկ կատարած անդրադարձը համերաշխութեան, միաբանութեան, համազգային ողջ ներուժի 

համախմբման կարեւորութեանը հայրենիքի անվտանգ, բարօր ու առաջընթաց կեանքի հաստատման գործում, 

ինչպէս նաեւ՝ քաղաքական դաշտում հայհոյախօսութեանը եւ ատելութեան խօսքին վերջ տալու 
անհրաժեշտութեանը։ Ողջունելի է նաեւ վարչապետի պաշտօնակատարի կողմից հոգեւոր առաջնորդներին 

ուղղուած երկխօսութեան առաջարկը։ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը մշտապէս հանդէս է եկել այս դիրքերից եւ 
ակնկալում է, որ նոր ձեւաւորուող իշխանութիւնը գործնական եւ հետեւողական քայլեր կը ձեռնարկի Եկեղեցու հետ 

գործակցութեան իրենց իսկ առաջարկն իրականացնելու, ինչպէս եւ հանրային համերաշխութիւն ձեւաւորելու 
ուղղութեամբ։ 
Հոգեւոր դասը՝ գիտակից իր հոգեւոր առաքելութեանը եւ դրա կարեւորութեանը յատկապէս նման ճգնաժամային 

իրավիճակներում, պիտի շարունակի անել ամէն անհրաժեշտը, որպէսզի մեր ժողովուրդը կարող լինի յաղթահարելու 
իր կեանքի դժուարութիւններն ու մարտահրաւէրները, որպէսզի հայրենիքի անկախացեալ այս փոքրիկ նշխարն ուժ 

գտնի իր մէջ վերականգնելու իր անվտանգութիւնն ու ամրութիւնը՝ շարունակելու ուղին դէպի նոր 

հարիւրամեակներ։ 
Հայցում ենք Ամենակալ Աստծոյ օրհնութիւնն ու զօրակցութիւնը մեր երկրին եւ մեր հաւատաւոր ժողովրդին։ 
Աստուած թող պահի ու պահպանի Հայաստան եւ Արցախ հայրենի մեր երկիրը խաղաղութեան եւ բարօրութեան 

մէջ»։  
 

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ՄՏԱՀՈԳ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ  
ՓՐՈՖ. ԱՐՄԷՆ ՉԱՐՉԵԱՆԻ ԿԱԼԱՆԱՒՈՐՄԱՆ ԱՌԻԹՈՎ 

 

Խորը մտահոգութեամբ տեղեկացանք Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի «Իզմիրլեան» բժշկական կենտրոնի տնօրէն 
պրոֆէսոր Արմէն Չարչեանի կալանաւորման մասին: Անուանի բժշկին առաջադրուած մեղադրանքները մեծապէս 
տարակուսելի են, եւ կալանաւորման կայացուած որոշումը՝ խիստ անհամաչափ, ինչի մասին փաստում են 
բազմաթիւ հեղինակաւոր իրաւագէտներ։ Ստեղծուած իրավիճակում բժշկի նկատմամբ իրականացուած 
գործողութիւնները առերեւոյթ դժուար է բնութագրել այլ կերպ, քան հալածանք եւ անհիմն հետապնդում, ինչը 
միանշանակօրէն դատապարտելի է։  
Պատկան կառոյցներին յորդորում ենք անյապաղ ազատ արձակել պրոֆէսոր Արմէն Չարչեանին՝ նկատի ունենալով 
նրա առողջական ոչ բարուոք վիճակը եւ նրա խնամքի տակ գտնուող անչափահաս երեխայի հանգամանքը։ 
Վաստակաշատ բժիշկ Արմէն Չարչեանը ամենածանր եւ դժուարին իրավիճակներում փրկել է հազարաւոր կեանքեր 
եւ այսօր էլ, գլխաւորելով Մայր Աթոռի «Իզմիրլեան» բժշկական կենտրոնը, շարունակում է իր անմնացորդ 
ծառայութիւնը բերել մեր ժողովրդին եւ հայրենիքին։ Այժմ, կալանքի ծայրայեղ միջոցի կիրառմամբ, վտանգուած է 
նրա  առողջութիւնը, ինչպէս նաեւ բացառուել է նրա օժանդակութիւնը մարդկանց կեանքի եւ առողջութեան 
պաշտպանութեան հարցերում։  
Վստահ ենք, որ քրէական գործով նախաքննութիւնը կարելի է անցկացնել առանց բժիշկ Արմէն Չարչեանին 
հասարակութիւնից մեկուսացնելու: 
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Սիրելի Փարոսի ընթերցողներ, 
 
Յունիս ամիսը ընկերային պտոյտներու եւ հաւաքոյթ-
ներու, տարեդարձներ տօնելու եւ երգերու փորձեր 
կատարելու ամիս մը եղաւ ՀՀԲԿ-ի համար: 
 
Մեր երէցները Հայերէն խմբական երգերու փորձեր 
կատարեցին խմբավարուհի Մարիանա Պօղոսեանի 
ղեկավարութեամբ, պատրաստուելու համար Harmony 
and Diversity Day-ին՝ 26 Յունիս: Յամենայն դէպս, 
Պսակաձեւ ժահրի տարածման առաջքը առնելու  
կառավարական սահմանափակումներուն պատճառաւ 
ծրագիրը յետաձգուեցաւ: 
 
Սակայն մեր երէցներէն մօտ 70ը բախտաւոր էին որ կարողացան մասնակցիլ Royal National Park կատարուած 
պտոյտին` 15 Յունիսին: Անոնք ճաշեցին Audley Dance Hall-ին մէջ: Անոնց ընկերացաւ Բարձրաշնորհ Տէր 
Հայկազուն Արքեպիսկոպոս Նաճարեանը, որ, ինչպէս միշտ, ցուցաբերեց իր զօրակցութիւնը եւ գուրգուրանքը 
մեր մամիկներուն եւ պապիկներուն, ամբողջ օրուան ընթացքին անոնց հետ երգելով, շաղակրատելով, 
կատակաբանելով եւ խօսելով տարբեր նիւթերու մասին: 
 

.ՀՀԲԿ-ի արհեստավարժ անձնակազմն 
ու կամաւորները, լման ամիսը զբաղ-
ուած էին ի գործ դնելով համայնքային 
ծառայութիւն, անհատական թէ հաւա-
քական մակարդակներու վրայ եւ 
պատրաստ են շարունակելու իրենց 
աստուածահաճոյ ծառայութիւնը ի 
սպաս մեր մեծահասակներուն:     
 
Ի դէպ, կ'ուզենք յայտարարել, որ ՀՀԲԿ-
ն կազմակերպած է իր առաջին Կալա 
Ճաշը 10 Սեպտեմբերին: Ձեռնարկին 
նպատակն է աւելի ուրախ պահեր 
ստեղծել մեր մամիկներուն ու պապիկ-
ներուն համար իրենց սիրելիներուն 
հետ: Ձեռնարկին պիտի մասնակցին 
մեր համայնքի սիրուած երգիչներն ու 
երգչուհիները, ինչպէս նաեւ պարա-
խումբերը: 
 

 
Յաւելեալ մանրամասնութեանց համար զանգել 9419 6394: 
 

ՀՀԲԿ-ի Աշխատակազմ 
  

         Լուրեր Հայ Համայնքի  
         Բարեկեցութեան Կեդրոնէն (ՀՀԲԿ) 
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Լուրեր 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Օքլանտ Նոր Զելանտա 

 

Եշ., 10 եւ Կիր 13 Յունիս – 9 տարի քրիստոնէական բարձր գիտակցութեամբ 
ծառայելէ ետք, Օքլանտի Սիրիաք Ուղղափառ եկեղեցւոյ, միեւնոյն ատեն՝ 
քրիստոնէական որեւէ եկեղեցւոյ անդամի կամ հաւաքականութեան, Ֆատի 
Պաշիր վարդապետը, 17 Յունիսին վերջնականապէս թողուց երկիրը ծառայելու 
համար Իրաքի վանքերէն մէկուն մէջ, որպէս Աստուածաբան ուսուցիչ: 

Օքլանտի Հայ համայնքը մեծ սէր ունէր այս վարդապետին 
հանդէպ, որովհետեւ ամենէն նեղ պարագաներուն ան նեցուկ 
հանդիսացած էր համայնքին ի բացակայութեան Հայ հոգեւորա-
կանի մը: Արցախեան պատերազմի ընթացքին ան նոյնիսկ 
դրամահաւաք կազմակերպած էր իր համայնքին մէջ եւ գումարը 
ուղարկած Հայաստան: Այս առիթով 10 Յունիսին Օպէրժին 
ճաշարանին մէջ կազմակերպուեցաւ ողջերթի երեկոյ, որուն Հայ 
համայնքէն հրաւիրուած էին  Տոքթ. Զաւէն Փանոսեան եւ Նշան 
Սրկ. Պասմաճեան, սեղանակից ունենալով յոբելեարը,  
Քաղդէական եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Հայր Տակլըսը, Մէլքայթ 
եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Հայ Ժան Փոլը եւ երկու մէլքայթ 
մայրապետներ, յանձինս Քոյր Քլէրի եւ Քոյր Սուզանի:  
Կիրակի, 13 Յունիսին, վերջին Պատարագն էր Հայր Ֆատիի: 
Սուրբ Յովհաննէս  Մկրտիչ Անկլիքան եկեղեցին ծայրէ ի ծայր 
լեցուն էր Ասորի եւ Հայ հաւատացեալներով: Պատարագէն ետք 
տեղի ունեցաւ ժողովրդային բարի ճանապարհի ճաշ, որուն 
ընթացքին յանուն Օքլանտի Հայ համայնքին, արաբերէն լեզուով, 
խօսք առաւ Տոքթ. Զաւէն Փանոսեան եւ իր եւ համայնքին 
անկեղծ շնորհակալութիւնն ու երախտագիտութիւնը յայտնեց 
մեկնող Հայր Սուրբին, որ իր կարելին չէր խնայած յօգուտ 
քրիստոնէական միացեալ գործունէութեան: Օքլանտի Սուրբ 
Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ խնամակալ մարմնի խնդրանքով Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արք. 
Նաճարեան ուղարկած էր իր գնահատագիրը, զոր ընթերցեց Նշան Սարկաւագ եւ զայն յանձնեց Ֆատի 
Վարդապետին: Բոլոր մասնակիցները մեծապէս գնահատեցին Սրբազան Հօր այս գեղեցիկ ժեսթը իսկ Ֆատի 
վարդապետ յուզումով իր շնորհակալութիւնը յայտնեց Սրբազան հօր: Աւարտին, Սիրիաք Ուղղափառ 
եկեղեցւոյ Աւստրալիոյ եւ Նոր Զելանտայի Առաջնորդ Մօր Մալաթիւս Մալքի Մալքի հեռաձայնով կապուեցաւ 
եւ իր բարեմաղթանքները կատարեց մեկնող վարդապետին: Հայր Սուրբին մեկնելով Օքլանտը կորսնցուց 
աշխատասէր եւ խոր համոզումով Քրիստոնեայ ղեկավար մը իսկ Հայ համայնքը՝ անկեղծ բարեկամ մը: 
Սրբազան Հօր գնահատագիրը կը ներկայացնենք ստորեւ: 
 
 
 
11 June 2021 
Very Reverend Father Fadi Basheer Al Shammani 
Parish Priest of the Syriac Orthodox Church 
Auckland – New Zealand 
 
“that all of them may  be one, as You, Father. Are in Me, and I am in You. May they also be in Us.” (John 17:21) 
 
Dear Brother in Christ, 

I have been informed by the lay leaders of the Armenian Church in Auckland that you will move back to Iraq after 
serving your parish in Auckland nine years since 2012. 

I have had the opportunity to meet you in Auckland and have been most impressed. Since day one you showed special 
care toward the tiny Armenian community of Auckland, you welcomed them warmly in your Church always ready to 
serve them in their need for prayers for the sick and the elderly in view of the absence of a residing Armenian priest.  
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As a strong believer in the unity of our Lord's church, your pastoral and spiritual care was clearly not limited to your 
Syriac Orthodox parish alone but to all Christians irrespective of their denomination. 

During the war against Artsakh (September – November 2020) by Azerbaijan and Turkey, and in response to the war 
crimes perpetrated by them you and the Syriac community stood with Armenians and under your leadership, beyond 
moral support, you donated NZ$2000 to the victims of the war.  

Your kindness, empathy and fatherly care of our small community will always be remembered. 

On behalf of the Diocesan Council, the clergy, and the Church Council in Auckland I bid you a safe return to Iraq, 
your birthplace and where you were nurtured as a monk. I wish you fruitfulness in ministry serving your Christian 
community in Iraq and in your tireless efforts for Christian unity. 

May God bless you. 

 
Archbishop Haigazoun Najarian 
Primate Diocese of the Armenian Church of Australia and New Zealand 
 
 
 
 

Ուրբ., 11 Յունիս – Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ խնամակալ մարմինը եւ Նշան Սարկաւագ ժողով մը 
ունեցան եւ մանրամասնութեամբ քննեցին Սրբազան Հօր եւ Վարդան Սարկաւագ Էլմասեանի այցելութիւնը 
Օքլանտ 9 – 13 Յուլիս: Առնուեցան որոշումներ, որպէսզի Սրբազան հօր այցը տայ լաւագոյն արդիւնք յօգուտ 
գաղութին եւ միջ-եկեղեցական յարաբերութեանց: 
 

Դշ., 16 Յունիս – Համաշխարհային Մեթոտիսթ  եկեղեցւոյ Էքիւմէնիք Յարաբերութեանց նախագահ Թօնի 
Ֆրանքլին Րոս Վարդապետի եւ Օքլանտի Անկլիքան եկեղեցւոյ ծիսակատարութեանց պատասխանատու եւ 
Ուղղափառ Եկեղեցիներու հետ յարաբերութեանց պատասխանատու Հայր Իվիքա Կրէկուրէքի հրաւէրով, 
Նշան Սրկ Պասմաճեան երկու ժամուան ժողով մը ունեցաւ անոնց հետ օրակարգ ունենալով Էքիւմէնիզմ 
ընդհանրապէս եւ ծանօթացում Հայ, Մեթոտիսթ եւ Անկլիքան եկեղեցիներու: Սիրալիր այս հանդիպումին իբր 
արդիւնք՝ երկու հոգեւորականները ընդունեցին Օքլանտի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ 
խնամակալութեան հրաւէրը մասնակցելու Շաբաթ, 10 Յուլիսի երեկոյեան Հայկազուն Սրբազանին ի պատիւ 
ընդունելութեան եւ Հայ եկեղեցւոյ մասին անոր տալիք դասախօսութեան: Հոգեւոր հայրերը համաձայն 
գտնուեցան նաեւ Նշան Սրկ.ի առաջարկին՝ ստեղծելու էքիւմէնիք խորհուրդ մը Օքլանտ քաղաքին մէջ: Նշան 
Սրկ. Գարեգին Ա. Ամենայն հայոց կաթողիկոսին գիրքերէն նուիրեց զինք հիւրընկալող հոգեւորականներուն:   
    
 
 

  

 

ՓԱՐՈՍԻ ՅԱՐԳԱՐԺԱՆ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐՈՒՆ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 
 

Փարոսի Ապրիլ 2021, թիւ 45 թիւին մէջ, Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ նորընտիր վարչութեան 
ցանկը լրիւ չէինք տպած: Խմբագրութիւնս ընթերցողներուն եւ Ս. Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական 

Խորհուրդին ներողամտութիւնը կը հայցէ սխալին համար: Ստորեւ՝ լրիւ ցանկը. 
 

Տիար Մարգար Մկրտիչեան – Ատենապետ 
Տիկին Լալա Կարապետեան – Փոխ ատենապետ 
Տիար Յարութիւն Հաճեան – Ատենադպիր Հայերէն լեզուով 
Տիկին Սալբի Տիգրանեան – Ատենադպիր Անգլերէն Լեզուով 
Տիար Կարօ Արապեան – Գանձապահ 
Տիար Կարօ Գույումճեան – Փոխ Գանձապահ 
Տիար Արամայիս Օտէսեան – ԾԽի ներկայացուցիչ Տիկնանց Յանձնախումբին մօտ 
Տիկին Արշօ Թահմիզեան – Խորհրդական 
Տիար Վազգէն Եկէնեան – Խորհրդական 
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Փարոս, իր ստեղծման օրէն մինչեւ օրս, 

բաւական մեծ թիւով հարցազրոյցներ 
կատարած է եկեղեցւոյ շրջանակին մօտիկ 
ազգայիններու հետ: Տիկին Լօրա Արթինեանին 
հետ պէտք է վաղուց կատարած ըլլայինք այս 
հարցազրոյցը, սակայն զայն միշտ յետաձգած 
էինք, առաջնահերթութիւն տալով այլոց, 
հաւանաբար, Տիկին Լօրային «Փարոսի 
ընտանիք»-ին պատկանելուն համար: (Խմբ.)   
 

Փարոս (Փ) – Տիկին Լօրա, ուրախ եմ որ վերջապէս առիթը ունեցայ ձեզի հետ հարցազրոյց ունենալու: 
Կրնայի՞ք նախ դուք զձեզ ներկայացնել մեր ընթերցողներուն: 
Տիկին Լօրա (ԼԱ) – Ծնած եմ Սիտնի, ծնողքիս՝ Լեւոն եւ Մարի Շէօհմէլեանի, 1961-ին, Երուսաղէմէն Սիտնի 
գաղթելէն երկու տարի ետք: Կրտսեր քոյրն եմ Յովսէփին եւ Նինային: Նախակրթարանի ուսումս ստացայ East 
Linfield Public School-ի մէջ, երկրորդականը՝ Willoughby Girls’ High-ի իսկ համլասարնական կրթութիւնս՝ 
Kuringgai College of Advanced Education (UTS Linfield Campus) տիրանալով պսակաւոր արուեստից 
վկայականին հաշուապահութեան ճիւղին մէջ: Աւարտելէս անմիջապէս ետք մտայ մեր ընտանեկան կօշիկի 
վաճառականութեան գործին մէջ: 1983-ին հանդիպեցայ ամենէն ազնիւ անձնաւորութեան՝ Բժիշկ Կարօ 
Արթինեանին, որուն հետ ամուսնացած եմ 35 տարիէ ի վեր: 
Համայնքային եւ եկեղեցական աշխատանքները անբաժանելի մաս կը կազմէին մեր ընտանեկան կեանքին: Իր 
Սիտնի ժամանումէն անմիջապէս ետք, հայրս մաս կազմած էր եկեղեցւոյ ծխական խորհուրդին եւ իր կարեւոր 
դերակատարութիւնը ունեցած է ՀԲԸՄ Ալեք Մանուկեան Շաբաթօրեայ Վարժարանի հիմնադրման մէջ: 
Ունենալով մօրս անվերապահ աջակցութիւնը, ծնողներս իրենց միասնական ծառայութիւնը բերած են 
եկեղեցւոյ եւ եղած են հիմնադիր անդամներ ԱւստրալաՀայկական միութեան, հայրս նաեւ՝ խնամակալ: 
Կրնամ ըսել որ ծնողքիս արիւնը կը հոսի իմ երակներուս մէջ, որովհետեւ իմ մէջս արմատացած է իրենց խոր 
համոզումը ծառայելու Հայ համայնքին: Վստահ եմ որ իմ դաստիարակութիւնս եւ գործուն մասնակցութիւնս 
երիտասարդական աշխատանքներու մէջ, իրենց դրական դերը խաղացին կեանքիս մէջ: 1991ին, մեր 
ընտանեկան գործը վաճառելէ մի քանի տարի ետք, առիթ ստեղծուեցաւ ինծի համար ՀԲԸՄ Ալեքսանտր 
Վարժարանին մէջ տանելու վարչական գործ, որն էր՝ ամէնօրեայ աշխատանքներու կազմակերպում: Այդ 
մէկնակէտը եղաւ իմ համայնքային գործունէութեանս: 
 

Փ – Ե՞րբ եւ ինչպէ՞ս սկսաք ծառայել Եկեղեցւոյ եւ Թեմին 

ԼԱ – 10 տարի Ալեքսանտր Վարժարանին ծառայելէ ետք, 2001-ին, որոշեցի ծառայել եկեղեցւոյ. փափաքս 
յայտնեցի երջանկայիշատակ Աղան Արքեպիսկոպոս Պալիօզեանին, որ սիրայօժար ընդունեց եւ 
ժամանակաւոր աշխատանք մը առաջարկեց ինծի Հայ Համայնքի Բարեկեցութեան Կեդրոնին մէջ: Եկեղեցւոյ 
ծառայելու միշտ պատրաստ, այս հանգամանքով մուտք գործեցի եկեղեցական աշխատանքներուն մէջ, զոր 
շարունակեցի տարբեր բնագաւառներէ ներս: Կը կարծեմ թէ Աստուծոյ ձայնն էր որ զիս դէպի եկեղեցի 
առաջնորդեց:       
 

Փ – Իսկ ի՞նչը ձեզ դրդեց կամ մղեց դպրոցական աշխատանքէն անցնելու եկեղեցականին 
ԼԱ – Հաւատքը կեանքէս ներս էական դերակատարութիւն ունեցած է: Ժամանակ մը եկաւ, երբ զգացի որ 
հաւատքս գործի պէտք էր վերածէի, ծառայելով եկեղեցւոյ: Որպէս Աւստրալիա ծնած եւ մեծցած Հայուհի, մէկ 
կողմէն կապուած կը զգայի Հայ եկեղեցւոյ եւ միւս կողմէն՝ ոչ: Ուստի, պէտք էր մուտք գործել եկեղեցւոյ 
ծառայութեան մէջ եւ սորվիլ: Այդպիսով, զգացի որ պիտի կարենայի Հայ եկեղեցին աւելի եւ աւելի մօտեցնել 
Հայ աշակերտներու կեանքին, անոնց գիտակցութեան մէջ ամրագրելով մեր հաւատքի սկզբունքները: 
 

Փ – Իսկ Եկեղեցւոյ մէջ գտա՞ք ձեր փնտռածը 

ԼԱ – Այո, գտայ: Եկեղեցւոյ ծառայութիւնս առիթներ ստեղծեց նախ զարգանալու ապա՝ ձեւով մը կերպարա-
նափոխուելու եւ աւելի խոր հասկնալու մեր եկեղեցւոյ հաւատքը եւ Հայ ուղղափառութիւնը: Պալիօզեան 
Արքեպիսկոպոսը  գործնական  դերակատարութիւն ունեցաւ  քաջալերելով զիս աւելի խորը  թափանցելու Հայ  

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ ՏԻԿԻՆ ԼՕՐԱ ԱՐԹԻՆԵԱՆԻՆ ՀԵՏ 
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հաւատքին մէջ, ինծի հայթայթելով Անգլերէն աղբիւրներ եւ տարիներով զիս այդ ուղղութեամբ 
դաստիարակելով: 
 

Փ – Ի՞նչ դերեր վերցուցած էք եկեղեցական կեանքին մէջ 

ԼԱ – Ինչպէս ըսի, սկսայ կէս դրոյք աշխատանքով Բարեկեցութեան Կեդրոնին մէջ, ծառայելով նոր 
հաստատուած համայնքի մեծահասակներուն: Մեծ հաճոյք էր փոխգործակցիլը մեր մամիկներուն ու 
պապիկներուն հետ, երբ հնարաւորութիւն ստեղծուէր ծառայութեան ծիրէն ներս: 
Աւելի ուշ ծառայեցի որպէս Սրբազան Հօր անձնական քարտուղարուհի, շարունակելով ծառայութիւնս 
Բարեկեցութեան կեդրոնին: Սրբազան Պալիօզեանի քաջալերանքով սկսայ պատրաստել դպրոցներու 
աստուածաշնչեան ուսուցման ծրագիրը: Հիւանդութեանս (MS) պատճառով, երբ պայմաններս սկսան 
փոխուիլ, ստիպուած էի գործելու տունէն եւ օժանդակել Սրբազանին եւ եկեղեցւոյ, ծառայելով  հեռուէն: 
Հակառակ հեռաւորութեանս, բոլորը ինծի զգալ տուին որ տակաւին մաս կը կազմէի եկեղեցւոյ գրասենեակին, 
բան մը, որ հոգիս կը գոհացնէր: 
2007ին, ամուսնիս զօրակցութեամբ, մաս կազմեցի Ծխական Խորհուրդին, մեծ յոյսով որ պիտի կարենայի 
շարունակել հոգեւոր ծառայութիւնս եւ փոփոխութիւն բերել եկեղեցական կեանքին մէջ: 2012-ին 
հրաւիրուեցայ մաս կազմելու Թեմական Խորհուրդին որպէս դիտորդ, իմ փորձառութեամբս ծառայութիւնս 
բերելու թեմին եւ Առաջնորդին, երբ անոր ֆիզիքական առողջութիւնը անկումի մէջ էր: 2013ին ընտրուեցայ 
Թեմական Խորհուրդի անդամ: Ծառայած եմ որպէս գանձապահ Ծխական եւ Թեմական Խորհուրդներուն: 
Չորս շրջան եւ յաջորդաբար 14 տարի, Ծխականին մէջ ծառայելէս ետք, անձնական պատճառներով չուզեցի 
վերստին թեկնածութիւն դնել սակայն միշտ պատրաստ եմ անվերապահ ծառայութիւնս կատարելու երբ ինձմէ 
պահանջուի: 
Այլ աշխատանքներուս մէջ եղած են՝ համադրել Առաջնորդարանի ծնողազուրկ մանուկներու 
երաշխաւորութեան ծրագիրը, պատրաստել Լոյս եւ Փարոս ամսաթերթերու անգլերէն բաժինները 
խմբագրապետութեամբ յաջորդաբար՝ Արժ Տէր Նորայր Աւագ Քահանայ Բաթանեանի եւ Պրն Նշան 
Պասմաճեանի եւ Տիկին Լենա Նազարեանի, որ կը կատարէ Հայերէնէ Անգլերէն թարգմանութիւնները, ինչպէս 
նաեւ կատարել այս երկու թերթերուն էջադրումը: Նաեւ վերջին տարիներուն եւ մինչեւ օրս կը պատրաստեմ 
եկեղեցւոյ էլէքթրոնային լրատուն (e-news) ամսական դրութեամբ: 
2005-ին, համախոհ հաւատացեալ քոյրերու եւ Սուրբ Գրոց սերտողութեան հետեւող եկեղեցւոյ տիկիններու 
հետ, Պալիօզեան Արքեպիսկոպոսին քաջալերանքով, ուզեցինք վերակենդանացնել եկեղեցւոյ 
երիտասարդական խումբի մը ծրագիրը: Զայն անուանեցինք  Y-Connect, Y գիրը կը խորհրդանշէր 
Երիտասարդութիւն: Նպատակն էր կամուրջ կառուցել երիտասարդ նոր սերունդին եւ եկեղեցւոյ միջեւ: 
Ծրագիրը սկսաւ մեծ խանդավառութեամբ: Իր լաւագոյն օրերուն ունեցանք 16 երիտասարդ առաջնորդներ, 
18-25 տարեկան, զորս մենք կը դաստիարակէինք, ինչպէս նաեւ 100 պատանի-երիտասարդներ, 13-17 
տարեկան, որոնք կը հետեւէին երկշաբաթեայ դասընթացքներու: Դժբախտաբար, կեանքի դժուար 
պայմանները կասեցուցին գործունէութեան թափը եւ ստիպուեցանք դադրեցնել ծրագրի գործադրութիւնը 
2010 թուականին: Նպատակի մը համար կարելի է նուիրուիլ սակայն, յանձնառու մնալը, տարբեր 
պատճառներով, միշտ հնարաւոր չըլլար...: 
Իմ ժիր եկեղեցական կեանքս հիմնուած է Աստուծոյ ծառայելու սիրոյս վրայ, որուն համար լաւագոյնս կը 
փորձեմ տալ:        
  
Փ – Կրնայի՞ք քիչ մը մանրամասնութիւններ տալ «դպրոցներու աստուածաշնչեան ուսուցման 
ծրագրին» մասին 
ԼԱ – Այս կամ «Հոգեւոր Յատուկ Դաստիարակութիւն» անունով պետականօրէն ճանչցուած  ծրագիրի 
միջոցաւ Աստուածաշնչեան գիտելիքներ կ'ուսուցանենք վարժարաններուն մէջ, աշակերտներուն սրտերուն 
մէջ սերմանելու համար Աստուծոյ սէրը եւ կիրառելու կեանքի սկզբունքներն ու բարոյական արժէքները 
Աստուածաշունչի իրականութեանց հետեւելով: 2002-ին սկսանք դասաւանդել երկու ամէնօրեայ 
վարժարաններուն՝ Համազգային Գօլստըն Ճեմարանի եւ ՀԲԸՄ Ալեքսանտր Վարժարանին ինչպէս նաեւ 
Րայտի Հանրային Վարժարանին մէջ, ուր Հայ աշակերտներ կը յաճախէին: 19 տարիէ ի վեր կը շարունակենք 
այս աշխատանքը եւ այսօր փոքրաթիւ Հայ աշակերտներ ունինք նաեւ Տէնիսթընի հանրային 
վարժարաններուն մէջ: Դասերը կը տրուին հաւատացեալ, նուիրեալ եւ կամաւոր Հայուհիներու կողմէ, անոնք 
են՝ Տիկնայք Շաքէ Վարդանեան (2002-ի սկզբնական օրերէն մինչեւ օրս), Նորա Սահակեան, Լենա Իշխանեան 
եւ Սինթիա Թովմասեան: Աշակերտները կը ծանօթանան Աստուածաշնչեան, Հին եւ Նոր Կտակարաններու 
պատմութիւններուն, անոնց կը տրուին վարժութիւններ, որոնք կ'ամրապնդեն դասերուն տուած 
գիտելիքները: Դասերը յարմարցուած են  4 – 12  տարիքի մանուկներու  եւ պատանիներու համար, Մանկա- 
պարտէզէն մինչեւ  6-րդ կարգ:  Չորրորդէն վեցերորդ կարգերու աշակերտներուն  կը  ծանօթացնենք նաեւ Հայ 
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Առաքելական Եկեղեցին, յատուկ դասերով կը ծանօթացնենք եկեղեցւոյ հոգեւորական դասը, անոնց դերը   
եկեղեցական  կեանքին   մէջ,  եկեղեցական   զգեստներն   ու   անօթները,   եկեղեցւոյ  կառոյցը,    Սուրբ 
Պատարագը, Հաւատամքը, տօները, հաղորդութիւնն ու խորհուրդները: Այս դասերուն նպատակն է 
աշակերտներուն առաջնային գիտելիք փոխանցել եկեղեցւոյ մէջ աղօթքի պահուն հասկնալու համար որ 
իւրաքանչիւր տարր որ կը տեսնեն կամ կը շօշափեն, յատուկ նպատակով մը դրուած է, ըստ մեր հաւատքի 
սկզբունքներուն: Փոքրէն մեծ, բոլոր աշակերտներուն կ'ուսուցենք աղօթքի կարեւորութիւնը եւ կը քաջալերենք 
որ անոնք սորվին աղօթքները Հայերէնով: Ծրագիրը երեք տարուան համար է, որը կը կրկնուի զանազան 
մակարդակներով:  
 

Փ – Աստուածաշունչէն բացի, ի՞նչ աղբիւրներ օգտագործած էք ձեր ծրագրին համար, ինչպէ՞ս 
հաստատուեցաւ եւ ի՞նչը ձեզ ներշնչեց նախաձեռնելու զայն 
ԼԱ – Ինչպէս ճիշտ նկատեցիք, հիմնական աղբիւրը Սուրբ Գիրքն է: Առանց ունենալու մանկավարժ-ուսուցիչի 
պաշտօնական որակաւորում, օգտագործեցի զանազան մանկակապատանեկան հոգեւոր ծրագիրներ, այսպէս, 
ԱՄՆ-ի Արեւելեան Թեմի եւ աւստրալական տարբեր հրատարկութիւններ, ինչպէս նաեւ փորձառութիւնս 
որպէս Աստուածաշունչի դասատու եւ անշուշտ տարիներու ամբարած թանկարժէք գիտելիքներս Ալեքսանտր 
Վարժարանի ուսուցիչներէն: Ծրագիրը հաստատուեցաւ Աղան Արքեպիսկոպոսի մանրակրկիտ քննարկումէն 
ետք: Կը յիշեմ այն օրերը, երբ իրեն կը ներկայացնէի իւրաքանչիւր եռամսեակի համար պատրաստած դասերս 
եւ իր դրական մօտեցումը եւ քաջալերանքը շարունակելու պատրաստութիւնը յաջորդ դասերուն...: 
Թէ ի՞նչը ներշնչեց զիս՝ պարզապէս հաւատքս: Զգացի որ կանչուած էի հոգեւոր արժէքներ, Քրիստոսի հանդէպ 
սէր ներարկելու մեր երեխաներուն սրտերուն մէջ եւ գիտակցութիւն՝ որ, Քրիստոսի հետ յարաբերելով, մեր 
հաւատքը կարելի էր դարձնել  կենդանի եւ գործուն: 
Թէեւ 1980-էն ի վեր Սուրբ Յարութիւն եկեղեցին ունէր իր կիրակնօրեայ վարժարանը սակայն սրտիս վրայ կը 
ճնշէր այն, որ Կիրակնօրեայ վարժարանը պէտք էր սեփականութիւնը դարձնել մեր համայնքի աւելի մեծ թիւով 
երեխաներու: Աւելի մեծ առիթ չէր կրնար ներկայանալ: Ծրագիրը սիրայօժար ընդունուեցաւ դպրոցներու 
տնօրէնութիւններէն եւ խնամակալ կազմերէն: 
 

Փ – Հիմա որ Առաջնորդարանի Հոգեւոր Դաստիարակութեան Ծրագիրը պաշտօնականացած է, կը 
փափաքէի՞ք մեր ընթերցողները այդ մասին ալ երկու խօսքով տեղեակ պահել: 
ԼԱ – Պրն Նշան, դուք, որպէս ղեկակառավարողը այս ծրագրին, կը կարծեմ որ աւելի լաւ կրնաք 
բացատրութիւն տալ ընթերցողներուն: Ես երախտապարտ եմ որ մաս կը կազմեմ այս խմբակին բաղկացած 
մանկավարժներէ եւ ուսուցանողներէ եւ որոնք նոյն մտահոգութիւնը կը բաժնեն հասնելու երիտասարդներուն 
եւ երեխաներու հոգեւոր կարիքներուն, անոնց մէջ ներարկելու հաւատքի կիրառման համար գործնական 
գիտելիքներ, պիտանի իրենց առօրեային մէջ, զոր կ'ապրինք այսօրուան աշխարհին մէջ: Մեր փոքր բայց 
աշխուժ խմբակը կը բաղկանայ Գերշ. Տէր Վարդան Եպս. Նաւասարդեանէ (զինք վարժ ենք կոչել Հայր 
Վարդան)՝ Առաջնորդ Պալթեան Երկիրներու Թեմին, Ռիկա: Ան ծառայեց մեր թեմին մէջ եւ վերադառնալով Ս. 
Էջմիածին, գլխաւորեց Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Բաժինը: Նաեւ՝ Տիկին Արփի Դաւիթեան, 
Գօլստըն Ճեմարանի հայկական բաժանմունքի պատասխանատու եւ երկար տարիներու Հայերէն լեզուի 
դասատու, Տիկին Սեդա Քէօշքէրեան, երկար տարիներու Հայերէն լեզուի, պատմութեան, մշակոյթի եւ կրօնի 
դասատու Ալեքսանտր վարժարանի մէջ եւ՝ դուք: Ցարդ, վերջին երկու ամիսներուն, ունեցած ենք երկու 
առցանց ժողով, քննած ենք զաանազան ծրագիրներ, որոնք գործադրուած են եւ կը գործադրուին 
դպրոցներուն մէջ, արժեւորած ենք առանցքային կարեւորութիւն ունեցող հանգամանքները, որոնք պիտի 
քննարկենք յառաջիկայ նիստերուն: 
Ճամբան քիչ մը երկար է եւ ժամանակ պահանջող, սակայն այս խմբակին յանձնառութեան շնորհիւ եւ 
Աստուծոյ առաջնորդութեամբ, մեր նպատակն է պատրաստել Քրիստոնեայ հոգեւոր դաստիարակութեան 
ուսումնական ծրագիր մը Առաջնորդարանին համար, կիրարկելի մեր բոլոր դպրոցներուն մէջ եւ ինչու չէ՝ աւելի 
անդին... Ի վերջոյ, աւելի մեծ նպատակ չկայ կեանքի մէջ քան Աստուծոյ սէրը սրտերու մէջ սերմանել/ը:  
 

Փ – Շնորհակալութիւն Տիկին Լօրա  այս գեղեցիկ ու դաստիարակող հարցազրոյցին համար: Արդեօ՞ք 
պատգամ մը ունէիք մեր ընթերցողներուն: 
ԼԱ – Համեստօրէն ըսեմ որ Աստուծոյ սէրը կը գերազանցէ ամէն ինչ եւ այդ կը տեսնենք Իր թանկարժէք 
Որդին, մեր Տէրը Յիսուս Քրիստոսը, զոհաբերելուն մէջ: Հոգեւորականները, մենք հաւատացեալներս, կը 
կազմենք Եկեղեցին, այսինքն Քրիստոսի Մարմինը, ուստի մեր կեանքը պէտք է ցոլացումը ըլլայ այսօրինակ 
զոհողութեան, հիմնուած սիրոյ եւ ծառայութեան վրայ, իրարու եւ եկեղեցւոյ տրամադրելով մենք զմեզ եւ մեր 
շնորհքները: Ինչ որ կը սպասենք եկեղեցիէն, նոյնքան ալ պէտք է վերադարձնենք եկեղեցւոյ: Մեր եկեղեցին 
պէտք ունի յաւելեալ զինուորագրեալներու իր ամէն մէկ ծրագրին համար, որպէսզի կարենայ շարունակել այն  
լաւ գործը, որ սկսած էր 1950 ական եւ 60ական թուականներուն, որուն հմքն էր հաւատքն ու ծառայութիւնը: 
Յուսամ ուրիշներ կը ներշնչուին իրենց հաւատքէն ի ծառայութիւն եւ յօգուտ Աստուծոյ փառքին: 
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DIOCESAN NEWS 
 
Sunday 6 June – Two important commemorations coincided today – the Feast of St 
Gregory the Illuminator’s deliverance from the Pit and the Feast of the Cathedral of 
the Holy See of Etchmiadzin. The celebrant at Holy Resurrection Church was 
Archpriest Reverend Father Bartev Karakashian and at Holy Trinity Church 
Archpriest Reverend Father Norayr Patanian. During an interval of Holy Mass at 
Holy Resurrection Church, the Primate His Eminence Archbishop Haigazoun 
Najarian delivered his thought-provoking sermon. Following his definition of each of 
the Feasts, he highlighted the significance of the Holy Cathedral, which stands for 
more than 1700 years, “remaining a beacon of light, illuminating the souls of the 
Armenian people”, and in conclusion, prayed, “Let Etchmiadzin keep the faith and 
the covenant strong in us, let the Catholicosate of the Great House of Cilicia and the 
Patriarchates of Jerusalem and Constantinople remain bright,” the Bishop concluded. 

The Pontifical Blessing 
for the Holy See of 
Etchmiadzin followed. 
Immediately following Holy Mass, Archbishop blessed 
the recently appointed committee members of the 
Armenian Church Youth Auxiliary (ACYA). Accom-
panied by the parish priests and representatives of the 
church bodies, they met in the former Diocesan Centre, 
which has been divided into offices, one of which is 
designated to the ACYA. Archbishop Najarian blessed 
the office and cut the ceremonial ribbon with Mrs 
Isabelle Marcarian-Der Tateossian. He sprinkled holy 
water on the walls of the office and offered his blessings 
for the future projects of the committee. Light 
refreshments were served by the Youth. 

 

Tuesday 8 June – Chairman of the Diocesan Council, Mr Sarkis Der Bedrossian, the Vice-Chairman Mr Stepan 
Kerkyasharian, Reverend Father Avetis Hambardzumyan and Mr Kevork Tchaprazian met with the Parish Councillors 
of Holy Trinity Church. Matters of concern to the Parish were discussed and appropriate conclusions were drawn on 
each of the issues. The Parish Council comprised of nine members, has its work before it, to benefit the local parish 
and community, particularly as its resident priest is yet to arrive. The new priest’s arrival is subject to the lifting of 
Covid restrictions when the international borders are reopened for non-Australian travellers from overseas. 
 
Tuesday 9 June – Archbishop Najarian accom-
panied by Reverend Father Avetis Hambardzumyan, 
Messrs Sarkis Der Bedrossian, Armen Baghdasara-
yan and Bedros Zorlu, attended a luncheon organised 
by the NSW Ecumenical Council (NSWEC), held at 
the Fattoosh restaurant with representatives of 
member churches present. The purpose of the 
luncheon was the introduction of NSWEC Friends 
project; a summation of the project was provided by 
Council member Mr Phillip Seales and the President 
Reverend Dr Ray Williamson advocated Christian 
unity and affirmed the Council’s position in support 
of Artsakh, condemning the injustices imposed on  
the Republic. Archbishop Najarian was invited to share his thoughts. He highlighted the origins of the Armenian 
Church and the correlation with her national identity following which the members posed their questions and were 
offered satisfying responses. The Council’s fundraising dinner will be held on 22 August. 
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Tuesday 15 June – Archbishop presided over the periodic Properties Committee meeting. The meeting discussed the 
Melbourne and Sydney church renovations and various building projects. 
 

Thursday 17 June – As a member of the NSWEC Executive Committee, Deacon Nishan Basmajian participated in 
the quarterly meeting, held online. As the fundraising committee chairman, Deacon Nishan presented the program for 
the scheduled 22nd August fundraiser and answered the questions raised by the members. Member Phillip Seales 
delivered his report on the 9 June luncheon held at the Fattoosh restaurant acknowledging and thanking Archbishop 
Najarian and the large contingent of the Armenian Apostolic Church for their participation. The meeting heard reports 
by the Council President Reverend Dr Ray Williamson and the General Secretary of the Council Father Shenouda 
Mansour and representatives of the family violence and inter-church relations committees. 
The bi-monthly executive council meeting was held on 29 June for which Archbishop 
Najarian received an invitation. The Council undertakes large scale works and provides its 
total support of the Armenian people and against injustices imposed on all peoples. 
Unfortunately, the staunch ally of the Armenian people, Dr Ray Williamson, completes his 
term as President as from 4 September when a new President will take on the position 
following the general meeting scheduled on that day. Paros editorial appreciates the 
outgoing President, for his huge ecumenical works including his efforts against injustice. 
 

Sunday 20 June – Holy Mass was celebrated in Holy Resurrection Church with Archpriest Reverend Father Norayr 
Patanian the celebrant. At the close of Holy Mass, a requiem service was conducted on the 106 th anniversary of the 
hanging of the 20 martyrs of the Hunchakian Party during the Armenian Genocide. Representatives of community 
organisations were gathered to pay their respects. Following Holy Mass, at the invitation of the Australian Chapter 

committee of the Hunchakian Party, a 
memorial meal/hokejash was served in the 
Edgarian Hall. Amongst the representatives 
of the three community parties, also joining 
them were the parish priests, the chairman 
of the Diocesan Council, members of the 
Holy Resurrection Parish Council, as well 
as, from Lebanon, the Executive Board 
Chairman of the Social Democrat 
Hunchakian Party, Mr Sebouh Kalpakian. 
During his opening address as master of 
ceremony, Mr Manoug Demirjian firstly 

invited all attendees to stand in a minute’s silence, to honour the memory of the Twenty 
Martyrs, the martyrs of the Armenian Genocide and also our most recent noble heroes, 
sacrificed, fighting for independence. In his opening address, Mr Demirjian asserted that the 
twenty hung patriots, by their martyrdom rose to immortality; he outlined the political factors 
motivating the conditions faced and emphasised the foresight and efficiency of the Hunchakian 
Party in combat.  
Following the shared meal, the SDHP Australian Committee Chairman Mr Avedis Topouzian shared his remarks. He 
reflected on the current situation in Armenia and emphasised SDHP has been an advocate for freedom, justice, 
equality and democracy. He concluded “The ideology of the Twenty applies in every era and for all disadvantaged 
peoples. Each year, by remembering the anniversary, we renew our vow to remain loyal to the legacy of our martyrs 
and to pass it down from generation to generation”. 
In his closing remarks, Archbishop Najarian praised the nobility, courage and absolute devotion of the twenty martyrs 
to the homeland and the sacred cause of liberation of the homeland. The memorial luncheon was closed with the 
Archbishop’s Benediction. 
 

Monday 21 June – Archbishop Najarian presided over the periodic Hayastan All-Armenian Fund 
Australian Chapter committee meeting. 
 

Monday 21 June – The Armenian Schools Christian Education Committee held its second online meeting, with the 
participation of Mesdames Laura Artinian, Seta Keoshgerian, Arpi Tavityan and Mr Nishan Basmajian.  Paros and 
numerous concerned readers are keenly interested in this project. Accordingly, as the committee coordinator, Mr 
Basmajian has presented the following summary to Paros: 
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During the meeting, analyses, considerations and decisions were confirmed, as outlined below: 
a) The meeting established that a successful Christian education program requires sound teacher training. Without 

equipped teachers, the project is destined to fail. 

b) It was decided that the project contain moral and national content, which is an expectation from the schools’ 
governing bodies as well as the Diocesan Council. 

c) The topic of moral teaching as the Holy Bible as its source is fundamental because this is our daily sustenance. It 

is essential that the Holy Bible is seen as the students’ companion and is necessary to detail in the development of 

the program. 

d) Considering today’s demands in all areas (moral issues, laws, peer pressure, the general Australian society and 

world mindset and rationalisation) we need to cconsider one or more scenarios related to today's life for each 

moral subject. 

e) It is essential to take into account the reality that the lessons must be appealing for all (from infants to secondary 

level) otherwise the lessons will simply be useless. 

f) Make all the “negative” tools, habits, lifestyles and other circumstances a usable tool for our overall program 

(for example, the mobile, the students' confidence, their freedom, their sincerity when rejecting impure advances 

etc.) 

g) It was decided that each member of the committee, whether by themselves or together brainstorm to write their 

programs and forward to the other members by 15 July, so the results may be examined during future sessions 
 

Mr Basmajian added “This meeting will be considered the initial step in the curriculum development. The committee 
is aware that the project may be a long process, taking into account that the program is to continue from infants to 
secondary school. The committee’s main objective is to see the results benefit all generations. The committee is 
convinced that the Holy Bible is a HOLY BIBLE, not a book but a comprehensive library and its teaching principles 
have no apostolic, catholic or protestant functions in this commission.” 
 

Tuesday 29 June – Due to the cases of the new Covid strain, 
the NSWEC heads of churches held their periodic meeting 
online; 15 members participated representing the Coptic, 
Catholic, Uniting, Anglican, Lutheran, Quakers, Bruderhof, 
Southern India churches. The Armenian Apostolic Church 
was represented by His Eminence Archbishop Haigazoun 
Najarian and Deacon Nishan Basmajian. Head of the 
Bathurst Catholic Diocese, Bishop Michael McKenna 
presented a study on “Serving a Wounded World”. 
Archbishop Najarian expressed his appreciation and pointed 
out the realities and the commitments, in spite of various 
theological differences in Christian observances, Christian 
churches should support each other. As the Fundraising 
Committee chairman, Deacon Nishan outlined the plans for 

the upcoming 22 August NSWEC annual dinner in the western Sydney’s Eden Venues reception lounge and called 
upon all the church leaders to lend their active support to ensure the event’s success. Over the last six months, a 
spotlight has been placed on the life of Armenians, Archbishop Haigazoun explained the current situation in Armenia 
and Artsakh, noting the barbarism of Azerbaijan and Turkey - burning churches and cultural landmarks and he duly 
thanked the Council President Dr Ray Williamson and General Secretary Father Shenouda Mansour for their 
allegiance to aid Artsakh, the Armenian people and the Armenian Church. He highlighted how our local church 
recently experienced the anointing of five young deacons. With heartfelt emotion, he remarked on the plight of the 
Armenian communities in Syria and Lebanon and the difficulties faced by the Armenian Church to the present day.  
Deacon Nishan summarised church life in the New Zealand Armenian community, the efforts in the past and the 
present-day ecumenical activities among the churches. 
The next sitting of the Heads of Churches Committee is scheduled for 30 November.  
 

Tuesday 29 June – Archbishop Najarian presided over the periodic meeting of the Diocesan Council which tabled the 
Primate’s monthly report, examined the Parish reports and ratified the newly elected Parish Council members. 
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Dear Readers, 
 
We had a fulfilling month of social outings, birthdays, fun activities, 
and singing rehearsals at the Armenian Community Welfare Centre. 
 
Our seniors were busy in rehearsing some beautiful Armenian songs 
with our choir conductor Marianna Poghosyan and getting ready for 
Harmony and Diversity Day (26 June). However, due to known the 
Covid outbreak and subsequent lockdown the program was 
postponed. 
 
The seniors were fortunate to attend a social outing to Royal 
National Park on Tuesday 15June and enjoy lunch at the local 
Audley Dance Hall tasting some delicious meals. We had almost 70 
seniors join the outing. His Eminence Archbishop Haigazoun 
Najarian accompanied us and demonstrated great support and care 
to the seniors throughout the whole day by singing with them, 
engaging in different topics and joining in lots of laughter. 
 
The Welfare Centre has been quite engaged in delivering social 
support individual services as well within the community and even 
outside by reaching out to diverse communities. With the help of 
well-trained staff, volunteers and support workers we can continue 
to provide a quality service to the seniors who need us and look 
forward to communicating with many more seniors in the 
community at large. 
 
And lastly, we would like to announce that the Armenian 
Community Welfare Centre is going to hold its first Annual Seniors 
Gala Luncheon on the 10th of September. The purpose is to celebrate 
the seniors of our community and create more happy moments for 
them to share with their loved ones. It will be a fun day featuring 
much loved local Armenian singers, dance groups and delicious 
meals. 
 
For more information, please contact the Welfare office on 9419 
6394. 
 
Stay safe and healthy, 
Team at ACWC 

 
  

          Armenian Community Welfare Centre (ACWC) 
     Activities of the Month 
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NEW ZEALAND 

 
 
 
 

 

AUCKLAND – New Zealand 
 

 
Thursday 10 and Sunday 13 June - After 9 years of serving with 
a high Christian conscience the Syriac Orthodox Church of 
Auckland, at the same time any member of a Christian church or 
congregation, Very Reverend Father Fadi Basheer was to leave 
the country on June 17 to serve as a teacher of theology in a 

monastery in Iraq. The Armenian community of Auckland had great love for this priest because in the most difficult 
circumstances he supported the community in the absence of an Armenian clergyman. Even during the Artsakh war, 
he organised fundraise in his community and sent the money to Armenia. On this occasion, on June 10, a farewell 
party was organised at the Aubergine restaurant which Dr Zaven Panossian and Deacon Nishan Basmajian were 
invited to seated at the table of the honouree with Parish Pastors of the Chaldean Church, Very Reverend Father 
Douglas, of the Melkite Church Very Reverend Father Jean Paul and two Melkite nuns, Sister Claire and Sister Susan. 
Sunday 13 June was Father Fadi's final Holy Mass. 
St John the Baptist Anglican Church was full of 
Assyrian and Armenian faithful. After Holy Mass a 
farewell dinner was held, during which time Dr 
Zaven Panossian expressed his sincere gratitude to 
the departing Reverend Father in Arabic on behalf 
of the Armenian community of Auckland and for 
sparing no effort for the benefit of joint Christian 
activity. At the request of the Board of Trustees of 
St Gregory the Illuminator Church in Auckland, His 
Eminence Archbishop Haigazoun Najarian sent his 
heartfelt message which was read by Deacon Nishan 
after which he handed it over to Father Fadi. All the 
participants greatly appreciated this beautiful 
gesture of the Primate and an emotional Father Fadi 
extended his gratitude to the Archbishop. At the 
conclusion, the Primate of the Syria Orthodox 
Church of Australia and New Zealand, Mor 
Malatius Malki Malki joined the occasion by telephone conveying his sincere gratitude and well wishes to the 
departing priest. Auckland lost a hard-working and deeply convinced Christian leader with the departure of Father 
Fadi and the Armenian community a sincere friend.  
The message of Archbishop Najarian is presented below. 
 
 
11 June 2021 
Very Reverend Father Fadi Basheer Al Shammani 
Parish Priest of the Syriac Orthodox Church 
Auckland – New Zealand 
 
“that all of them may  be one, as You, Father. Are in Me, and I am in You. May they also be in Us.” (John 17:21) 
 
Dear Brother in Christ, 

I have been informed by the lay leaders of the Armenian Church in Auckland that you will move back to Iraq after 
serving your parish in Auckland nine years since 2012. 

I have had the opportunity to meet you in Auckland and have been most impressed. Since day one you showed special 
care toward the tiny Armenian community of Auckland, you welcomed them warmly in your Church always ready to 
serve them in their need for prayers for the sick and the elderly in view of the absence of a residing Armenian priest.  

As a strong believer in the unity of our Lord's church, your pastoral and spiritual care was clearly not limited to your 
Syriac Orthodox parish alone but to all Christians irrespective of their denomination. 



 

 - 22 - 

 

 

 

During the war against Artsakh (September – November 2020) by Azerbaijan and Turkey, and in response to the war 
crimes perpetrated by them you and the Syriac community stood with Armenians and under your leadership, beyond 
moral support, you donated NZ$2000 to the victims of the war.  

Your kindness, empathy and fatherly care of our small community will always be remembered. 

On behalf of the Diocesan Council, the clergy, and the Church Council in Auckland I bid you a safe return to Iraq, 
your birthplace and where you were nurtured as a monk. I wish you fruitfulness in ministry serving your Christian 
community in Iraq and in your tireless efforts for Christian unity. 

May God bless you. 

 
Archbishop Haigazoun Najarian 
Primate Diocese of the Armenian Church of Australia and New Zealand 
 
 
 
 

Friday 11 June – The Board of Trustees of St Gregory the Illuminator Church and Deacon Nishan convened a 
meeting to discuss the details of Archbishop Najarian’s pastoral visit to Auckland with Deacon Vartan Elmasian from 
July 9-13. Decisions were made to ensure the visit of the Primate would be most fruitful for the benefit of the 
community and between church relations.  
 

Wednesday16 June – At the invitation of Reverend Tony Franklin 
Ross Chairperson of the World Methodist Church Ecumenical 
Relations and Reverend Ivika Gregurec Precentor at the Anglican 
Holy Trinity Cathedral and Ecumenic Liaison with Orthodox 
Churches, a two-hour meeting was held with Deacon Nishan 
Basmajian to discuss Ecumenism in general and introductions were 
exchanged on the Armenian, Methodist and Anglican Churches. As 
a result of this cordial meeting, the two clergymen welcomed the 
invitation of the Trustees of Auckland’s St Gregory the Illuminator 
Church to attend the reception on Saturday evening, July 10, in 
honour of Archbishop Najarian when he will present a lecture on the 
Armenian Church. The clergy also agreed with Deacon Nishan's 
proposal to establish an ecumenical council in Auckland. In 

appreciation of the Reverends’ invitation Deacon Nishan presented them books authored by Karekin I Catholicos of 
All Armenians of blessed memory.  

 

  ATTENTION TO ALL OUR RESPECTED READERS 
 

In a previous issue of Paros (April Number 45) the newly elected Parish Councillors’ list for the Church of 
Holy Trinity was not reported in its entirety. The Paros editorial team apologises to our readers and the Holy 
Trinity Church Council for the inadvertent error. Accordingly we present the current list of councillors below: 

 

Mr Markar Megeurditchian - Chairman 
Mrs Lala Garabedian – Vice-Chairwoman 
Mr Haroutioun Hajian – Armenian Secretary 
Mrs Salpi Dikranian – English Secretary 
Mr Garo Arabian - Treasurer 
Mr Garo Kouyoumjian – Vice-Treasurer 
Mr Aramais Odesian – Ladies Auxiliary Liaison 
Mrs Arsho Tahmizian 
Mr Vazken Yegenian 
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Since its inception, Paros has conducted 

numerous interviews with many closely affiliated 

to the church. We should have organised this 

interview with Mrs Laura Artinian a long time 

ago, but have always postponed it, giving priority 

to others, probably because Mrs Artinian is a 

part of the Paros Family. (Ed.) 

 
Paros (P): Can we start by telling us a little 

about yourself?  
Laura Artinian (LA): I was born in Sydney two years after my parents Levon and Mary Shohmelian with my two 
elder siblings Joseph and Nina, migrated from Jerusalem to Sydney in 1961. I received my primary education at East 
Lindfield Public School, Armenian language at Hamazkaine Tarkmanchadz Saturday School, secondary education at 
Willoughby Girls' High and tertiary at Kuringgai College of Advanced Education (UTS Lindfield campus) with a 
Bachelor of Business degree majoring in Accountancy. I entered our family's footwear business soon after completing 
my studies. In 1983, I met the gentlest man who has become my life partner, Garo Artinian and we've been married 
now for 35 years.  
Community and church life was integral in our family’s life with my father's involvement in the church soon after his 
arrival where he served on the Church Council and was instrumental in establishing the Alex Manoogian Saturday 
school. Supported by my mother, both served the church devotedly and would continue later in the Austral-Armenian 
Association of which they were founding members and my father a trustee. 
I suppose you could say their blood truly runs through my veins as I seem to have their deep conviction to serve our 
community. I’m sure my upbringing and involvement in community youth activities impacted on me also. A couple of 
years after we sold our family business the opportunity came to start up the day to day administration of the AGBU 
Alexander School when it opened at Duffys Forest in 1991 which became the starting point for my active community 
service. 

 
P: When and how did you begin serving the Church and the Diocese? 
LA: After 10 years at Alexander School I felt led to serve my church so in 2001 I approached our former Primate, the 
late Archbishop Aghan Baliozian of blessed memory who welcomed me openly and asked if I would fill a temporary 
maternity position in the Armenian Community Welfare Centre. Ready to help the church wherever needed, this 
became my point of entry and since then I have been serving in different capacities. I trust this was the calling God led 
me to. 

 
P: What motivated you to transition from the school to the church? 
LA: Faith has always been a fundamental part of my life and a point came when I felt I needed to put my faith into 
action in church ministry if I could. As an Australian born Armenian whilst I felt connected to the Armenian Church 
there was also a disconnect which I was searching to rectify. I knew I could find this link by getting involved with the 
church and learning. In doing so, I found myself more and more keen to bring the Armenian Church into the lives of 
our students for a meaningful understanding of the tenets of our faith. 

 
P: Did you find what you were seeking for in the church? 
LA: Yes, I did. My service in the church provided many opportunities for me to grow and you might say, be 
transformed to a deeper understanding of the faith of our church and Armenian orthodoxy. Archbishop Baliozian was 
instrumental in encouraging me to explore the Armenian faith by introducing me to English resources and mentoring 
me through our conversations over the years. 
 
 

INTERVIEW WITH MRS LAURA ARTINIAN 
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P: What roles have you taken on in church life? 
LA: As mentioned I started off in a part-time position in the welfare office assisting with settlement services primarily 
for our elderly community members. I loved the interaction with our elderly ‘mamigs and babigs’ whenever I had the 
opportunity to relate with them in the provision of our services. 
I then moved on to become the private secretary for Archbishop Baliozian whilst continuing to support the welfare 
services at the same time, and with the Primate's encouragement began the schools' scripture program. As 
circumstances in my life changed with my MS (Multiple Sclerosis) condition, I was forced to work from home and 
continued to assist the Primate and serve the church remotely. Despite my distance I was always supported and made 
to feel a part of the church office which was very heart warming. 
In 2007, with my husband’s support I joined the Church Council with great hopes of continuing ministry work and 
bringing change to church life. In early 2012, I was asked to join the Diocesan Council as an observer to bring my 
assistance with my background and experience working with Archbishop Baliozian in light of his ailing health at the 
time. In 2013, I was elected to the Diocesan Council. I have served as Treasurer on both Diocesan and Church 
Councils and continue on the former to date. Having completed my fourth term and 14 years on the Church Council 
this year I decided not to renominate for personal reasons however willingly assist with duties as required.  
My other roles have included co-ordinating the Diocese's orphan sponsorship program, preparing the English section 
of the Church's monthly bulletin ‘Looyce’ and Diocese's newsletter 'Paros', supporting the editors Fr Norayr Patanian 
and Mr Nishan Basmajian respectively and Mrs Lena Nazarian who translates the English content as well as desktop 
publishing both publications. I have also been preparing the Church's electronic newsletter (E-news) for the past years 
which now circulates monthly.  
Also in 2005, with a group of like-minded sisters in Christ and fellow Bible study group ladies from our church, 
Archbishop Baliozian encouraged a program we conceived to revitalise a church youth group program which we 
called Y-Connect, Y standing for Youth with the aim of bridging a new generation to the church. The program started 
with great enthusiasm and at its peak we had a group of 16 Y-Connect youth leaders (18-25 year olds) whom we 
mentored and some 100 teenagers (13-17 years) who took part in the fortnightly sessions. Unfortunately life’s 
circumstances made it difficult to keep the momentum going and by 2010 the program was discontinued. 
Whilst intentions can remain devoted, commitment is not always possible for various reasons. 
In all aspects my active church life has been based on a love to serve God as best I can. 
 
P: Can you please elaborate on the schools' scripture program you mentioned? 
LA: The Scripture program or Special Religious Education which is the term used in government schools is primarily 
a Bible based program we teach aimed at planting the love of God in children’s hearts, and applying life principles and 
moral values through Bible truth. We began teaching primary aged students at our two Armenian schools, 
Hamazkaine Galstaun College and AGBU Alexander School in 2002 as well as Ryde Public School where there were 
a number of Armenian students. Nineteen years on, we continue to facilitate the same classes at the Armenian schools 
and today have a handful of Armenian students at Denistone Public Schools. The classes are facilitated by a group of 
very dedicated and faith-filled ladies, namely Mrs Shakeh Vartanian (who has been volunteering since the start of the 
program), Mrs Nora Sahagian, Mrs Lena Ishkhanian, and Mrs Cynthia Tomassian. 
As for the program itself, students are familiarised with stories from the Bible, both Old and New Testaments 
accompanied by activities that reinforce the application of each lesson. Needless to say, the lessons are suited to the 
age groups which vary from 4 to 12 years or Reception to Year 6. 
As part of the Year 4 to 6 program we introduce the students to the Armenian Apostolic Church with lessons on the 
clergy and roles in the church, the vestments and vessels, church building, the Divine Liturgy (Badarak), Creed of 
Faith (Nicene), Feasts and Sacraments. The aim of these lessons is for students to have a basic understanding that 
when we worship in the Armenian Church each element has its purpose based on the tenets of our faith. 
From the youngest to the oldest students we also teach the importance of praying to God and encourage learning 
Armenian prayers as part of the three year curriculum which is repeated at different levels. 
 
P: Other than the Holy Bible, what resources have you relied on in writing the program, how was the program 

endorsed and what inspired you to embark on this initiative? 
LA: As you have so rightly noted, the primary source and focus of the lessons is the Holy Bible. However, without 
any formal qualifications as an educator I have relied on a number of children’s ministry programs both from the 
Eastern Diocese of the Armenian Church of America and locally published outlines as well as my experience as a 
scripture teacher and of course the invaluable years I engaged and learned from the teachers of AGBU Alexander 
School. 
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The program was endorsed by Archbishop Baliozian every step of the way. I remember those days when I would 
present to him the unit prepared for each term of learning and his positive reinforcement to continue on to prepare the 
next one. 
What inspired me was simply a heart of faith. I felt a calling to ministry, to instil a love for Jesus in the hearts of our 
children and an understanding that our faith needs to be lived which includes a relationship with Jesus. 
Whilst we’ve had an ongoing Sunday school at the Church of Holy Resurrection since the 1980’s, it sat heavily on my 
heart there was a need for the church to take the Sunday school to more children in our community. There was no 
greater opportunity to do so than in our schools which was widely welcomed by the school principals and 
administrators. 
 

P: As we now embark on formalising the Diocese’s Christian Education Program, would you like to say a few 
words about it? 
LA: Well Baron Nishan, as the person steering this program for the Diocese I feel you are better placed to do so.  
I am just grateful to be taking part in this group of educators who share the same concerns of reaching out to the youth 
and children by teaching and instilling practical applications of faith in their lives and especially in the world we live 
in now. 
Our small yet dynamic group consists of His Grace Bishop Vardan Navasardyan Primate of the Baltic States who is 
very familiar to us as the former 'Hayr Vardan' who served in our Diocese and on return to the Mother See of Holy 
Etchmiadzin headed the establishment of the Christian Education Department. We also have Mrs Arpy Tavityan, head 
of the Armenian department at Galstaun College and Mrs Seta Keoshgerian, long-serving Armenian Language, 
History, Culture & Religion teacher at AGBU Alexander School as valued members of the group in addition to 
yourself. 
At this stage we have conducted two meetings over the Zoom platform these past two months discussing the various 
programs implemented currently or formerly in the schools evaluating key points to address in forthcoming meetings 
to continue our brainstorming sessions. 
The path ahead will take some time but with the commitment of this group and of course as we pray for God's leading, 
we aim to design an overall Christian Education curriculum for the Diocese to implement in our Armenian schools 
and why not beyond. After all, there is no greater purpose in life than planting the love of God in hearts to live 
purposefully for Him. 
 

P: Thank you, Mrs Laura, for this beautiful and nurturing interview. Did you have a message for our readers?      

LA: I would humbly like to say that the love of God transcends all things and we see this is in the sacrifice of His 
precious Son, our Lord Jesus Christ. As a church and I mean as the clergy and as the community faithful who 
constitute the church – the body of Christ – our lives need to reflect this type of sacrificial love and service to one 
another and our Church by giving of ourselves and talents.  
As much as we expect from our Church as a community we also need to give back to it. Our churches need more foot 
soldiers in every program to carry on all the good work that started back in the 1950’s and 60’s based on the 
foundations of faith and service. I hope others can be inspired by their faith to do so for the glory of God. 
 

 

  

The Diocesan Council is making the Hall 

available to any Community organisation or 

individuals for the use of private family events, 

gatherings, community meetings etc. 
 

ANNOUNCEMENT 
 

ARARAT HALL 

3 GRATTAN CRESCENT, FRENCHS FOREST 
 

Recently acquiredby the             

 Diocese of the Armenian Apostolic Church 

of Australia & New Zealand 

For access and terms please contact the Diocesan secretariat on 9161400 or diocese@armenian.com.au 
 

mailto:diocese@armenian.com.au
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Friends of the Diocese 
 

Archbishop Haigazoun Najarian 
Mr & Mrs Sarkis & Alice Der Bedrossian 
Mr & Mrs Kevork & Marina Tchaprazian 

Dr & Mrs Artin & Maro Jebejian 
Mr & Mrs Avo & Jackie Tevanian 

Mr & Mrs John & Taleen Marcarian 
Mr & Mrs Stepan & Hilda Kerkyasharian 

Holy Resurrection Church 
Mr Henry John 

 
Dr & Mrs Garo & Laura Artinian 

Messrs Hratch & Zohrab Keverian  
Mr & Mrs Hayrig & Hanriet Andriasian 

Mr & Mrs Aris & Anahid Evanian 
 

Mr & Mrs Diran & Virginia Vahratian 
Mrs Ello Meguerditchian,  

Alexander & Robert Yaghljian Family 
Mr & Mrs Hagop & Asdghig Alajajian 

Mr & Mrs Armen & Karine Baghdasarayan 
Mr & Mrs Michael & Helen Carapiet 

Mr Shahen Davityan 
 

Dr & Mrs Assadour & Gracy Ekmejian 
Mr & Mrs Jack & Sirvart Elmassian 

Mr & Mrs Vicken & Arsho Kalloghlian 
Mr & Mrs Zaven & Marianne Yaghljian 

Mr & Mrs Hagop & Arax Kiujian 
Mr & Mrs Gevik & Shoghik Avetian 

Mr & Mrs Hovig & Mirna Barsoumian 
Mrs Maro Sarkissian 

& 
Our Anonymous Donor Friends 

 
 

Thank You to  
Dr  & Mrs Artin & Maro Jebejian 

for their ongoing support & sponsorship 
of Paros  

 

To become a Friend of the Diocese  
or discuss sponsorship please contact  
Mrs Laura Artinian on 0409049304 

 

DIOCESE OF THE ARMENIAN CHURCH OF AUSTRALIA AND NEW ZEALAND   

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


