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ПОСЛАНИЕ
Ръководството на Общоарменски Благотворителен Съюз 

“Парекордзаган” клон Пловдив сърдечно поздравява всички свои 
членове и симпатизанти по случай 100-годишния юбилей на организацията и 

пожелава здраве, щастие и успехи в личния и в обществения живот.
Измина един век, през който с уверени стъпки вървяхме към 

бъдещето, давайки път на по-младите сред нас. Нека да продължим 
заедно напред по светлия път на новото развитие на организацията.

С голямо удовлетворение изказваме благодарности на всички, които със 
своя безкористен труд служат в осъществяване на благотворителността. 

С удоволствие Ви каним да присъствате на 
мероприятията, организирани по случай юбилея.

С уважение,
Хрипсиме Товмасян

Председател
на “Парекордзаган”клон Пловдив

WUXE*$
Hajkakan Ba8egw8]akan Yndhanwu8 Miwu2ean #lwvtiui 

masna0iuxi va89wu2iuny kazmake8pwu2ean 100-ameaj 
hwbeleani kapakcwu2eamb i s8t1 ky \nw8havw81 H.B.Y.M. 

bwlw8 andamne8wun` max2elwv qa5 arwx5wu2iun, e85ankwu2iun 7 
ha5wxwu2iunne8 an4nakan 7 hasa8akakan keanqi yn2acqin:
M1k da8 bwlw8a]` hastatwun qajle8wv 7 apagajin najwx i8 

a8=ani masy kazmwx e8itasa8dakan kazmwv, 2wx kana9 
0anapa8h ha82enq me8 hetagaj za8gacman gw8]in:

Hwgwu ba848 bauakanwu2eamb, \nw8hakalwu2iun ky jajtnenq 
bwlw8 anwnc, wvqe8 i8enc an4nwu18 a\[atanqwv miasnakan 

licq kwu tan me8 haj8enanwu18 gw8]in, w8 ]arajenq 
ba8egw8]wu2ean veh npatakne8wu i8agw8]many:

Ha0wjqwv ky h8awui8enq bwlw8in ne8kaj gtnwuil tonakan 
ta8wuan nwui8wua] me8 bwlw8 4erna8kne8wun:

Ja8ganqne8wv`
H.B.Y.M. #lwvtiui masna0iuxi atenapet

Hri3sim1 @wvmasean

ИЗПЪЛНЕНО ОБЕЩАНИЕ
Тази година Великден бе 

по-различен и по-тържест-
вен за арменската общ-
ност в Пловдив. Църква-

та бе озарена от чистотата 
на светлия празник, нався-
къде се носеше аромат на 
цветя, а хората ... те бяха 
дошли днес, за да отправят 
към близки и познати не-

повторимите, възкръснали 
с Христос слова: Христос 
хариав и мерелоц.....

A постланите килими по 

стълбището подсказваха 
посещение от важен об-
ществен и духовен харак-
тер. 

Облечени в арменски на-
родни носии, децата от тан-

С чувство на преклоне-
ние и исконна гордост, от 
висотата на стогодишни-
ната от учредяването на 
Общоарменския Благо-
творителен Съюз “Паре-
кордзаган”, поздравявам 
и честитя на всички наши 
членове и симпатизанти 
от Пловдив, всички доб-
ронамерени хора и орга-
низации спрямо идеали-
те и целите на Съюза, с 
настоящия знаменателен 
юбилей.

ОАБС “Парекордзаган” 
положи безрезервно пред 
олтара на нацията всички-
те си сили и възможности 
за развитието и възхода 

на родната ни култура, из-
куство, образование, как-
то и за добруването и на-
ционалното единение на 
арменците от диаспората 
и милото ни Отечество.

В различни периоди от 
време организацията ог-
лавиха най-големите бла-
годетели и неподражаеми 
съзидатели в диаспора-
та – Бохос Нубар, Калуст 
Гюлбенкян, Зарех Ну-
бар, Аршак Карагьозян, 
Алек Манукян, Луиз Ману-
кян Симон, Бердж Сетра-
кян. Съзвездие от слож-
ни, много-странни, богато 
надарени личности, чиято 
плодотворна бразда в ди-
аспората и Отечеството е 
осеяна с богати плодове.

Сред това съзвездие 
греят две звезди от пър-
ва величина. Първият – 
Бохос Нубар, вплитайки 
корените на “Парекорд-
заган” в недрата на наро-
да, я превърна в истинска 
народна организация, а 
другият колос – Алек Ма- 6

19 април, 2006 г.

С удоволствие разгледах вашия 
вестник и искам да ви поздравя за 
това чудесно издание. Виждам, че 
материалите, които публикувате, са 
много интересни. Смятам, че един 
такъв вестник е не само средство 
за информиране, той е и място за 
културни дискусии, за представяне 
постиженията на професионалисти 
от различни сфери. Не на последно 
място, вашето издание допринася 

много за съхранението на арменската култура и традиции.  
Използвам случая да благодаря на всички арменци от Пловдив за топлото посреща-

не, което оказахте на мен и съпругата ми Маргарита на хубавия празник Великден, за 
вашата енергия и добронамереност, за усмивките  и гостоприемството ви.  

Останах впечатлен от експозицията на църковна утвар, която така грижливо се съ-
бира и съхранява в храма “Сурп Кеворк”. Това е истинско духовно богатство, което е 
не само част от съдбата на арменската църква, но е и принос към българското култур-
но-историческо наследство.

Непременно искам да поздравя участниците в подготвената празнична програма и 
най-вече младежите, които ни представиха чудесните арменски танци, както и групата 
“Шарл Азнавур” за тяхното професионално изпълнение. Вярвам, че ентусиазмът на 
младите творци ще им помогне не само да съхраняват и предават вашите музикални 
традиции, но и да намерят своята успешна бъдеща реализация в тази сфера.

Държа да благодаря и на църковното настоятелство за поканата да съпреживея с 
всички ви този хубав празник. Ще призная, че ме трогнахте с думите на признателност 
към моето семейство. В своята дейност винаги съм се стремил да работя за разби-
рателство, за сплотеност на нашия народ- независимо от вяра, етнос, политически 
разбирания. Виждам, че арменската общност е пример за толерантност, трудолюбие 
и патриотизъм. Убеден съм, че и занапред заедно можем да направим още много, за 
да се осъществи общата ни мечта- да превърнем Родината си в модерна европейска 
държава.  

Желая на всички здраве и много успехи!
Надявам се и до нови срещи !

 Симеон Сакскобургготски
До в. „Парекордзагани цайн”
Гр. Пловдив

СТО ГОДИНИ ОТ 
НАЧАЛОТО

нукян, заедно със своите 
следовници извиси снага-
та на Съюза до неимовер-
ни висоти.“Парекордза-
ган” се задържа, остана 
във висотите и биде бла-
гославян, защото не зат-
вори очите си пред стра-
данията на народа ни. Не 
се отби от пътя на разу-
ма и мъдростта, на който 
беше приучен още в мла-
денческата  си възраст. 
С духовна щедрост воде-
ше младите към знание 
и просвета, а по-зрели-
те към разум, единение и 
любов, към познанието за 
мъдростта. Затова пред 
него има бъднина и на-
деждата не е изгубена.

Дълбок поклон пред съ-
зидателите на най-голя-
мата арменска организа-
ция в диаспората.

Нека пребъде и занап-
ред нашият несравним 
Общоарменски Благотво-
рителен Съюз “Парекор-
дзаган”.

Агоп ДАЙДЖАНЯН
Почетен председа-

тел на  “ПАРЕКОРДЗА-
ГАН” клон Пловдив

цова група „Гарабнер” към 
СКПО „Ереван”, чинно за-
ели местата си на стъпала-
та към църквата, очакваха 
важните гости. До тях зас-
танаха протойерей Хаче-
рян, всички църковни нас-
тоятели, духовния клир и 
миряните. Това събитие до-
веде и представители на 
най-гледаните телевизион-
ни канали в България, чи-
ето присъствие издаваше 
важността на посещение-
то. Не закъсня и кметът на 
града д-р Иван Чомаков, 
който след като поздра-
ви всички с „Христос въз-
кресе”, се присъедини към 
множеството.

Камбаната отекна с праз-
ничен звън. Н. Величест-
во Симеон II Сакскобург-
готски и царица Маргарита 
наближиха нетърпеливите 
деца, които поднесоха цве-
тя на царицата и поръсваха 
пътя им с рози. 

Без протокол, усмихна-
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ПАРЕКОРДЗАГАН” 
САО ПАОЛО 

ПРИВЛИЧА 350 
ПОДДРЪЖНИЦИ НА 
РОЖДЕНИЯ СИ ДЕН

Прочутият Мейсън Франс 
в Сао Паоло бе мястото, 
където се отпразнува 41-
та годишнина на “Парекор-
дзаган” - Бразилия през ме-
сец март. 350 поддръжници 
се събраха заедно не само 
за да почетат постижения-
та на бразилския клон, но 
също и да уважат личност-
та на годината Очин Мосди-
чян, който чрез дейността 

си в “Парекордзаган” е по-
вече от 25 години в служба 
на местната арменска об-
щност. Г-н Мосдичян е бил 
ръководител на клона и е 
оглавявал много делегации 
на двугодишните общи съб-
рания на организацията.

Най-окуражаващо беше 
присъствието на младеж-
та, която съставляваше по-

вече от половината гости. 
“Парекордзаган” Сао Па-
оло се радва на невероят-
на подкрепа от страна на 
местната арменска общ-
ност. Организацията уст-
ройва ежемесечни съби-
тия, спонсорира младежка 
спортна дейност и подкре-
пя ежегодно модно ревю, 
което привлича голям брой 
посетители, включително 

и неарменци. Миналого-
дишното шоу, на което де-
филираха модните линии 
на Claudete & Deca, почете 
личността на Арекназ Хер-
лакян, който от десетиле-
тия е верен поддръжник на 
бразилския клон на “Паре-
кордзаган”.

Превод: Таквор 
ТИЛКИЯН, стипендиант

Личност на годината за 2005, Очин 
Мосдичян, в компанията на своето семейство

Тази година “Парекорд-
заган” клон Александрия, 
Египет, със съдействието 
на Руския културен център 
в  Александрия и Алексан-
дрийския център за изкуст-
ва организира класически 
концерт по повод 85 –тата 
годишнина от рождението 
на всепризнатия арменски 
композитор Арно Бабаджа-
нян. След поздравителните 
речи на Антраниг Арзума-
нян, заместник консул на 
Русия и главен председа-
тел на руския културен цен-
тър в Александрия, на сек-
ретаря на „Парекордзаган” 
клон Александрия Хрант 
Варжбедян и на послани-

ка Тахер  Халифа, директор 
на отдела за външни отно-
шения, в Александрийска-
та библиотека,  в залата на 

85 ГОДИШНИНА ОТ 
РОЖДЕНИЕТО НА 

ЗНАМЕНИТИЯТ 
КОМПОЗИТОР 

александрийския център за 
изкуства, над двеста души 
имаха възможността да се 

насладят на грандиозното 
изпълнение на музиканти 
от симфоничния оркестър 
от Кайро. На този специ-

ален ден посланик Хали-
фа бе награден с медал от 
руското правителство за 

своя цялостен труд 
и принос към сбли-
жаването на рус-
ката и египетската 
култура. „Парекор-
дзаган” клон Алек-
сандрия е първият 
открит клон в ис-
торията на Съюза. 
Неговата цел е за-
пазване и насърча-
ване на арменската 
идентичност и нас-
ледство чрез обра-
зователни, култур-

ни и хуманитарни програми 
и дейности.  

Преведе: 
Геворк ХАЧАТРЯН, 

стипендиант

РЕДКОЛЕГИЯТА 
БЛАГОДАРИ 

НА  СЕМ. ДОРА И ХАЙК 
КЮРДИЯН ОТ НЮ ЙОРК 

ЗА НАПРАВЕНОТО ДАРЕНИЕ

Роден е в Ереван, 
Армения през 1921. 
Баща му е  известен 
изпълнител на на-
родна музика владе-
ещ различни народни 
инструменти. 

През детството си 
Бабаджанян става 
свидетел на стиловите про-
мени по западен модел на 
музиката в Армения.

Първите си уроци Баба-
джанян получава от Вард-
кес Талян в Ереванската 
Консерватория. Там той 
се сближава с арменски-
те народни традиции, как-
то и с музиката на великия 
арменски комозитор Коми-
тас. 

Бабаджанян завършва 
Консерваторията в Ереван 
и година по-късно  учи пи-
ано с един от най-великите 
руски пианисти – Констан-
тин Игумнов в Московска-
та Консерватория. Той учи 
композиране с Хеинрих Ли-
тински, който е един от най-
влиятелните композитор-
преподаватели в СССР. 
Докато учи при Литински, 
Бабаджанян композира не-
говата Полифонична сона-
та за пиано.

В периода 1950-1956 той 
пише едно от най-успеш-
ните си прозведения - “Ге-
роична Балада” за пиано 
и оркестър. С арменския 
композитор – Арутунян, Ба-
баджанян създава  шедъо-
въра “Арменска Рапсодия “ 
за две пиана.

Арно Бабаджанян уми-
ра в Москва на 15 ноемв-
ри 1983.

Арно 
Бабаджанян
(1921-1983)

Официални гости: от ляво на дясно посланик Тахер Ха-
лифа,г-н и г-жа Рубен Карапетян, арменски посланник в 
Египет, Либия, Судан и Етиопия, г-н и г-жа Саркис Вар-
жбедян, председател на “Парекордзаган” клон Алексан-
дрия и Антраниг Арзуманян заместник консул на Русия 
и главен председател на руския културен център в Алек-
сандрия.

Представители от много държави: Канада, Аржентина, 
САЩ, Бразилия, Франция, Швейцария, Австрия, Италия, 
Армения и България, взеха участие при тържественото 
откриване на юбилея на „Парекордзаган” в Александрия, 
Египет. 

Бердж Сетракян, президент, и членове на Борда на Ди-
ректорите Карник Якубян, Синан Синанян и Карол Асла-
нян отделиха време за срещи с председателите на кло-
нове от различни държави, като подробно анализираха 
дейността и приоритетите на съюза по места. 

Темата за арменския език и история – възпитание и пре-
подаване, ангажира вниманието на делегатите по време 

ИСТОРИЯ И ДЕЛА

на организирания семинар, включен в програмата на 100-
годишния юбилей. Коментари и мнения по разглеждания 
въпрос имаше от страна на присъстващите. Беше огледан 
изминатия път и бяха поставени акценти върху постигна-
тите цели. За всички е ясно, че голяма част от съвремен-
ната история на Армения е написана именно с помощта 
на нашата организация. Множеството млади професио-
налисти, пръснати по цял свят, дължат началния импулс 
в своето развитие на “Парекордзаган”. Културният живот 
на диаспората ни също е обогатен от значимото участие 
на благотворителния съюз. 

Тържествата се откриха от председателя Бердж Сетра-
кян, който връчи плакет, посветен на 100-годишнината, и 
на пловдивския клон на “Парекордзаган”.

ПЦ
Подробно за срещата на председателя на клон 

Пловдив Хрипсиме Товмасян с Борда на Директорите 
и Анита Ансерян – координатор на програмите на 
централния офис, четете в следващия брой.
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Нов исторически роман, “Април 1915”, беше пуснат в 
Арменската издателска къща в Лондон. Събитието бе ува-
жено от приятели, роднини и членове на Британо-Армен-
ската Адвокатско Дружество и други публикувани автори. 
Хайг Тахта, авторът на книгата, е пенсиониран адвокат. 
Неговият интерес към Османска история се е породил от 
миналото на неговото семейство и от студентските му го-
дини в Оксфордския Университет. 

Ара Сарафян, британски историк направи кратко въве-
дение в книгата. Той каза, че “Април 1915” е емблематич-
на книга за живота на две арменски и едно турско се-
мейство и как той се променя от нещастието и гибелта, 
причинени от арменския Геноцид. Според Сарафян, въп-
реки факта, че романът на Тахта е художествена проза, 
историческите факти и чувството за обществена среда са 
похвално достоверни. 

НОВА КНИГА ЗА 
ГЕНОЦИДА

Нушиг Сандруни

Групата на „Младите професионалисти” ( YP ) към „Па-
рекордзаган”-Северна Калифорния беше домакин на 
седмата поредна годишна зимна гала вечер. Тя е част от 
празненствата по повод 100-годишнината от създаването 
на организацията. 

В събитието участваха над 300 младежи от САЩ и чуж-
бина. Беше събрана рекордната сума от $15 000 в помощ 
на спонсорираните от „Прекордзаган” детски центрове в 
Армения.

Както винаги уикенд събитието започна вълнуващо. 
Младежите се запознаха с нощния живот на града, а съ-
ботният следобед развесели гостите, които се повозиха 
на емблематичния за града трамвай, пазаруваха на Юни-
ън Скуеър и посетиха различни забележителности. Кул-
минацията беше самата гала вечер.

Превод: Алис КЮРКЧИЯН
На снимката: Организаторите на Зимен Бал 2006 от ляво 

надясно: Анет Кевранян, председател Ед Минасян, Лори 
Янджигян, Диана Донабедян, Алисън Екизян-председа-
телка на гала вечерта, Ким Бардакян, Грег Узунян, Луиза 
Узунян, Стивън Черезян, Лара Рубинян, Сако Сохомонян

МЛАДЕЖИ ОТ 
„ПАРЕКОРДЗАГАН” 

СЪБИРАТ 
РЕКОРДНА СУМА

От ляво надясно: 
Бари&Димитър Рачков 

25 февруари т.г. 
Снимка: личен архив

РЪКОВОДСТВОТО НА 
“ПАРЕКОРДЗАГАН” КЛОН ПЛОВДИВ 

БЛАГОДАРИ НА НАИРА АВАКЯН 
ЗА УЧАСТИЕТО Й В СОЦИАЛНАТА 

ПРОГРАМА И  НАПРАВЕНОТО ДАРЕНИЕ !

Близост и приятелство цари сред семействата на “Па-
рекордзаган” клон Хасково. Обединяващата роля

 на ръководството е подсилена и от участието на деца-
та към съботното арменско училище с преподавател 

Филип Дерандонян.  Палавите дечица в миг се превръ-
щат в мирни и послушни ученици, добре заучили 

късите стихчета, които учителят им е възложил. Програ-
мата е кратка, но забавната част продължава до 

късните часове на деня.  Събрани да отпразнуват един 
от най-красивите женски празници през годината, 

групата на жените към “Парекордзаган” клон Хасково е 
подготвила чудесна празнична маса. Повече от 

тридесет дами, придружени от съпрузите си, участват в 
томбола с награди, осигурени от 

ръководството. За доброто настроение се грижат мла-
дежите, които поднасят една незабравима 

музикална вечер за дамите.  
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЕТЕНИ 

НА 100 – ГОДИШНИЯ 
ЮБИЛЕЙ НА “ПАРЕКОРДЗАГАН”

На 24-ти април младежкият театрален състав към “Па-
рекордзаган” клон Хасково ще постави нова пиеса, пос-
ветена на Геноцида. 

Тази година традиционната футболна среща ще се 
проведе през месец май с участието и на гости от други-
те асоциирани клонове на съюза.

През месец септември т.г. ще се открие изложба, пос-
ветена на юбилея, на младата художничка 

Хрипси Гарабедян – стипендиант на “Парекордзаган”. 
от Ръководството

МЕРОПРИЯТИЯ НА КЛОН ХАСКОВО

ПОВОДА Е ДЕНЯ НА 
МАЙКАТА И ЖЕНАТА

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Лагерът „Ну-
бар” е разпо-
ложен край 
езерото Аракс 
до планината 
Катскил. Тук 
се  предлага 
разнообраз-
на лятна прог-
рама за мла-
ди арменци от 
цял свят, как-

то и клутурни, обществени и забавни развлечения, кои-
то включват конна езда, стрелба с лък, фотография, вод-
ни спортове и много други. С наближаването на сезон 

2006 лагера „Нубар” насърчава всички заинтересовани 
да дойдат и да се насладят на красотата на живописни-
те Анди за две, четири, шест седмици или само за про-
бен период от време.

Лагерът „Нубар” разполага със скоро подновени бун-
гала, тенис и баскетболни игрища. Най-модерните и об-
ширни помещения, ще бъдат пуснати в употреба за но-
вия сезон. 

Откриването на сезон 2006 наближава. Всички жела-
ещи могат да намерят бланки за записване на интернет 
страницата на лагера „Нубар”: www.campnubar.org 

Разпределението на групите по време на сезона е 
следното:

Първа група: 1-15 юли
Пробна група 15-23 юли
Втора група от 19-29 юли
Трета група от 29-12 Август

Акредитиран от Американската Лагерна Асоциация и 
ръководен от Маги Дердерян Касакели, лагерът „Нубар” 
на „Парекордзаган” е създаден през 1963 година и про-
дължава да бъде летният рай за армеската младеж от 
цял свят.

ЕДНО НЕВЕРОЯТНО 
ЛЯТО В ЛАГЕРА НА 

AGBU - НУБАР

Ръководството на 
“Парекордзаган”

клон Пловдив поздравява 
Бадрик ДЖАНИКЯН

по повод 30-та му годишнината,
която отпразнува през

месец април т.г..
Бари, както го познават всички, участва активно в живота 

на младежката формация още от създаването й през 1994 г.  
Нека и занапред не угасва свежия младежки дух 
и неподправен хумор, който носиш  в себе си. 

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ ! 
Happy BIRTHDAY

DJ Lucky!
и от редакцията на вестник «Парекордзагани ЦАЙН» 

“Ако искаш да бъдеш здрав, мисли за радостта и веселието.
      Ако искаш да бъдеш богат, 

мисли за знанието и търпението.
     Ако искаш да  не се спъваш, 

бъди винаги доволен, без да има защо.” 

Преведе: Силвия ЮЗЕНГЕДЖИЯН, стипендиант
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Разработване, внедряване и 
подготовка  за сертификация на системи 

за управление на качеството съгласно ISO 
9001:2000 и интегрирани 

системи. 
Обучение и вътрешни одити.

E-mail: 
edi.iso@gmail.com   
GSM: 0898 560 208

Продължава от брой 19 
ZAP!L @AGWUHI 

7 HE@WUM  A - ЦАРИ-
ЦА ЗАБЕЛ И ХЕТУМ І – 

ZABEL et HETOUM I
(1219-1270 г.)

Лицева страна – лъв с ко-
рона на главата, движещ се 
надясно, кръст на гърба му, 
що го държи в лапата си.

Н а д п и с – HE@WUM  
@AGAUW* HAJWC - 

ХЕТУМ ЦАР НА АР-
МЕНЦИТЕ [с армен-

ски букви – А.Г.]
Гръбна страна – Забел 

и Хетум застанали прави, 
между тях дълъг кръст.

Н а д п и с – KA*W-
XWU@IUNN ASTWU}WJ 
! - Волята е у Бога [с ар-

менски букви – А.Г.]
Сребро, тежи 3,50 гр. (вж. 

монета 4).
От същия образец има и 

друг (вж. монета 5), който 
е по-красив и по-добре за-
пазен. Тежи 2,97 гр. (И две-
те монети се намират у г-н 
Арам Сахагян).

LEUWN B - ЛЕ-
ВОН ІІ – LEON IІ

(1270-1289 г.)
Лицева страна – Левон 

на кон, обърнат надясно.
Гръбна страна – лъв с 

кръст, обърнат надясно 
(вж. монета 6).

Надписите са останали 
извън мънистообразните 
окръжности.

Сребро, тежи 2,40 гр. От-
крита в извора на Айтоски-
те бани. (Намира се в Исто-
рическия музей в София).

KWSTANDIN  D - 
КОСТАНТИН ІV – 
COSTANTIN IV

(1365-1373 г.)
Лицева страна – царят е 

на кон, с лице обърнато на-
дясно.

Н а д п и с – нечетлив 
освен арменска дума в не-

завършен вид (ХАЙО ). 
[Допускам, както е по тра-

диция, началото след-
ва да е било “Костантин 

ІV цар на арменците” /ХА-
ЙОЦ – род. падеж/ – А.Г.]
Гръбна страна – лъв, 

обърнат наляво, а в сво-
бодното поле един изпра-
вен кръст.

Н а д п и с – нечетлив.
Сребро, тежи 1,85 гр. (вж. 

монета 7). (Намира се у г-
н А. С.)

Поради нечетливост на 
надписите малко е съмни-
телно тази монета да при-
надлежи на цар Костантин 
ІV.

Медна монета на Костан-
тин ?(по автора):

Лицева страна – царят на 
кон, обърнат наляво.

Н а д п и с – нечетлив.
Гръбна страна – лъв с 

обърната наляво глава, от-
към гърба му в свободното 
поле изправен кръст.

Н а д п и с – 
нечетлив, едва личат чет-

ливо Q A... S I [на българ-
ски ...КА...СИ... – А. Г.]

Мед, тежи 2 гр. Намира 
се в Историческия музей в 

АРМЕНСКИ 
МОНЕТИ В БЪЛГАРИЯ

Шумен. Монетата е наме-
рена в околностите на гра-
да.

Директорът на музея, 
уважаемия г-н Моллов, ми 
предостави тази монета 
за проучване, ала въпреки 
всичките ми усилия надпи-
сът остана неразчетен (вж. 
монета 8). 

Освен тези проучени ар-
менски монети в България 
се намират многобройни 
римски монети, някои от 
които имат връзка с армен-
ски имена. Следващият ек-
земпляр, който купих заед-
но с други римски монети е 
един от тях:

MA*KWS  AU*ELIWS 
– MARCOS AURELIOS

(161-180 г.)
Лицева страна – бюстът 

на царя с образ, обърнат 
надясно.

Н а д п и с – Antoninus 
Avc. Armeniaсus (Анто-
нинус Августос побе-
дител на Армения).

Гръбна страна – (част от 
надписа позаличен ... сos 
ІІІ ARMEN). Сечена около 
164 г. сл. Христа. Изобра-
жението представлява Ар-
мения, която е седнала и 
плаче (вж. монета 9). 

Сребро, тежи 3,50 гр. (На-
мира се у г-н А. С.)
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ДЪЛГА ВЕЧЕР
САНТИМЕНТАЛЕН РАЗКАЗ 

ОТ АХАСИ АЙВАЗЯН

Тяхната интимна бли-
зост се беше толкова за-
дълбочила, че не ставаше 
и дума за вида на биологи-
ческия им произход и при-
надлежност. Госпожа и ку-
ченце. Те си бяха подали 
ръце и се подкрепяха вза-
имно, за да може всеки от 
тях да се спаси от самота-
та. В живота и на двамата 
се бяха случвали много съ-
бития и сегашното им поло-
жение удовлетворяваше и 
ласкаеше и двамата.

Когато Кохарик бе на-
пуснала първия си мъж, тя 
изживя женската си тра-
гедия, но тази трагедия съ-
държаше вътрешна сила и 
ентусиазъм, още повече, че 
около нея цареше оживле-
ние.

Когато си отиде и втори-
ят, ударът бе сравнител-
но по-лек, но тя не може-
ше да си представи живота 
без близък, интимен мъж и 
страданието й я измъчваше 
периодично...

Тя имаше приятели: едно-
го обичаше тя, друг пък се 
стремеше към нея, но така 
или иначе накрая всички 

я изоставиха... “Напусна-
та” – тази дума звучи ра-
няващо, болезнено за вся-
ка жена. Но е необходимо 
да се каже и обясни – ня-
кои от напусналите я на-
право не съществуваха фи-
зически, други се стопиха 
и изчезнаха сред множес-
твото, трети отлетяха в не-
битието. Така че това, ко-
ето ставаше, е истинското 
лице на живота и по-специ-
ално на женския живот.

Когато я напусна пос-
ледният, който по-продъл-
жително бе пребивавал у 
госпожа Кохарик, тя го въз-
прие по-меко, защото от-
ношенията между двамата 
бавно посърнаха и не пре-
дизвикаха бурни чувства. 
Тя привикна към това пре-
ходно състояние и полека-
лека се приспособи към 
този начин на живот.

За да разсее самотата 
си, тя реши /посъветваха я 
и други/ да си има кученце. 
Дълго търси, избираше по-

роди накрая намери едно 
клепоухо, късокрако кучен-
це. Отреди му място в ста-
ята си, на мястото на ин-
тимния. Заедно обядваха, 
заедно седяха на креслото, 
спяха заедно – кученцето в 
нозете й в края на крева-
та. Близостта им бе вза-
имна и топла. Тя дори и в 
трудни обстоятелства и ус-
ловия мислеше и се гриже-
ше повече за кученцето, от-
колкото за себе си. И сега 
живееха тихо, кротко, ща-
стливи.

И изведнъж, в един обик-
новен ден телефонът не-
очаквано звънна. Тя не 
очакваше никого и от нико-
го нищо не очакваше.

В слушалката, след две 
повторения, прозвуча поз-
нат глас.

- Аз съм... – нежно, тихич-
ко, виновно каза мъжът.

- Ти ли си? – попита Ко-
харик.

- Как си? – се чу със за-
къснение в слушалката.

- Средна работа... жи-
вея... – погледна тя към ку-
ченцето и под напора на 
вътрешното чувство, за 
да не чуе неговия въпрос 
“Сама ли си?”, отвърна – 
Имам си куче...

- Така ли? – отвърна в 
слушалката.

- Да!...
После и двамата мълча-

ха дълго. И той, и тя диша-
ха тежко.

-Ти какво си правил?... 
Къде беше? – попита Коха-
рик.

-Ех,... знам ли... Не ме ин-
тересува вече... Бях дале-
че... – и за да превари ней-
ния въпрос, измърмори -  И 
аз съм самотен...

-Не се ли ожени?...
-Не ... Така и не се оже-

них... – помълча, помълча и 
в слушалката се чу мек, то-
пъл интимен глас – Не ис-
каш ли да се видим?...

По тялото на Кохарик 
премина тръпка, познат 
трепет, тя придърпа слу-
шалката към себе си, стана 
и тихичко отвърна:

-Не зная...
-Хайде да се срещнем! – 

настоя гласът в слушалка-
та.

Кохариг тутакси помисли 
за неудобството да приеме 
поканата или по-скоро да 
се върне към друг начин на 
живот. Помисли, че тряб-
ва да се раздели с кученце-
то... Иначе безсмислена ще 
е тяхната интимност. И тя 
дълго мисли: способна ли е 
да махне кученцето...

-Защо мълчиш?...
Тя не знаеше какво да му 

отговори... Имаше два из-
бора: или той, или кучен-
цето. За миг се оживи, но 
чувството й леко замря. 
Гледаше кученцето, то пък 
– нея. Зад стъклата на про-
зореца денят преваляше 
и вечерта обещаваше да 
бъде дълга... 

 Превод:  Агоп 
ОРМАНДЖИЯН
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        Този път, драги читатели, ви запознаваме с крилати 
слова, известни или не чак толкова, но произходът и зна-
чението им се знаят от малко хора.
ДОЙДОХ,  ВИДЯХ, ПОБЕДИХ / Eka, teas, hax2eci / Ка-
зал го е Юлий Цезар на свой приятел след превземането 
на Рим. За това разказва древногръцкият писател от Бе-
отия- Плутарх /46- 126 г./ в написаната от него биография 
на Цезар. Разказват, че в 47г., когато Цезар тържествено 
влязъл в Рим, тези думи били написани върху плакати, но-
сени от манифестиращите. Изразът е известен на латинс-
ки /Veni, Vini, Vici/. Означава бързо решаване на някаква 
сложна задача до нейния победен край.
АЗ  ОТИВАМ  ДА СЕ  ИЗПРАВЯ,   ДА  ВОЮВАМ  И  ДА  
ПОБЕЖДАВАМ /Es gnwum em kangnelwu, kwvelwu 7 hax2elwu 
/  Изразът е включен в баснята “Мъдрият воин” на сред-
новековния арменски баснописец Бардан Айгеци. Ето и 
баснята: “ Един мъдър войник отивал на война, но куцал и 
с двата крака. Някой от съвойниците му казал:”О, жалки 
човече, за къде си се запътил? Тебе веднага ще те убият, 
защото не можеш да бягаш.” А той му отвърнал: “О, глупа-
ко, аз не отивам на война, за да избягам от бойното поле, 
а да се изправя срещу врага, за да воювам и да победя.” 
Изразът означава проява на силна воля, решителност, 
смелост и самоотверженост.
КОГАТО ПЛАНИНАТА НЕ ОТИВА ПРИ МОХАМЕД, МО-
ХАМЕД ОТИВА ПРИ ПЛАНИНАТА (E8b sa8y 9i gnwum 
Mwhameti mwt, Mwhametn 1 gnwum sa8i mwt)
Изразът се тълкува различно. Някои смятат, че произ-
хожда от притчите на Насредин ходжа, широко разпрост-
ранени сред източните народи. Други предписват израза 
на италианския пътешественик Марко Поло (1254-1324). 
Той разказва, че в Багдат някакъв обущар поискал да до-
каже на Халифа преимуществата на християнството и за 
доказателство заповядал на планината да дойде при него 
и тя се придвижила. Английският философ Бейкън (1561 
-1626 г.) в 1597 г. в трактата си “ За храбростта” разказва, 
че Мохамед обещал на народа си със собствени сили да 
помръдне планината. Опитва се и не сполучва. И тогава 
казва:” Е, какво пък, ако планината не желае да дойде 
при Мохамед, значи, че Мохамед трябва да отиде при 
планината”. Изразът се употребява в случаите, когато 
чрез компромис трябва да се реши някой въпрос.

КРИЛАТИ   ЛИ   СМЕ    С     
КРИЛАТИТЕ СЛОВА?

ЧЕТЕТЕ В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ:

- Серж Чурук, президент на “Алкател”,  спечелва 
договора за създаване на GSM мрежа в Армения 

- Гост на кулинарната ни рубрика “Сол и пипер....
На око!”-  Саркис Антреасян 

- В рубриката “Култура” - Петрос Адамян артист от 
световна величина. Признат за най - добър Хамлет 
през втората половина на 19 век в световен мащаб
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КОНКУРС ПОСВЕТЕН НА 1-ВИ ЮНИ 
ДЕНЯТ НА ДЕТЕТО

Вестник “ Парекордзагани ЦАЙН ” 
П О К А Н В А

деца до 12-годишна възраст
да участват в конкурс 

за рисунка и поезия на тема 
“ДЕТСТВОТО Е МОЯТА ПЛАНЕТА”

Материалите, придружени с кратка автобиография, 
се приемат в редакцията на вестника на адрес: 

ул.”Отец Паисий” 29, ет. 1 или  на e-mail: agbu.voice@abv.bg

Краен срок: 20 – ти май 2006 г.

Отличените творби ще бъдат поместени в брой 21-ви.

Нашите малки участници ще бъдат 
изненадани с оригинални награди.

Смятам, че като предста-
вям описанието на тези ар-
менски монети, съм изпъл-
нил и един морален дълг с 
оглед съзнаването на тях-
ната значимост, запазва-
не и грижливо съхранение. 
Имам желанието всеки наш 
сънародник, особено наши 
златари, които боравят 
със стари монети, да бъдат 
внимателни с тях и да не ги 
претопяват за направа на 
различни украшения.

 Шумен, 1938  
   

Аршаг КЬОТЕНЕДЖИЯН 

Бележки от преводача:
1. Транскрипциите на ар-

менските имена са напра-
вени съобразно фонети-
ката на арменския език, 
която е съществувала в да-
дената историческа епоха. 
Така се срещат и в техните 
латински транскрипции.

2. През периода на ар-
менската държава Киликия 
(1085-1375) с южна граница 
Средиземно море, надпи-
сите по монети, ктиторски 
надписи, надгробна епита-
фия и др. са на арменски и 
с арменски букви. (Армен-
ската азбука е създаде-
на от Месроб Мащоц през 
404 г. /други посочват 405, 
респ. 406 г./)

Превод: Агоп ГИЛИГЯН

АРМЕНСКИ МОНЕТИ ...

B=\kakn ha8ce8

G*IPIC    AVELI    
|AT     MA*D   !

MAHANWUM,     QAN    
AIDS- IC

Journal of American Medical Assotiation b=\ka-
kan handesi ame8ikajan tvajlne8wv, ve85in 
ta8ine8in AMN-wun g8ipy mahacwu ba8dwu2jwunne8i 
qanakwv zgaliw8en ge8azancel 1 AIDS-y: Ame8ikjan 
gitnakanne8y,   w8wnq   ajd  tvajalne8in en stacel  
\nw8hiv nw8, aveli stwujg ma2ematikakan mwdeli 
ogtagw8]man, l85w8en anhangstaca] en ajn 
banwv, w8 vi8wusi ar57 anpa\tpan 1 mnwum ta8ec 
ma8dkanc zgali masy:

Yst nw8 tvjalne8i, w8 h8apa8akel 1 
hivandwu2jwunne8i hskwxwu2jan 7 na[apanman 
kent8wny ( CDC ), g8ipi vi8wusy ta8ekan 36 haza8 
ma8dwu mahvan pat0ar 1 darnwum: E2e 1967- 77 
2vakanne8in mahvan pat0arne8y vi8wusi het 
kapecin 16 263 depqwum, apa 1998- 99 2vakanne8in 
ajd cwucani\y a0ec- hasav 64 684-i, ajsinqn 9w8s 
angam: Na[kinwum g8ipic ta8ekan mahacwu2jwunn 
ha\vvwum 18 20 haza8wv:

In9pes n\vwum 1, w8pes mahacwu2jan pat0ar, g8ipy 
zgaliw8en ge8azancwum 1 AIDS-y: Ajd hivandwu2jan 
dexw8ajqajin 2e8apiaji nva0wumne8y 2wujl tvecin 
nvazecnel mahacwu depqe8y 1995 2vakani 51 000-
ic min97  2001  2vakani 15 000: Isk g8ipi pavazdi 
a8djwunavetwu2jan nkatmamb exa] aknkaliqne8y 
9en a8da8acvwum, manamand e2e [wsqy 65 ba848 
ta8iqi ma8dkanc masin 1:

In9pes n\ec AMN arwx5apahwu2jan 7 swcialakan 
]arajwu2jwunne8i na[a8a8y, aj=m qi9 ban 9i a8vwum, 
w8peszi g8ipic pa\tpanel riski [wumby: Ta8ecne8i 
arwx5wu2jan apahwvman  ]8ag8i \85anakne8wum 
kata8vwum en anv0a8 s8skwumne8:

Sakajn na[atesvwum 1 yndlajnel patvazdman  
yndg8kwumy, 2wujl talwv s8skel ajd ]8ag8wv 
hivandanwc texa3w[va]ne8in aranc b=\ki n\a-
nakwumne8i:

Gitnakanne8y naeu pa8zel en, w8 jwu8aqan9jwu8 
ta8i 11 haza8 mah 1 texi wunenwum hajtnvwx 
vi8wusic va8akvelwu heteuankwv:

@eeu ajs hivandwu2wuny aveli ha0a[ hama8vwum 
1 min9 hing ta8ekan e8e[ane8i vi8wusajin 
hivandwu2jwunic mahanalwu pat0ar, pa8zvel 1, w8 
depqe8i 78 twkwsy g8ancvwum 1 henc 65- ic ba848 
ta8iqi ma8dkanc \85anwum:                   

Aryni c3ov. Wa3ox 2ori ly-na3in girjovm 

g/gda/ ‘okrig traqdawa3r e5 ordy. 

hykia;n ov iraganov;3ovnu abrovm yn 

go.k6go.ki1

Hin awantov3;u nor g3ank sdaxaw  Aryni 

c3ov.ovm5 yrp Wa3ox 2ori marzovm dy.i 

ovnyxaw a-a]in donu1

8Sa sgizp e $))) dariwa m,agov3;i5 oru 

gorxryl ynk #)6$) dari a-a]5 6 asovm 

e cinycor/nyri miov;3an naqacah Awac 

Harov;3ovn3anu 

6 A3s0r ‘or2ovm ynk wyragancnyl cinycor/

ov;3ovnu` ha.ortylow nran arwysdi 

,ovn[19

 

A3s donu anxgaxwyx Aryni c3ov.povm5 ori 

‘o.oxnyru zartaryl ein ga.nov dagarnyrow 

8Aryni9 anov,aham cininyrow1 Cinycor/ 

Sywag Simon3anu myz sdibovm e ‘or2yl 

!) 0rwa 8Aryni9 yv asovm5 or ta   ty- 

maja- e1 Qa.o.i h3ov;u anmahagan e1

8Isgagan arynin qa.o.i dysag e5 mia3n 

Aryniovm ajovm e1 Dysnovm yk myr donasy.

anu link e aryni cinov dysaganinyrow5 

isg myr gana3k ;qyl yn ^)) gdor lawa, 

h3ovryrin h3ovrasirylov hamar1 Ho.i 

parkyry myr sy.ani wra yn7 ty.25 qa.o.5 

;ovz5qn2or5 ungov3z5 dnagan banir5 ly-

na3in my.r7779 6 asovm e Simon3anu1

Izovr [e or ]rhy.y.ix hydo No3n tovrs 

e ygyl dabanix yv Ararad3an qonaw 

ta,dawa3rovm dngyl e hynx aryni qa.o.i 

or;u1 Ta a-asbyl e5 ;e iraganov;3ovn 

n,anagov;3ovn [ovni1 Garyworu a3n e5 ;e 

ajovm e aryni ka.xraham5 isg in[bys 

yn Aryni cinov dysaganinyru a3t nov3n 

qa.o.ix badrasdovm badmovm e &@6am3a 

“a’ovl <azar3an babigu7 8Law cinov 

777Ha3asdani garmir cinin

KA>XR G#ANK
A3xylov;3ovn qa.o.i 

ha3rynik ARYNI c3ov.
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Накитите са част от чо-
вешкото ежедневие. Гиз-
дим се с тях по време на 
различни ритуали, празни-
ци, тържества. Те до голя-
ма степен определят стила 
на човека.

Накитът е използван от 
най-древни времена как-
то от жените, така и от мъ-
жете. Различните накити 
до ден днешен са свърза-
ни с различни поверия. Те 
стават израз на художест-
вения стил на човека, били 
са и си остават елемент от 
културната традиция. Рядко 
се случва хората да не  се 
окичват с накити по време 
на свещени ритуали. Често 
накитите са били ярък по-
казател и за социалното 
положение на индивида.

Сред арменците наки-
тите имат свое специфич-
но място. Не случайно ар-
менците са носили и носят 
накитите по най-уязвимите 
места на тялото – главата, 
ушите, гърдите, шията, поя-
са, ръцете и по краката.

Арменецът е носил опре-
делени накити – гердани от 
мъниста, кърпа за прибира-
не на косата, украсена със 
скъпоценни камъни, грив-
на, пръстени и колан-кемер 
/поясок/.

Арменките пък са изпол-
звали повече от 100 накита 
главно от благородни мета-
ли, които, както знаем, са 
унищожители на микроби. 
Женските накити се упот-

ТРАДИЦИИ
Всичко ново е добре забравено старо

ребяваха и по тради-
ция се употребяват 
не само проформа, а 
и по значение и съ-
държание. Кълбовид-
ните обеци симво-
лизирали слънцето, 
което на свой ред е 
било символ на сест-
ра, жена, живот. Мно-
зина са употребявали 
обеци във формата на 
луна или полулуние, 
а различните скъпо-
ценни и полускъпо-
ценни камъни са има-

ли значение на талисман, 
на лечебно средство. Наки-
тът за глава с бадемовид-
ни мускали, висулки, в т. 
н. начелника /чакатаноц/, 
символизирал връзката 
жена-Луна. Тънките, ситно 
изплетени плитчици пре-
дизвикали силен интерес в 
Армения главно сред мла-
дежите. Мнозина смятат, 
че те са взаимствани от 
чернокожите. Но не е така. 
Ето истината: жените бла-
городнички и аристократки 
от Васпураканското Армен-
ско царство край езеро-
то Ван са носили на глава-
та си от 40 до 50 плитчици, 
закрепвани върху главата и 
украсявани с тънки сребър-
ни синджирчета и дребно 
мънисто. Върху събраните 
на кок коси е стоял винаги 
едър сапфир. И върху чака-
таноца, и върху триъгълна-
та кърпа, покриваща част 
от бузите, са  били окачва-
ни висулки от скъпоценни 
камъни или златни парич-
ки, символизиращи новия 
живот.

През последните години 
в Армения, както и в дру-
ги страни на света, нами-
ра приложение пиърсингът 
при юношите и младежите. 
Това са обеци, които окач-
ват момчетата  и момиче-
тата на ушите, носа, устна-
та или забождат на бузите, 
челото, носа топчета от 
благороден метал, поняко-
га украсени с полускъпо-
ценни камъни. Тези накити 
предизвикват недоволство-
то и упреците на възраст-
ните. Но мнозина не знаят, 
че златната обеца на носа, 
сребърния гнид/обеци на 
ушите и на мъжете/ ар-
менците носели още в на-
чалото на XIX в. Например 
носната обеца е била укра-
сявана с двусантиметров в 
диаметър сапфир. Носели я 
жените и девойките от ар-
менските провинции Топс, 
Хайк, Парскахай /Персийс-
ка Армения/, Вайоц цор.

Многобройните армен-
ски носии са били украся-
вани със съответния ком-
лект накити – метални, 
бисерни, златна сърма. 
Жените /благороднички-
те от Васпураган/ са носе-
ли гривни с цветни украше-
ния и съответно гравирани 
с образи на животни, а мъ-
жете са носели сребърни 
гривни на врата – златни и 

 9
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Архитектурен план на Арменска Апостолическа 
Православна Църква

 “Св. Месроб Мащоц” град Ямбол
Architectural plan of Armenian Apostolic Orthodox Church 

st.Mesrob Mashtotz in Jambol

Банкова сметка за дарения:
Първа Инвестиционна Банка

8600  Ямбол Ул.”Търговска” N 14
Банков код    15074009   
Банкова сметка в BG лв.  5047942604 
Банкова сметка в US $  5147942608 
Банкова сметка в евро   5447942609

 Адрес: 8600 Ямбол, ул.”Опълченска” N 2
Председател на АЦН: Соня Аршавир Ховнанян

Teл. 046/ 322 24; факс: 046/ 663 156
GSM:0888158956

E-mail: arm_church_jambol@abv.bg

АЦН гр. ЯМБОЛ НАБИРА СРЕДСТВА ЗА 
ИЗГРАЖДАНЕТО НА ХРАМ

Благороден министър, 
превъзходен съветник, ус-
троител на света, уреждащ 
с остър ум делата на наро-
да, завършващ сполучли-

во важните въпроси на хо-
рата устроител на сградата 
на щастието и благополу-
чието, съветник на “стъл-
бовете” на военните похо-
ди и величието,  обкръжен 
с многото милости на все-
вишния владетел, понас-
тоящем велия на Филибе, 
моят везир Исмет паша, 
нека Всевишният продъл-
жи величието му, най-спо-
собен измежду мюсюлман-
ските кадии, най-добър от 
управниците на правовер-
ните, рудник на доброде-
тел и сигурно знание, изди-
гащ високо знамената на 

ФЕРМАН 
на Султан Абдул Meджид,

син на Махмуд II(1839-1861)
Превод от османотурски език: ст.н.с. 

I ст. д-р.Стоянка Кендерова
СУЛТАНСКА ТУГРА:

Абдул Меджид,син на Махмуд II,винаги победител
шериата и религията, при-
емник на знанията на про-
роците и небесните прате-
ници, отличен с голямата 
милост на все помагащия 

владетел, мев-
ляна на кадия-
та на Филибе, 
нека се умно-
жават добро-
детелите му, 
когато пристиг-
не височайши-
ят ми султан-
ски подпис,да 
бъде известно 
следното:

Докладите, 
които са под-
печатани с пе-
чатите на Пат-
риарха и на 
/членовете на/ 
Миллетският 
меджлис, каз-
ват да се обър-
не внимание и 
даде разреше-
ние на всеки, 

който донася и съобщава 
за техните почитани об-
реди.В украсения със сул-
танско послание мой висо-
ко славен берат, връчен на 
ръка на епископ Агоп, Ар-
менски патриарх на Истан-
бул и на подведомствените 
му, гордост /и/ избраник 
на християнския миллет, 
нека продължи високият 
му ранг,се съдържат усло-
вията /за тяхното изпълне-
ние/.

Открай време при из-
вършване на /религиоз-
ните/порядки и за да дой-
де раята в църквата “Сурп 

Киворк” /”Свети Георги”/
,която е специално за ар-
менския народ и се намира 
в околия Филибе, влизаща 
в / границите на/ негово-
то патриаршество,се бие 
клепало. По същото време 
от страна на някои лица се 
върши вмешателство.

За да се издаде свещена 
моя заповед с цел прекра-
тяване на случаите на вме-
шателство, бе помолено 
с изложение, благополуч-
но донесено до щастливия 
ми праг /и/ подпечатано от 
страна на споменатия пат-
риарх,/както/ и с печатите 
на/членовете на/ споме-
натия меджлис. Описаните 
условия са отбелязани /и/ 
се съдържат в споменатия 
вече височайши мой бе-
рат, даден на споменатия 
патриарх. Регистрирано е 
и е посочено, че съм издал 
свещена заповед за подоб-
ни /обстоятелства/.

Вие, които сте спомена-
тите валия и мевляна и сте 
запознати със случая, че 
при подобни /обстоятелст-
ва/ мюсюлманското насе-
ление обезпокоява с доста 
шум /арменското населе-
ние/,когато се бие клепа-
лото, да внимавате и да 
не се допускате вмеша-
телство от ничия страна.
Да следите и да проявява-
те старание щото при таки-
ва случаи никой да не вди-
га повече шум.

Така да знаете и да има-
те доверие във височайшия 
ми знак!

 
Написано в края 

на благословения 
месец рамазан 

1265 година 
/10-19 август 1849 г./ 
в добре защитения 
Константинопол.

ти и видимо отпуснати от 
непринуденото посреща-
не, гостите се изкачиха по 
стръмните стълби към ар-
менската църква. След 
църковната служба царско-
то семейство, придруже-
ни от д-р Рупен Крикорян, 
председател на Епархийс-
кия съвет на Арменска-
та Апостолическа Правос-
лавна Църква в България, 
се насладиха на музикал-
ния спектакъл, предста-
вен от арменско училище 
„Виктория и Крикор Тю-
тюнджиян”, с изпълнения-
та на вокална група „Шарл 
Азнавур” с ръководител 
Хрипсиме Товмасян и ре-
цитал на ученици, на про-
чувственото изпълнение на 
„Арменци” от П.К.Яворов, 
изпълнено от инж. Саркис 
Гарабедян, на танцова гру-
па „Гарабнер” с ръководи-
тел Армине Марукян.

Пред журналистите Н. В. 
Симеон II каза, че посеще-
нието му днес е отговор на 

отлагана от три години по-
кана, която най-после се 
е осъществила. „Арменци-
те са признателни за топ-
лия прием и гостоприем-
ство, което България им 
оказва. Основен принос за 
това има дядо ви. Пазите 
ли някакъв спомен?” – бе 
запитан от журналистите 
Симеон II.  „За добрите от-
ношения винаги се е гово-
рило. Помня от майка ми и 
баща ми. А аз мисля, че е 
голям принос за България 
да има арменци. -каза Си-
меон II. 

След традиционното гос-
топриемство с арменски 
коняк и домашно пригот-

вени бели курабии в кан-
целарията на църковното 
настоятелство, гостите се 
поздравиха с празника с 
червено боядисани велик-
денски яйца. 

Създаде се непринудена 
връзка между присъства-
щите. Всеки пазеше няка-
къв спомен от цар Борис и 
искаше да го сподели. Н.В. 
Симеон II и царица Марга-
рита общуваха свободно 
с всички. Те бързо стопи-
ха  гранците на наложени-
те заблуждения, които раз-
делят народа от неговият 
цар.... 

Хрипсиме ЕРНИАСЯН

АРМЕНСКАТА ДУХОВНА 
СЕМИНАРИЯ ПРИ 
АРМЕНСКАТА  
ПАТРИАРШИЯ В 
ЙЕРУСАЛИМ
НАБИРА КАНДИ-
ДАТИ ЗА НОВАТА 
УЧЕБНА 2006-2007 Г.
Изисквания: Кандидата трябва да е арменец, да 
владее родния си език говоримо и писменно и да 
е над 14 години. Всички разходи  по обучението, 
поддръжката и пътните на одобрените кандидати 
се поемат от Арменската Патриаршия. 
За информация: 032/632 804 –канцелария на АЦН-
Пловдив и  GSM: 0898344654 – Овсанна Язъджиян.
Срок за записване до 31.06.2006 г.

ИЗПЪЛНЕНО ... 1

АРМЕНСКО 
ЦЪРКОВНО 

НАСТОЯТЕЛСТВО 
ПЛОВДИВ

 
О Б Я В Я В А

ОТ 01.11.2005 Г. 
ПРЕЗ ЗИМНИЯ 

ПЕРИОД ЦЪРКВА 
“СУРП КЕВОРК” 
гр. ПЛОВДИВ ЩЕ 
БЪДЕ ОТВОРЕНА 
ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

ОТ 10.00 ДО 
15.00 часа

14.

25.

ВИЖДАНЕ НА СВЕ-
ТИЯ КРЪСТ ГОСПОДЕН

 E8euman Swu8b {a9

28.

Hamba84wumn Q8istwsi
ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

празнуват Хампарцум, Хампо, Харо

Ek8w8d }axkaza8d
ВТОРА ЦВЕТНИЦА

По случай 60 – годишния си юбилей
театрален състав 

“Хагоп Баронян” град Пловдив 
:: КАНИ ::

всички бивши участници в трупата 
и любителите на театъра 

на обща сбирка! 
Датата е  3 юни – събота  

2006 г. от 18.00 ч.
Мястото е: нашият 

Арменски Дом на Културата 

От организационния съвет.

КАЛЕНДАР 
за м. МАЙ

ДА СЛУЖИШ НА КУЛТУРАТА 
ОЗНАЧАВА ДА СЛУЖИШ ЗА 

ВЪЗХОДА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

В музея за църковна утвар 
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ЛОНДОН, 6 октомври. Вискаунт Брайс, бивш посланик 
на Великобритания в САЩ, каза, че достигналата до него 
от много източници информация за 800 000 избити армен-
ци от месец май е твърде правдоподобна. Почти цялата 
нация е била унищожена, заяви той, и не можа да си пред-
стави никакво престъпление в историята, което да е “тол-
кова отвратително и широкомащабно.”

 The New York Times, 7 Октомври, 1915

Улолтър Бенджамин опис-
ва снимката като документ 
за “картината на престъп-
лението”; тази снимка сви-
детелства за престъпление 
от чудовищен мащаб. През 
1915 г. залязващата Осман-
ска империя стартира пог-
ром срещу арменското на-
селение в източна Турция 
с фалшивия предтекст, че 
то поддържало руската 
инвазия. Десетки хиляди 
мъже са застреляни и сто-
тици хиляди жени и деца 
са пропъдени от домове-
те им и отведени в Сирия 
и Ирак. Разстрели, предна-
мерен глад, масови пале-
жи и удавяния довеждат до 
малцина оцелели. Общият 
брой на загиналите достига  
един милион души.

Тази снимка все още по-
ражда дискусии; до ден 
днешен турските историци 
оспорват какво се е случи-
ло с арменците. Постоян-
ното отричане на геноцида 

от турска страна е повлия-
ло на много личности: “Кой 
днес говори за арменските 

кланета?” - пита Адолф Хит-
лер през 1939 г. Това е ано-
нимна фотография, но има 
други подписани и доку-
ментирани снимки, свиде-
телстващи за зверствата.

Снимка като тази е ценна 
улика. Телата са заснети в 
цял размер – потресава-
ща гледка на около триде-
сет жертви, в което съзира-
ме истината за стотиците 
пострадали. Смъртта тук е 
нещо обикновено и повта-
рящо се. Главната причина 
за нея – гладът – е доста-
тъчно забележима.

Друга серия от снимки 
на загиващи и умрели ар-
менци в източна Турция и 
Мала Азия през 1915 г. е 
била направена от Армин 
Т. Вегнер, немски офицер, 

служещ в 6-та османска ар-
мия. Бележките, писмата и 
фотографиите на Вегнер са 
важни доказателства, ко-
ито показват разстреля-
ни хора, уморени от глад 
и захвърлени в отворени 
гробове. Международни-
ят отзвук относно кланета-
та продължава през и след 
Първата Световна война. 
Когато в Берлин през 1921 
г. един оцелял арменец 
убива посред бял ден Тала-
ат Паша, главният подстре-
кател на кланетата, съдът 
го оправдава.

Ричард Г. Хованисян, 
Възпоминание и отричане: 
Въпроса за арменския ге-
ноцид. Детройт, 1998 г.

Източник на снимката и 
текста към нея: Photos that 
Changed the World; edited 
by Peter Stepan; published 
by Prestel in 1999

AGBU ОРГАНИЗИРА 
КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА 

БЪДЕЩЕТО НА АРМЕНИЯ
Харвардската Арменска 

Общност посрещна над 
85 студенти и млади про-
фесионалисти пристиг-
нали в “Harvard Graduate 
School of Education” в 
Кембридж, за да вземат 
участие в първия между-
университетски форум за 
международно развитие. 
Организирана от AGBU, 
целодневната програма 
предизвика участници-
те да разгледат ролята на 
Диаспора за развитието 
на Армения и да предло-
жат идейни проекти за из-
граждане на едно по-сил-
но, по-благоденстващо 
отечество.

Там присъстваха сту-
денти от Арменската Сту-
дентска Асоциация на  
училищата Bentley, Boston 
College, Boston University, 
Brown, Columbia, Duke, 
MIT, Northeastern, St. 
Joseph’s College, Stanford, 
Tufts, University of 
Pennsylvania. 

“Конференцията нака-
ра всички присъстващи 
да осъзнаят колко мно-
го възможности, талант и 
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опит имаме”– каза Нина 
Куюмджиян, второкурс-
ничка в Харвард. - Първа-
та крачка винаги е пораж-
дала идеи и е създавала 
колектив от хора, обеди-
нени около тези идеи и аз 
искрено вярвам, че кон-
ференцията постигна точ-
но това.”

На конференцията бяха 
представени широк кръг 
от гости, които  описва-
ха различни страни от ар-
менската действителност 
като благотворителност-
та, стопанството, окол-
ната среда, политиката, 
културата. Сред тях бяха 
Карол Асланян, член на 
главния съвет на AGBU и 
отговорник по образова-
нието; Нубар Афеян, осно-
вател на “Армения 2020” и 
CEO; Джейсън Сохигян, 
представител на проек-
та “Armenian Tree”; Браян 
Ардуни, изпълнителен ди-
ректор на Арменското Об-
щество на Америка, и Том 
Самуелян, декан на Прав-
ния департамент на Аме-
риканския Университет в 
Армения и основател на 

“Турция няма да признае геноцида над арменския на-
род”-каза премиерът Реджеп Ердоган.

До този момент Геноцидът над арменците е признат от 
15 страни, включително и Русия. Признаването му от Тур-
ция ще доведе да законни искове от страна на арменците 
за възвръщане на правата над техните територии и мате-
риална компенсация за нанесените щети и страдания. 

В създадените нови условия за приемането на Турция 
в Евросъюза, Европарламентът в своята резолюция съ-
ветва Турция да признае Геноцида. Предишните условия 
за приемането на Турция в ЕС, които тя отказа да прие-
ме, бе признаването на Кипърската държава, поради ко-
ето ще й се наложи да освободи северен Кипър, окупиран 
през 1974 г., и да предаде властта на кипърското прави-
телство, което ЕС признава като единствена легитимна 
власт на острова.

ПЦ

ТУРЦИЯ НЯМА 
ДА ПРИЗНАЕ 
ГЕНОЦИДА

ФОРУМ НА ООН
“ГЕНОЦИДЪТ - ПРЕДИ И СЕГА”

КОНГРЕСМЕН 
ШЪРМАН 

ТЪРСИ ОБЯСНЕНИЕ 

Конгресмен Брад Шър-
ман попита щатския сек-
ретар Кондолиза Райс по 
време на нейния доклад 
пред Комитета по между-
народни отношения, защо 
администрацията на Буш е 
предложила да се наруши 
съгласието от 2001 г. между 
Белия Дом и Конгреса да 
се балансира равенство-
то във военните помощи за 
Армения и Азербайджан.  
Демократът от Калифор-
ния отбеляза, че “админис-
трацията е изискала близо 
40% повече военна помощ 
за Азербайджан отколкото 
за Армения, въпреки  нео-
фициалното споразумение 
между администрацията 
и Конгреса да се поддър-
жа равенство между две-
те страни в това отноше-
ние. До това неофициално 
споразумение се достигна, 
след като ние позволихме 
на президента да отмени 
секция 907 от Акта за Под-
крепа на Свободата, която 
преди това ограничаваше 
всякаква военна помощ за 
Азербайджан. Като се имат 
предвид наскорощните зап-
лахи на азербайджанския 
президент да възобнови 
военните действия, както 
и неофициалното споразу-
мение с Конгреса, надявам 
се, че ще се продължи ба-
лансирането на военната 
помощ зам двете страни”. 

Конгресмен Шърман за-
върши своите коментари 
с пояснението, че “изис-
каната икономическа по-
мощ за Армения от стра-
на на администрацията е с 
1/3 по-малко от отпуснати-
те средства през финансо-
вата 2006 г. “Убеден съм, че 
за 2007 г. Конгресът ще от-
пусне не по малко средст-
ва от тези през 2006.”

На 30 март тази година 
„Парекордзаган” съспон-
сорира форум на ООН в 
Ню Йорк, носещ името “Ге-
ноцидът-преди и сега: на-
учени уроци за 21-ят век”. 
Със съдействието на посто-
янните мисии на Армения и 
Руанда в ООН форумът дис-
кутира първия и последния 
геноцид за 20 век, респек-
тивно арменския и руандс-
кия. Наблегна се на изваде-
ните поуки от тези събития 
както за настоящето, така 
и за бъдещето, и се комен-
тира ролята на ООН в пре-
венцията на евентуални бъ-
дещи геноциди 

Този форум беше орга-
низиран от Адриен Алекса-
нян, която е представител 
на „Парекордзаган” към 
ООН. Събитието привлече 
над 300 гости, сред които 
посланици, високопоставе-
ни служители на ООН, ака-
демици, представители от 
сдружението на неправи-
телствените организации 
към ООН, журналисти и ар-
менски общественици.

Някои от мисиите, които 

бяха представени на сре-
щата, включват Австрия, 
Австралия, Канада, Чехия, 
Дания, Ватикана, Ислан-
дия, Италия, Ливан, Мек-
сико, Нова Зеландия, Нор-
вегия, ЮАР и други. А от 
по-известните организа-
ции: Уницеф, Програмата 
за развитие към ООН, Ко-
мисията за бегълците, Ро-
тари интернешънъл.

Алексанян откри форума, 
като приветства публика-
та и представи Андреа Ка-
напел, международен ре-
дактор от Ню Йорк Таймс, 
която водеше форума. Тя 
от своя страна предста-
ви тримата събеседника: 
г-н В.Дадриян от института 
„Зорян”, г-жа Й. Даниели от 
международната организа-
ция по изучаване на  холо-
коста и геноцида, и г-н Х. 
Мендез, съветник на глав-
ния секретар на ООН Кофи 
Анан по превенция на гено-
цида.

Дадриян обективно пред-
стави случилото се по вре-
ме на арменския геноцид, 
като очерта модела на ма-

совото клане, което дос-
тига своя връх през 1915 г. 
и е системно отричано от 
страна на съвременна Тур-
ция. Във връзка със ско-
рошното си изследване от-
носно турските трибунали 
от 1918-1919 г., осъждащи 
“архитектите” на арменс-
кия геноцид, Дадриян по-
сочи обемната документа-
ция, която доказва вината 
на тези хора и ги осъжда 
на смъртна присъда.

Йаел Даниели, като из-
тъкнат психолог, споде-
ли  своята професионална 
работа с хора, потърпев-
ши от геноцида. Подчерта, 
че впечатления от усилия-
та да се възвърне тяхното 
достойнство са първа стъп-
ка към едно бавно възста-
новяване. Тя посочи кои са 
необходимите условия за 
едно възстановяване, кои-
то включват реални и сим-
волични компенсации, рес-
титуция, рехабилитиране и 
почитането на геноцида.

Господин Мендез гово-
ри за стратегията на ООН 
по превенция на геноци-
да. Той заяви, че трябва 
да се действа многостран-
но при една такава запла-
ха и отрази четири основни 
стъпки на превенция:  про-
текция на цивилните, пое-
мането на съответните от-
говорности, хуманитарната 
помощ и решаването на 
възникналия конфликт.

Последва дискусия меж-
ду тримата гости от трибу-
ната, като се посочваха 
прилики и разлики между 
първия и последния гено-
цид на миналия век, спо-
мена се за потенциална-
та роля на международния 
криминален трибунал и за 
текущата ситуация в Дар-
фур.

Дойде ред и за въпроси 
от публиката. Форумът бе 
закрит със заключителни-
те думи на представител от 
Руанда, който благодари на 
организаторите и на участ-
ниците.

Този форум е първи по 
рода си, като се има на 
предвид многобройната и 
високопоставена публика. 
Геноцидът беше признат 
като значимо и потресава-
що историческо събитие, 
което има своето място и 
приложение в съвремен-
ния свят.

Превод: Гари 
ДОЛМАЯН, стипендиант

Превод: Таквор  ТИЛКИЯН, стипендиант

АРМЕНСКИЯТ ГЕНОЦИД
1915 г.

ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ
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За израсналия в Лос Ан-
желис през 1950-те дизай-
нер на мокети Джеймс Ту-
фенкян най-силната му 
връзка с Армения през 
младежките му години е 
била кухнята у дома. От-
там е идвал мирисът на 
кардамон и карамфилче-
та, използвани от майка му 
за традиционните гозби. В 
кухнята Туфенкян е науча-
вал и истории от живота на 
дядовците и бабите си, ко-
ито избягали от Армения 
през 1890-те след серия 
кланета.

През 1981г. Туфенкян по-
сещава Армения за първи 
път и тогава животът му се 
променя. Той не може да 
търпи арменци да гладу-
ват и мръзнат, докато той   
живее охолно. Приема за 
свой дълг да помогне на съ-
народниците си.

Туфенкян е основател 
и изпълнителен директор 
на Tufenkian Carpets, чие-
то производство до 1993г. е 
било изцяло съсредоточе-
но в Непал. Но оттогава е 
отворена фабрика за ръч-
но тъкани килими и в Арме-
ния. До 1999г.  арменският 

ЗА ДИЗАЙНЕРА НА КИЛИМИ ДЖЕЙМС 
ТУФЕНКЯН И НЕГОВАТА ЛЮБОВ КЪМ АРМЕНИЯ

клон на Tufenkian Carpets е 
имал толкова големи прихо-
ди, че Туфенкян с тях осно-
вава фондация, която днес 
работи по над 50 проекта. 
Измежду тях е записването 
на арменска църковна му-
зика и компютърното обу-
чение на деца.

Фондацията спонсорира 
и група от 200 жени, т.нар. 
“бродиращи жени”, които 
изработват декоративни 
възглавнички. Те са търсе-
ни за хотелско обзавежда-
не. 

Туфенкян е собственик и 
на 14-стайния хотел Аван 
Вила, предлагащ изглед 
към Ереван. Изработен е 
от розов туф и е декориран 
с ръчно изработени килими 
от 19 век, както и с продук-
ция от неговата компания. 
В момента на територията 
на Армения Туфенкян при-
тежава хотели до езеро-
то Севан и до река Дебед. 
Плановете на предприема-
ча родолюбец са да изгра-
ди още 4 хотела, обзаведе-
ни с ръчно тъкани килими.

Преведе:Алис 
КЮРКЧИЯН, 
стипендиант

Хацануш (Haxanov,) Име-
то означава “сладохлебие” и 
е свързано с човека, земята и 
житото. Фактически това е ар-

менската богиня на гумното /хармана, вършитбата/, как-
то и на жътвата. Хацануш, според мита е помагала на ар-
менските харманджии бързо да овършеят житото. Тя е 
научила арменците да приготвят тонир (вкопана в земя-
та пещ в старите арменски къщи). Арменците започвали 
вършитбата рано сутрин и я приключвали надвечер, кога-
то духвал лек зефир. С него долитала и богинята Хацануш 
и помагала на селяните, под напора на лекия вятър, да 
отвеят и отсеят плявата от зърното. Когато харманджи-
ите започвали да пълнят чувалите с едро жито, Хацануш 
отлетявала, а селяните не се чувствали уморени.
Мълния (Ambrob) Мълнията в арменската митология 

е изобразена с Лък като небесна дъга и Огнена стрела.
В арменските поверия Мълнията е възприета като бор-

ба между Слънцето и злите духове и вишабите (дракони-
те). Последните две излизали от морските гълбини или 
от опустелите планини, издигали се към небето, за да по-
гълнат Слънцето или да прикрият светлината му от пог-
леда на хората. Срещу тези сили се изправял исполинът 
Вахакън – Змиеборецът и ги прогонвал. Впоследствие, с 
приемането на християнството и под негово влияние, Ва-
хакън бил заменен с Архангел Гавраил (Каприел хреща-
капет), който заедно с другите Ангели, с огнени мечове в 
ръка, се борели срещу демоните и вишапите, прогонва-
ли ги от черните облаци. Гърмът е бил оприличаван с му-
ченето на кравите, присвяткането – с меча на Архангел 
Гавраил. Светкавицата с огнена стрела, а небесната пур-
пурна дъга с лъка. Очевидно пророкът Елиас (Ехиа Мар-
каре) е заменен по-късно с функцията на Вахакън в този 
мит-легенда.
Огняни (Hry.ynnyr) Според арменските предания, 

това са човекоподбни и животоподобни същества, живе-
ещи в реките и езерата. И до сега са запазени приказни 
предания за огнени биволи и огнени коне ( на такъв е бил 
оприличаван конят на Андраник, наричан Тилибоз), кои-
то живеели в езерата и често излизали на суша, кръстос-
вали се и от кръстоската се раждали снежнобели бичета. 
Според друго предание, Огнените коне се подвизавали в 
пещерите на демоните и чакали там докато възтържест-
вува правдата на Земята, за да излязат чак тогава сред 
хората.

 

АРМЕНСКА 
МИТОЛОГИЯ

“Alex International”Ltd.
“За мен беше привиле-

гия да споделя с тази гру-
па енергични и талант-
ливи студенти как AGBU 
е посветил своето вре-
ме, енергия и средства 
на настоящите и бъдещи 
нужди на Армения и Диас-
пора – каза г-жа Асланян. 
– Най-голямата награда 
за мен беше преродена-
та ми надежда, че бъде-
щите поколения ще изиг-
раят значителна роля за 
развитието на Армения. 
Доброволните начинания 

са неизменна част от жи-
вота на младите арменци 
и AGBU е готов да подпо-
могне обединяването на 
техните уникални умения 
и способности в името на 
нашата нация.”

Измежду многото чле-
нове на Харвардската Ар-
менска Общност, отго-
ворни за събитието, бяха 
: президенти  Арие Зака-
рян и Кристин Мъгърди-
чян, зам-президент Нина 
Куюмджиян, секретар Та-
мар Айрикян, председа-
тел по изпълнителните 
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AGBU ОРГАНИЗИРА 
КОНФЕРЕНЦИЯ ...

дейности Армен Йерева-
нян и касиер Шант Хаго-
пян.

За повече информация 
относно Харвардската Ар-

Карол Асланян - член на 
Борда на Директорите на AGBU

менска Общност посетете 
техния сайт – http://www.
harvardarmenians.org

Преведе: Гари ДОЛМАЯН

СЪДБИ

ИСТОРИЯТА НА ЕДИН АРМЕНЕЦ  

Много години поред бай 
Агоп – един побелял ар-
менец с набраздено от 
превратностите на време-
то лице, всяка седмица ид-
ваше във Военния клуб, в 
офиса на Общинския съвет 
на Съюза на офицерите и 
сержантите от запаса при 
своя стар приятел – о.з. 
полковник Сотир Докто-
ров и двамата се отдаваха 
на спомени и раздумки за 
войната и трудното насто-
яще.

  Той е роден през далеч-
ната 1922 г. в град Бурса, 
Турция, откъдето семейст-
вото му се разпилява след 
извършения над арменския 
народ масов Геноцид от 

младотурците.
От там неговото семейст-

во заедно с други арменци 
бяга в съседна България и 
се установява в Ямбол. Той 
е едва двегодишен, когато 
през 1924г. остава сирак. 
Майка му, прекършена от 
постоянните митарства и 
емигрантски неволи, се 
разболява и си отива без 
време от белия свят.    Мал-
кият Агоп Саркисович Ам-
барцумян израства на ули-
цата, без майчина милувка, 
докато един ден баща му се 
оженва втори път и решава 
да се преместят в Пловдив. 
Носталгията по родината е 
много силна и през 1933г. 
много арменски изгнаници 

заедно с близките на Агоп 
заминават за Армения.

Там се установяват в сто-
лицата Ереван и създават 
отново свой дом. Агоп за-
вършва училище и започва 
работа като бръснар. Мал-
ко преди да започне вой-
ната, е призован в армия-
та. През 1942г. е неговото 
бойно кръщение. Заедно 
със своите бойни другари 
от 350 артилерийски полк 
на Първи  Украински фронт 
участва в жестоките бое-
ве за отбраната на Севе-
рен Кавказ. Като пълнач 
на 203мм гаубица воюва 
при героичната отбрана 
на Малка земя, описана от 
Леонид Брежнев в негова-

та мемоарна книга. Сража-
ва се при Новоросийск и 
взема участие в освобож-
даването на Таманския по-
луостров от хитлеристите. 
Заедно с пехотата вземат 
като трофеи голямо коли-
чество оръжие, бойна тех-
ника и 18 парахода с гори-
во, които немците зарязват 
при паническото си бягс-
тво. През 1943г. се сража-
ва за освобождението на 
Украйна и нейната столица 
– Киев. Особено силно се 
вълнува, когато разказва 
за кръвопролитните боеве 
при освобождението на 
град Житомир, който на 
няколко пъти преминава от 
едни ръце в други.

  През 1944г., дългите пъ-
тища на войната го отвеж-
дат на полска земя. Воюва 
за освобождението на Вар-
шава. През март на 1945г. 
заедно със своята артиле-

рийска бригада вече е пред 
прага на Берлин и след про-
бива на немската отбрана 
на 2 май превземат града и 
забиват аленото знаме на 
Победата над опожарения 
купол на Райхстага.

  По време на войната 
е раняван три пъти. Два-
надесет часа остава след 
бомбардировка под раз-
валините на разрушена 
землянка и оцелява като 
по чудо. Награден е с два 
медала за храброст и бое-
ви заслуги.

  В боевете за превзема-
нето на Берлин, в послед-
ните дни на войната заги-
ват  със смъртта на героите 
102 хиляди съветски воини. 
Едва на 12 май окончателно 
приключват сраженията и 
унищожаването на послед-
ните хитлеристки гнезда на 
съпротива.След войната 
Агоп Амбарцимян се завръ-
ща в Ереван при своите ро-
дители. През месец ноем-
ври 1946г. се демобилизира 
като войник от 89 Таманска 
дивизия и започва мирния 
си живот. Работи отново 
като бръснар. Родителите 
му един след друг умират. 

Агоп се жени и му се раж-
дат дъщеря и двама сина. 
За съжаление не му потръг-
ва в семейния живот и през 
1972 се развежда. Решава 
да се завърне в България, 
където живеят единадесет 
негови братовчеди.   През 
1975г. идва в Пловдив и 
се установява завинаги 
в града на тепетата, край 
тихата Марица. Влюбва се 
истински в България и смя-
та страната за своя втора 
родина. Преди няколко ме-
сеца той премина в света 
на сенките, но докато беше 
жив, можеше всяка неделя 
да го срещнете по алеите 
на арменските гробища в 
Пловдив. С натежала от 
болка душа, той идаше на 
гроба на майка си и дълго 
говореше на надгробния 
камък. Разказвайки за сво-
ите премеждия, за дългите 
пътища на войната, които 
го отведоха от Ереван до 
Берлин, и за своя нерадос-
тен живот...

 Петър 
Ненков, публицист, поет, 
общественик, председа-

тел на Обществен комитет 
“Васил Левски” в Пловдив
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Общоарменски Благотворителен Съюз 
”ПАРЕКОРДЗАГАН” 

клон Пловдив

В чест на 100  - годишнината на 
“Парекордзаган” ще се проведат

ПРОЛЕТНИ ТУРНИРИ С НАГРАДЕН 
ФОНД

-футбол на малки врати(отбори по 5-ма) 
-шахмат
-волейбол
-бадминтон
-баскетбол (отбори по 3-ма) - “стрийт бол”
Записване до 10-ти април 2006 г. 

в офиса на “Парекордзаган”: 
ул.”Отец Паисий” N 29, ет.2, тел. 267 673

СПОРТНАТА 
РУБРИКА ПРЕДСТАВЯ 
Микаел ДЕРВАХАНЯН
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та са слагали на краката си 
гривни от черно мънисто.

Арменците възприемали, 
че звънът на металните на-
кити по тялото и дрехите е 
отзвук от гръмотевиците, 
прогонващи злите духове 
и сили.

Част от накитите, изпол-
звани в миналото от ар-
менците, и днес влизат в 
тоалета на арменката и ар-
менеца, защото те имат 
както смислово, така и кул-
тово значение. Ровейки се 
в миналото, се убеждава-
ме, че всяко ново е добре 
забравено старо. Затова 
нека днес не се възмуща-

ваме толкова от дрънкул-
ките и накитите, които си 
слагат момичетата и мом-
четата по различните части 
на тялото. Лошо е, когато 
забравяме нашето, тради-
ционното, макар и осъвре-
менено, и сляпо копираме 
чуждоземни ритуали и тоа-
лети, екстравагантни аме-
рикански, африкански, ев-
ропейски накити, които 
много често са грозни и не-
подходящи, грозящи крех-
ките тела и лица на моми-
четата и момчетата.

  Ереван                         
Шушан САРКИСЯН   

ТРАДИЦИИ...
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Алис Паникян от То-
ронто участва на кон-
курса Мис Вселена, 
проведен през тази 
година в Канада, по-
беждавайки 48 кан-
дидатки. 20 годишна-
та студентка от Йорк 
Университет полу-
чи короната от На-
талия Глебова, носи-
телка на титлата Мис 
Вселена на конкурса 
в Тайланд миналата 
година.

“Това е невероятно. Мисля че сънувам,” каза Паникян, 
проверявайки пулса си. ”Не, не, не сънувам”.
Съдиите оценяваха младите жени в категориите сценично 
държание, увереност, интелигентост, физическа форма и 
красота, докато те дефилираха в бански и вечерно облек-
ло и провеждаха имповизирани интервюта.
Глебова каза, че Паникян, която спечели наградата Мис 
Фотогеничност, става сериозна кандидатка в конкурса 
„Мис Вселена”.

“Тя е великолепна. Очарователна,” каза предишната но-
сителка на короната.
Титлата „Мис Вселена” в Канада дава възможност на по-
бедителката да пътува из света в защита на добра кау-
за. За Паникян това ще бъдат ХИВ и СПИН превенция-
та в Африка.
“Спинът е предотвратим. С образование ние можем да 
спасим много живот,” каза тя.
За Алис: Алис Паникян е родена в София, България и идва 
в Канада когата е на 5 години. Тя е втора година студент-
ка в Йорк Университет специалност Английски език и Ко-
муникации. Обича да чете и пише и се надява да стане те-
левизионен журналист. Алис също е модел и е пътувала 
в Париж, Милано и Ню-Йорк; обича да се среща с нови 
хора и да разучава нови култури. Като Мис Вселена – Ка-
нада Алис иска да говори на теми като ХИВ/СПИН, наси-
лие, хулиганство и други проблеми на обществото.
Интереси: Алис обича да е активна и се занивама с йога 
и волейбол. Обича да прекарва времето си със семейст-
вото и приятелите си и обича да се смее, както и да кара 
другите около нея да се смеят. Алис също обича модата и 
има изявен личен стил. Тя също е доброволка в различни 
организации с идеална цел.

Превод: Геворк ХАЧАТРЯН

АЛИС ПАНИКЯН 
“МИС ВСЕЛЕНА” НА КАНАДА
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ПРОБЛЕМЪТ 
АРМЕНИЯ-АЗЪРБЕЙДЖАН

Мястото на срещата между Армения и Азери 
ще бъде потвърдено през май месец

Изпълнителният дирек-
тор на UEFA Ларс Кристър 
Олсън пристигна в Армения 
и взе участие в церемония-
та по откриването на вто-
рото игрище(стадион).

В отговор  на журналис-
тически въпрос отностно 
срещата между Армения и 
Азери той каза:”UEFA иска 
срещата да бъде проведе-
на и в двете държави, но 
има известни затруднения.
Във връзка с това ще бъде 
създаден специален коми-
тет, който ще пристигне в 
Ереван и Баку през май, и 
тогава въпросът за място-
то на срещата ще бъде ре-
шен.”

Стана ясно, че основният 
проблем е всъщност конф-
ликтът в нагорни Карабах, 
а също че двете страни са 
в обтегнати взаимоотноше-
ния. Именно заради това 
UEFA обмисля и положе-
ние за среща на двата от-
бора на неутрална терито-
рия.

Същевременно директо-
рът на UEFA ще бъде за-
познат със стурктурата на 
Арменския футбол. Олсън 
посети Матенадаран, му-
зея на Паражан и се срещ-
на с Католикоса на всички 
арменци Карекин IV в Еч-
миадзин.

НА АРМЕНСКИЯ 
ТРЕНЬОР БЕШЕ 
ПОСОЧЕНА ВРАТАТА

Арменската футболна фе-
дерация (АФФ) отказа да 
продължи договора с наци-
оналния селекционер Хенк 
Уизман. Уизман насле-
ди треньорското място от 
французина Бернард Касо-
ни през май миналата годи-
на и под неговото ръковод-
ство отбора постигна само 
две победи в първа група 

ЕВРОПЕЙСКИ 
ИНВЕСТИЦИИ 

В АРМЕНСКАТА 
ИКОНОМИКА

над Андора, класирайки 
се едва на шесто място за 
предварителните квалифи-
кации за световната купа.

Холандецът, който още 
тренира Арменския шам-
пион Пюник Ереван, напус-
на няколко месеца преди 
неговия договор да изтече 
през юли.

Европейският съюз е 
лидер в инвестициите в 
арменската икономика, 
това сподели с репорте-
ри министърът на търго-
вията и икономиката на 
Армения Тигран Давитян.
Той каза, че ЕС заема 50 
% от всички чуждестран-
ни инвестиции в арменс-
ката икономика през 2005 

Арменският министъ-
рът на икономиката и фи-
нансите Хачатрян и пред-
ставителят на Световната 
банка    Роджър Робин-
сън стигнаха до съгласие 
относно отпускането на 
кредит за подновяване на 
Енергийния проект.

Общият бюджет на про-
екта е $25.050 милиона.
Средствата са отпуснати 
от следните институции и 
организации: $5 милиона 
от международната асо-
циация за развитие (IDA), 
$3 милиона от ГЕФ. Про-
ектът ще бъде съфинан-
сиран и от $7 милиона от 
EBRD, $3 милиона от фа-
милната фондация Кафе-
сян и $7.050 милиона от 
правителството и местни 
финансови институции.

С този проект ще се 

повиши ефективност-
та на произвежданата в 
Армения електроенер-
гия, ще намали емисиите 
на карбон-диоксид. Със 
средствата ще се пови-
ши ефективността и ще 
се подновят мощностите, 
произвеждащи електрое-
нергия. Кредитът е с 10-го-
дишен гратисен период и 
40-годишен срок за пога-
сяване на дълга.

От присъединяването 
си към световната бан-
ка през 1992 година и към 
международната асоциа-
ция за развитие повере-
ните на Армения средст-
ва са $ 921 милиона, които 
са били оползотворени в 
сферата на икономиката, 
енергетиката и др.

ПЦ

НОВ ПРОЕКТ ЗА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

година. Давитян каза още, 
че Русия заема само 25%. 
Също толкова са и инвес-
тициите на САЩ,Ливан Ар-
жентина и други страни.
Чуждестранните инвести-
ции в Армения са общо 
на стойност $504.5 мили-
она през 2005,това е ръст 
на инвестициите с 8.3 % в 
сравнение с 2004година.

ПЦ
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Тази година Армения 
за първи път ще участва 
в най-известния европей-
ски телевизионен проект 
– конкурсът Евровизия.

Андре, най-добрият из-
пълнител за 2004 и 2005 
според гласуването на 
www.armtv.com за нацио-
налните музикални награ-
ди, за първи път както и 
според журито, ще пред-
стави Армения в Гърция. 

Стискайте палци за Анд-
ре и отворете сърцата си 
за прекрасната любовна 
песен, която е компила-
ция от модерни и етничес-
ки елементи, трогателна 
и магическа, удивителна 
и мелодична. Компози-
торът е диригент Арменс-
кия джаз-оркестър Армен 
Мартиросян, аранжимен-
тът и оркестровката са от 
`човека-чудо` - един от 
най-талантливите пред-
ставители на арменска-
та музика Ара Торосян – 
Мурзик. 

Арменци по света – ос-
танете с Обществената те-
левизия на Армения на 18 
май и гласувайте за Анд-
ре! Отворете сърцата си 
и се наслаждавайте на пе-
сента!

Превод:
Елизабет КУМЧЕВА

ДАЙТЕ 
ГЛАСА СИ ЗА 
ТРИКОЛЬОРА

Ако се съединят силата и справедливостта, какво може да 
бъде по-силно от тoзи съюз? 

Есхил 
От двама души с еднаква сила по-силен е този, който е 
прав. 

Питагор

Истинското огледало на 
нашия начин на мислене е 
нашият живот. 

Монтен 


