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ГУБЕРНАТОРА НА 
КАЛИФОРНИЯ 

ОБЯВИ 
СЕДМИЦА НА ВЪЗ-
ПОМИНАНИЕ НА

АРМЕНСКИЯ 
ГЕНОЦИД

Церемонията 
открива президента на 
AGBU Бердж Сетракян

Д-Р РУПЕН КРИКОРЯН 
се изказа oт трибуната на 
българския  парламент.

Подкрепи признаването на ГЕНОЦИДА.
“Всеки арменец по света 

горещо желае да се приз-
нае Геноцидът, извършен 
над арменското население 
в пределите на Османска 
Турция през 1915 г. Но в 

 2

тази връзка има две посла-
ния. Първото е: никога вече 
Геноцид над нито един на-
род и нито една държава 
по света. А второто е прек-

лонението пред майка Бъл-
гария на спасилите се по 
чудо от масово изтребле-
ние арменци и за това, че 
тя приема и дава подслон 
на десетките хиляди армен-
ски бежанци.

Арменският народ има 
1600-годишна писменост и 
преди 1700 години е при-
ел Христовата вяра като 
държавна религия. Затова 
смятам, че арменската ка-
уза не бива да се използ-
ва с популистични цели за 
политически дивиденти...”- 
това каза от трибуната на 
Народното събрание депу-
татът от НДСВ д-р Рупен 
Крикорян.

из българския печат

Вълнуващи и незабрави-
ми останаха дните в Египет, 
посветени на 100-годиш-
ния юбилей на „Парекор-
дзаган”. Още от първата 
среща на гостите с техни-
те домакини на коктейла 
в арменското посолство в 
Кайро стана ясно, че пред-
варително оповестената в 
нашия вестник програма е 
допълнена от поздравител-
на телеграма на Министъра 
на външните работи на Еги-
пет Ахмет Абул Гейт, проче-
тена от говорителя на ми-
нистерството Фатма Ел 
Захраа Етман, в която бе 
поставен акцент върху зна-
чимата роля на арменци-
те, участвали в историята 
на Египет и върху полезни-
те армено-египетски дип-
ломатически отношения. 
Прочетено бе и специално-
то съобщение от министъра 
на външните работи на Р. 

Армения Вартан Осканян, 
адресирано до президен-
та на AGBU Бердж Сетра-
кян. В него се подчертава 
бляскавата и утвърдена по-
зиция на съюза всред ар-
менските общности в света 
и ролята на клона в Египет 
- родното място на органи-
зацията. 

На срещата с експерти 
от 5 континента бяха пред-
ставени образователните 
перспективи на арменско-
то образование в рамки-

те на проведения семинар 
за арменския език и култу-
ра. Говорителите подчерта-
ха  важната роля на AGBU, 

организацията, която дава 
правилна посока на обра-
зованието в диаспора.

В оживените дискусии 
около темата участваха 
директори и преподавате-
ли на арменските училища 
към AGBU д-р Надя Сара-
фян от САЩ, Гасия Дже-
халян от Египет, Аракси 
Девлетян-редактор на спи-
сание „Дехегаду” , Хагоп 
Хагопян-директор на арм. у-
ще „Манукян- Демирджян”, 
Ашот Мелконян – директор 

на института по история на 
националната академия на 
науките в Армения.

Д-р Йервант Зорян, пред-

седател на клона на AGBU - 
Силиконова долина (САЩ) 
и носител на наградата за 
2005 на Института за елек-
трично и електронно иже-
нерство, закри семинара 
за арменски език и култура, 
като представи иноватив-
на он-лайн образователна 
програма за обучение по 
арменски език, история и 
култура за млади и възрас-
тни неговорещи арменски 
език сънародници.

Една от основните гри-
жи и програми на Централ-
ния Борд на Директорите 
в Ню Йорк е насочена към 
образованието на младите 
арменци. На това се бази-
ра високата оценка на ръ-
ководството на съюза към 
положеното в тази насо-
ка старание и дейност на 
пловдивския клон.

ПЦ

СТОТИЦИ ГОСТИ ОТ 17 СТРАНИ 
ОЧАКВАХА ТАЗИ СЕДМИЦА – ФЕСТИВАЛНИТЕ 

ДНИ НА ”ПАРЕКОРДЗАГАН ”В ЕГИПЕТ

Бердж Сетракян, президент на AGBU, Синан 
Синанян член на Борда на Директорите и 

г-ца Товмасян по време на срещата

Д-р Йервант Зорян представя 
новата он - лайн образователна програма

H.B.Y.M. 100-AMEAJ 
JWBELEANIN 
NWUI*WUA} 

MA*ZAJIN MA*A@ON 
MY #LWVTIUI 
<SB. GEUW*G> 

EKEXECUWJ BAKWUM

ДОСТОЙНО 
МИНАЛО, 

СВЕТЛО БЪДЕЩЕ
Тържествен концерт в Плов-

див, посветен на 100-годишния 
юбилей на “Парекордзаган”  3  3

За срещата си с Борда на Директори-
те разказва Рипсиме Товмасян, 

председател на ”Парекордзаган”, Пловдив

На 15 април т.г. в Кайро, 
Египет, в рамките на чест-
ванията на 100-годишнина-
та на ”Парекордзаган” бях 
поканена на среща с пре-
зидента на организацията 
– г-н Бердж Сетракян,  чле-
новете на Борда на Дирек-
торите г-н Карник Якубян, 

г-н Синан Синанян и г-жа 
Карол Асланян. На среща-
та присъства и г-жа Ани-
та Ансерян, директор на 
програмите на Централния 
Борд.

Бяха обсъдени въпроси, 
засягащи ролята на съюза 
в нашата общност, акцен-

СЕМИНАР В БРЮКСЕЛ
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тира се върху важността 
на организацията за всич-
ки нас.  В разговора от-
четохме  вече проведени 
мероприятия, а също и об-
съдихме предстоящи таки-
ва, което за пореден път 
утвърди, че дейността на 
клона ни  е всеобхватна. 

Подчертани бяха мероп-
риятия, свързани с обра-
зователната ни дейност – 
сред нас израсна идеята 
за провеждане на зелени 
училища, която тази годи-
на ще обхване всички кло-
нове на “Парекордзаган” в 
България. Специално мяс-
то отделихме на ролята на 
вестник “Парекордзагани 
цайн”, който вече година 
и половина отразява дей-
ността на организацията 
ни в България и по света и 
печели все повече почита-
тели. Изтъкна се фактът, че 
в клон  Пловдив и във всич-
ки наши асоциирани клоно-
ве има съботни училища и 
се развива богата култур-
на дейност. С радост отбе-
лязахме, че младежите на 
“Парекордзаган” имат ак-

тивно участие в живота на 
организацията и са ключо-
ви фигури в осъществява-
нето на идеалите и цели-
те й.

Следващата част на сре-
щата бе посветена на об-
съждане на мястото на 
пловдивския клон на “Па-

рекордзаган” в общата 
програма за отбелязване-
то на 100-годишнината в 
световен мащаб.

С гордост и умиление 
споделих с ръководството  
на Центарлния Борд, че в 
България имаме страхотен 
екип, който наистина влага 
всеотдайни усилия, което 
проличава от разнообраз-
ната дейност и специфика 
на клона ни. 

 Обсъдихме текущи проб-
леми, уточнихме въпроси, 
които ни вълнуват за дей-
ността ни в бъдеще. 

Накрая искам да подчер-
тая, че организацията по 
откриването на юбилейни-
те тържества в Кайро беше 
перфектна и на най- висо-
ко ниво, като  в програма-
та имаше както чествания 

15 2 стр. 

     $ON      BA*EGW*}AKANI

Qsane8w8d  da8i dwu me] Miwu2iun,
Nwuba8 #a\aji  dwu haj Miwu2iun,
Ba8i  gw8]e8wu \tema8an   lecwun,
Haj azgy   pahwx hzw8 dwu bazwuk:
Da=an exerni bwce81n 38kwua],
Hajin dwun twui8 hac wu apastan,
A\[a8hwv c8wua] azgin ogneci8`
I8 Haj8eniqy e82aj wu ap8i:
Me8 3wq8ik azgi pahpanman hama8
Dp8wcne8 baci8, w8 mitqy paj]ar
Anw8 slanaj depi tieze8q,
W8 astxe8wun het an m8ci anve85,
Qani w8 hajy mi\t astx 1 3ajlwun:
I8 3ajlqwv kap8e8 hajy e85anik,
E8b keanqy [axax pah my qa8acau:
Sa8sa3eli e8k8a\a8=,
D=ba[twu2iun dwu da8i,
Haj8eni twuny 5n5ec an haji,
Qandec wu ta8av dp8wcy haji,
Bajc aha, nw81n dwu me] Miwu2iun,
I8agw8]eci8 mi nw8 s8bwu2iun.
Hing camaqne8i ba8e8a8ne8wu
Ba8i gw8]e8i a3wvyd \rajl,
Me8 Haj8eniqin ogneci8 k8kin,
W8 ve8akangn1 i8 bwjny nw81n,
W8 twkaj da=an \85a3akwumin,
W8 hn91 e8gy anw8 gwu2anin,
W8 m\akwj2y ta8a]wui anw8,
WU hajin kangwun an pah1 nw81n:
A8ca[in twui8 0ambane8 kapwx,
Kamwu85ne8 kajwun,
W8 Hajastanin ve5ap1s 4wulwue8,
Hajwu veh hwgin [wnahwuel twui8,
Lwusauw8i9i \qex [w8anin ar5eu:
Paj]ar hajacqd Hajastan hxa]`
Haj azgy pahwx dwu swu8b Miwu2iun,
Ba8egw8]akan, hajkakan hzw8,
Ba8e8a8ne8wud 2iuy 2wx \atnaj,
Ba8i gw8]e8wud \a8any \atnaj,
W8 gwjateu1 wu hajy \atnaj:

Malvina MANWUKEAN

Откриване на тържествата

Семинар на тема: “Арменския 
език и култура”

Посещение в
мавзолея на Нубар паша

Гостите присъстваха 
на Великденска 

литургия в арменската 
църква в Александрия

Председателя на областния 
клон на AGBU в Египет 

Бердж Терзиян

Spw8ty lauagwjn mi5wc 
myn 1 e8itasa8dne8y 
hama[mbelwu 7 ha0eli 
=amanak ancnelwu 
hama8: D8twua] ajs 
mitq1n H.B.Y.M. #lwv-
tiui masna0iuxy Ma-
jis 6-in qaxaqis <Swu8b 
Geuw8g> ekexecuwj 
bakin m15 i8akanacwuc 
<Ma8zajin ma8a2on> 
my, w8y masna0iuxi 
kwxm1 kazmake8pwua] 
bazma2iu mi5wcarwum-
ne81n m1kn 18` nwui8wua] 
H.B.Y.M.-i 100-ameaki jw-
beleanin:

Fwutpoli,  paske2poli, 
patmin2oni wu 0a-t8aki  
ma8a2onin masnak-ce-
can naeu Haskwvwji 7 
Q80alii e8itasa8dne8n 
wu patanine8y: Swu8 
pajqa81 etq 0at8aki 
m8canaky kisecin G8i-
\a |ahinean, Nwunik 

Синан Синанян, Бердж Сетракян, Рипсиме Товмасян, 
Карник Якубян, Карол Асланян, Египет 2006

СТОТИЦИ ГОСТИ ...
 1

Президента Бредж 
Сетракян 

посети арменското 
училище в Александрия

Панорамна снимка на всички гости

H.B.Y.M. 100-AMEAJ JWBELEANIN NWUI*WUA} 
MA*ZAJIN MA*A@ON MY #LWVTIUI 
<SB. GEUW*G> EKEXECUWJ BAKWUM:

Qafe0ean` #lwvtiu1n 
7 Ka8o {a9atwu8ean 
Haskwvw1n:

Me] [andavarwu2iun 
ara5acwuc handi-
satesne8wun m15 fwut-
poli m8cwj2y #lwvtiui 7 
Haskwvwji 2ime8wu mi5eu: 
E8kwu qaxaqne8wu mi5eu 
ajleus auandwj2 da84a] 
ajs [axam8cwj2in 

hamar pajqa81n het-
wj jwbeleanakan jax2a-
naki titxwsy Haskwvw 
ta8wuecau:

Mius [axe8wu ma8a-
2oni masnakicne8y 
a8=anacan gwva-
sanagi8ne8wu, isk 
hax2wxne8y` m8cana-
kne8wu:

M8ca[axe8wu  aua8tin 
jiu8e8wun H.B.Y.M. #lwv-

tiui akwumbin m15 ky 
spase8 jiu8asi8wu2iun 
my: Ajs wu8a[ ari21n 
ogtwuelwv` sexanin              
\wu85 qnna8kwuecan naeu 
e8itasa8dakan masna-
0iuxe8wun jwuzwx ha8ce8y:
H.B.Y.M. #lwvtiui 
masna0iuxi va89wu-
2iuny i8 [w8hin \
nw8hakalwu2iunne8y ky 
jajtn1 va89wu2ean an-

dam tik. Ve8=inia 
Ka8apeteanin` [a-
xe8wu p8wfesiwnal 
xekava8wu2ean ha-

ma8, 7 #lwvtiuahaj 
e8itasa8dne8` Sjwu-
zanna Ja8wu2iuneanin, 
Pat8ik %anikeanin, 

Vladimi8 Kwuka8e\kwvin, 
An12a Zium8iu2eanin` 
aktiu masnakcwu2ean wu 
a5akcwu2ean hama8:

Ky jwusanq, w8 nma-
natip ma8zajin 
[axe8y piti apaga-
jin al i8agw8]wuin:

Anahit |AHINEAN

и забава, така и време за 
важни срещи и разглежда-
не на въпроси, характер-
ни за различните клонове 
на съюза по света. А най-
важното е, че успяхме за 
пореден път да създадем 
контакт между всички, ра-
ботещи безрезервно за ка-
узата на “Парекордзаган”.
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ДОСТОЙНО МИНАЛО, СВЕТЛО БЪДЕЩЕ
ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ В ПЛОВДИВ, ПОСВЕТЕН НА

100-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА “ПАРЕКОРДЗАГАН”

ОБЩОАРМЕНСКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН СЪЮЗ 
“ПАРЕКОРДЗАГАН” КЛОН ПЛОВДИВ

В ПАМЕТ НА 
БЛАГОДЕТЕЛИ И 

ЧЛЕНОВЕ
На 30-ти април бе отслу-

жена панихида в арменс-
ката църква “Сурп Кеворк” 
- Пловдив в памет на почи-
налите членове и симпати-
занти на “Парекордзаган”. 
След заупокойната литур-
гия протойерей Кеворк Ха-
черян отправи думи на бла-
годарност и признателност 
от името на ръководството 
на пловдивския клон към 
семействата на починали-
те. 

Под трептящия пламък 
на запалените свещи, които държахме в ръцете си, и ние 
отправихме свещената молитва за мир на праха и покой 
на душите им. 

Не сте забравени!
Поклон пред паметта ви!

Арменският драмсъс-
тав  към “Парекордзаган” 
клон Хасково с ръководи-
тел г-н Филип Дерандонян 

ХАСКОВО
НЕУМОРНИТЕ  САМОДЕЙЦИ 

С НОВА СЦЕНИЧНА ИЗЯВА

100-годишнината на “Па-
рекордзаган” бе отбеляза-
на с голям и тържествен 
концерт  в края на месец 
май т.г. Оркестър “Диана-
полис” с диригент Николай 
Султанов изпълни четири 
произведения на Хачаду-
рян, между които бе и вир-
туозното изпълнение на  
“Танц със саби”, “Народ” 
от Арно Бабаджанян, част 

ЯМБОЛ
ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ ПО ПОВОД ЮБИЛЕЯ

запали огъня в сърцата на 
неуморните самодейци на 
този артистичен колектив.
Те си поставиха амбициоз-
на задача: По повод чест-
ването на 91 годишнината 
от Геноцида над арменците 
да подготвят премиерата 
на пиесата на арменския 
писател Етвард Чапразд – 
„Анмар Гърагъ”.

Усъвършенствали ак-
тьорските си умения и ар-
менския език, тези упори-
ти млади хора успяха да 
пресъздадат преживявани-
ята на своите герои. Те ни 
пренесоха в онези години, 
когато заради своята сил-

на любов към вяра и народ 
арменецът е успял да се са-
мосъхрани. Припомниха ни 
вечните разкази на деди и 

прадеди, изживели ужаси-
те на тогавашните събития, 
както и постоянните пориви 
на търсещите се един друг 
членове на разпръснати-
те по целия свят арменски 
семейства. До сърцето на 
всеки в залата достигнаха 
посланията на драматург, 
режисьор и актьори, очите 
на много зрители бяха пъл-
ни със сълзи.

Именно искрицата от 
този огън беше пренесена и 
в нашите сърца в този ден, 
с надеждата той да не угас-
ва никога, за да може да ни 
има нас – Арменците.

ПЦ

от операта “Ануш” на Тиг-
ранян, “Мелодия” на Ара 
Сисагян, “Ръченица” от 
Петко Стайнов. Участва-
ше и вокалната група  “Ара-
вод” към “Парекордзаган” 
клон Ямбол с худ. ръково-
дител Соня Аршавир. Те 
представиха нови, погот-
вени за случая изпълнения, 
както и популярните и оби-
чани песни “Гюлнара”, “Ар-

мения”, Хай ахчиг им аннъ-
ман”.

В знак на благодарност 
за дългогодишната подкре-
па и съдействие, председа-
телката Соня Аршавир връ-
чи благодарствени плакети 
на общественици и симпа-
тизанти на благотворител-
ния съюз в града.

ПЦ

МЛАДЕЖИ ОТ ЕВРОПА  СЕ 
СРЕЩНАХА В БРЮКСЕЛ
Инициативата бе на AGBU

Между 29 април и 2 май 
т.г. европейският град 
Брюксел беше домакин 
на Семинара за арменски 
младежи за обмяна  и раз-
витие на проекти. Събити-
ето бе спонсорирано от 
Европейския съвет и „Па-
рекордзаган”. В органи-
зационния екип участваха 
Николас Тавитян-директор 
на проекта, Линда Ялман 
- кординатор, Кевин Бали-
озян, Надя Гордтзунян и 
Ванеса Кетчеджян-„Паре-
кордзаган” Франция, как-
то Ким Якубян и Хрипсиме 
Чавушян –от централата 

на „Парекордзаган” в Ню 
Йорк.

Четирите дни в Брюк-
сел минаха неусетно в 
компанията на арменски-
те младежи от цяла Евро-
па. Представителите на 
„Парекордзаган” от Евро-
па бяха от България(София 
и Пловдив), Франция(Па-
риж) и Армения. Останали-
те общо 40 участници дой-
доха от Германия, Гърция, 
Унгария, Италия, Холандия, 
Испания, Щвеция, Щвейца-
рия, Англия. Всеки от тях 
със специфичен дух и емо-
ция успя да докаже пости-

женията на арменската ор-
ганизация в страната си . 

Още първия ден след 
встъпителната реч на Ни-
колас Тавитян се долови 
непринудеността в отно-
шенията между участници-
те. Програмата продължи 
с лекции на д-р Бернард 
Кули-декан на Католичес-
кия университет в Лювен, 
който преоткри богатство-
то на арменската култура, 
след което следваха лек-
циите на Гадар Хачикян – 
представител на YP “Мла-
дите професионалисти” в 
София и Ким Якубян – от-
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На 20 май т.г. в Синдикал-
ния дом на културата, град 
Пловдив, тържествено бе 
отбелязана стогодишнина-
та от създаването на “Па-
рекордзаган”.Съботният 
следобед събра множество 
членове и съмишленици на 
организацията столетница, 
дошли от близо и далеч, за 
да изразят своята съпри-

частност към идеите и дей-
ността на “Парекордзаган”.
Празничното тържество бе 
открито с думите на духов-
ния водач на арменците в 
Пловдив – протойерей Ке-
ворк Хачерян. Той благос-
лови присъстващите и по-
вода, който ги е събрал.

Всички в залата стана-
ха на крака в знак на почит 
към химна на “Парекорд-
заган”. Тържественият тон 
продължи и чрез думите на 
председателя на Координи-
ращия съвет на арменски-

те организации в Пловдив, 
дългогодишен заместник-
председател на “Парекорд-
заган” и понастоящем член 
на ръководството - Едуард 
Арсенян. Той върна при-
състващите към далечна-
та 1906 година, когато е 
възникнала организация-
та като отклик на разтърс-
ващи човешки страдания. 

П о д -
черта , 
че тя е 
ф а в о -
рит, за-
щ о т о 
в све-
та няма 
н и щ о 
по-зна-
ч и м о 
от това 
– да се 
п р а в и 
добро.

Пред-
с е д а -

телят на “Парекордзаган”, 
Пловдив – г-ца Рипсиме 
Товмасян, отправи специ-
ални поздрави към Сергей 
Манасарян, посланик на 
Р.Армения в РБългария, и 
Иван Иванчев, бивш посла-
ник на РБългария в РАрме-
ния. В своята реч г-ца Тов-
масян проследи пътя на 
организацията, подчерта 
ролята  на нейния създател 
Бохос Нубар Паша. Отбе-
ляза най-важните моменти 
в нейното развитие, както 
и имената на най-крупни-

те дарители, благодарение 
на които са построени мно-
жество училища, домове 
за сираци, църкви, финан-
сирани са безброй обра-
зователни и хуманитарни 
програми. Тя изтъкна ус-
пешната съвместна рабо-
та с асоциираните клонове 
в Хасково, Сливен, Ямбол, 
Добрич, Силистра, Русе, а 
също и редовното сътруд-
ничество с клоновете от 

чужбина.
В т о р а т а 

част от прог-
рамата  за-
почна с из-
пълнение на 
хор”Гомидас” 
от гр. Хаско-
во. Прозву-
чаха заед-
но арменски 
и български 
народни пес-
ни, които бяха 
п о с р е щ н а т и 

от публиката с нескривано 
вълнение. Поема от Малви-
на Манукян, посветена на  
“Парекордзаган”, беше из-
пълнена от отличничката 
в съботното училище Раф-
лин Саркисян. Известно-
то сопрано Силва Долмаян 
спечели за пореден път ап-
лодисментите на своите по-
читатели. Танцовият състав 
“Гарабнер” грабна сърцата 
на присъстващите и пред-

с т а в и 
за пър-
ви път 
п р е д 
публи-
ка свой 
н о в 
т а н ц . 
В о -
к а л н а 
г р у п а 
“ А р а -
вод” от 
Я м б о л 
изпъл-
ни ня-
к о л к о 
песни, 

сред които известни хито-
ве. 

Художествено-музикал-
ната програма завърши с 
изпълнение на любимците 
на публиката, вокална гру-
па “Шарл Азнавур”. Осо-
бено трогателно беше при-
съствието на сцената на 
най-малките от тях.

Третата част на тържес-
твената програма вклю-
чи поздравления и връчва-
не на почетни плакети на 
председатели на асоции-
раните клонове. За дълго-
годишен принос и заслуги 
към дейността на организа-
цията с почетен знак бяха 
удостоени г-н Едуард Арсе-
нян,  г-н Рупен Чавушян, г-
жа Беатрис Бабикян, г-жа 
Аракси Магърдичян, г-жа 
Малвина Манукян.

Беше прочетено позд-
равлението на Бердж Сет-
ракян - президент на AGBU 
и на централния борд на 
директорите - Ню Йорк, 
както и поздравителни 
писма от арменски орга-
низации, бизнесмени, об-
щественици. Прозвуча въл-
нуващ поздрав от името на 
г-н Агоп Дайджанян, поче-
тен председател на “Паре-
кордзаган”. Сцената беше 
отрупана от цветя, израз 
на уважението на многоб-
ройни приятели и съмиш-
леници.

Симонa КУЛАЯН

Тържествения концерт бе открит от 
председателката на клон Пловдив

Хор “Гомидас” от Хасково

Танцова група “Гарабнер” към 
СКПО “Ереван” гр. Пловдив
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подготовка  за сертификация на системи 
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системи. 
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Личността на

ПЕТРОС   АДАМЯН

MANKAVA*+ EU M|AKY
SWU*!N M{I@A* VECIKEAN
( 1905 – 1961 – 2005 )

 T[8wu2ean zgacwumwv ky motenam ajs 
zwjg ta8elicne8wun an4i my, zw8 me8 3lwvtiuahaj 
gaxwu2iun m15 am1nabexmnauw8 ta8ine8y ancwuc 
w8p1s mankava8=, Azgajin va8=a8ani tno81n wu 
g89i nwui8eal, 3ajl talwv me8 texakan k82akan – 
mankava8=akan wu m\akwu2ajin keanqin: Bazma2iu 
wu ajlacan bwqandakwu2eamb jodwua]ne8wu hexinak, 
an twuau naeu i8 a8=ani twu8qy pwulka8ahaj 
mamwulin:

Swu8en Vecikean, [w8 hauataceal my eu ajd [w8 
hauatqi \nw8hiu 38kwua] m4 my, Cexaspanwu2ean 
za8hwu8ali wu a8iunwt 0anapa8hne81n anca]: Eu  
apa8diun 91 exa] i8 ajd 38kwu2iuny, a8da8acnelwv 
zajn i8 stex]agw8] keanqwv, w8qan al hamest 
exa] yllaj an eu aranc hauaknwu2ean` jana] i8  
hamestwu2ean v8aj:

 An ]na] 1 2 nwjembe8 1905 2. @wu8qiwj 
|apin Ga8ahisa8i m15, a\[atas18 a8hestauw8 
yntaniqi zauaky, kw8sncnelwv i8 ha8azatne8y, 
ky ve8ap8i haj azgi me] Gwxgw2an, ymbw\[a] 
w8bwu2ean m8wu8y eu hasak arnelwv w8banwcne8wu 
m15; in9p1s haza8auw8 wu8i\ haj txaqne8wu p1s: Me] 
exa] 1 anw8 4gtwumy d1pi wuswumn wu giteliqne8wu 
hand1p wu \nwu8hiu ba8e[namwu2ean azniu an4e8wu ky 
ja5wxi aua8tel E1jl qaxaqi ( ASN ) hamalsa8any` 
astwua]abanwu2ean heteuelwu:

 I8 mot haj8enasi8wu2ean zgacwumy ajnqan 
wu=ex exa] 1 wu gitakcwu2iuny haj azgin ogtaka8 
yllalwu 3a3aqy, w8  antesa] 1 ame8ikean keanqi 

[a3wusik h8apwj8ne8y, 
3w[ad8wua] i8 yntaniqwv 
Pwulka8ia wu hastatwua] 
#lwvtiu: (a3azancwu2iun my 91, 
e21 yndg]eanq anw8 nwui8wumy 
i8 gitakcakan keanqi ambwx5 
yn2acqin azgin ]arajelwu 
gaza3a8in: W8p1s atwu8 
a84aganq Swu8en Vecikean 
piti \a8ad8e8 anglie81n lezuwv 
,,Janwun Astwu]wj` i ]arajwu2iun 
azgis” jwu\ag8akan – 

kensag8akan i8 gi8qy` jwuzwumnali wu zgajacwunc: Ajd 
gi8qy pwulka8e8eni 2a8gmanec anw8 zauaky {w81n 
S. Vecikean eu h8ata8akwuecau  1997 2. Swfia:

 Qaxaqs 1922 in hastatwua] haj 
gax2akanwu2ean ara5in se8wundi zauakne8y, w8wnq 
ja0a[ecin Azgajin “Va8dananc - Varvarean” 
va8=a8any, azgajin k8diu2iun stacan naeu 
Swu8en Vecikeani tno8enwu2ean =amanak 1933 
– 1949 \85anin: I8 man9 zauaky` {w81n` ky ji\1 
ho8y hand1p eza] s8qwua] daka8dne8y heteueal 
0euwv. “Da80da80ik =amanaki my m15 ]aj8 ara] 
nexmtwu2iuny, pa\tonaten5wu2iuny wu nemgwu2iuny 
ynhatecin anw8 azniu gw8]wun1wu2iuny, w8wun 
menq al =amanakicne8 1inq: Z8kwua] pa\ton1, 
aranc hna8auw8wu2iun wunenalwu h8apa8ak 
galwu g8wu2iunne8wv, aranc [osqi azatwu2ean, 
ar=amanak angw8]wu2ean ky matnwui: Skizb1n \
ina8a8akan banuw8 1, isk jetwj #lwvtiui petakan 
“Na38etyq” kahwjqi gw8]a8ani pahestapet: I8en 
hama8 kata8a] a\[atanqy e8b1q nwuastacawum 
51 hama8a], bajc i8en ba=in inka] darnwu2iuny 
[w8q ve8q my baca] exa] 1 i8 s8ti m15, anm[i2a8 wu 
anbwu=eli”:

 Swu8en Vecikean \a8q my gi8qe8wu wu 
g8qwujkne8wu hexinak 1` dasagi8q – yn2e8ca8anne8wu 
“|wxe8” \a8qy, “Azgajin va8=a8ani patmwu2iun”, 
“Jiswus ky si81 txaqne8y”, wuxxag8akan  barg8qwjkne8 
eu ajln: An m\[atakca] 1 pwulka8ahaj mamwulin 
tasneakne81 aueli jodwua]ne8 stw8ag8elwv ta8be8` 
k8onakan, ba8wja[osakan, k82akan eu ajl ha8ce8wu 
\wu85, t8amad8elwv zanwnq “Palqanean Mamwul” - 

MANGAWAR=U YV 

M<AGU SOVREN MQI:

AR WYXIGYAN

(1905-1961-2005)

Всеки човек се  появява  
на Земята с някаква опре-
делена цел и всеки получа-
ва от създателя съответния 
дар. Но понякога се раждат 
хора, в които благодатно 
се съчетават  няколко дар-
би. Такъв е бил великият 
артист, прекрасният ху-
дожник, надареният поет, 
преводач, основателят на 
научното  шекспирознание  
в Армения Петрос Иеро-
нимович Адамян .Той е из-
живял кратък (1849-1891),  
красив, ярък,  наситен с 
творчество и събития жи-
вот. 

Петрос Адамян е роден 
в Константинопол. На  го-
дина и половина  загубва 
майка си, а на двадесет-
годишна възраст бащата . 
Изтърпява лишения, въз-
мъжава, развива дарова-
нията си  самостоятелно. В 
детството му са поканили 
учител по рисуване, който 
след  като разговарял  с 
детето, казал, че то вече 
само може да  учи. Седем-
надесетгодишният юноша 
започва своята сценична  
дейност в Константинопол, 
но истински  успех пос-
тига в Тифлис, където той 
и  сестрите му, Сирануйш 
и Астхик, са поканени  от  
актьора  и режисьора Ге-
орг Чъмъшикян. През 1879г. 
Адамян започва да се за-
нимава със сериозната   
драматургия. За първи път  
на арменска сцена се пос-
тавя “Хамлет” (в превод на 
Сенекерим Арцруни), ”От 
ума си тегли” , ”Маскарад”, 
”Доходно място”.  
Сценичното пресъздаване 

нявайки причините в писмо 
до Вардкес Суренян : “ В 
Константинопол са заб-
ранени спектакли, в които 
действащо лице е крал, 
защото има един султан, и 
дори на сцена не трябва да 
има втори “. 

В това време се отбеляз-
ва 25 - годишнината на не-
говата сценична дейност в 
Константинопол. Впрочем 
той не напуска повече този 
град. За съжаление Адамян 
твърде рано заболява от 
рак и неговият живот пре-
късва в разцвета на твор-
ческите му сили. Приятели, 
обезпокоени за здравос-
ловното му състояние, се 
опитват да му помогнат. 
Актрисата на Александ-
рийския театър Мария Са-
вина организирва редица 
благотворителни спектакли 
в полза на великия артист, 
но съдбата се оказва по-
силна ...

Петрос Адамян не е само 
национален, но и артист от 
световна величина. Приз-
нат е за най - добър Хамлет 
през втората половина на 
19 век в световен мащаб. 
Самият Ернесто Роси, кой-
то се е смятал за ненад-
минат Хамлет, след като 
вижда Адамян  в тази роля, 
му подарява своя снимка с 
надпис: ”Адамян-Първият 
в света Хамлет”.Образите, 

САМОЧУВСТВИЕТО И 
ДУХА НА АРМЕНСКАТА 

НАЦИЯ, ОТРАЗЕНИ В 
АРТИСТИЧНИЯ ОБЛИК 

НА АРСИНЕ ХАНДЖИЯН

Животът ни среща с лич-
ности, които оставят следа 
в съзнанието и е необходи-
мо време, за да осъзнаеш, 
че е било не просто ново 
запознанство, а усещане 
за нещо незабравимо.

22 април… навечерието 
на Великден, в Стария град, 
в изискания ресторант 
“Пълдин” членовете на ръ-
ководството на “Парекор-

дзаган” имаха щастието да 
се срещнат с актрисата Ар-
сине Ханджиян.

Известна  е с участието 
си в много филми за Арме-
ния, за арменската култу-
ра, история и бит.

Г-жа Ханджиян  е сред 
хората, които поддържат 
самочувствието и духа на 

на Хамлет,Чацкий, Арбе-
нин, Жадов, донася  на ар-
тиста  заслужен успех. Ге-
ографията на гастролите на 
Петрос Адамян непрекъс-
нато  се разширява, както  
постоянно се  обогатява 
неговият репертоар. Само 
на  Адамян е било разре-
шено да  излиза за поклон 
в Одеския театър по 10 -
11 пъти, докато на  всички 
други актьори – не повече 
от три пъти ! През 1888 г. 
“Одески вестник” пише : 
”Нито Роси , нито Салвини, 
нито Ернст Посарт, нито 
Людвик Барнай  не са пре-
създали такъв Хамлет, как-
то Адамян”. 

Петрос Адамян е  бил 
един от  големите  автори-
тети  в руските театрални 
среди. За него са писали 
статии, изследвания, кни-
ги. По време на неговите 
турнета в   Петербург теат-
ралният критик Владимир 
Чуйко пише : ”Трябвало е 
да пристигне арменският 
артист, за да ни  докаже, 
че Лермонтов е истински 
театрален драматург”.  
По време на турнетата 
му в Москва от негови-
те сценични образи са се 
възхищавали знаменити-
те артисти на московския 
”Малий театър”, сред кои-
то са Гликерия Федотова 
и Мария Ермолова. През 
театралния сезон на 1888 
г. Адамян играе в Констан-
тинопол - Отело и Уриела 
Акоста в едноименните 
трагедии на Шекспир и 
Гуцков. Той страда, че не 
може в този град да играе 
Хамлет и Крал Лир, обяс-

които Петрос Адамян пре-
създава на сцената, силно 
са занимавали и вълнували 
неговото въображение. На-
пускайки сцената, той не 
се разделя с тях, а продъл-
жава да разсъждава  вър-
ху тях, да ги анализира, да 
пише за тях. През 1886 го-
дина е публикуван неговият 
труд “Шекспир и неговият 
трагичен Хамлет”. В рецен-
зията Хазарос Агаян пише: 
“Ние познавахме Адамян 
като талантлив актьор, из-
вестен поет, способен ху-
дожник , но че е философ 
- това не го знаехме. Не са 
ли много дарованията за 
един човек!?” 

Нежен лирик, интересен 
поет, той се увлича и от 
преводи. Превежда Виктор 
Юго, Франсоа Копне, Над-
сон, Некрасов. Прави сво-
боден превод на 66 сонети 
на Шекспир, над които е 
работил много.

Ованес Айвазовски  мно-
го е ценял сценичната ес-
тетиката на Петрос Адамян 
в поезията и в живописта 
. Свързвала ги е голяма 
дружба, дълбоко уваже-
ние. В едно от писмата на 
Адамян ди великия мари-
нист четем: ”Към днешния 
венец на вашата слава же-
лая толкова блясък, колко-
то живот има във вълните, 

 5 8
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Някъде в периферията на историческия център на Рим 
се издига Колизеумът – нащърбен, наяден от времето, но 
оцелял. Наоколо се стелят останки от храмове, стърчат 
самотни колони, мяркат се каменни торсове на богове. 
А Колизеумът е цял – символ на двете вечни божества 
– хляба и зрелището. 

Ако решим да му обърнем гръб и повървим само око-
ло 200 метра по тясната уличка “Сан Джовани”, ще се 
окажем в едно тихо кътче на вечния град – там, където 
животът е погълнат от ежедневието и времето е забра-
вило своята вечност. Ще се разминем с някоя римлянка, 
която е излязла да пазарува в кварталната бакалия, ще 

КЪМ ГРОБА 
НА КИРИЛ

24 май  
Ден на славянската писменост

Swfia wu “#a8ws” - #lwvtiu \aba2a2e82e8wun, in9p1s 
eu pwulka8akan aueta8anakan “Zw8nica” 2e82in: 
Miasnaba8 Jakwb Ma8a\leani het pat8asta] 
wu h8ata8aka] en “Haj8eni ta8ecwjc” gi8qy` 
1938 2. #lwvtiu: Banav14 wunecac 1 ame8ikean 
patmabanne8wu het Cexaspanwu2ean ha8ci \
wu85 i8 aran4in g8wu2iunne8 ka8eli 1 handipil ajl 
gi8qe8wu m15:

 P1tq 1 ba8eba[twu2iun my hama8enq ajn 
pa8agan w8 Swu8en Vecikeani a8[uy wu\ad8wu2eamb 
pahpanwua] anw8 zauakin kwxm1` {w81n Vecikean, 
qani my ta8i ara5 miasnaba8 dasauw8el1 ve85 
hamapatas[an cwucakag8wu2ean het jan4nwuecau 
qaxaqis Petakan a8[iuin:

Jakwb Kilikean
Dektembe8 – 2005, Ap8il 2006

MANKAVA*+ ...

САМОЧУВСТВИЕТО И ...

Венда Райкова е родена на 14 декември 1942г. в Бур-
гас. Завършила е българска филология в СУ”Св. Климент 

Охридски” – София. Рабо-
тила е като гимназиален 
учител по български език и 
литература, като методист 
и експерт в регионален ин-
спекторат на МОН. Автор 
е на пет книги.  Нейни сти-
хове са поместени в ан-
тология на съвременната 
българска поезия. Почетен 
гражданин на Бургас. 

Съпругът й Георги Рай-
ков е автор на редица 
статии и проучвания за 
арменски пътешествени-
ци от края на 18-ти и 19-ти 
век, а също и за известни 

арменски писатели. Той е член на редакционния екип на 
в-к “Хайер”.

***
Старите поети си отиват –
стихали и уморени.
Песните на вдъхновение
като гейзер бликнали в сърцата
отлежават в томовете прашни.
Днес на мода са поетите с китари.
В прозаичното неромантично време
все по-самотен е гласът
на старите поети –
натежал от горест.
Утехата, че бъдното
отново ще ги преоткрие,
заглъхва като отшумяло ехо.
Настъпил е часът на мемоарите.

***
Любов, вина и прошка закъсняла…
Горчивата утайка от непоправимото.
Безпаметното тичане след мигове
и странното усещане за нещо извървяно.
А циферблатът безпристрастно отброява
дните ни –
най-хубавите думи ще останат неизречени,
защото в слепия инстинкт за щастие
така нехайно разточително го разпиляваме.
В необратимия поток на времето
тъй неусетно идва края с вкус на есен
и все остават неизречени най-хубавите думи, 
а утре може да е безвъзвратно късно.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ БУРГАСКАТА 
ПОЕТЕСА ВЕНДА РАЙКОВА

Част от интериора на църквата “Сан Клементе” в Рим

поседнем за малко на единствената масичка в кафенето 
на №4 и съвсем ще презрем или дори ще забравим “gloria 
mundi”. После ще пресечем тротоара и ще застанем пред 
портата на базиликата “Сан Клементе”.

Да прекрачим прага и да влезем във вътрешната част 
на храма. В тъмнината блести позлатата по стенописи-
те. Олтарът е осветен. В делничния следобед са дошли 
богомолци, не приличат на туристи. Ако преминем през 
отсрещната врата, от богомолци ще се превърнем в пок-
лонници. Каменна галерия ни отвежда надолу – към по-
стария храм. И още по-надолу – към светилището на бог 
Митра. Тук, в Рим, черквите са една до друга, една върху 
друга и една в друга. Галериите се преплитат, влажно и 
студено е в този каменен лабиринт, слънчева светлина 
до тук не достига. По стените има пластмасови стрелки, 
указващи мястото, което търсим. Вървим дълго и почти 
осъзнаваме колко отдавна сме се загубили в личните 
си лабиринти. Тъкмо да решим, че сме се объркали, че 
стрелките всъщност сочат към нещо друго – ето го кра-
ят. Внезапно се озоваваме пред святото място. Тук през 
869г. е погребан Константин-Кирил Философ. Ликът му ни 
гледа от мозаечна икона с надпис от 1929г. Саркофагът е 
празен от времето на нашествието на Наполеон. Мълвата 
твърди, че чудотворните мощи са скрити в манастир някъ-
де във Франция. 

Каменната галерия пази името. В недрата  на католи-
ческата черква, върху езическото светилище се пази ду-
хът на далечното време. Пазят се следите на онзи, когото 
папа Адриан II посреща през 867г. след дебата във Вене-
ция с почести, отразяващи светлината на културния фе-
номен: “ ...И като взе книгите, благослови ги.” Рим прие-
ма славянския език като литургичен – какво по-достойно 
признание за учения и философа в онзи пълен със слава 
IX век...

Следват години средновековен мрак. Мина ли вече това 
средновековие? Прочетохме ли житието на Кирил, което 
от десетилетия се изучава в училище? Колко от нас, стиг-
нали до Колизеума, до хляба, до зрелищата, продължиха 
нататък – към гроба на светеца, към мястото за среща 
със себе си, “навътре в себе си”, където е собственото 
кредо? Там оригиналната писменост и опазената чистота 
на езика са “хляб насъщен”, за който си струва да  рабо-
тим без страх. 

Затова нека веднъж в годината да се обръщаме в една 
посока – към базиликата “Сан Клементе”, към мястото, 
където е погребан апостолът  на българското слово. Да 
благодарим за буквите – тези магически знаци – греещи 
върху челата на първолаците всяка пролет. 

Да се помолим книжовността да надживее и съвремен-
ните варианти на триезичието, да не я задушават догмите 
на самонадеяни лъжепросветители.

Защото  - ако ние не опазим светостта на родното сло-
во – то ще се скрие далеч от нас. Там, където храмовете 
не се разрушават, а се редят един до друг, един върху 
друг и един в друг.

ПЦ
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арменската нация. От да-
лечна Канада тя и съпругът 
й, режисьорът Атом Егоян,  
дават своя принос за фор-
миране на авторитета, за 
доказване и показване на 
духовните ценности на ар-
менците в световната общ-
ност от етноси.

Срещата с ръководството 
на “Парекордзаган” се със-
тоя по личната покана на 
председателката Хрипсиме 
Товмасян. 

Арсине Ханджиян прояви 
изключителен интерес как-
то към личната история на 
всеки един от членовете на 
ръководството, така и към 
дейността на нашия клон. 
С присъщата й сърдечност 
и непринуденост г-жа Хан-
джиян изрази възхищени-
ето си от инициативите на 

“Парекордзаган” Пловдив 
– съботното училище, во-
калната група, зеленото 
училище, вестника “Паре-
кордзагани Цайн”, много-
кратните чествания и дру-
ги.

На следващата сутрин ак-
трисата посети църковната 
служба в църквата “Сурп 
Кеворк” и положи цветя 
на паметника в почит към 
жертвите на Геноцида.

Раздялата с невероятна-
та Арсине Ханджиян със 
сигурност е начало на едно 
приятелство и сътрудничес-
тво в името на арменската 
кауза.

Вержиния ГАРАБЕДЯН,
Член на ръководс-

твото на “Парекорд-
заган” - Пловдив

Най-новото попълнение към разрастващата се мре-
жа от 14 YP групи по целия свят -YP Бостън- организи-
ра първото си събиране в центъра на “Парекордзаган“ в 
Уотъртаун, Масачузетс. То привлече над 100-на арменци 
от Бостън и околността. Вечер, изпълена с музика и тан-
ци, дегустация на различни домашни и арменски вина, 
изложба на съвременни картини от художника Гаро Ара-
келян, съпредседател на YP Бостън, обогати артистичния 
характер на събитието.

   По време на срещата гостите с ентусиазъм попълва-
ха специални въпросници и даваха идеи за бъдещи дей-
ности, изказваха желания да помогнат с каквото могат за 
това ново начинание.

 Преведе: Гари ДОЛМАЯН, стипендиант

НОВАТА ГРУПА НА “МЛАДИТЕ 
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ” (YP) КЪМ 

“ПАРЕКОРДЗАГАН” ПРОВЕДE 
ПЪРВОТО СИ СЪБИРАНЕ В БОСТЪН

ПРОФЕСОР ПИЛИКЯН 
ПЕЧЕЛИ КОНКУРСА НА 

AGBU ЗА ИМЕ НА СЕЛИЩЕ
В отговор на обявения конкурс от AGBU Лондон за име 

на селището, построено от AGBU Лондон в Армения, се 
получиха 21 предложения от арменската общност във Ве-
ликобритания.

Победителят е проф. К. Пиликян от Лондон, който пред-

ложи името Парешен – игра на думи, съставена от “Паре-
кордзаган”  - благотворителен, щедър, доброжелателен и 
Шен – строя, построявам. Двете думи символизират иде-
ята на този проект.

Проф. Пиликян дари наградата си от 160 паунда обрат-
но на AGBU и предложи тя да се използва за бъдещо на-
биране на средства за строежа на селището и успешното 
продължение на добрата работа на AGBU Лондон.

Преведе:Елизабет КУМЧЕВА, стипендиант

ИМЕНА ОТ 
СЪВРЕМЕННАТА 

БЪЛГАРСКА 
ПОЕЗИЯ И 

БЕЛЕТРИСТИКА
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ФЕРМАН 
на Султан Махмуд II, син на Абдул Хамид I (1808-1861)

Превод от османотурски език:: 
ст.н.с.I ст.д-р Стоянка Кендерова

СУЛТАНСКА ТУГРА:
Махмуд II, син на Абдул Хамид I, винаги победител

АРМЕНСКАТА ДУХОВНА 
СЕМИНАРИЯ ПРИ 
АРМЕНСКАТА  
ПАТРИАРШИЯ В 
ЙЕРУСАЛИМ
НАБИРА КАНДИ-
ДАТИ ЗА НОВАТА 
УЧЕБНА 2006-2007 Г.
Изисквания: Кандидатът 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.

4.

11.

Свети ДУХ /Петдесетница /
Празнуват: Калуст, Мъхитар, 

Сирануш, Сиран, Сирарпи, Ахавни

Hwgegalwust pentekwst1 
50-8w8d Zatk1n

12.

Ji\atak Exiaji ma8ga81in
Пророк ИЛИЯ

Празнуват: Ехия, Ехиазар
S8bwc Hri3simeanc

Света ХРИПСИМЕ

КАЛЕНДАР 
за м. ЮНИ

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

Арменската общност в Ямбол започна изграждането на 
църковен комплекс “Св. Месроб Мащоц”.

АЦН гр. Ямбол набира средства за изграждането на 
храма. 

АРМЕНСКО 
ЦЪРКОВНО 

НАСТОЯТЕЛСТВО ПЛОВДИВ 

О Б Я В Я В А

ОТ 01.05.2006 Г. 
ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ПЕРИОД ЦЪРКВА 
“СУРП КЕВОРК” ГР. ПЛОВДИВ 

ЩЕ БЪДЕ ОТВОРЕНА 
ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

ОТ 10.00 ДО 17.00 часа

13.
S8bwc Gajianeanc

24.

18.

17.

20.

Me]n Ne8ses Pa82eu 
Haj8apet

S8bwc Nwuneaj eu Maneaj

Ton ka2wxik1 S. !%MIA]NI

S8bwc G8igw8 Lwus. 
Eln i Vi8ap1n

Свети НЕРСЕС БАРТЕВ - католикос

Свети ГРИГОРИ Просветител-
 излизане от хор Вираб/ямата/

Ден на храма Свети Ечмиадзин

Света ГАЯНЕ 

Света Нунуя и Мания
Празнуват: Нунуг, Мания

ДО  РЕДАКЦИИТЕ  НА  ВЕСТНИЦИТЕ  “ЕРЕВАН”, 
“ВАХАН”, “АРМЕНЦИ”  И “ПАРЕКОРДЗАГАНИ  ЦАЙН”

А  П  Е  Л
НА  ОРГАНИЗАЦИОННИЯ  КОМИТЕТ  НА  СДРУ-
ЖЕНИЕ “АРМЕНСКА  КУЛТУРА  И  ИЗКУСТВО”

ДА  СЕ  ОБЕДИНИМ !
По покана на Координиращия съвет(КС) на арменски-

те организации в Пловдив Организационният комитет на 
Сдружение “Арменска култура и изкуство” взе решение 
да се присъедини към състава на участващите в КС ар-
менски формирования.

Във връзка с това наше решение, предлагаме на пред-
седателя на КС г-н  Едуард Арсенян, в близко време да 
свика извънредно събрание с представители от всички 
пловдивски арменски организации, за провеждане на от-
кровен, аналитичен разговор, имащ за цел изясняване и 
нормализиране на взаимотношенията между отделните 
организации, както и на концептуалните противоречия, 
довели до решението някои от организациите да останат 
извън Координиращия съвет.

Организационният комитет на Сдружение “Арменска 
култура и изкуство”, формирование с идеални цели и ин-
тегриращи задачи счита, че е крайно време различията 
по гореспоменатите поводи да бъдат максимално ниве-
лирани, и на толерантна основа – консонансно и реално 
отстранени, в интерес на духовния просперитет на общ-
ността ни днес и в бъдеще!

В заключение, нашият апел за обединяване се основа-
ва на доказаната и онаследена от предците ни нетленна 
духовност. В името на древното ни и богато духовно и 
културно наследство, чиито ярки и неугасими лъчи неп-
рекъснато и щедро озаряват с духовна красота и светли-
на нашите души и сърца, горещо призоваваме – ДА  СЕ  
ОБЕДИНИМ !!!

Организационен комитет на 
Сдружение “Арменска култура и изкуство”

Секретар: Татеос                               Председател: Гаро С. 
Санджакян                                                                 Балтаян 
                        

 
Пловдив, м. май, 2006 г.

Най-способен между мю-
сюлманските кадии, най-
добър между управниците 
на правоверните,рудник на 
добродетел и сигурно зна-
ние,издигащ високо знаме-
ната на шериата и на рели-
гията,приемник на знанията 
на пророците и на небес-
ните пратеници, отличен 
с голямата милост на все 
помагащия владетел, мев-
ляна кадията на Филибе, 
нека се увеличават добро-
детелите му, и гордост на 
най- прославените и бла-
городните действия, отли-
чен с многото милости на 
всичкия владетел,един от 
капуджибашите във висо-
чайшия ми двор,назърът 
на Филибе Сюлейман,не-

ка продължи славата му, и 
гордост между подобните и 
видните лица на страната, 
нека се увеличава тяхно-
то достойнство,когато ще 
пристигне височайшият ми 
императорски подпис, да 
се знае следното: 

Тъй като Арменската цър-
ква, намираща се в околия 
Филибе, с течение на вре-
мето се е разрушила, ар-
менската рая, която живее 
там, изпитва затруднения 
при изпълнение на обре-
дите си.За да се позволи 
височайшето ми разреше-
ние за ремонтирането и 
изграждането на споме-
натата църква според ня-
когашното й положение, 
Арменският патриарх, пре-

биваващ в щастливата ми 
столица,представи един 
брой подпечатана молба. С 
цел да се даде отговор на 
запитването, написано и 
изпратено от стана на сад-
разама,надарен с най-дос-
тойни човешки качества, 
абсолютен пълномощник 
и силен в целите си,/е не-
обходимо/да се провери и 
изследва състоянието /на 
църквата/на място.

Вие, които сте спомена-
тите мевляна и назър на 
капуджибашите, в пристиг-
налите този път от Ваша 
страна до Портата на сул-
танското ми могъщество 
известие и преписка, се от-
белязва, че споменатата 
църква в действителност е 
разрушена и стените й са 
съборени, /а/ споменати-
ят миллет не е в състояние 
да извършва обреда си.В 
действителност,/съгласно/ 
изискванията на шериата, 
при запитването:

Ако намиращата се в 
едно село стара църква се 
е разрушила,възможно ли 
е да се възстанови до ста-
рото и положение,като не 
се превишат размерите и 
в оригиналния вид?отго-
ворът от /страна на/ бив-
шия шейхюлислям и главен 
мюфтия Кадъ Заде Мевля-
на Мехмед Тахир, най-учен 
между учените с опит, най-
достоен между благочес-
тивите благородници,нека 
всевишния продължи него-
вите добродетели, е: 

Възможно е.
И тъй като /в този сми-

съл/ е налице свещена 
фетва /и/ на основание на 
свещения закон, моето ми-
лосърдно султанско пре-
възходителство позволи 
да се издаде височайше-
то ми разрешение относно 
ремонта и поправката /на 
църквата/

според стария й вид, без 
/да се превишават разме-
рите й/ на височина и ши-
рочина.При това поло-
жение,като се подготви 

султанският ми милостив 
хатт в една страница, да се 
действа и постъпва според 
съдържанието на свещена-
та фетва и на имащия чест-
та да бъде издаден славен 
и бляскав султански хатт.

При условие, че няма да 
бъдат превишавани пре-
дишните размери и истинс-
ката й форма на височина 
и широчина, дори и с една 
педя и с един пръст,/и/ на 
основание на свещеното 
шериатско позволение, се 
издаде височайшето сул-
танско разрешение за ре-
монта, като не се допуска 
разширение и /увеличе-
ние/на височина.По този 
повод да се даде разре-
шение /щото/спомената-
та църква да не излиза из-
вън /границите на/ старото 
положение на височина  и 
ширина и ако някой се ос-
мели и си позволи да взе-
ме/дори и/ едно акче от 
раята,воден от алчност,ще 
бъде държан отговорен и 
проверен.

Вие, които сте мевляна 
и назър на капуджибашите 
и другите споменати, след 
като бъдете запознати /с 
разрешението ми/ да дейс-
твате и постъпвате по опи-
сания /начин/, като се въз-
държате от противоречие 
и крайности,и когато висо-
чайшият ми ферман прис-
тигне, заповядвам следно-
то: При пристигането на 
издадения с чест по този 
въпрос ферман да дейст-
вате и постъпвате по опи-
сания начин и според не-
говото съдържание и да се 
въздържате от противопос-
тавяне.

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

 
Написано в средата на 

достойния месец шеввал 
1243 година

/26 април - 5 май 1828 
г./ в добре защитения 
Константинопол.
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 НИЕ ПОМНИМ …
Предоставяме ви статистически данни за населението в Западна Армения и Киликия до 1914 година. Дори един не 

много задълбочен анализ показва, че по тези земи до насилствената намеса по време на геноцида най-многочисле-
ното население е било арменското. От таблицата става ясно, че етническата карта на тази част от света е съдържала 
до съответния период компактни маси арменци.

Населението в Западна Армения и Кликия през 1914г.

    Седем вилаета   Киликия            Общо   Всичко по  Религии
Християни

Арменци   1 198 000  205 000  1403000
Гърци       242 000    40 000   282 000
Несторияни, якобити,       124 000    41 000   165 000
Халдеи, европейци                                                  1 850 000

Мюсюлмани
Турци      865 000     78 000  943 000
Кюрди      424 000     58 000  482 000
Лази, черкези,      190 000     20 000  210 000
Араби, персийци                        1 635 000 

Различни религии
Казълбаши, езиди, фаллахи 255 000   48 000  303 000
и др.          
    3 298 000  490 000  3 788 000

Цялото арменско насаление в Турция през 1914г.     
В Западна Армения       1 403 000  
В други части на Азиатска Турция            440 000  
В Истамбул и европейската част на Турция         183 000  
        Всичко:        2 026 000

Американското прави-
телство с право предприе-
ма гонения срещу иракча-
ните,които злоупотребяват 
с човешките права и извър-
шват военни престъпления.
За нещастие,това същото 
правителство омаловажи 
24 април-денят,в който се 
отбелязват 91 години от Ар-
менския геноцид.

В този ужас през 1915-
1917г турците са убили 
приблизително 1,4 милиона 
арменци.Време е да спрем 
да си играем на политика с 
масовите убийства.

След като Османската 
империя се разпада,турци-
те-националисти провеж-
дат поход и през 1908г.  зав-
ладяват Турция.Това ново 
правителство на „Младите 
турци” е било оглавено от 
трима мъже-диктатори.

От техните собствени 
думи,писма,документи,из-
вестия,новини,описания 
на очевидци,снимки и дру-
га документация става яс-
но,че триумвирата е след-
ствие от политиката,която 
е изтребила арменското 

население с едни или с 
други средства.”Младите 
турци” са използвали Пър-
вата Свтовна война като 
прикритие за извършените 
от тях жестокости,докато 
по-голямата част от света е 
гледала другаде.

И така започва всичко-
на 24 април 1915г хиляди 
арменци са арестувани и 
хвърлени в затвора,обви-
нени в антиправителствени 
дейности.Тогава повечето 
от тези хора били екзеку-
тирани.Стотици и хиляди 
други арменци умират от 
глад,от жажда,от побой,а 
някои били отвличани.

На 19 май 1916г  главни-
ят министър на правителс-
твото казва:”Османската 
империя трябва да бъде из-
чистена от арменците и ли-
ванците.Ние унищожихме 
предишната със силата на 
оръжието и ще унищожим 
втората чрез гладуване”.
През юли 1916 г германс-
кият посланик уведомява 
с телеграма страната си:”В 
опита си да осъществи цел-
та си и да разреши армен-

Губернаторът на щата Ка-
лифорния Арнолд Шварце-
негер обяви седмицата от 
23 до 29 април за Седмица 
на възпоменанието на ар-
менския геноцид. 

“24 април, 1915 
е денят на Ар-
менския геноцид, 
това престъпле-
ние срещу чове-
чеството, което 
причини смърт-
та на 1,5 милио-
на арменци. Тези 
петстотин хиля-
ди арменци, кои-
то оцеляха след 
кланетата, се за-
селиха в други 
държави. След 
като бяха лишени 
от собственост, 
те взеха със себе си обич-
та към загиналите семейс-
тва, надеждата и вярата в 
новия живот.” – се казва 
в официалното изявление, 
подписано от губернатора 
Шварценегер.

“Тези хора намериха 
подслон в една нова роди-
на и в Калифорния, която 
е най-големият щат извън 
Армения с процъфтява-
ща арменска култура. Нас-
ледниците на тези, които 
преживяха Геноцида, доп-
ринасят значително за раз-
витието на бизнеса, изкус-
твото и образованието в 
Калифорния. Днес отбеляз-

ваме 91 години от Арменс-
кия геноцид и трябва да на-
учим уроците на миналото, 
за да се борим срещу вся-
каква проява на омраза.

 Мълчанието ни само ще 
увековечи опитите да се 
отрече миналото. Присъе-
динявам се към Арменска-
та общност и призовавам 
свободолюбивите амери-
канци и други нации да 
признаят Геноцида. И сега, 
по тази причина, аз, Ар-
нолд Шварценегер, Губер-
натор на щата Калифор-
ния, официално обявявам 
23-29 април за Седмица на 
възпоменанието на армен-
ския геноцид” – пише още в 
изявлението. 

Преведе: 
Елизабет КУМЧЕВА, 

стипендиант

“ОБЯВЯВАМ 
СЕДМИЦА НА ВЪЗ-

ПОМЕНАНИЕТО НА 
АРМЕНСКИЯ 
ГЕНОЦИД” -

каза Арнолд  Шварценегер

ския вапрос,като унищожи 
расата им,турското прави-
телство не може да бъде 
разубедено нито от нас,ни-
то от арменското посолст-
во...”

През 1919г американс-
кият посланик Хенри Мор-
гентоу споделя: ”Когато 
турските органи на власт-
та дадоха заповди за тези 
изселвания,те просто изп-
ратиха на смърт цяла една 
раса,а най-трагичното е,че 
разбираха отлично какво 
правят и в разговорите си 
с мен не направиха никак-
во усилие да скрият този 
факт”.

През 1994 г израелски-
ят министър Йоси Бейлин 
се изказва по този вап-
рос:”Това не беше война.
То беше масово клане и 
геноцид,нещо,което светът 
трябва да запомни.И ние 
винаги ще отказваме всеки 
опит да се заличат следите 
му...”

Никоя държава не иска 
да има геноцид в историята 
си. Но фактите са си факти.
А излагането им на показ 

НИКОГА НЯМА ДА 
ЗАБРАВИМ 

АРМЕНСКИЯ ГЕНОЦИД
може да помогне миналото 
да се покаже открито и да 
информира хората как да 
се предпазват от подобни 
жестокости.Германия за-
винаги е опетнена заради 
унищожението.Но никой не 
вини днешните германци 
за това,което се е случило 
преди 60 години.

А в случая с Турция две 
следвоенни дела са били 
проведени и водачите на 
“Младите турци” обявени 
за виновни.Ние не можем 
да избегнем престъплени-
ята,извършвани срещу хо-
рата.Не можем и да съдим 
Садам Хюсеин и управле-
нието му,а да одобряваме 
други.

Естествено не можем да 
променим миналото и да 
съживим мъртвите.Но пък 
можем да покажем качес-
тва на водачи.Можем да 
приемем Арменския гено-
цид и да говорим за него 
правдиво.

Превод: Марина 
ДОНИКЯН, стипендиант

АРМЕНСКА ОРГАНИЗА-
ЦИЯ НАПРАВИ ГОДИШНО 
ДАРЕНИЕ ЗА „ПАРЕКОРД-
ЗАГАН”-КЛОН ТОРОНТО
Организация Аджемян 

основа благотворителен 
фонд на стойност 1 милион 
канадски долара.Фондът 
ще се ръководи от фамили-
ите Аджемян и Мусаханян 
от Торонто, Канада. Цел-
та на фонда е да подкрепя 
разнообразни национал-
ни и международни начи-
нания с идеална цел и тези 
на „Парекордзаган”, клон 
Торонто.

Основан от Сурен и Лили 
Аджемян и управляван от 
техните деца Сурен стар-
ши и Розмари Аджемян и 
Еди и Карол Мусаханян, 
фондът подкрепя благот-
ворителни каузи в и отвъд 
Онтарио.

Карол Мусаханян, изпъл-
нителен директор на фон-

да, заяви, че е щастлива за 
осребряването на първия 
чек, който вярва, че  ще 
бъде използван от съюза 
клон Торонто, с най-добри 
намерения. Трите семейс-
тва планират в бъдеще да 
изпращат чек на същата 
стойност всяка година.

„Вълнуващо е да видиш 
как втора генерация от ар-
менски имигранти осъзна-
ва значението и важността 
на организации като „Па-
рекордзаган” и труда, кой-
то се полага за опазването 
на арменското наследст-
во”, споделя Еужен Кара-
джян, секретар- ковчежник 
на „Парекордзаган” клон-
Торонто.

Превод: Силвия 
ЮЗЕНГИДЖЯН, 

стипендиант
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ния през ноември 2005г. и 
създаването на модерна 
инфраструктура от теле-
комуникации в Армения е 
цел с важно значение като 
приоритетен елемент за 
икономическото развитие 
на Армения. Благодаре-
ние на това партньорство 
Армения ще може да бъде 
готова да отвърне на кон-
куренцията през годините, 
които идват, и ще може да 
предложи на своите абона-
ти услуги с високо качест-
во,  като се стреми да пос-
тигне така разширяване и 
подобряване на телекому-

никационната мрежа. “Ал-
кател” ще бъде част от дос-
тавчиците за екипировка 
на телекомуникациите, ко-
оперирайки се с нея в сек-
тора на нововъвеждащите 
се технологии /интернет, 
мултимедия/. Трябва да на-
помним, че през 1998г. ОТЕ 
/Хеленик Комюникейшън 

15 8 стр. 

Гост на кулинарната ни 
рубрика днес е  Саркис 
Антреасян, известен сред 
всички сънародници в 
Пловдив най-вече като те-
атрал самодеец, един от 
основателите на младеж-
кия театър към читалище 
“Красирац”. Той дойде в 
редакцията на вестника, 
за да предложи един по-
стар вариант на известна-
та “Хареса” и да разкрие 
подробности от древната 
арменска история, свър-
зана с това национално 
ястие. Разговорът тръгна 

A(QI (A#WV 
СОЛ И ПИПЕР ? ... НА ОКО!

от тънкостите при обработ-
ката на житото и неусетно 
премина към спомените за 
стара Армения, които до 
днес живеят в семейство-
то на г-н Антреасян. Става 
ясно, че най-ярката фигура 
в това семейство е дядото 
– Ованес Антреасян. Не-
говият образ е център на 
пълна с драматични обрати 
фамилна история. 

-От къде идва Вашият 
род?

-От Чъмъшказак -  селище, 
което днес не съществува, 
било е изцяло разрушено 
по време на Геноцида. На-
мирало се е в района Хар-
перт – житницата на стара 
Армения. Дълго време тази 
земя е била източник на 
хляб за арабските стра-
ни, житото се е разпрост-
ранявало из всички земи 
на Близкия изток. Това се 
споменава в разказите на 
нашите стари писатели. 
Поради благоприятния кли-

мат житните култури там са 
се сеели през пролетта. От 
българските сортове бли-
зък до онова зърно е сор-
тът “Загария”.

-Как става така, че близ-
ките Ви се заселват в 
Пловдив?

-Дядо ми пристига тук с 
двамата си сина. Избира 
да живее в Пловдив зара-
ди старото, основано още 
през 1828 г. училище, за 
да могат децата му да учат 
арменски. Баща ми и чичо 
ми са завършили това учи-
лище. 

-А вашето детство къде 
премина?

-На Сахат тепе. Живеех-
ме точно до протестантс-
ката църква. Четирдесет 
години от живота ми пре-
минаха там. В съседство 
построиха ново арменс-
ко училище – Арменският 
колеж – и двамата с брат 
ми отидохме да учим там. 

Също като Кърк Крико-
рян, американски мили-
ардер, цар на Лас Вегас, 
бивш голям акционер на 
“Даймлер-Крайслер”, но 
също и бивш мияч на про-
зорци, станал 33-я богаташ 
на САЩ, калифорниец на 
88 г., който разходва, без 
да смята, за да разхубави 
Арменияи понастоящем  
предлага повече от 170 ми-
лиона долара за 10 години, 
за да обнови инфраструк-
турата на страната.

Също ката Храйр Ховна-
нян, една знаменитост в 
областта на информатика-

та. И наравно с Ваче Ману-
кян, улеснил учредяването 
на филиал на банка HBC 
Или като Алберт Бояджи-
ян, царя на индустиалния 
хляб.

Също като “Фенетон-
2005” – това обширно дви-
жение за солидарност, ор-
ганизирано от Арменския 
фонд, което се разгърна от 
17 до 20 ноември  и набра 
благодарение на 600 бла-
готворители 976.000 евро 
в Европа /от които 895.000 
евро във Франция, 54.000 в 
Германия, 25.000 в Швейца-
рия, остатъка в Испания и 
Португалия./

Също като Общоарменс-
ки Благотворителен Съюз 
“Парекордзаган”, учреден 
в целия свят, който управ-
лява събраните средства 
на фонда в повече от 50 
страни /САЩ, Европа, Аф-
рика, Франция/ -

Серж Чурук, президент 
на “Алкател”, допринася 

като всички тях за пробуж-
дането на Армения.

От  11 до 13 ноември 2005г.
той посещава страната на-
чело на делегация, придру-
жен от Патрик Деведжиян, 
депутат от Горната камара 
на  департамент Сена. 

“Алкател” е №1 в света 
в мрежите за висока про-
дажба на дребно /35% от 
световния пазар/, стаци-
онарни и мобилни мрежи,  
както и в потреблението и 
услугите, №1 на пазара на 
ЕМЕА /Европа, Среден из-
ток и Африка/, на предпри-
ятие за телефонна техника 

ПОЗНАТАТА “ХАРЕСА” 
В СТАРИНЕН ВАРИАНТ

Обучението беше от 1-ви 
до 7-ми клас. След второ 
отделение (както се нари-
чаше тогава) се изучаваше 
освен арменски и френски 
език, а след четвърто – и 
немски. 

-Вие сте наследник на 
изпълнена с много горчиви 
страници семейна лето-
пис. Но наред с тях лична-
та Ви биография съдържа 
едно изпълнено с бодрост 
и жизнелюбие 40-годишно 
участие в самодейната те-
атрална трупа към читали-
ще “Красирац”. Какво си 
спомняте от онези години?

-Всичко правехме сами. 
Артистите по необходимост 
ставахме и режисьори, и 
сценографи, и сценични 
работници. Дори си позво-
лявахме да пренаписваме 
оригиналния текст – само 
да усетим, че публиката 
не е достатъчно увлечена, 
веднага импровизирахме, 
променяхме действието. 
Финалът винаги трябваше 
да удовлетворява присъст-

ващите. Може би в това е и 
най-големият чар на люби-
телският театър.

-А кой е най-големият чар 
на това знаменито блюдо 
“Хареса”, което се оказва, 
че има много разновиднос-
ти?

-Чарът е в названието. То 
ни връща в зората на ар-
менската история, в първи-
те години на християнство-
то. В новопостроените на 
мястото на стари храмове 
манастири е имало обичай 
по време на определени 
празници за бедните да се 
приготвя топла храна. А ос-
новна храна тогава е било 
житото. То се е варяло дъл-
го време, после с големи 
дървени лъжици в дълбоки 
казани се е смесвало с те-
лешкото месо. Монасите 
възлагали тази нелека ра-
бота на дошлите да се нах-
ранят с думите:”Харе са!” 
– “Разбий това!” от тук идва 
името. 

-От къде знаете тази ис-
тория?

-От дядо ми. Той знаеше 
много такива притчи и беше 
майстор на харесата.

Ето и цялата старинна 
рецепта:

Грухано жито се вари на 
слаб огън 7-8 часа. В отде-
лен съд се сварява телеш-
ко месо. Малко преди жи-
тото да е напълно готово 
се добавя врящ телешкия 
бульон. Месото се накъс-
ва, разнищва се съвсем на 
ситно и се прибавя към жи-
тото. Всичко се разбърква 
добре и се сваля от огъня. 
С дървена лъжица се бър-
ка продължително време 
до получаване на плътна 
хомогенна маса. Посолява 
се. Ястието се сервира в 
широка плитка чиния, като 
в средата се прави вдлъб-
натина, в която се сипва 
прясно масло, разтопено 
до зачервяване. Поръсва 
се с кимион. 

Вземаш с лъжица от ка-
шата, топваш в маслото и 
... да ти е сладко!

ПЦ

/ с 20% дял от пазара/, 47-
ми в топ 1000 от световния 
индустиален пазар.

АЛКАТЕЛ СПЕЧЕЛВА ДО-
ГОВОР ЗА МНОГО МИЛИО-
НИ ЕВРО ЗА СЪЗДАВАНЕ 
GSM МРЕЖА В АРМЕНИЯ

За Роберт Кочарян – пре-
зидент на Армения, среща-
та със Серж Чурук в Арме-

В ПОЛЗА НА 
ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС

СЕРЖ ЧУРУК ИНВЕСТИРА В АРМЕНИЯ
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ЛИЧНОСТТА НА ...
създадени от вашата гени-
ална четка”. А портретът 
на Айвазовски, рисуван от 
Петрос Адамян, може да се 
смята за един от най - доб-
рите в творческото наслед-
ство на актьора, поета и 
живописеца. На неговата 
четка принадлежат прек-
расни натюрморти, високо 
художествени портрети, 
сред които особено изпък-
ват “Автопортрет” в роля-
та на Хамлет, ”Портрет на 
Ерануи Шахбазян”, на Гри-
гор Арцруни (редактор на 
“Мшак” ), въображаемите 
портрети на Офелия и Хам-
лет, на Отело, на Корадо, 
на Крал Лир и други. Ето 
едно от свидетелствата за 
художествените дарования 
на Петрос Адамян, оставе-
но от ръката на Александър 
Карлович Сестерд-Латрек: 
“След обяд ние помолих-
ме Петрос Йеронимович 
да нарисува нещо.Той взе 
чиния, нанесе върху нея 
сажди, смесени с лак,  а 

след това с кибрит,  кар-
фица и игла нарисува крал 
Лир, изразявайки цялата 
дълбочина на този образ.  
Чинията се счупи, но аз я 
залепих, сложих я в рамка 
под стъкло и сега реших да 
я предам в музея на този 
народ, който е родил Пет-
рос Адамян и който е гор-
дост на арменския народ 
-25 юни 1928 година, Киев”.

Интересен е фактът, че 
портретът на крал Лир, по-
дарен на Александър Кар-
лович през 1885 година, с 
цяла една година е изпрева-
рил този Лир, който Адамян 
пресъздава на сцената, но 
те са били  в пълно съответ-
ствие и може да се помис-
ли, че това е автопортрет 
на самия Адамян в ролята 
на крал Лир. Петрос Ада-
мян  не е създал семейст-
во и неговото наследство 
се възстановено от Музея 
за литература и изкуство 
в Ереван. Архивът на Ада-
мян е основан от един от Серж Чурук 

най- близките му приятели 
–Александр Степанян (Сев 
Сандро), на когото велики-
ят артист всеки месец е из-
пращал свои вещи: плака-
ти, книги, снимки, костюми 
(и непременно по 30 рубли 
за зестра на сестра му). Го-
дина след година архивът 
се попълва с вещи, прис-
тигащи от Париж, Бейрут, 
Венеция, Тифлис, Москва, 
Ленинград, Киев и други 
градове. Материалите на 
архива от 1 декември 2005 
г. се експонират в ереван-
ския Музей за литература 
и изкуство по време на 
изложба, посветена на 150 
години от рождението на 
Петрос Адамян. Експози-
цията на изложбата, със-
тавена от директора на 
Музея Хенрих Бахчинян и 
от завеждащия театралния 
отдел Вахтиар Ховакимян, 
дават пълна представа за 
живота и творчеството на 
изтъкнатия син на арменс-
кия  народ . 

ПЦ
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10-та страница пълноцветно 0.18 лв. / кв.см
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 тел./факс: 032/267 673 - офис на “Парекор-

дзаган” клонПловдив
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Уважаеми читателю, 
Всеки от Вас, който желае да получава  вестник  

“Парекордзагани ЦАЙН”
може да направи своя персонален абонамент чрез 
местния клон  на “ПАРЕКОРДЗАГАН” , в църковните 

настоятелства по градове или чрез банковата ни сметка 
ОАБС “Парекордзаган”

ОББ - клон Пловдив
Банкова сметка: 1064206910

Банков код: 20080023
Абонамент до м.декември 2006 г.: 

7.00  (седем) лева

Организейшън, анонимно 
дарителство/ стана акцио-
нер на 90% от “Арментел” 
– неизменен национален 
мобилен оператор в Арме-
ния.

Съгласно директивите на 
ОТЕ Анони дарителство и 
под негово покровителство 
“Арментел” инвестира след 

месец март 1998г. повече 
от 200 мил. долара в ре-
конструкцията, развитието 
и модернизацията на инф-
раструктурата на телекому-
никациите  в страната.

На 29 септември 2004г. 
“Алкател” подписа договор 
за 2 мил. евро с “Арментел”, 
целящ да модернизира и 
да увеличи капацитета на 
неговата мрежа в региона. 
Съгласно клаузите на този 
договор “Алкател” ще тряб-
ва да развие системите за 
промяна “Алкател 1000” от 

последна технология с ви-
сок капацитет в градовете 
Степанаван и Гюмри.

Тази нова технология 
ще позволи да се ускори 
развитието на една инф-

В ПОЛЗА ...
раструктура на модерни те-
лекомуникации, способна 
да обслужва повече от 235 
000 абонирани в северния 
регион на страната, раз-
рушен от земетресението 
през 1988г.

Превръщането в дело на 
проекта ще позволи на “Ар-
ментел” да подобри качест-
вото на телекомуникациите 
и да предложи резширен 
диапазон от услуги на те-
лекомуникациите в тези 
региони. Краят на работите 
беше предвиден за месец 
август 2005г.

Осъществяването на 
проекта от ноември 2005г. 
бележи начало на едно 
ново партньорство между 
“Алкател” и Армения, което 
ще позволи на Армения да 
подобри и разшири качес-
твото на своята мрежа за 
телекомуникации и да сло-
жи край на монопола на 
“Арментел” благодарение 
на въвеждането на паза-
ра на ВИВА ТЕЛ, на когото 
“Алкател” е директен парт-
ньор.

Превод: 
Крикор КРАГЬОЗЯН
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ЕВРОПЕЙСКИ ХОКЕЕН 
ШАМПИОНАТ

Арменският национален 
хокеен отбор участва в ква-
лификациите на Европейс-
кия хокеен шампионат.
Участниците в трета диви-
зия са Армения,Исландия, 

Ирландия, Люксембург и 
Турция.

Шампионатът от тре-
та дивизия ще се състои в 
Рейкявик,Исландия.Игрите 
ще се проведат на ледена-
та пързалка “Скаутахолин 
и Лаугардал”.

Арменският национален 
отбор загуби първия си мач 
от Турция с 3:8 и победи на-
ционалния отбор на Ислан-
дия с 6:0 във вторият мач.

ПЦ

АРМЕНСКИ БОКСЬОР 
ПОБЕДИ ТУРСКИЯ 

СИ ПРОТИВНИК 
Арменският боксьор Ан-

драник Хакобян  от Ечми-
адзин(75 кг) победи всички 
свои противници в интер-
националния турнир в Чеш-
ката Република Прага , за 
да грабне златния медал”.

В решителната битка той 
победи германския бок-
сьор от турски произход-

А.Баран,обръщайки преди 
това боксьор от Беларус.
Друг арменски боксьор, 
Хованес Даниелян от Ер-
ван(48 кг), спечели бронзо-
вия медал.

Превод: Симона 
КУЛАЯН, стипендиант

КАРЕН МЪНАЦАКАНЯН 
СТАНА ЕВРОПЕЙСКИ 

ШАМПИОН

Карен Мънацаканян (60 
кг) стана европейски шам-
пион в борбата в гръко-
римски стил, проведена в 
Москва.

Арменският борец побе-
ди своя грузински против-

ник Давид Бединадзе във 
финалите с 3:0 и стана ев-
ропейски шампион за тре-
ти път. 

Карен Мънацаканян има-
ше значимо предимство 
пред своя грузински про-
тивник.Арменският  спор-
тист победи бореца на Азе-
рите Фауд Алиев преди да 
стигне до финалите.

Карин Шадоян(72 кг) спе-
чели бронзовия медал за 
Армения в женския турнир.

ПЦ

60-ят пореден годишен конкурс “Мис Ирак” бе проведен 
в Багдат миналата седмица – събитие, което беше отбяг-
вано през последните десетилетия. След двучасова цере-

мония, проведена при висо-
ко ниво на сигурност, Тамар 
Горегян (23) стана първата 
иракчанка от арменски про-
изход, спечелила конкурса и 
официално станала “Иракска 
кралица на красотата”.

“Ще обучаваме новата по-
бедителка и ще я подготвя-
ме за конкурса “Мис Вселе-
на”. Ще я учим на етикет, на 
това да придобие способ-

ността успешно да общува с медиите и на връзки с об-
ществеността”- каза американски организатор. Горегян 
няма търпение да се изправи пред нови предизвикателс-
тва. “Мис Вселена ще е голямо приключение за мен. Ще 
разширя хоризонтите си и ако получа шанс да се  състе-
завам, ще окуражавам момичетата да споделят това пре-
живяване и да се кандидатират за следващи конкурси за 
красота.”

 “Може би красотата е последната стъпка за слагане на 
край на насилието и проповядване на световен мир. Си-
лата на красотата надминава грозното лице на политика-
та и лакомията”- каза кралицата. Младата дама също до-
бави, че би искала някой ден да притежава свой собствен 
бизнес и дори да се занимава с политика.

Превод: Мариета АНТРЕАСЯН, стипендиант

ТАМАР ГОРЕГЯН 
– ИРАКСКАТА 

КРАЛИЦА НА КРАСОТАТА

Серж Чурук ( в ляво ) и президента на AGBU 
Бердж Сетракян на церемония в Париж

ОТКРИЙТЕ 9-ТЕ РАЗЛИКИ

При  проведеното отчет-
но-изборното събрание 
на Църковното настоя-
телство при църква “Сурп 
Ованес” бе преизбрано 
предишното ръководство, 
като се даде висока оцен-
ка за свършената работа 
и доброто взаимодейст-
вие между всички армен-
ски организации.

Отбеляза се и най-жен-
ския празник – 8 март. 
Председателите на Цър-

ДОБРИЧ
ДЕЙНОСТТА НА  АРМЕНСКАТА ОБЩНОСТ В 

ДОБРИЧ СТАВА ВСЕ ПО-РАЗНООБРАЗНА
ковното настоятелство и 
на Арменската Общност 
г-н Бохос Манукян и г-н 
Оник Гюлиян както винаги 
бяха близо до инициатив-
ното ядро на тържество-
то.

По повод настъпваща-
та пролет бе организира-
на  вечеринка  в малко, 
но уютно заведение под 
прекрасния музикален 
акомпанимент на Леонар-

до Хубесерян. 
Факт е, че в града всич-

ки такива инициативи са 
подкрепени от общност-
та, инициирани от АЦН, 
Арменската Общност и 
местния клон на “Паре-
кордзаган”.

Така хубавите традиции 
се съхраняват за още дъл-
ги години напред.

Крикор АРАКЕЛЯН
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КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА, ПОЕЗИЯ И ПРОЗА

говорник на „Младите про-
фесионалисти” по света, 
която предстви накратко 
тяхната дейност и цели.

Не беше нужно много 
време, за да се опознаят и 
завържат разговори пове-
чето от участниците. Това 
подейства мотивиращо на  
представителите на раз-
личните организации да 

презентират дейността си. 
Всяка една от тях показа 
достиженията си и успехи-
те, постигнати с много ен-
тусиазъм и сили.Дадоха се 
примери как чрез излет в 
планината могат да се съ-
берат средства за ремонт 
в Англия, как може да се 
правят изложби на съвре-
менни арменски творци,  
предизвикващи интерес не 
само у арменци. Неповто-
рими по рода си бяха пред-
ставителите на младежките 
организации от Германия, 
Армения и Холандия. Всяка 
една от тях носеше своята 
специфика, но по-интерес-
ното беше, че си приличаха 
по идеи и цели, независимо 
от коя държава идваха. Ето 
затова между тях се роди 
идеята за осъществява-
не на нов проект, свързан 
с опознаване на родината 
чрез културна обиколка из 
Армения. Като председа-
тел на пловдивския клон на 
„Парекордзаган”, г-ца Рип-
симе Товмасян също нап-
рави кратко изложение на 
дейността му.

 Всяка една организация 
носеше със себе си своите 
ценности, което я отлича-
ваше и разкриваше нейна-
та идентичност. Несъмнено 
най-силно влияние оказа 
общата идея за съхранени-
ето на арменската култура 
и изкуство, която беше во-
деща при всички.

Освен за обмяна  на зна-

ния между арменските ор-
ганизации от различните 
страни, семинарът предло-
жи докосване до различ-
ни международни студент-
ски младежки организации 

като AIESEC и AIEGEE, кои-
то бяха полезни с предла-
ганите стратегии. Престо-
ят на арменските младежи 
от цяла Европа даде въз-
можност да наблюдават 
чрез презентация начините 

за набиране на средства и 
спонсори за осъществява-
не на проект от Ким Якубян 
и от представители на ор-
ганизация Factary, занима-
ващи се конкретно с това 

и подпомагащи всякакви 
организации. По този по-
вод имаше презентации от 
Европейската комисия за 
осъществяване на младеж-
ки програми, както и бяха 
представени различните 

пречки по време на проце-
са при осъществяването на 
проект. Всеки от участни-
ците имаше възможност да 
посети Европейския парла-
мент и да остане на едно от 
заседанията му, с което на-
истина се почувства духа 
на европейската столица. 

По всичко личи, че се-
минарът в Брюксел даде 
добри знания и опит за 
присъстващите. Една от 
първоначално замислени-
те цели- за опознаване- 
беше на място изпълнена. 
Културните мероприятия 
допринесоха за това. 

Естествено това е  от-
лична основа за осъщест-
вяване на международни 
контакти и бъдещи парт-
ньорства между арменски-
те младежи и участващите 
организации, както и идеи 
за създаване на глобална 
мрежа за постоянна обмя-
на на информация и корес-
понденция. 

Нора РАДОСЛАВОВА, 
стипендиант
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МЛАДЕЖИ ОТ ЕВРОПА...

Пламена Атанасова - 12 г., Пловдив

Тодор Керезиев - 12 г., Пловдив

Детският живот
Детският живот е осеян с чувство на щастие и любов. 
Всяко дете има мечти, но не всички се осъществяват. 
Децата, докато са малки, правят бели, а като пораснат, 
взимат живота в свои ръце. Има деца, които са добри 
и помагат на възрастните. Има и лоши деца, които 
пушат, взимат наркотици и пиянстват. Хората не могат 
да съществува без децата, защото те вдъхват радост, 
смисъл, щастие и много такива хубави чувства. Много 
възрастни искат да се върнат в детските си години и да 
заживеят отново като деца.

Агоп  Дайджанян от Пловдив,
ученик в 5-ти клас

Лудетина

Хей, другари, разберете, 
и на мене не пречете.

Аз съм малко избухлива,
даже и нетърпелива.

Искам всичко да е в ред
и си гледам все напред!

Иии… назад не се обръщам,
всичко в пух и прах превръщам!

Аз съм палаво дете, 
но така се то расте.

Ех, кога ли ще се види края!
Най-накрая ще узная!

Пламена Ататанасова от Пловдив,
ученичка в 5-ти клас

Вестник
“ПАРЕКОРДЗАГАНИ ЦАЙН”

Издава:
Общоарменски Благотворителен 

Съюз “Парекордзаган” клон Пловдив

Ален Онник Карамфилян, 6 г., роден в София,награди от 
конкурс, организиран от “Етнопалитра”, София (2003)  и 
национален конкурс на на Кока-Кола, София (2005). Участие 
в 16-тия епизод на ТВ сериала “Морска сол”(2003).

КОНКУРС ЗА 1-ВИ ЮНИ
По повод  конкурса за детски рисунки, поезия и проза, 
посветен на 1-ви юни, в редакцията пристигнаха много 
мили писма, пълни със свежи идеи, багри и с много 
усмивки. Поздравяваме всички наши малки читатели, 
всички деца с празника и им желаем здраве и весели 
игри. Класираните като най-добри творби поместваме 
в настоящия брой на вестника, но страниците остават 
отворени за нови послания от света на детството.
Поощряваме участията на Симона Ераносян (12 години), 
Алек Шишманян (7 години),чиито стихове и рисунки 
очаквайте в следващите броеве.

По време на дискусията...

Част от работния процес...


