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ՓՈԽԱՆ ՅԱՌԱՋԱԲԱՆԻ
Բոլորիս սուգը մեծ է եւ ցաւը խորունկ, երբ այսօր եկած ենք
յարգանքի մեր վերջին տուրքը մատուցելու ՀԲԸՄիութեան սիրւած եւ կարկառուն անդամներէն մէկուն անժամանակ մահուան
համար:
Կարելի չէ խօսքերով նկարագրել եւ սպառել անհատականութիւնը տոքթ. Վիգէն Ճիզմէճեանի, անձ մը, որուն ներկայութիւնը կը լեցնէր գաղութին կեանքը, միութենական թէ
մարզական ասպարէզներու մէջ:
Մանկութենէն, հակառակ իր հանդարտաբարոյ նկարագրին,
եռանդուն եղած է միշտ եւ փայլուն, ոչ միայն դպրոցական եւ
համալսարանական ուսման, այլ նաեւ միութենական կեանքին
մէջ:
Պատասխանատւութեան գիտակցութիւնը զինք առաջնորդած է իր անսակարկ նուիրումը բերելու Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան, երբ տասը երկար տարիներ
օժանդակած է անոր աշխատանքներուն, առանց պաշտօնական որեւէ պիտակի, որմէ ետք անմիջապէս Գահիրէի մասնաճիւղին ատենապետ կարգուած է, իր համակարգուած
մտածողութեան եւ աշխատանքին համար:
Նախակրթական ուսումը Հելիոպոլսոյ Նուպարեան Ազգային
վարժարանին մէջ ստանալէ ետք, յաճախած է Յիսուսեան երկրորդականը եւ վկայուած Գահիրէի Համալսարանէն, որպէս
ատամնաբոյժ-վիրաբոյժ:
Եղած է հաղորդակցութեանց տնօրէն եւ պաշտօնական բանբեր ֆութպոլի Ափրիկեան ֆետերասիոնին, անդամ ՖԻՖԱյի աշխարհի մրցումները կազմակերպող յանձնախումբին, եղած է
տեղեկատուութեանց պատասխանատու աշխարհի ախոյեանութեան մրցումներուն, պաշտօնական լրատու եւ ծրագրումի տնօրէն ափրիկեան ֆութպոլի ախոյեանութեան, Եգիպտոս, անդամ
ՖԻՖԱյի լրատուութեան յանձնախումբին, անդամ Եգիպտոսի
ֆութպոլի միութեան գործադիր յանձնաժողովին, ՖԻՖԱյի լրատւութեան պատասխանատու աշխարհի ախոյեանութեան մրցաշարքին,
Գանատա,
ՖԻՖԱյի
պատուիրակ
ֆութպոլի
միջազգային մրցումներուն, ծրագրումի տնօրէն ՖԻՖԱյի աշխարհի ախոյեանութեան երիտասարդաց մրցումներուն, Եգիպտոս:
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Եգիպտահայ համայնքէն ներս ունեցած է ծաւալուն գործունէութիւն՝
Եղած է անդամ Գահիրէի ՀԲԸՄի Կռունկ երգչախումբին,
օժանդակ անդամ Գահիրէի ՀՄԸՄ-ՆՈՒՊԱՐի երիտասարդաց
վարչութեան, խմբապետ ՀՄԸՄ-ՆՈՒՊԱՐի սկաուտական շարժումին, անդամ, ապա ատենապետ Գահիրէի ՀՄԸՄ-ՆՈՒՊԱՐի
երիտասարդաց յանձնախումբին, անդամ Գահիրէի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ հոգաբարձութեան, վարչութեան անդամ Գահիրէի ՀՄԸՄ-ՆՈՒՊԱՐ մարզական ակումբին, անդամ
Գահիրէի Թեմական Ժողովին, օժանդակ անդամ Գահիրէի
ՀԲԸՄի վարչութեան,
Խմբագիր Եգիպտոսի ՀԲԸՄի կայքէջին, խմբագրական
խորհրդատու ՀԲԸՄի «Տեղեկատու» հանդէսին, անդամ ՀԲԸՄի
Եգիպտոսի Շրջանակային Յանձնաժողովին, ապա՝ փոխ-ատենապետ եւ մինչեւ օրս՝ ատենապետ ՀԲԸՄի Գահիրէի մասնաճիւղին:
Տակաւին այնքան բան ունէր տալիք իր եռանդէն եւ աշխատանքէն եգիպտահայ գաղութին թէ իր ծննդավայր երկրին՝
Եգիպտոսի: Նման հարուստ կեանքի մը այսպէս բրտօրէն դադարումը մեզ խորունկ ցաւով կը լեցնէ, ինչպէս եւ կ’ափսոսանք
մեր համայնքի գալիք սերունդներուն, որոնք ա՛լ առիթը պիտի
չունենան հանդիպելու տոքթոր Վիգէն Ճիզմէճեանին, ծանօթանալու անոր եւ վայելելու իր մարդկային մեծարժէք յատկութիւնները:
ՀԲԸՄի Շրջանակային Յանձնաժողովին եւ Գահիրէի Մասնաճիւղին անունով Աստուծոյ մխիթարութիւնը կը հայցենք իր
մօր, տիկնոջ, դուստրերուն, ընտանիքին բոլոր անդամներուն,
ինչպէս եւ մեր համայնքի իւրաքանչիւր զաւկին համար:
Լոյսերու մէջ հանգչի իր գեղեցիկ հոգին:

ՀԲԸՄի Եգիպտոսի Շրջանակին խօսքը
Տոոքթ. Վիգէն Ճիզմէճեանի յուղարկաւորութեան
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Պատրիարքարան Աղեքսանդրիոյ
Կաթողիկէ Հայոց

Patriarcat Armenien

Catholique d’Alexandrie

Կը ցաւակցինք հանգուցեալ տոքթ. Վիգէն Ճիզմէճեանի
ընտանիքին, հարազատներուն եւ բարեկամներուն:
Աստուած հոգին լուսաւորէ: Խունկ եւ մոմ իր անթառամ
յիշատակին:
Յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ եղիցի:

Հայր Գրիգոր Օգոստինոս Եպս. Գուսան

Առաջնորդ Աղեքսանդրիոյ Կաթողիկէ Հայոց
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ՎԻԳԷՆ ՃԻԶՄԷՃԵԱՆ
ԼՈՒՍԱՇՈՂԱՆՁՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆԸ
Մարդկային կեանքի մէջ կը հանդիպինք կերպարներու,
որոնք կը ցոլացնեն որոշ երանգներ, որոնց ամբողջութիւնը կը
ներկայացնէ ենթակային անհատականութիւնը: Որքան շատ ըլլան այդ երանգները, այնքան զգալի կ'ըլլայ ենթակային զատորոշութիւնը իր շրջապատէն: Վիգէն Ճիզմէճեանի պարագային
այդ երեւոյթը խիստ զգալի էր:
Իր անհաշիւ եւ սրտաբուխ սատարը այն բոլոր ծրագիրներուն, որոնց իր թանկագին մասնակցութիւնը բերած էր, տուած
է օգտաշատ արդիւնք:
Ան ելոյթ ունեցած է հայկական, եգիպտական եւ միջազգային
ամպիոններէ, պատուաբեր կերպով ներկայացնելով մեր գաղութը եւ ընդհանրապէս Եգիպտոսը:
Հայկական շրջանակին մէջ երբ կը հիմնուէր ՀՄԸՄ-ՆՈՒՊԱՐի սկաուտական շարժումը, Վիգէն Ճիզմէճեան հոն էր տիկին
Շողիկ Կարիպեանի հետ, առաջնորդելու այդ շարժումը, հասցընելով զայն բարձրագոյն մակարդակի:
Երբ պէտք էր Գահիրէի ՀԲԸՄի կայքէջը ստեղծել, Վիգէն
Ճիզմէճեան հոն էր, կայքէջը կազմողին հետ մօտէն զբաղելով
բոլոր մանրամասնութիւններով եւ նրբութիւններով:
Երբ պէտք էր ՀՄԸՄ-ՆՈՒՊԱՐ ակումբին պատմութիւնը վերծանել եւ ներկայացնել անոր էութիւնը, Վիգէն Ճիզմէճեան հոն
էր, խորանալու արխիւային նիւթերուն մէջ, փաստելու համար,
թէ ՀՄԸՄ-ՆՈՒՊԱՐը կազմուած է երկու՝ ՀՄԸՄ եւ ՆՈՒՊԱՐ միութիւններու միաձուլումով: Երբ հարկ էր մշակել եգիպտահայ
միջ-ակումբային պասքէթ-պոլի ամառնային մրցաշարքերու
օրէնքները, Վիգէն Ճիզմէճեան հոն էր իր գործակիցին՝ Պերճ
Միսքճեանին հետ, խմբագրելու համար այդ օրէնքները:
Ասոնցմէ զատ, եգիպտական շրջանակներու մէջ երբ կարիքը
եղած է, Վիգէն Ճիզմէճեան մաս կազմած է եգիպտական ֆութպոլի ֆետերասիոնին, ուր անմնացորդ նուիրումով ծառայած է,
կազմելով ֆետերասիոնի օրէնքներուն համակարգը: Վիգէն
Ճիզմէճեան հոն էր, որպէս 20 տարեկանէն վար ֆութպոլիստներու համաշխարհային մրցաշարքին ծրագրման ընդհանուր
տնօրէն:
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Վիգէն Ճիզմէճեան հոն էր, երբ կարիքը կար FIFAի կողմէ քըննիչ մը նշանակելու, Գանատային մէջ տեղի ունեցած ֆութպոլի
պատանեկան համաշխարհային մրցաշարքին:
Հոն էր Վիգէն Ճիզմէճեան, երբ պահանջը կար ֆութպոլի ընդարձակ ասպարէզին մէջ բարձր եւ պատասխանատու պաշտօններ վերցնելու:
Միջազգային ձեռնակներու կազմակերպութեան մէջ իր ձեռք
ձգած փորձառութիւնը օգտակար եղաւ իր սիրած միութեան
100-ամեակին առիթով, 2006 թուականին Գահիրէի մէջ կազմակերպուած տօնակատարութիւններուն որակը փրոֆէսիոնալ
մակարդակի հասցնելու:
Կ'արժէ յիշել, որ Վիգէն Ճիզմէճեան երբեւէ հետամուտ չէ
եղած տիտղոսաւոր պաշտօններու, որուն փաստը այն է, որ երկար տարիներ ՀԲԸՄի Գահիրէի վարչութեան անդամակցած է
օժանդակի կարգավիճակով: Սակայն երբ 2007 թուականին տեղի ունեցած ընտրութիւններուն, գնահատելով իր լուռ եւ նուիրեալ աշխատանքը, միաձայնութեամբ ընտրուած է Միութեան
վարչութեան ատենապետ, այդ պաշտօնը ձեռնհասօրէն վարած
է մինչեւ իր վաղահաս մահը:
Եւ այս լուսաշող մարդուն բաշխած յորդառատ լոյսը, ճակատագրին յեղակարծ մէկ խաղով կը կտրուէր եւ մենք բոլորս կը
կորսուէինք խոր մթութեան մէջ, խարխափելով փնտռելով լոյսի
այն աղբիւրը, որուն վարժուած էինք, եւ որ, աւաղ, անվերադարձ մեկնած է:
Կը մաղթենք, որ տիրող մթութիւնը տակաւ փարատի եւ այս
լուսաշող մարդուն յաջորդող նորեր գան, իր թողած հսկայ բացը գոցելու:
Վիգէն Ճիզմէճեանի անմոռանալի տիպարը միշտ պիտի
յիշուի զինք ճանչցողներուն եւ իր հետ գործակցողներուն կողմէ, որպէս շրջապատին անսակարկ նուիրումով ծառայած
անձնաւորութիւն:
Յարգանք իր բարի ու նուիրեալ կեանքին եւ խունկ ու աղօթք
իր յիշատակին:
Պ.Թ.
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ՏՈՔԹՈՐՎԻԳԷՆՃԻԶՄԷՃԵԱՆԻԽՕՍՔԸ
ՀԲԸՄԻԳԱՀԻՐԷԻՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ
100-ԱՄԵԱԿԻՆԱՌԻԹՈՎ
Գերաշնորհ Սրբազան Հայր եւ Արհիապատիւ Գերապայծառ
Հայր,
Նորին Գերազանցութիւն ՀՀի Արտակարգ եւ Լիազօր Դեսպան,
Մեծայարգ Ատենապետ Գահիրէի Քաղաքական Ժողովի եւ
Ազնուափայլ Տիկին,
Պատուարժան Ներկայացուցիչ Հայկական Բարեգործական
Ընդհանուր Միութեան “Կարպիս Փափազեան Մրցանակ”ի
Յանձնախումբի,
Հոգեշնորհ եւ Արժանապատիւ Հայրեր, Մշակութային, Մարզական եւ Բարեսիրական Միութիւններու Ներկայացուցիչներ
եւ Սիրելի Ներկաներ,
Բաւական դժուար պիտի ըլլայ կարճ ժամանակամիջոցի մը
մէջ անդրադառնալ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր
Միութեան Գահիրէի Մասնաճիւղին հիմնադրութեան, եւ ներկայացնել անոր հարիւրամեայ պատմութիւնն ու գործունէութիւնը։ Ուստի, պիտի փորձեմ ամփոփ գիծերով ներկայացնել
Գահիրէի Բարեգործականի հիմնական սկզբունքները եւ գործունէութեան նպատակները, որոնք սկիզբէն որդեգրուած են եւ
կը շարունակուին յարգուիլ մինչեւ այսօր։
Բարեգործականը իր հիմնադրութեան առաջին օրէն իսկ, յաջողեցաւ պահել իր կենսունակութիւնը եւ յատուկ գործունէութիւնը, շնորհիւ իմաստուն հիմնադիրներուն գործադրած
սկզբունքներուն եւ հետապնդած նպատակներուն, ինչպէս նաեւ
անոնց յաջորդող ողջամիտ ղեկավարներուն, որոնք տարիներու ընթացքին գիտակցութեամբ եւ նուիրումով աշխատած են
գործադրել, պահպանել եւ զարգացնել զանոնք։ ՀԲԸՄ-ի հիմնադիրները եղած են բարձրագոյն կրթութեան տէր անձնաւորութիւններ,
հմուտ
մասնագէտներ,
դիւանագէտներ,
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դրամատէրեր, պետական պատասխանատուներ, յարգանք
վայելող եւ պարտադրող արժանաւոր ազգայիններ, գնահատւած հայ թէ օտար շրջանակներէ։ Այսպիսի անձեր էին Պօղոս
Նուպար Փաշան, Եագուպ Արթին Փաշան, Երուանդ Պէյ Աղաթօնը, Գրիգոր Եղիայեանը, Առաքել Պէյ Նուպարը, Տոքթ. Նազարէթ Տաղաւարեանը, Մկրտիչ Պէյ ՄարկոսոՖը եւ Յովհաննէս
Յակոբեանը։ Այս մեծանուն անհատները, մէկդի դնելով իրենց
անձնական շահերն ու մտահոգութիւնները, հիմնեցին ՀԲԸՄ-ը
1906ին, յօգուտ հայ ժողովուրդին եւ անոր ազգային շահերուն։
Նման բարձր նկարագրի տէր անձեր էին նաեւ Գահիրէի Բարեգործականի 1910-ի անդրանիկ վարչութեան անդամները,
ատենապետութեամբ Միհրան Ղազարոսեանի։
Եգիպտոսի մէջ, Գահիրէի Բարեգործականը յաջողեցաւ պահել իր կենսունակութիւնը եւ շարունակեց բարգաւաճիլ, շնորհիւ
բոլոր ժամանակներու իր ողջամիտ ղեկավարներուն անխախտելի նուիրումին, որոնք հաւատարիմ մնացին Միութեան սկըզբունքներուն
եւ
ունեցան
աշխոյժ
գործունէութիւն,
համապատասխան իրենց ունեցած միջոցներուն եւ դրամագլուխին։ Շնորհիւ ազգային հարցերուն հանդէպ անոնց ունեցած
խոհեմ եւ իրատես մօտեցումին, Միութեան դրամագլուխին
անոնց խղճամիտ յանձանձումին եւ անոնց անշահախնդիր գործունէութեան, այսօր Գահիրէի Բարեգործականը կը կանգնի
իբրեւ առողջ, զօրաւոր եւ գործօն կազմակերպութիւն մը եգիպտահայ գաղութէն ներս։ Այդ իսկ պատճառաւ, տարիներու ընթացքին, բարերարներ մեծագումար նուիրատուութիւններ
կատարած են, որոնցմէ ամենակարեւորը եղած է 1976-ին Տիկին
Սաթենիկ Չագըրինը, որ Գահիրէի Բարեգործականին նուիրեց
իր Զամալեքի շքեղ մենատունը, քովի ընդարձակ հողամասով։
Այս արքայական նուիրատուութիւնը կարեւոր անկիւնադարձ մը
եղաւ Գահիրէի Բարեգործականի պատմութեան մէջ, անոր առջեւ բանալով բազմաթիւ մշակութային եւ բարեսիրական գործունէութեանց նոր դռներ, սակայն, միեւնոյն ժամանակ, անոր
ուսերուն վրայ դրաւ ծանր եւ պատասխանատու պարտաւորութիւններ։ Սաթենիկ Չագըր մահացաւ 1982-ին, այսինքն իր կատարած նուիրատուութենէն վեց տարի ետք։ Գահիրէի
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Բարեգործականի վարչութիւնը օրինական եւ գործնական նկատումներով 1992-ին որոշեց կալուածը երկու մասի բաժնել՝ պարապ հողամասը, շուրջ 1750 քռ մ. տարածութեամբ եւ
մնացեալը՝ մենատունը իր շուրջի տարածքով, շուրջ 2340 քռ մ.։
Յունուար 1996-ին, հրապարակային աճուրդով մենատան քովի
պարապ հողամասը վաճառուեցաւ մօտաւորապէս 16 միլիոն
Ե.Ո-ի եւ գումարը փոխանցուեցաւ “Սաթենիկ Չագըր” Հիմնադրամին, Գահիրէի Բարեգործականի հոգատարութեան տակ։
Իսկ շքեղ մենատունը՝ խորհրդանշական վարձքով տրամադրուեցաւ Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանութեան։
Միութեան Կազմական Կանոնագրին մէջ գործադրելի նպատակներէն, որոնք նշուած են ձեր տրամադրութեան տակ եղող
գրքոյկներուն մէջ, պիտի յիշեմ միայն հետեւեալ գլխաւոր կէտերը՝ Առողջապահական գործունէութիւն, Նիւթական օգնութիւն գաղութիս կարիքաւոր անձերուն, Ուսումնական
օժանդակութիւն, Գիրքերու հրատարակութիւն, Նիւթական
օժանդակութիւններ հայկական հաստատութիւններու, Քաջալերել Եգիպտոսի հայ համայնքի զաւակները ուսումնասիրելու
հայ լեզուն եւ հայ մշակոյթը, Արուեստագէտներու քաջալերութիւն, ձեռքբերում եւ ցուցադրութիւն անոնց գործերուն, Քաջալերանք երիտասարդական գործունէութեան, կազմակերպելով
ճամբարներ, զբօսապտոյտներ եւ հաւաքներ։ Քաջալերանք
մշակութային ժառանգութեան ուսումնասիրութիւններու եւ
պրպտումներու, Մշակութային հանդիսութիւններու, ասուլիսներու եւ ցուցահանդէսներու կազմակերպութիւն։
Ասոնք եղած են Բարեգործականի “Չագըր Հիմնադրամ”ին
սկզբունքներն ու նպատակները եւ գործնական գետնի վրայ
ասոնք են, 1996-էն սկսեալ մինչեւ այսօր, Գահիրէի Բարեգործականի գործունէութեան դաշտը։ Այսպիսով, Գահիրէի Բարեգործականը, որ կտակակատարն է “Չագըր Հիմնադրամ”ին,
զայն յանձն առած է Բարեգործականի սկզբունքներուն համաձայն, այսինքն թէ Միութիւնը ապաքաղաքական եւ ոչ յարանուանական կազմակերպութիւն մըն է։ Մէկ խօսքով, մեր գաղութի
բոլոր հայերը կրնան օգտուիլ Բարեգործականի յատկացումներէն։ “Սաթենիկ Չագըր” Հիմնադրամի միջոցներով, բազմաթիւ
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հայորդիներ կ'ուսանին վարժարաններու եւ մեծագումար կրթաթոշակ պահանջող բարձրագոյն ուսումնական հիմնարկներու
մէջ, Գահիրէի Բարեգործականը, ընկերային օժանդակութեան
ծիրին մէջ, դարմանի եւ ապրուստի յատկացումներ կ'ընէ կարիքաւոր եգիպտահայերու։ Նաեւ Չագըր Հիմնադրամի առողջապահական հոգատարութեան ծրագրէն (Medicare) կ'օգտուին
գաղութին զաւակներէն հարիւրաւորներ։ Բազմաթիւ կարիքաւորներ կը ստանան նաեւ ապրուստի ամսական յատկացումներ։
Երգարուեստի եւ երաժշտութեան մարզին մէջ, 2004-էն
սկսեալ, Գահիրէի Բարեգործականի կազմած «Ծիածան» մանկական երգչախումբը, ղեկավարութեամբ Մօ. Միհրան Ղազէլեանի, սիրայօժար օժանդակութեամբ իր տիկնոջ Գոհարի եւ
Տիկին Նանօր Աբիկեանի, շատ կարեւոր ներդրում ունի մեր նոր
սերունդին հայեցի դաստիարակութեան մէջ։
Հայաստանէն եւ Սփիւռքէն կարեւոր առիթներով հրաւիրած
ենք մեներգիչներ, դաշնակահարներ, պարախումբեր եւ թատերախումբեր. ինչպէս նաեւ պատմաբաններ, դասախօսներ եւ
արուեստաբաններ։
Հիմնադրամին միջոցներով կը կազմակերպենք ճամբարներ,
որոնց մասնակցած են Սուրիայէն եւ Լիբանանէն երիտասարդներ: Նաեւ բազմաթիւ պատանիներ եւ երիտասարդներ Հայաստան եւ Սուրիա ղրկած ենք։
Մշակութային գործունէութեան ծիրէն ներս, հիմնադրամի միջոցներով, հրատարակուած են աւելի քան 70 գիրքեր եւ պրակներ հայերէն, արաբերէն եւ անգլերէն լեզուներով (այսօր անոնց
թիւը հասած է 100-ի. Խմբ.)։ Հրատարակչական գործին մաս կը
կազմէ նաեւ Միութեան “Տեղեկատու” եռամսեայ պարբերաթերթը հայերէն լեզուով, եւ “Արեգ” ամսօրեան արաբերէն լեզուով.
Այս վերջինը կարեւոր դեր կը կատարէ ծանօթացնելով հայութիւնը եւ հայկական տեսակէտները եգիպտացի եւ արաբ ժողովուրդին։ Նոյնքան կարեւոր դեր կը կատարէ Գահիրէի
Բարեգործականի կայքէջքը՝ agbuegypt.comը, որ Եգիպտոսի
Բարեգործականի միութենական կեանքէն, ինչպէս նաեւ անոր
մարզական թեւին՝ “ՀՄԸՄ-Նուպար”էն տեղեկութիւններ կը հաղորդէ ամբողջ աշխարհին։
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Մանրաժապաւէնի վրայ կատարած ենք եգիպտահայ մամուլի երեք թերթերուն՝ «Արեւ»ի, «Յուսաբեր»ի եւ «Ջահակիր»ի հաւաքածոներուն պատճէնահանումը։
Յատկացումներ կատարուած են պետական եւ համաեգիպտական ծրագիրներու, ինչպէս համալսարաններու կարօտեալ
ուսանողներու Ֆոնտին, Սիւզան Մուպարաքի ընկերային եւ բարեսիրական ծրագիրներուն եւ Գահիրէի Համալսարանի Հայագիտական Ուսումնասիրութիւններու Կեդրոնին։
Գահիրէի Բարեգործականը կը քաջալերէ մտաւորականներն
ու արուեստագէտները ստեղծագործելու, նիւթական օժանդակութիւններ յատկացնելով անոնց, ուսումնասիրական եւ ստեղծագործական պարապմունքներու համար։
Կ'ուզէի այստեղ շեշտել, թէ մեր կազմակերպած ձեռնարկներու պարագային կ'աշխատինք որ ներկայացումներէն օգտուին
թէ՛ Գահիրէի եւ թէ՛ Աղեքսանդրիոյ հայերը։ Երգարուեստի,
երաժշտութեան ձեռնարկներուն կամ ցուցահանդէսներուն, երբ
կարելիութիւնը ըլլայ, կը փորձենք մեր ներկայացումներուն
հրաւիրել եգիպտացի ժողովուրդը։
Տեղին է յիշել նաեւ, թէ Գահիրէի Բարեգործականը 2001
թուականէն սկսեալ ձեռնարկած է կարեւոր, մեծածաւալ ծրագրի մը իրագործման։ Այդ ծրագիրը կը նախատեսէ 1878-էն 1923ի միջեւ Եգիպտոսի մէջ լոյս տեսած բոլոր թերթերուն մէջէն
հաւաքել արաբերէն լեզւով լոյս տեսած Հայաստանի եւ հայերուն վերաբերեալ բոլոր գրութիւնները, նկարահանել զանոնք,
ապա դասաւորել։ Այս դժուարին պարտականութիւնը յանձնըւած է տոքթ. Մոհամէտ ՌիՖաաթ Էլ Իմամի, որուն գլխաւորութեամբ երեք հոգինոց յանձնախումբ մը, Մարտ 2001-էն
մինչեւ Մայիս 2009, քննած է Եգիպտոսի Ազգային Գրադարանի աւելի քան 2000 անուններով թերթերու եւ պարբերականներու հաւաքածոները, անոնց 750-ին մէջէն ընտրելով եւ
նկարահանելով 37.600 նիւթեր։ Այս նիւթերու հաւաքագրումը,
նկարահանումը եւ դասաւորումը առաւ մօտ 9 տարի։ Այժմ անցած ենք այս կարեւոր աշխատանքին երկրորդ հանգրուանին՝
հաւաքուած նիւթերը դասաւորել, ուսումնասիրել եւ հրատարակել, սկսելով հայկական ցեղասպանութենէն, այդ ժամանակա16

միջոցին եգիպտացի կամ արաբ թղթակիցներու գրութիւնները
եւ ականատեսներու վկայութիւնները արաբերէն լեզուով հրատարակելով։ Ուսումնասիրութիւններ պիտի կատարուին եւ
հրատարակուին նաեւ այդ ժամանակաշրջանի եգիպտահայ
նշանաւոր անձնաւորութիւններուն մասին, որոնք մեծապէս սատարած են Եգիպտոսի մշակութային, տնտեսական եւ քաղաքական կեանքի վերելքին։ Կը կարծենք թէ այս ծրագրին
իրագործումը քանի մը տարիէն, շատ մեծ փաստագրական
նշանակութիւն ունեցող արդիւնաւոր աշխատասիրութիւն մը
պիտի ըլլայ եւ մեծ նպաստ պիտի բերէ հայութեան։
Գահիրէի Բարեգործականի Մասնաճիւղի կատարած այսպիսի կարեւոր գործունէութեանց շարքը շատ երկար է։ Ան մէկ դարէ ի վեր կը գործէ, նպատակ ունենալով օգտակար ըլլալ
եգիպտահայ գաղութին եւ հայութեան։ Կը մաղթենք, որ գիտակից, իմաստուն ղեկավարներու առաջնորդութեամբ, այս Բարեսիրական Միութիւնը ընդմիշտ գոյատեւէ, շարունակէ իր
բազմաբնոյթ մարդասիրական գործունէութիւնը եւ յաջողութեամբ իրագործէ հայ ժողովուրդին ակնկալութիւնները։
Բարի մաղթանքներ բոլորիդ եւ շնորհակալութիւն ձեր համբերատար ուշադրութեան համար։
«Տեղեկատու» թիւ 57, Հոկտեմբեր 2010, էջ 11-13
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Ð´ÀØ-Æ 110-²Øº²ÎÆÜ ²èÆÂàì Ð²ðò²¼ðàÚò
¶²ÐÆð¾Æ Ø²êÜ²ÖÆôÔÆ ì²ðâàôÂº²Ü ²îºÜ²äºî
îàøÂ. ìÆ¶¾Ü ÖÆ¼Ø¾Öº²ÜÆ Ðºî
îáùÃ. ìÇ·¿Ý ÖÇ½Ù¿×»³Ý (³ï³ÙÝ³µáÛÅ), Ïáõ ·³Û ³ÙµáÕç³óÝ»Éáõ ß³ñùÁ ê÷ÇõéùÇ Ù»Í ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ` Ð´ÀØ-Ç ³ï»Ý³å»ïÝ»ñáõÝ, áñáÝó ·áñÍÁ ï³ñáõ¿ ï³ñÇ ³õ»ÉÇ ×Ç· å³Ñ³ÝçáÕ ÏÁ
¹³éÝ³Û, Ý»ñÏ³Û Å³Ù³Ý³ÏÇ µ³ñ¹ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÝ »õ ë÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ïñ³Í í»ñÇí³ÛñáõÙÝ»ñáõÝ å³ï×³éáí:
îáùÃ. ÖÇ½Ù¿×»³Ý Çñ Ý³Ë³ÏñÃáõÃÇõÝÁ ëï³ó³Í ¿ Ð»ÉÇáåáÉëáÛ
(¶³ÑÇñ¿) Üáõå³ñ»³Ý ²½·. ì³ñÅ³ñ³Ý¿Ý Ý»ñë, »ñµ ï³Ï³õÇÝ »ñÏáõ ³é³ÝÓÇÝ í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñ ¿ÇÝ ¶³Éáõëï»³ÝÝ áõ Üáõå³ñ»³ÝÁ:
È»½áõÝ»ñáõ ÇÙ³óáõÃ»³Ùµ »õ Ý³Ë³å¿ë í³ñ³Í å³ßïûÝÝ»ñáí
ïáùÃ. ÖÇ½Ù¿×»³Ý »é³Ý¹áõÝ ³ßË³ï³ÝùÇ ³õ³Ý¹áõÃÇõÝ ÙÁ µ»ñ³Í ¿ Çñ Ñ»ï, ³õ³Ý¹áõÃÇõÝ ÙÁ, áñáõÝ Çñ³·áñÍáõÙÝ»ñáõÝ ³Ï³Ý³ï»ë »Õ³Ýù ³ÝóÝáÕ ßñç³ÝÇ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõÝ ÁÝ¹Ù¿ç¿Ý:
Î³ñÍ¿ù å³ïñ³ëïÙ³Ý ßñç³Ý ÙÁ »Õ³Í ÁÉÉ³ñ îáùÃ. ÖÇ½Ù¿×»³ÝÇ ³ñï³-Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ, ÇÝãå¿ë ýáõÃåáÉÇ ²÷ñÇÏ»³Ý ÈÇÏ³ÛÇ µ³Ýµ»ñ, µ³½ÙÇóë Ù³ÙÉáÛ ³ßË³ï³ÏÇó üÆü²-Ç,
³Ý¹³Ù »·Çåï³Ï³Ý ýáõÃåáÉÇ ý»ï»ñ³ëÇáÝÇ í³ñã³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹ÇÝ »õ ³ÛÉ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ:
Âáõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Çñ Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÁ` Ï³ÝáõË¿Ý
³Ý¹³Ù³Ïó³Í ¿ Ð´ÀØÇ Ù»Í ÁÝï³ÝÇùÇÝ, »Õ³Í ¿ ³Ý¹³Ù §ÎéáõÝÏ¦
»ñ·ã³ËáõÙµÇÝ, ËÙµ³å»ï ¶³ÑÇñ¿Ç ÐØÀØ ÜàÆä²ðÇ ëÏ³áõï³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÇÝ, ³Ý¹³Ù ÐØÀØ ÜàÆä²ðÇ í³ñãáõÃ»³Ý, ¶³ÑÇñ¿Ç
Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óõáÛ Ñá·³µ³ñÓáõÃ»³Ý, ¶³ÑÇñ¿Ç å³ïÏ³é»ÉÇ Â»Ù³Ï³Ý ÅáÕáíÇÝ, Ð´ÀØÇ º·ÇåïáëÇ Þñç³Ý³Ï³ÛÇÝ
Ú³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ »õ Ð´ÀØ-Ç ¶³ÑÇñ¿Ç Ù³ëÝ³×ÇõÕÇÝ:
ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý Ïáñáíáí ïáùÃ. ÖÇ½Ù¿×»³Ý ÑÇÙÁ ¹ñ³Í ¿
¶³ÑÇñ¿Ç Ð´ÀØ-Ç Ï³Ûù¿çÇÝ (agbuegypt.com), áñ ³Ûëûñ Çñ ï³ëÝ³Ù»³ÏÁ ÏÁ Ýß¿:
ä¿ïù ¿ ÛÇß»É ³ÛÉ ß³ï Ï³ñ»õáñ Ó»éÝ³ñÏ ÙÁ »õë, áñáõÝ »é³Ý¹áí
ÉÍáõ³Í ¿ Û³ñ·»ÉÇ ³ï»Ý³å»ïÁ` ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ÙÇç³½·³ÛÇÝ »õ
Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë ³ñ³µ³Ï³Ý Ù³ÙáõÉÇÝ ÝáõÇñáõ³Í Ï³Ûù¿ç ÙÁ, áõñ
Ñ³õ³ùáõ³Í »Ý »õ åÇïÇ »ñ»õÇÝ µáÉáñ ³ÛÝ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñÁ, áñáÝù
³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Í »Ý »õ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï»Ý ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý, Ø»Í ºÕ»éÝÇÝ »õ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ¸³ïÇÝ:
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Ð´ÀØ-Ç 110-³Ù»³ÏÇÝ ³éÇÃáí §î»Õ»Ï³ïáõ¦ÇÝ ÏáÕÙ¿ ïÇÏ. Ø.
ºñ³Ù»³Ý Ñ³ñó³½ñáÛó ÙÁ áõÝ»ó³õ ïáùÃ. ÖÇ½Ù¿×»³ÝÇ Ñ»ï, ½áñ
ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ýù ³Ûëï»Õ:
Ð³ñóáõÙ ². - àñå¿ë Ð´ÀØ-Ç ¶³ÑÇñ¿Ç Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ ²ï»Ý³å»ï, ÇÝãåÇëÇ± ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ »õ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñ ÏÁ Ï³ñÍ¿ù
áñ ÏÁ ¹ÇÙ³·ñ³õ¿ Ø³ëÝ³×ÇõÕÁ ³Ûë ¹Åáõ³ñ ûñ»ñáõÝ:
îáùÃ. ìÇ·¿Ý ÖÇ½Ù¿×»³Ý - Ð³ÛÏ³Ï³Ý ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ØÇáõÃÇõÝÁ, Ñ³Û³ßË³ñÑÇ Ù»Í³·áÛÝ áã-Ñ³ëáõÃ³µ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ, áõÝÇ 31 »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç ·áñÍáÕ 74
Ù³ëÝ³×ÇõÕ»ñ, áñáÝóÙ¿ Ù¿ÏÝ ¿ Ð´ÀØ-Ç ¶³ÑÇñ¿Ç Ù³ëÝ³×ÇõÕÁ:
Ø»ñ Ù³ëÝ³×ÇõÕÝ ³É, ÙÝ³ó»³ÉÝ»ñáõÝ ÝÙ³Ý ÝáõÇñáõ³Í ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñáõ å³Ñå³ÝáõÙÇÝ, ¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý,
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÝ»ñáõ ÁÝ¹Ù¿ç¿Ý:
ºÃ¿ ÝÏ³ïÇ ³éÝ»Ýù Ð´ÀØ-Ç ¹ÇÙ³·ñ³õ³Í ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÝ
áõ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñÁ í»ñçÇÝ ßñç³ÝÇÝ, å¿ïù ¿ Ýß»Ýù ØÇçÇÝ
²ñ»õ»ÉùÇ ³ÝÏ³ÛáõÝáõÃ»Ý¿Ý ÍÝ³Í Ñ³ñó»ñÁ, Ù³Ý³õ³Ý¹ êáõñÇáÛ
Ù¿ç, áõñ ó³ñ¹ Ù»Í ÃÇõáí Ñ³Û»ñ Ï’³åñÇÝ »õ áñáÝù ³ÝÙÇç³Ï³Ý û·ÝáõÃ»³Ý Ï³ñÇù áõÝÇÝ: Ø»Í ×Ç·»ñ Ã³÷áõ³Í »Ý Ð´ÀØÇáõÃ»³Ý
ÏáÕÙ¿ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý û·ÝáõÃÇõÝ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ »õ ³Û¹ ßñç³ÝÇ Ñ³Û»ñáõÝ Ý»óáõÏ Ï³Ý·Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
²ïñå¿Û×³ÝÇ ³×áÕ ÃßÝ³Ù³ÝùÁ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³Ý¹¿å
ÏÁ íï³Ý·¿ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²ñó³ËÇ ï³ñ³ÍùÇÝ:
Ð´ÀØÇáõÃÇõÝÁ Ï’³ßË³ïÇ ÝÇõÃ³Ï³Ý »õ Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý û·ÝáõÃÇõÝ ³å³Ñáí»É ³Û¹ ßñç³ÝÇ Ñ³ÛáõÃ»³Ý:
Ð´ÀØ-Ç Ù»Í³·áÛÝ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ³É Çñ ÙÇçáóÝ»ñáõÝ
Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í µ³ßËáõÙÝ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ, ²ñó³ËÇ »õ ê÷ÇõéùÇ ÙÇç»õ, ÇÝãå¿ë »õ Ýáñ ÙÇçáóÝ»ñáõ - Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ã¿ ÝÇõÃ³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ, Çñ Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ Ñ»½³ë³Ñ Çñ³·áñÍáõÙÇÝ Ñ³Ù³ñ: Ð´ÀØ-Á Çñ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý µ³½Ù³ÃÇõ Íñ³·ÇñÝ»ñáí, Áëï
íÇ×³Ï³·ñáõÃ»³Ý, ÏÁ Ýå³ëï¿ ³õ»ÉÇ ù³Ý 500.000 Ñ³Û»ñáõ, ³ßË³ñÑÇ ï³ñ³ÍùÇÝ:
Ð³ñóáõÙ ´. - Ú³ïÏ³å¿ë »·Çåï³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ å³ñ³·³ÛÇÝ
Ç±Ýã ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ ï»ëÝ¿ù ß³ï ÙûïÇÏ ³å³·³ÛÇÝ Ñ³Ù³ñ:
ì. Ö. àñå¿ë Û³é³ç³å³Ñ »õ ³Ýó»³ÉÇÝ Ù»Í³ÃÇõ ·³ÕáõÃ,
ëïÇåáõ³Í »Ýù ÁÝ¹áõÝÇÉ, áñ Ã¿»õ ¹³Ý¹³Õ, µ³Ûó Ñ³ëï³ïûñ¿Ý
¹¿åÇ Ýáõ³ÕáõÙ ÏÁ ¹ÇÙ»Ýù:
àñå¿ë ê÷ÇõéùÇ ³é³çÇÝ ·³ÕáõÃÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ, Ï³ñÇùÁ ÏÁ ½·³Ýù
Ýáñ Ó»õ»ñ áñ¹»·ñ»Éáõ, ³Ûë Ýáõ³ÕáõÙÁ Ï³ë»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ³õ»19

ÉÇÝ` Ï³ñ»Ý³É ëï»ÕÍ»Éáõ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ÛÝåÇëÇ ÙÃÝáÉáñï ÙÁ, áñ
ÙÕ»Ýù Ñ³Û»ñÁ ï»Õ³Ï³Ý Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý û·ïáõ»Éáõ »õ Çñ»Ýó
³ÙµáÕç Ý»ñáõÅÁ Ç ëå³ë ¹Ý»Éáõ ÇÙ³ëïáõÝ Ï»ñåáí Ùß³Ïáõ³Í
Íñ³·ÇñÝ»ñáõ Çñ³·áñÍÙ³Ý:
ÆëÏ »Ã¿ ·³ÕÃ ³Ýå³ÛÙ³°Ý åÇïÇ ÁÉÉ³Û, Ù»Ýù Ù¿Ï áõÕÕáõÃÇõÝ ÏÁ
ù³ç³É»ñ»Ýù` ¹¿åÇ Ñ³Ûñ»ÝÇù:
ÞÝáñÑÇõ »·Çåï³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ µ³ñ»Ï»óáõÃ»³Ý »õ ³Ýáñ Õ»Ï³í³ñÝ»ñáõ ÇÙ³ëïáõÝ Íñ³·ñáõÙÇÝ, ÏñÝ³Ýù ³Ûë Ý»ñáõÅÁ ×Çß¹
Ó»õáí û·ï³·áñÍ»É:
Ú³çáñ¹ ·»ñËÝ¹ÇñÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÇÝùÝáõÃ»³Ý å³Ñå³ÝáõÙÝ ¿`
É»½áõ »õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃÇõÝ, áñáÝù ê÷ÇõéùÇ µáÉáñ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ ³É Ñ³ñó ¹³ñÓ³Í »Ý, Ñ³ñó áñ ÏñÝ³Û Ýáõ³½
ï³ñáÕáõÃÇõÝ áõÝ»Ý³É ²ñ»õÙáõïùÇ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÝ Ù¿ç, µ³Ûó Ù»½Ç, »·Çåï³Ñ³Û»ñáõë Ñ³Ù³ñ Ùï³Ñá·Çã »ñ»õáÛÃ ¿: êå³ë»ÉÇ ¿ áñ
³õ»ÉÇ »é³Ý¹áõÝ ÁÉÉ³Û ¹»ñÁ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÝ, ¹åñáóÝ»ñáõÝ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ã¿ Ù³ñ½³Ï³Ý ³ÏáõÙµÝ»ñáõÝ, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ Ùß³Ï»Éáõ »õ ïÕ³ùÁ ³Û¹ ÇÝùÝáõÃ»³Ùµ Ë³Ý¹³í³é»Éáõ Ñ³Ù³ñ, Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ï³éáÛó Ç°ñ ï³ñ³ÍùÇÝ Ù¿ç Ï³ñ»ÉÇÝ ÁÝ»Éáí: ÀÝÏ»ñáõÃ»³Ý ï³ñµ»ñ Ë³õ»ñáõ ×Ç·»ñáõÝ ÙÇ³ÓáõÉáõÙáí ¿
ÙÇ³ÛÝ, áñ ÏñÝ³Ýù Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÇÝùÝáõÃ»³Ý »õ Å³é³Ý·áõÃ»³Ý Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ Ñ³ëï³ï»É: ¶³ÑÇñ¿Ç Ð´ÀØ-Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñë ÏÁ
Ñ³õ³ï³Ýù, áñ Ï³ñ»õáñ ¹»ñ ÙÁ áõÝÇÝù Ï³ï³ñ»ÉÇù ³Ûëï»Õ, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ ¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý Ù»Í ÃÇõáí Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáí »õ Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñáí, ÇÝãå¿ë Ù³ÝÏ³Ï³Ý
»ñ·ã³ËáõÙµÇÝ »õ Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõÇ ¹³ëÁÝÃ³óùÝ»ñáõÝ å³ñ³·³Ý ¿:
º·Çåï³Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ù»Í³·áÛÝ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÁ Çñ ·áÛáõÃ»³Ý
å³Ñå³ÝáõÙÝ ÇëÏ ¿:
¶³ÑÇñ¿Ç Ù¿ç Ù»ñ ÙÇáõÃÇõÝÁ Ï³ñ· ÙÁ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ ¹ÇÙ³·ñ³õ¿.
-Ð»ï½Ñ»ï¿ ³×áÕ ÃÇõÁ »·Çåï³Ñ³Û»ñáõ, áñáÝù Ï³ñÇùÁ áõÝÇÝ
û·ÝáõÃ»³Ý, Ï³ñ»Ý³É ßñç³Ýó»Éáõ Ñ³Ù³ñ Çñ»Ýó µÅßÏ³Ï³Ý,
áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ã¿ ÝÇõÃ³Ï³Ý ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ÝÏ³ïÇ ³éÝ»Éáí
»ñÏñÇÝ ëÕ³×Á, Ù³Ý³õ³Ý¹ ÛÇßáõ³Í Ù³ñ½»ñ¿Ý Ý»ñë: ²½·³ÛÇÝ ÆßË³ÝáõÃ»³Ý ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÁ, Ï³ñ· ÙÁ å³ñ³·³Ý»ñáõ, ÏÁ ë³ï³ñ¿ ÝÇõÃ³Ï³Ý Ù»ñ Í³Ýñ µ»éÁ Ïñ»Éáõ:
Î³ñÇù³õáñ »·Çåï³Ñ³Ûáó û·Ý»ÉÁ ÙÇáõÃ»³Ýë ·ÉË³õáñ ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿:
-ØÇáõÃ»³Ýë ·Çï³ÏóáõÃÇõÝÁ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ áõëáõÙÝ³Ï³Ý
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Íñ³·ÇñÝ»ñáõ Ï³ñ»õáñáõÃ»³Ý, áñ ÏÁ Ñ³Ï³¹ñáõÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ Ùûï Ñ»ï½Ñ»ï¿ Ýáõ³½áÕ Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ,
Ùß³ÏáÛÃÇ Ù³ñ½¿Ý Ý»ñë` ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñáõ, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõ »õ ·Çñù»ñáõ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý ³éÝãáõÃ»³Ùµ:
úñÇÝ³Ï ÙÁ ï³Éáõ Ñ³Ù³ñ Áë»Ù áñ ³ÝóÝáÕ ÑÇÝ· ³ÙÇëÝ»ñáõÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í »ñ»ù ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
»ñÏáõ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõÝ, áñáÝó Ï³ñ»õáñ ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ Ññ³õÇñáõ³Í ¿ÇÝ, ÇÝãå¿ë ºñáõ³Ý¹ ¼ûñ»³Ý` AVC-Ç ÑÇÙÝ³¹Çñ-ïÝûñ¿ÝÁ, Ï³Ù ð³ýýÇ ä»ïñáë»³Ý Ùï³õáñ³Ï³ÝÁ, áñ ¹³ë³Ëûë»ó
ÇëÉ³Ù³ó³Í Ñ³Û»ñáõ Ù³ëÇÝ, Ï³Ù ¸áÏï. ð¿ÛÙáÝ ¶¿áñ·»³Ý, áñ
ÑÇõñ³µ³ñ ¶³ÑÇñ¿ ÏÁ ·ïÝáõ¿ñ Çñ í»ñçÇÝ ·ÇñùÇÝ ³ñ³µ»ñ¿ÝÇ
Ã³ñ·Ù³ÝáõÃ»³Ý ³éÇÃáí ... Ñ³Ï³é³Ï ³Ûë Ï³ñÏ³éáõÝ ³ÝáõÝÝ»ñáõÝ, Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ ÃÇõÁ ëå³ëáõ³ÍÇÝ ã³÷ ã¿ñ:
Ð³Ï³é³Ï ³Ûë »ñ»õáÛÃÝ»ñáõÝ, Ù»Ýù áñáß³Í »Ýù ß³ñáõÝ³Ï»É
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ ¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý ³éÇÃÝ»ñ Ñ³ÛÃ³ÛÃ»É, áñáíÑ»ï»õ Ñ³Ùá½áõ³Í »Ýù Ã¿ áñå¿ë ÙÇáõÃÇõÝ, Ù»Ýù å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ »õ Å³é³Ý·áõ³Í ³é³ù»ÉáõÃÇõÝ ÙÁ áõÝÇÝù ³Ûë ³éáõÙáí:
Ú³ñ³ï»õáõÃ»³Ùµ ¿ ÙÇ³ÛÝ áñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ýå³ï³ÏÝ»ñáõÝ Ñ³ëÝÇÉ:
Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ ¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ¿ Ó»éù ù³ß»ÉÁ,
ÏñÝ³Û Ù»½ Ù»ñ Å³é³Ý·áõÃ»³Ý Ñ³Ý¹¿å Ñ»ï³ùñùñáõÃ»³Ý ßÇçáõÙÇ ï³ÝÇÉ: ÜÙ³Ý µ³Ý ÃáÛÉ³ïñ»ÉÇ ã¿:
Ð³ñóáõÙ ¶. - ²Ûë ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ¹ÇÙ³·ñ³õ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¹³ë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ÏÁ µ³õ»±Ý ³Ûëûñ, Ã¿± ÏÁ Ï³ñÍ¿ù áñ Ýáñ ÙÇçáóÝ»ñáõ Ï³ñÇù åÇïÇ ½·³óáõÇ: ÆÝãåÇëÇ± ÙÇçáóÝ»ñ ÏÁ
å³ïÏ»ñ³óÝ¿ù:
ì. Ö. ¸³ë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ áã ÙÇ³ÛÝ µ³õ³ñ³ñ ã»Ý, ³ÛÉ »õ Å³Ù³Ý³Ï³íñ¿å »õ ³Ý³ñ¹ÇõÝù »Ý:
úñÇÝ³Ï, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÇÝùÝáõÃ»³Ý å³Ñå³ÝáõÙÇÝ Ñ³Ù³ñ, ¶³ÑÇñ¿Ç Ð´ÀØ-Á Ýáñ Ù»ÃáïÝ»ñáõ ÏÁ ¹ÇÙ¿ Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõÇ, Ùß³ÏáÛÃÇ
»õ å³ïÙáõÃ»³Ý ¹³ë³õ³Ý¹áõÙÇÝ Ñ³Ù³ñ AVC-Ç ÙÇçáóáí, Ñ³Û»ñ¿ÝÁ ï³ñ³Í»Éáõ »·Çåï³Ñ³Ûáó Ù¿ç, »°õ Ýáñ ëáñíáÕÝ»ñáõ, »°õ
Çñ»Ýó ·Çïó³ÍÁ ³Ùñ³åÝ¹»É ÷³÷³ùáÕÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ: ²Ýó»³É
ö»ïñáõ³ñÇÝ ëÏë³Í »Ýù Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ¹³ë³ñ³Ý ÙÁ, Ð´ÀØ-Ç ê. â³·Áñ Ï»¹ñáÝ¿Ý Ý»ñë, 23 ³ß³Ï»ñïÝ»ñáí, Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ` áã Ñ³Û³Ëûë: ¸³ë»ñáõÝ ÏÁ Ñ»ï»õÇÝ ïÇÏ. ²ÝÝ³ Âñ³Û»³Ý, È³É³
ÜÇÏáÉ»³ÝÇ »õ êÇÉí³ ä³Ûñ³Ù»³ÝÇ ¹³ë³õ³Ý¹áõÙáí, »ñ»ùÝ ³É
Ð´ÀØ-Ç ÏáÕÙ¿ Ýß³Ý³Ïáõ³Í: ²Ûë ¹³ë»ñÁ Ù»Í Û³çáÕáõÃÇõÝ ³ñÓ³Ý³·ñ³Í »Ý, É»½áõÝ Ùß³ÏáÛÃÝ áõ ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ ï³ñ³Í»Éáõ ¹³ë³21

õ³Ý¹áõÙÇ Ýáñ Ó»õ»ñáõ ßÝáñÑÇõ: ²ëáñ ½áõ·³Ñ»é áõÝÇÝù ×³ïñ³ÏÇ
³ÏáõÙµ ÙÁ, AVCÇ ×³ïñ³ÏÇ »ñÏáõ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõ ¹³ëÁÝÃ³óùÝ»ñÁ ³õ³ñïáÕÝ»ñáõÝ, áñáÝó Ñ³Ù³ñ ³Ûë ëÇñ»ÉÇ Ë³ÕÁ Ý³»õ ³éÇÃ
¿ Ñ³Ù³ËÙµáõ»Éáõ:
ºñÏáõ Ï³Ûù¿ç»ñáõ` www.agbuegypt.com, Ýáñ³Ñ³ëï³ï www.
arminmedia.com »õ Ù»ñ ¹ÇÙ³ï»ïñ»³Ý (facebook) ¿ç¿Ý »õë ÏÁ
Ñ³ëÝÇÝù µáÉáñ Ñ³Û»ñáõÝ: ØÇÝã ³é³çÇÝ Ï³Ûù¿çÁ Ù»ñ ØÇáõÃ»³Ý
Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ ÝáõÇñáõ³Í ¿, ³õ»ÉÇ ³ñ³· »õ
¹ÇõñÇÝ ÙÇçáóÝ»ñáí »·Çåï³Ñ³Û»ñáõÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, »ñÏñáñ¹Á ³õ»ÉÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ï³Ûù¿ç ÙÁÝ ¿, ³ñ³µ³Ëûë Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñáõ »õ ³ÝÑ³ïÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù Ï’áõ½»Ý Í³ÝûÃ³Ý³É µáÉáñ
³ÛÝ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñáõÝ, áñáÝù ÉáÛë ï»ë³Í »Ý ³ñ³µ³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ
Ù³ÙáõÉÇÝ Ù¿ç, 1876-1923 Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ:
Ð³Ùá½áõ³Í »Ýù áñ ³Ûë ûñ»ñáõÝ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÇõÝÁ ³ñÃÝáõÃÇõÝ ï³ñ³Í»Éáõ ·ÉË³õáñ ÙÇçáóÝ ¿. ³Ñ³ Ã¿ ÇÝãá°õ Íñ³·ñ³Í »Ýù
³õ»ÉÇ ï³ñ³ÍáõÇÉ ³Ûë Ù³ñ½¿Ý Ý»ñë, Ñ³Õáñ¹³Ïó³Ï³Ý »õ ÏÇñ³é³Ï³Ý Ýáñ ·áñÍÇùÝ»ñáõ (applications, apps.) û·ï³·áñÍáõÙáí,
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ Ý»ñ·ñ³õ»Éáí, áñå¿ë½Ç ³ÝáÝù å³ïñ³ëï ÁÉÉ³Ý
³ßË³ï»Éáõ Ù»ñ Ý³ËÝÇÝ»ñáõ á·Çáí, µ³Ûó »õ Ýáñ Ùï³Í»É³Ï»ñåáí, Ù»ñ ÙÇáõÃ»³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ Çñ³·áñÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Üáñ
Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñÁ Ýáñ ÙÇçáóÝ»ñ ÏÁ å³ñï³¹ñ»Ý, ÇëÏ ³ëÇÏ³
Ï’Çñ³·áñÍáõÇ ÙÇ³ó»³É ×Ç·»ñáíÁ ÷áñÓ³éáõ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõ, »õ Ýáñ
ßáõÝãáí áõ Ýáñ Ùï³Í»É³Ï»ñåáí ·áñÍáÕ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõ:
Ð³ñóáõÙ ¸. - Æ±Ýã »Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³ÛÉ ·³ÕáõÃÝ»ñáõ
Ð´ÀØ-Ç ùáÛñ Ù³ëÝ³×ÇõÕ»ñáõÝ Ñ»ï: ÜÙ³Ý Ï³å»ñ ÇÝãåÇëÇ± û·ï³Ï³ñáõÃÇõÝ Ï’áõÝ»Ý³Ý, µáÉáñ ÏáÕÙ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ:
Ð³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ ï³ñµ»ñ Ù³ëÝ³×ÇõÕ»ñáõ ÙÇç»õ ß³ï
Ï³ñ»õáñ ³½¹³Ï ÙÁÝ ¿, áñ Ï’û·Ý¿ ½ûñ³óÝ»Éáõ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Õ»Ï³í³ñÝ»ñáõÝ, Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ ·³ÕáõÃÝ»ñáõ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõÝ ÙÇç»õ, Ï’û·Ý¿ ³ÝáÝó áñ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï Ï³å»ñ áõÝ»Ý³Ý
Ù³ñ½³Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, ¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý Ã¿ í³ñã³Ï³Ý
Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõ íñ³Û:
¶³ÑÇñ¿Ç Ù³ëÝ³×ÇõÕÁ ³Ýó»³ÉÇÝ ÝÙ³Ý Ï³å»ñ áõÝ»ó³Í ¿ ³Ûë
Ù³ñ½»ñ¿Ý Ý»ñë, Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ ØÇçÇÝ ²ñ»õ»ÉùÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕ»ñáõÝ, ÇÝãå¿ë ÎÇåñáëÇ Ð´ÀØ-Ç, Ð´ÀØ-Ç ÈÇµ³Ý³ÝÇ Þñç³Ý³Ï³ÛÇÝ Ú³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ, ä¿ÛñáõÃÇ Ð´ÀØ-Ç Ù³ëÝ³×ÇõÕÇÝ »õ Ð³Û
ºñÇï³ë³ñ¹³ó ÀÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ý, Ï³Ù êáõñÇáÛ Þ. Ú.ÇÝ »õ Ð³É¿åÇ, ¸³Ù³ëÏáëÇ »õ ø»ë³åÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕ»ñáõÝ ÙÇç»õ: ¼µûë³22

åïáÛïÝ»ñ Ï³ï³ñáõ³Í »Ý Ù³ñ½³Ï³Ý Ë³Õ»ñáõ »õ ÙñóáõÙÝ»ñáõ,
ëÏ³áõï³Ï³Ý µ³Ý³ÏáõÙÝ»ñáõ, å³ñ³ËáõÙµ»ñáõ »õ »ñ·ã³ËÙµ³ÛÇÝ »ÉáÛÃÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ: ÜÙ³Ý ÷áË³¹³ñÓ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñ
¹Åµ³Ëï³µ³ñ ÏÇëáí ¹³¹ñ»ó³Ý, §²ñ³µ³Ï³Ý ¶³ñáõÝ¦ÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ÝÏ³ÛáõÝáõÃ»³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí, Ï³ñ· ÙÁ ù³Õ³ùÝ»ñáõ
Ù¿ç, áõñ Ð´ÀØÁ ß³ï ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ áõÝ¿ñ:
¶³Õ³÷³ñ ÙÁ ï³Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Ûë ÷áË³¹³ñÓ Ï³å»ñ¿Ý, Áë»Ýù
áñ Ù¿Ï ï³ñáõ³Ý Ù¿ç ÙÇ³ÛÝ, Ð´ÀØ-Ç ¶³ÑÇñ¿Ç §ÌÇ³Í³Ý¦ Ù³ÝÏ³Ï³Ý »ñ·ã³ËáõÙµÁ »ÉáÛÃÝ»ñ áõÝ»ó³õ Ð³É¿åÇ Ù¿ç 2009 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ, Ð´ÀØ-ÐºÀ Ð³É¿åÇ »õ Ð´ÀØ-ÐºÀ ä¿ÛñáõÃÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕ»ñÁ
Çñ»Ýó ùë³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñáí »õ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáí Ù³ëÝ³Ïó»ó³Ý
¶³ÑÇñ¿Ç Ð´ÀØ-Ç Ï³½Ù³Ï»ñå³Í àõ³ïÇ ¶¿Ùµ µ³Ý³ÏáõÙÇÝ,
ö»ïñáõ³ñ 2010ÇÝ, Ð´ÀØ êÇïÝÇÇ ì³Ññ³Ù ö³÷³½»³Ý Ã³ï»ñ³ËáõÙµÁ »ÉáÛÃ áõÝ»ó³õ ¶³ÑÇñ¿Ç Ù¿ç ê»åï»Ùµ»ñ 2010ÇÝ, ×Çß¹
ÝáÛÝ Ãáõ³Ï³ÝÇÝ Ð´ÀØ-ÐºÀ §²Ý¹ñ³ÝÇÏ¦ ïÕáó »õ ³ÕçÏ³Ýó ËáõÙµ»ñÁ å³ëù¿ÃåáÉÇ ÙñóáõÙÝ»ñ áõÝ»ó³Ý Ð´ÀØ ¶³ÑÇñ¿Ç ïÕáó
Ñ»ï: ²Ûë ÷áË³¹³ñÓ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ í»ñçÇÝÁ Ù»ñ ÐØÀØ ÜàÆä²ðÇ
ïÕáó »õ ³ÕçÏ³Ýó ËáõÙµ»ñáõÝ ÙñóáõÙÝ»ñÝ ¿ÇÝ ä¿ÛñáõÃÇ Ù¿ç,
2010Ç ÜáÛ»Ùµ»ñÇÝ, Ë³Õ³Éáí Ð´ÀØ-ÐºÀ ä¾ÛñáõÃÇ »õ Ð³ÛÏ³½»³Ý
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ËáõÙµ»ñáõÝ ¹¿Ù:
²Ûë ûñ»ñáõÝ ÷áË Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ í³ñã³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³Û »Ý ÙÇ³ÛÝ, Ð´ÀØ-Ç Ï»¹ñáÝÇÝ »õ Ù³ëÝ³×ÇõÕ»ñáõÝ ÙÇç»õ,
Ýáõ³½ ã³÷áí` ØÇçÇÝ ²ñ»õ»ÉùÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕ»ñáõÝ ÙÇç»õ: ÎÁ Ûáõë³Ýù áñ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃ»³Ý Ñ»ï åÇïÇ í»ñ³·ïÝ»Ýù
Ù»ñ Ý³ËÏÇÝ ÷áË³¹³ñÓ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ:
Ð³ñóáõÙ º. - ¶Çï»Ýù Ã¿ ¶³ÑÇñ¿Ç Ð´ÀØ-Á É³õ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝÇ Ù¿Ï ÏáÕÙ¿ ¶³ÑÇñ¿Ç ²½·³ÛÇÝ ÆßË³ÝáõÃ»³Ý, ÙÇõë ÏáÕÙ¿` Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ¶³ÑÇñ¿Ç ¹»ëå³Ý³ï³Ý
Ñ»ï: ÎñÝ³±ù áñáß ·³Õ³÷³ñ ÙÁ ï³É, Ã¿ Ç°Ýã Ù³ñ½»ñáõ Ù¿ç »Ý
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ³Ûë Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ:
ì. Ö. ²½·³ÛÇÝ ÆßË³ÝáõÃ»³Ý Ñ»ï Ù»ñ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
·ÉË³õáñ³µ³ñ ÏÁ Ï»¹ñáÝ³Ý³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ Ñ³Ù³¹ñáõÙÇ Ù¿ç,
»·Çåï³Ñ³Ûáó µÅßÏ³Ï³Ý, Ãáß³Ï³ÛÇÝ »õ ¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý
Ï³ñÇùÝ»ñáõÝ Ñá·³ÍáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ: Ø»Ýù ½Çñ³ñ Ï’³ÙµáÕç³óÝ»Ýù Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ É³õ³·áÛÝ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý »õ
µÅßÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáõ Ñ³ÛÃ³ÛÃáõÙÇÝ:
Ü³»õ ÝÇõÃ³å¿ë ÏÁ ë³ï³ñ»Ýù Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñ Ï³Ù Ù³ñ½ÇÏÝ»ñ Ð³Û³ëï³Ý áõÕ³ñÏ»Éáõ:
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¶³Éáí Ù»ñ Û³ñ³µ»ñáõÃ»³Ý ÐÐ ¹»ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ»ï, - áñ Ñ³ëï³ïáõ³Í ¿ Ð´ÀØ ¶³ÑÇñ¿Ç â³·Áñ Ï³Éáõ³ÍÇÝ íñ³Û (¼³Ù³É¿ù),
Ù»ñ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ É³õ³·áÛÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³Û »Ý, ·áñÍ³Ïó»Éáí ï³ñµ»ñ Ù³ñ½»ñáõ Ù¿ç, ÇÝãå¿ë Ð³ÛÏ³Ï³Ý àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Î»¹ñáÝÇ å³ñ³·³ÛÇÝ, áñ Ï³åáõ³Í ¿ ¶³ÑÇñ¿Ç
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ »õ áõñ Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõÇ ¹³ëÁÝÃ³óùÝ»ñ »õ ½³Ý³½³Ý ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñ áõ Ñ³Ù³·áõÙ³ñÝ»ñ ï»ÕÇ Ï’áõÝ»Ý³Ý, ÐÐ
¹»ëå³Ý³ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ùµ:
Ð³ñóáõÙ ¼. - ¶Çï»Ýù áñ Ð´ÀØ-Á Éáõñç ³ßË³ï³Ýù ÏÁ ï³ÝÇ
Ññ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý Ù³ñ½¿Ý Ý»ñë: ÎñÝ³±ù Ñ³ÏÇñ× ·³Õ³÷³ñ ÙÁ
ï³É ³ÝóÝáÕ ßñç³ÝÇ Ýáõ³×áõÙÝ»ñáõÝ »õ ·³ÉÇùÇ Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ
Ù³ëÇÝ:
ì. Ö. ´³óÇ Ð´ÀØ ¶³ÑÇñ¿Ç Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý É³ÛÝ³Í³õ³É ³ßË³ï³Ýù¿Ý, Ù»Ýù Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝ Ïáõ ï³Ýù Ý³»õ Ññ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÇÝ,
ïå³·Çñ
Ã¿
Ñ³Ù³ó³Ýó³ÛÇÝ
ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñáí: ²Ûëï»Õ ÏñÝ³Ýù ÛÇß»É.
1- îå³·Çñ ·Çñù»ñ
¶³ÑÇñ¿Ç Ð´ÀØ-Ç ê³Ã»ÝÇÏ â³·Áñ ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ÙÇçáóÝ»ñáí
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í »Ý
83 ·Çñù»ñ »õ ·ñùáÛÏÝ»ñ, áñáÝóÙ¿ 64-Á Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõáí, ÇëÏ
ÙÝ³ó»³ÉÝ»ñÁ` Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÝÇõÃ»ñ ßûß³÷áÕ 19 ³ÝáõÝ ·Çñù, ³ÛÉ É»½áõÝ»ñáí (³ñ³µ»ñ¿Ý »õ ³Ý·É»ñ¿Ý):
²Ûë ÍÇñÇÝ Ù¿ç ÉáÛë ï»ë³Í í»ñçÇÝ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ ¿ ýñ³Ýë³Ñ³Û Í³ÝûÃ å³ïÙ³µ³Ý ð¿ÛÙáÝ ¶¿áñ·»³ÝÇ §Le Genocide Armenien¦ Ñ³ïáñÇÝ ³ñ³µ»ñ¿Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÁ:
2- Ø³ÙáõÉ (ïå³·Çñ »õ Ãáõ³Ýß³ÛÇÝ)
²Ûë »ÝÃ³Ëáñ³·ñÇÝ ï³Ï áõÝÇÝù Ð´ÀØ ¶³ÑÇñ¿Ç §î»Õ»Ï³ïáõ¦Ý »õ ³ñ³µ»ñ¿Ý §²ñ»·¦ ³Ùë³·ÇñÁ. áõÝÇÝù Ý³»õ »ñÏáõ Ï³Ûù¿ç»ñ, ½áñë Ýß»óÇÝù ³ñ¹¿Ý:
3- Ø³ÙáõÉÇ Ãáõ³Ýß³ÛÇÝ Ñ³õ³ù³ÍáÝ»ñ
º·Çåï³Ñ³Û »ñ»ù Ã»ñÃ»ñáõÝ` §²ñ»õ¦Ç, §Úáõë³µ»ñ¦Ç »õ §æ³Ñ³ÏÇñ¦Ç (Ýáñ ßñç³Ý) Ãáõ³Ýß³ÛÇÝ Ñ³õ³ù³ÍáÝ»ñÁ, Çñ»Ýó ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»Ý¿Ý ÙÇÝã»õ 2000 Ãáõ³Ï³ÝÁ:
àõÝÇÝù Ý³»õ Û³ïáõÏ Ï³Ûù¿ç ÙÁ ³ñ³µ»ñ¿Ý Ù³ÙáõÉÇ ³ÛÝ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Í »Ý æ³ñ¹»ñáõÝ, 1876-¿Ý
ÙÇÝã»õ 1923 Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñÁ:
4- ºñ³Åßï³Ï³Ý »õ ÜÏ³ñã³Ï³Ý Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÇõÝ
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5- §ä³ïÙ³·ñ³Ï³Ý¦ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ
¶³ÑÇñ¿Ç Ð´ÀØ-Á ÏÁ Ñáí³Ý³õáñ¿ »·Çåï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñ¿ ßñç³Ý³õ³ñï ³ÛÝ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ, áñáÝù Çñ»Ýó µ³ñÓñ³·áÛÝ
áõëáõÙÁ ³õ³ñï»É¿ Û»ïáÛ, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ã»Ù³ ÙÁ Ï’ÁÝïñ»Ý Çñ»Ýó
Ù³·Çëïñ³Ï³Ý Ï³Ù ¹áÏïáñ³Ï³Ý Ã¿½»ñÁ å³ßïå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
Ð³ñóáõÙ ¾. - ¸áõù Ó»ñ ï³ñÇùáí »õ ÷áñÓ³éáõÃ»³Ùµ, ÏÁ Ï»Ý³ù »ñ¿ó »õ Ýáñ ë»ñáõÝ¹Ý»ñáõÝ ÙÇç»õ. »ñ¿ó ë»ñáõÝ¹Á Ç±Ýã ëå³ë»ÉÇùÝ»ñ áõÝÇ Ýáñ»ñ¿Ý, »õ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ áñù³Ýá±í å³ïñ³ëï
»Ý ³Û¹ ëå³ëáõÙÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ. ³Ûë Ñ³ñóÇÝ Ù¿ç, ¶³ÑÇñ¿Ç
Ð´ÀØ-Ý áõ ³Ýáñ ³ï»Ý³å»ïÁ` ¹áõù, Ç±Ýã Íñ³·ÇñÝ»ñ áõÝÇù:
ì. Ö. Þ³ï Ï³ñ»õáñ ¿ ³ßË³ï³Ýù ï³ÝÇÉ, »ñÇï³ë³ñ¹ ë»ñáõÝ¹Á ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý å³ïñ³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Æñ»Ýù »Ý
³å³·³ÛÇ Ù»ñ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ: ¶³ÑÇñ¿Ç Ð´ÀØ Ù¿ç Ù»Í Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝ Ïáõ ï³Ýù ³Ûë Ñ³ñóÇÝ »õ Ï³ñ»ÉÇÇÝ ã³÷ ÏÁ ÷áñÓ»Ýù í³ñã³Ï³Ý Ù»ñ Ù»ù»Ý³ÛÇÝ Ù¿ç, »ñ¿óÝ»ñáõÝ ÏáÕùÇÝ, »ñÏáõ ë»é¿
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ »õë Ý»ñ³é»É: ²Ûë ÁÝïñáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ï³ï³ñáõÇ
¹³Ý¹³Õûñ¿Ý, Ñ³õ³ë³ñÏßéáõ³Í »õ ÁÝïñáíÇ Ï»ñåáí: ²Ýßáõßï
³Ýßñç³Ýó»ÉÇ ¿ »ñ¿ó ë»ñáõÝ¹Á, Çñ áõÝ»ó³Í ÷áñÓ³éáõÃ»³Ý »õ
Ð´ÀØ-Ç Ñ³ñó»ñáõÝ ·Çï³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ. »ñÇï³ë³ñ¹ ë»ñáõÝ¹Á »õë ³Ýßñç³Ýó»ÉÇ ÏÁ Ñ³Ù³ñ»Ýù, Çñ µ»ñ³Í Ýáñ ·³Õ³÷³ñÝ»ñáõÝ »õ ï»ëÉ³Ï³ÝÇÝ Ñ³Ù³ñ: ¸»ñÁ ÙÇçÇÝ ë»ñáõÝ¹ÇÝ, áñáõÝ ÏÁ
å³ïÏ³ÝÇÙ Ý³»õ »ë, ³Ûë »ñÏáõ ËÙµ³õáñáõÙÝ»ñáõ ³ßË³ï³ÝùÝ
áõ Íñ³·ÇñÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·»É ¿, ù³ÛÉ å³Ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ù»ñ Ý³ËÝÇÝ»ñáõ ëÏ½µáõÝùÝ»ñáõÝ »õ Ñ³ëÝ»Éáõ Ù»ñ ØÇáõÃ»³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáõÝ: ²Ûë µáÉáñÁ ³Ýßáõßï ÏÁ Ýå³ëï»Ý ØÇáõÃ»³Ýë ¹ñ³Ï³Ý
»Õ³÷áËáõÃ»³Ý »õ Û³é³çÁÝÃ³óÇÝ:
²Ûë ûñ»ñáõë ØÇáõÃÇõÝÁ Ï»¹ñáÝ³ó³Í ¿ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõ Ï³½Ù³õáñÙ³Ý, Ýáñ Ó»õ»ñ »õ ÙÇçáóÝ»ñ Ý»ñ³é»Éáõ Íñ³·ÇñÝ»ñáõ Çñ³·áñÍáõÙÇÝ »õ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù¿ç. Íñ³·ÇñÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý
§ºñÇï³ë³ñ¹ Ø³ëÝ³·¿ïÝ»ñ¦, §ÎáñÇ½ ²é³çÝáñ¹Ý»ñ¦, §ºñ³Åßï³Ï³Ý Ð³Û³ëï³Ý¦, §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ú³ÛïÝ³µ»ñáõÙ¦, §ÎñÃ³Ãáß³ÏÝ»ñ¦, §üáùÁë¦, §Ú³çáñ¹ ê»ñáõÝ¹¦ »õ ³ÛÉÝ, áñáÝù µáÉáñÁ
ÝáõÇñáõ³Í »Ý Ýáñ ë»ñáõÝ¹Ç Ï³½Ù³õáñÙ³Ý:
Æõñ³ù³ÝãÇõñ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝ Ï³Ù Ó»éÝ³ñÏ Û³çáÕáõÃÇõÝ ÏÁ
·ïÝ¿ ÙÇ³ÛÝ »Ã¿ Ý»ñ³é¿ ï³ñÇù³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ ËÙµ³õáñáõÙÝ»ñ¿
ï³ñµ»ñ ³ÝÑ³ï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ, áñáÝù ÏñÝ³Ý Ýáñ »õ ³ñ¹Ç³Ï³Ý
Íñ³·ÇñÝ»ñ ÛÕ³Ý³É »õ ½³ÝáÝù ·áñÍ³¹ñ»É:
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Ð³ñóáõÙ À. - ì»ñçÇÝ áõ Ï³ñ»õáñ Ñ³ñóáõÙ ÙÁ` ³Ûë ï³ñÇ Ð´ÀØ-Ç
Ñ³ñÇõñ ï³ëÝ»ñáñ¹ ³Ù»³ÏÝ ¿. ëå³ë»ÉÇ ¿ áñ Ù»Í ßáõùáí ÝßáõÇ
³Ûë Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÁ: Æ±Ýã »Ý Ó»ñ Íñ³·ÇñÝ»ñÁ ³Ûë ³éÝãáõÃ»³Ùµ:
Ø»Ýù Ù»½ É³ñ³Í »Ýù Ñ³ñÇõñï³ëÝ»ñáñ¹ ³Ù»³ÏÁ ïûÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ³Ûë ï³ñáõ³Ý ÜáÛ»Ùµ»ñ ³ÙëáõÝ: Î³ñ»õáñ Ýß³Ý³ù³ñ ÙÁÝ ¿
³ëÇÏ³ ØÇáõÃ»³Ýë Ñ³Ù³ñ, áñ ÑÇÙÝáõ³Í ¿ ³Ûë »ñÏñÇÝ` º·ÇåïáëÇ Ù¿ç. åÇïÇ ïûÝ»Ýù Ù»ñ ØÇáõÃ»³Ý ³ñÅ³ÝÇ ßáõùáí: äÇïÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÇ Ù»ñ ØÇáõÃ»³Ý å³ïÙáõÃÇõÝÁ Éáõë³ñÓ³Ï³ÛÇÝ µ³ÅÇÝáí
ÙÁ, åÇïÇ ÁÉÉ³Ý µ³Ý³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñ, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ
»õ ³Ýßáõßï í»Ã»ñ³ÝÝ»ñáõ ·Ý³Ñ³ï³Ýù: Ø³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³ï»ÝÇÝ åÇïÇ Û³Ûï³ñ³ñáõÇÝ:
ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ:
«Տեղեկատու» թիւ 79, Ապրիլ 2016, էջ 6-11

Զրոյցը վարեց՝ Մ. Ե.
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ԶՐՈՅՑՏՈՔԹՈՐՎԻԳԷՆՃԻԶՄԷՃԵԱՆԻՀԵՏ
Կիրակի‚ 5 Ապրիլ 2009-ին‚ աշխարհի զբօսաշրջիկութեան
մայրաքաղաք Լուքսորի հեքիաթային “Լուքսոր Տաճար”-ին մէջ
տեղի
ունեցած
հմայիչ
ներկայացումէ
մը
ետք‚
վիճակաձգութեամբ կազմուեցան 20 տարեկանէն վար
ֆութպոլի համաշխարհային մրցաշարքին մասնակցող 24
երկիրներու
խումբերուն
վեց
խմբաւորումները։
Սոյն
մրցաշարքը որ տեղի կ‘ունենայ երկու տարին անգամ մը
տարբեր երկրի մը մէջ‚ այս տարի 24 Սեպտեմբերէն մինչեւ 16
Հոկտեմբեր պիտի կայանայ Եգիպտոսի մէջ։ Խմբաւորումները
կազմուած են հետեւեալ ձեւով.- Ա. Եգիպտոս‚ ԴրինիտատԹոպակօ‚ Բարակուէյ եւ Իտալիա։ Բ. Նիճերիա‚ Վենեզուելա‚
Սպանիա եւ Դահիդի։ Գ. Միացեալ Նահանգներ‚ Գերմանիա‚
Քամերուն եւ Հարաւային Քորէա։ Դ. Կանա‚ Իւզպէքիստան‚
Անգլիա եւ Ուրուկուէյ։ Ե. Պրազիլիա‚ Քոսթա Րիքա‚ Չեխիա եւ
Աւստրալիա։
Զ.
Հունգարիա‚
Արաբական
Միացեալ
էմիրութիւններ‚ Հարաւային Ափրիկէ եւ Հոնտուրաս։
Այս տեսակ համաշխարհային բնոյթի մրցաշարք մը
կազմակերպելը կը կարօտի մասնագիտական մօտեցումի։
Հակառակ որ ան FIFA-ի հսկողութեան ենթակայ է‚ սակայն կը
գործադրուի հիւրընկալ երկրէն կազմուած յանձնախումբի մը
կողմէ։ Եւ ճիշդ այս պատճառաւ է‚ որ մրցաշարքին ծրագրման
ընդհանուր տնօրէն ընտրուած է տոքթ. Վիգէն Ճիզմէճեան որ
ՀԲԸՄ-ի Գահիրէի Մասնաճիւղի ատենապետն է։ Տոքթ. Վիգէնը
1994-էն ի վեր FIFA-ի World Cup Organization-ի անդամ է եւ
փորձառու կազմակերպիչ համաշխարհային եւ ցամաքամասային ֆութպոլի մրցաշարքերուն։ 2006-ի Ափրիկէի ֆութպոլի
բաժակի մրցաշարքին ընթացքին‚ որ տեղի ունեցաւ Եգիպտոսի
մէջ‚ անոր բծախնդիր աշխատանքը մեծապէս սատարած է
մրցաշարքին յաջողութեան։ Իր ծայրայեղօրէն կազմակերպուած աշխատելաձեւին շնորհիւ FIFA-ին կողմէ ան
նշանակուած էր քննիչ 2007-ին Գանատայի մէջ տեղի ունեցած
ֆութպոլի պատանեկան համաշխարհային մըրցաշարքին։
Տոքթ. Վիգէն քաջատեղեակ է հայերէնի‚ արաբերէնի‚
անգլերէնի‚ ֆրանսերէնի եւ իտալերէնի։ Զրոյցի մը ընթացքին
ուզեցի աւելի մանրամասնութիւններ ունենալ թէ՛ մրցաշարքին
եւ թէ՛ իրեն վստահուած դերին մասին։
“Իմ դերս որպէս ծրագրման ընդհանուր տնօրէն կը կայանայ
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մրցաշարքին ամէն մէկ մանրամասնութեան մասին որոշումներ
առնելու մէջ‚ թելադրութիւններ ընելու եւ թուղթի վրայ
լուծումներ հայթայթելու մէջ։ Օրինակի համար‚ այցելեցի
տարբեր մրցադաշտեր (Stadium) ուր պիտի խաղցուին
մրցումները եւ տեղեկագրեր գրեցի մրցադաշտերուն վիճակին
մասին ներկայացնելով հարկ եղած նորոգումներն ու
բարեփոխութիւնները” ըսաւ տոքթ. Վիգէն։ “Մրցումները պիտի
խաղցուին Գահիրէի‚ Աղեքսանդրիոյ‚ Պորկ-էլ-Արապի‚ Բորթ Սաիտի‚ Իսմաիլիայի եւ Սուէզի մրցադաշտերուն մէջ‚ որոնք
բոլորն ալ տարբեր տեսակի ու որակի նորոգութիւններու կը
կարօտին” աւելցուց ան։
Ըստ տոքթ. Վիգէնի ամենամեծ դժուարութիւնը բարելաւումն
է մարգագետիններուն, որոնք մեծածախս խնամքի կը
կարօտին։ Մրցադաշտի մը ձգած առաջին տպաւորութիւնը իր
անթերի‚ լաւ խնամուած ու կանաչապատ խաղադաշտն է։ Այս
տեսակ համաշխարհային մրցաշարքեր‚ Եգիպտոսը աշխարհին
առջեւ խոշորացոյցի տակ կը դնեն։ Ուստի‚ բարձրորակ
մրցադաշտեր անհրաժեշտ են լաւագոյնս ներկայացնելու մեր
երկիրը։ Վերանորոգման աշխատանքները չեն կրնար սկսիլ
մինչեւ որ ֆութպոլի տեղական մրցումներու եղանակը աւարտի։
Ժամանակ շահելու համար‚ առայժմ‚ մրցադաշտերուն շրջակայ
բաժիններուն վրայ կ‘աշխատին‚ մինչեւ որ կարենան
հանդերձասենեակները‚ նստարաններն ու մարգագետինները
նորոգել։ “Մարտի վերջէն սկսեալ‚ ամէն ամիս‚ FIFA-ն
յանձնախումբ մը պիտի ղրկէ, քննելու համար վերանորոգման
աշխատանքները‚ տեղեկագիրներ պիտի գրուին եւ այսպէս
գործերուն պիտի հետեւին ամիս առ ամիս‚ մինչեւ մրցաշարքին
թուականը” ըսաւ ան։
Երբ հարց տուի թէ Գահիրէի արդէն իսկ խճողուած երթեւեկը
ի՞նչ ձեւ պիտի առնէ մրցաշարքերուն ընթացքին‚ ըսաւ որ
մրցումները պիտի կայանան‚ 5 տարբեր քաղաքներու մէ,ջ
խճողումին առաջքը առնելու համար‚ սակայն անշուշտ
ամենակարեւոր մրցումները Գահիրէի մէջ տեղի պիտի
ունենան‚ որոնց ընթացքին կ‘ակնկալուի որ երթեւեկի ոստիկանութիւնը շատ կարեւոր դեր ունենայ։ Այս տարողութեամբ
ու մակարդակով մրցաշարք մը կազմակերպելը կը կարօտի
երկրին տարբեր նախարարութիւններուն ու մարմիններուն
համագործակցութեան։ Հաղորդակցութեան նախարարութիւնը
պէտք է որ հեռախօսի ու անթել համացանցի (wireless internet)
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կապեր տրամադրէ մրցադաշտերուն‚ որպէսզի մրցումներուն
հետեւող հազարաւոր լրագրողները կարենան վայրկեանը
վայրկեանին աշխարհին փոխանցել արդիւնքները։ Նաեւ ամէն
մրցադաշտ պիտի օժտուի մամլոյ ասուլիսի սրահներով։
Զբօսաշրջութեան նախարարութիւնը պէտք է որ մարզիկներուն‚ պատասխանատուներուն եւ հիւրերուն երկիր
մուտքի արտօնութեան հետ առնչուող հարցերը լուծէ‚ ինչպէս
նաեւ կեցութեան եւ փոխադրութեան միջոցներ տրամադրէ։
Պաշտպանութեան նախարարութեան օժանդակութիւնը յոյժ
կարեւոր է մրցադաշտերուն վերանորոգման աշխատանքներուն
մէջ։ Միայն այս նախարարութեան միջոցաւ է, որ որեւէ տեսակի
արգելք կը հարթուի եւ աշխատանքները կ‘ընթանան առանց
յապաղումի, ըստ որոշեալ ժամանակացոյցին։ Մարզական եւ
երիտասարդական նախարարութեան պատասխանատուութիւնն
է մարզիկներուն առօրեայ ծրագիրներուն գործադրութեան
հետեւիլ։ Եւ վերջապէս հիւրընկալ քաղաքներուն ոստիկանութեան ուսերուն կ‘իյնայ կարգ կանոնը պահպանելը մրցադաշտերէն ներս եւ դուրս‚ նաեւ երթեւեկի սահուն հոսքը
ապահովելը, մանաւանդ մրցումներէն ետք։
“Հազարի մօտ երկսեռ երիտասարդութիւն մը կամաւոր
կերպով պիտի աշխատի մարզիկներուն ընկերակցելու
պտոյտներու ընթացքին եւ ժողովուրդին ուղղութիւն տալու
մրցադաշտերուն մէջ։ Այս մեծ թիւով‚ գրեթէ անփորձ
երիտասարդները պէտք է որ նախօրօք պատրաստուած ըլլան‚
որպէսզի ամէն ինչ սահուն ու անթերի ընթանայ” ըսաւ տոքթ.
Վիգէն։
2006-ին կայացած Ափրիկէի ֆութպոլի մրցաշարքին
ընթացքին հանդիսատեսները մեծ դժուարութիւն ունեցան
իրենց տեղերը գտնելու‚ քանի որ նստարանները թուագրուած
չէին։ Այս տարի բոլոր մրցադաշտերուն նստարանները պիտի
թուագրուին, վերջին վայրկեանին վէճերու կամ կռիւներու
առաջքը առնելու համար։ 2006-ի մրցաշարքին‚ մակնիշով ոչ
մէկ T-shirt‚ գլխարկ կամ գաւաթ պատրաստուած էր։ Այս տարի
FIFA-ն պիտի ստանձնէ այս տեսակ‚ շատ փնտռուած
ապրանքներու պատրաստութիւնն ու վաճառքը։ Տոմսերու
վաճառքին ընթացքին սեւ շուկայի առիթ չտալու համար‚
Յուլիսէն սկսեալ FIFA-ն համացանցի միջոցաւ պիտի սկսի
ծախել զանոնք‚ իսկ բուն տոմսերը շրջանառութեան պիտի
դրուին մրցումէն ամիս մը առաջ։
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“Բարեբախտաբար իմ պատասխանատուութիւնս կ‘աւարտի,
երբ ծրագիրները թուղթի վրայ մանրամասն կերպով
ներկայացնեմ” ըսաւ տոքթ. Վիգէն‚ իր սովորական հանդարտ
ու լաւատես մօտեցումով։ “Անկէ ետք գործադիր տնօրէնն է, որ
պիտի հսկէ որ արձանագրած նախագիծերս մանրակրկիտ
կերպով գործադրուին” աւելցուց ան‚ վիթխարի պատասխանատուութիւն մը յաջող կերպով յանձնած անձի մը
գոհունակ ժպիտով։ Անշուշտ համաշխարհային պատանեկան
ֆութպոլի մրցաշարքերը այնքան ժողովրդականութիւն չեն
վայելեր որքան բուն համաշխարհային ֆութպոլի մրցաշարքերը‚ որոնք յաջորդ անգամ տեղի պիտի ունենան 2010-ին
Հարաւային Ափրիկէի մէջ։
“Ճիշդ այս պատճառաւ FIFA-ն կը նախընտրէ որ մրցումները
տեղի ունենան փոքր 20-30 հազար հոգինոց մրցադաշտերու
մէջ‚ որպէսզի պարապ նստարաններ չըլլան” ըսաւ տոքթ.
Վիգէն։
Այսպէս‚ մրցաշարքին բացման մրցումը Եգիպտոսի եւ
Դրինիտատ-Թոպակոյի միջեւ պիտի կայանայ Աղեքսանդրիոյ
Պորկ-Էլ-Արապի մրցադաշտին մէջ։ Ապա սկզբնական
մրցումները պիտի կայանան Բորթ- Սայիտի‚ Իսմաիլիայի եւ
Սուէզի մէջ ու հետզհետէ երբ աւարտականներուն մօտենան՝
Պորկ-Էլ-Արապի եւ Գահիրէի մրցադաշտերուն վրայ։
Օգոստոսին Եգիպտոսի բոլոր քաղաքներուն մէջ մրցաշարքը
գովազդող թղթիկներ ու պաստառներ պիտի հրապարակուին։
Մրցաշարքին հովանաւոր ընտրուած են ADIDAS-ը‚ SONY-ն‚
HYUNDAI-ը եւ TOSHIBA- ն։ Կը մաղթենք որ մրցաշարքը ընթանայ
նոյնքան յաջող որքան տոքթ. Վիգէն Ճիզմէճեանը ծրագրած է
զայն։ Իսկ եգիպտական խումբին կը մաղթենք որ տիրանայ
մրցաշարքի բաժակին։
Սօսի Ներետեան-Յակոբեան
“Տեղեկատու” թիւ 51, Ապրիլ 2009, էջ 4-5
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²ÝÓÝ³Ï³Ý ïáõ»³ÉÝ»ñ
ÌÝÝ¹»³Ý Ãáõ³Ï³Ý
Ðå³ï³ÏáõÃÇõÝ
ÀÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ï³ñ·³íÇ×³Ï
²ëå³ñ¿½
àõëáõÙ
Ü³Ë³ÏñÃ³ñ³Ý
ºñÏñáñ¹³Ï³Ý
Ð³Ù³Éë³ñ³Ý

Œ∫‹Í≤∂≤Œ≤‹ ∂∆Ã∫

18 ê»åï»Ùµ»ñ 1961
»·Çåï³Ï³Ý, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
³ÙáõëÝ³ó³Í, »ñÏáõ ¹áõëïñ»ñáõ Ñ³Ûñ
íÇñ³µáÛÅ-³ï³ÙÝ³µáÛÅ

1967-1973 Üáõå³ñ»³Ý ²½·.ìñÅ.
1973-1979 ÚÇëáõë»³Ý (Jesuites)
1979-1984 ¶³ÑÇñ¿Ç ³ï³ÙÝ³µáõÅ³Ï³Ý
Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý

È»½áõÝ»ñ
Ð³Û»ñ¿Ý, ýñ³Ýë»ñ¿Ý, ³ñ³µ»ñ¿Ý, ³Ý·É»ñ¿Ý »õ Çï³É»ñ¿Ý:
²ëå³ñ¿½, Çñ³·áñÍáõÙÝ»ñ
-1984-¿Ý ÙÇÝã»õ ûñëª ³ï³ÙÝ³µáõÅ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³Ï³Ý ¹³ñÙ³Ý³ïáõÝ.
-1988-2003 Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃ»³Ýó ïÝûñ¿Ý »õ å³ßïûÝ³Ï³Ý µ³Ýµ»ñ üáõÃåáÉÇ
²÷ñÇÏ»³Ý ü»ï»ñ³ëÇáÝÇÝ.
-1994-2006 ³Ý¹³Ù FIFA-Ç ³ßË³ñÑÇ ýáõÃåáÉÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáÕ
Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ.
ºÕ³Í ¿ ï»Õ»Ï³ïáõáõÃ»³Ýó å³ï³ëË³Ý³ïáõ ýáõÃåáÉÇ ³ßË³ñÑÇ
³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ.
-2006 å³ßïûÝ³Ï³Ý Éñ³ïáõ »õ Íñ³·ñáõÙÇ ïÝûñ¿Ý ³÷ñÇÏ»³Ý ýáõÃåáÉÇ
³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý, º·Çåïáë.
-1998-2002 ³Ý¹³Ù FIFA-Ç Éñ³ïáõáõÃ»³Ý Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ.
-2004-2007 ³Ý¹³Ù º·ÇåïáëÇ ýáõÃåáÉÇ ÙÇáõÃ»³Ý ·áñÍ³¹Çñ
Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ.
-2007 FIFA-Ç Éñ³ïáõáõÃ»³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ßË³ñÑÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý
Ùñó³ß³ñùÇÝ, ¶³Ý³ï³.
-2007-2010 FIFA-Ç Éñ³ïáõáõÃ»³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõ »õ å³ïáõÇñ³Ï
ýáõÃåáÉÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ.
-2009Íñ³·ñáõÙÇ ïÝûñ¿Ý FIFA-Ç ³ßË³ñÑÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý »ñÇï³ë³ñ¹³ó
ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ, º·Çåïáë.
¶áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ »·Çåï³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝù¿Ý Ý»ñë
-1983-1992 ³Ý¹³Ù ¶³ÑÇñ¿Ç Ð´ÀØ-Ç §ÎéáõÝÏ¦ »ñ·ã³ËáõÙµÇÝ.
-1984-1986 ûÅ³Ý¹³Ï ³Ý¹³Ù ¶³ÑÇñ¿Ç ÐØÀØ-ÜàÆä²ðÇ í³ñãáõÃ»³Ý.
-1984-1992 ËÙµ³å»ï ÐØÀØ-ÜàÆä²ðÇ ëÏ³áõï³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÇÝ.
-1984-1992 ³Ý¹³Ù, ³å³ ³ï»Ý³å»ï ¶³ÑÇñ¿Ç ÐØÀØ-ÜàÆä²ðÇ
»ñÇï³ë³ñ¹³ó Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ.
-1986-2006 ³Ý¹³Ù ¶³ÑÇñ¿Ç êáõñµ ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã »Ï»Õ»óõáÛ
Ñá·³µ³ñÓáõÃ»³Ý.
-1986-2012 í³ñãáõÃ»³Ý ³Ý¹³Ù ¶³ÑÇñ¿Ç ÐØÀØ-ÜàÆä²ð Ù³ñ½³Ï³Ý
³ÏáõÙµÇ.
-2011-2015 ³Ý¹³Ù ¶³ÑÇñ¿Ç Â»Ù³Ï³Ý ÅáÕáíÇ.
-1996-2006 ûÅ³Ý¹³Ï ³Ý¹³Ù ¶³ÑÇñ¿Ç Ð´ÀØ-Ç í³ñãáõÃ»³Ý
-2006-¿Ý ËÙµ³·Çñ º·ÇåïáëÇ Ð´ÀØ-Ç Ï³Ûù¿çÇÝ.
-2006-2014 ³Ý¹³Ù Ð´ÀØ-Ç º·ÇåïáëÇ Þñç³Ý³Ï³ÛÇÝ Ú³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ,
2014-¿Ý ëÏë»³É ÷áË-³ï»Ý³å»ï.
-2006-¿Ý ÙÇÝã»õ ûñëª ³ï»Ý³å»ï Ð´ÀØ-Ç ¶³ÑÇñ¿Ç Ù³ëÝ³ÅáÕáíÇÝ

