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union europea-armenia

artsaj (Karabaj)

Concluyen las negociaciones
sobre el Acuerdo de Asociación
Ampliado

Nuevo ataque
azerbaiyano en la
frontera

Bruselas, (The
Financial).- El presidente del Consejo
Europeo,
Donald
Tusk, se reunió con el
presidente de Armenia, Serge Sarkisian
el 27 de febrero ppdo.
en Bruselas y anunció
la conclusión de las
negociaciones sobre
el nuevo Acuerdo de
Asociación Ampliado
Unión Europea-Armenia.
"Esperamos una
mayor cooperación en sectores como energía, transporte y medio ambiente, para nuevas
oportunidades en el área de comercio y las inversiones, y para una mayor movilidad en
beneficio de nuestros ciudadanos", comentó Tusk.
En la reunión, Tusk y el primer mandatario armenio discutieron el compromiso con
la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley, así como con la resolución
pacífica del conflicto de Nagorno-Karabaj, en el marco de vecindad de la Unión Europea.
“La U.E. es ya el primer socio comercial de Armenia, su primer donante internacional y el más fuerte partidario de las reformas. Tenemos la intención de ampliar aún
más estas relaciones en los próximos años y hemos alentado a Armenia a proseguir las
reformas en diversos ámbitos, como el desarrollo económico, el clima empresarial, el
poder judicial, los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y las medidas para
garantizar elecciones libres y justas” -concluyó Tusk-.

El conflicto de Karabaj se vio agravado la semana pasada con la ofensiva de Azerbaiyán en las regiones sudeste y este de la línea de contacto entre fuerzas armenias y azerbaiyanas.
El ataque con equipamiento especial se produjo en la madrugada del 25 de febrero,
según informó el ministerio de Defensa de Artsaj (Karabaj).
“El intento fue un completo fracaso” declaró el ministro de Defensa, al tiempo que
aclaraba que -como en otras muchas ocasiones- Azerbaiyán culpa a la parte armenia del
inicio de las hostilidades.
Sin embargo, existen videos que muestran claramente el intento azerbaiyano de ingresar en territorios controlados por armenios, ya sea por aire como por tierra.
El ministerio de Relaciones Exteriores de Armenia informó a la Organizaión para la
Seguridad y Cooperación en Europa (O.S.C.E.), en cuyo marco se realizan las negociaciones para la solución pacífica y definitiva del conflicto, a fin de que se tomen todas las
medidas pertinentes en contra del Estado agresor.
(Continúa en página 2)

ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏ ԿԱՐԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆԻ
ԿՈՉԸ ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆԸ
Սիրելի՛ հայեր, սփիւռքի մեր
հայրենակիցնե՛ր,
Պատիւ ունեմ կոչով դիմելու ձեզ
եւ բոլոր նրանց, ովքեր անտարբեր
չեն Հայաստանի նկատմամբ, մասնակից լինել հայրենիքի ապագայի
կառուցմանը:
Հայաստանը եւ Սփիւռքը մէկ
ամբողջի երկու մասն են` միմեանց
հետ կապուած պատմութեան մէկ
շղթայով, մէկ ճակատագրով, հայրենիքի ապագայի վերաբերեալ անհանգստութեամբ:
Մենք պատասխանատուութիւն
ունենք մէկս միւսի նկատմամբ, որը
մեզ համոզում է միաւորել ուժերը,
բազմապատկել
հնարաւորութիւններն ու շտկել մեր կեցուածքը

աշխարհի նիստուկացի մէջ: Մենք այլ
տարբերակ չունենք, քան լաւ երկիր
կառուցելու եւ հզօր ու արդար
Հայրենիք ունենալու հրամայականը:
Ժամանակն է, որ շրջուենք ու
ասենք ինքներս մեզ` փոխել կարող
ենք միայն մեր ուժով ու մեր խելքով:
Մեր անկախութեան ճանապարհին
ունեցել
ենք
յաջողութիւններ,
նաեւ
սխալներ`
օբյեկտիւ ու սուբյեկտիւ գործօններով
պայմանաւորուած: Գիտակցել ենք
բացթողումները, եւ հերթական
սխալները թոյլ տալու իրաւունք
այլեւս չունենք:
Մեր
երկրի
աշխարհաքաղաքական դիրքը եւ այսօրուայ
մարտահրաւէրները
պարտաւո-

րեցնում են մեզ լինել խելացի եւ
խելացի օգտագործել մեր մրցակցային առաւելութիւնները: Մեր
հարստութիւնն այսօր որոշւում է ոչ
թէ նաւթով ու գազով, այլ Հայաստանի, Սփիւռքի եւ Արցախի խելացի
մարդկային ներուժով:
Մենք գնում ենք փոփոխութիւնների եւ այդ հորիզոնին հասնելու համար ունենք մէկ յստակ
բանաձեւ` հայրենասէր թիմ, կամք,
խելացի կառավարում եւ ծրագրեր,
որոնք շարժիչ ուժ կը հանդիսանան
միջավայրը որակապես փոխելու
համար:
Մենք հրաւիրում ենք սփիւռքի
մեր կառավարիչներին, մշակութային
գործիչներին, կրթութեան եւ գիտութեան
ոլորտի
միջազգային

ճանաչում
ունեցող
հայրենաիցներին մասնակից դառնալ երկրում
ընթացող
բարեփոխումներին`
առաջին հերթին կառավարման նոր
մշակոյթ բերելու, սփիւռքի մեր
լաւագոյն մասնագէտների գիտելիքներն ու ներուժը համահայկական
նպատակներին
ծառայեցնելու
համար:
Այս առումով սփիւռքը մեզ
համար առաւելութիւն է: Չօգտագործել սփիւռքի ներուժը, նշանակում
Շարունակութիւն էջ 8
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Nuevo ataque azerbaiyano en la frontera

David Babaian

“El intento de incursión azerbaiyano
en la línea de frente de Artsaj es otra manifestación típica del terrrorismo de Azerbaiyán” -declaró David Babaian, vocero
del presidente de la República de Artsaj
(Karabaj), Bako Sahakian.

El funcionario atribuyó las crecientes tensiones a “la política terrorista del régimen azerbaiyano”, que
“alienta la conducta criminal”, apenas
un día antes de la masacre de Jodjalu,
perpetrada por Azerbaiyán contra su
población, en una lucha de poderes;
hecho histórico sobre el que Azerbaiyán -como es su costumbre- culpa a los
demás.
Señaló que Azerbaiyán se había
vuelto “más activa en los últimos días,
en coincidencia con el nombramiento
de Mehriban Aliyeva, esposa del presidente Ilham Aliyev, como vicepresidenta
de la Nación.”
Tras el incidente, Azerbaiyán informó
la pérdida de cinco soldados, cuyos cuerpos
fueron retirados de la zona en conflicto, con

“No es extraño este comportamiento.
El adversario, una vez más y de otro modo,
puso de manifiesto su comportamiento terrorista. Intentaron un ataque comando,
que fue reprimido por las fuerzas karabajíes, con un saldo negativo para ellos.
Hubo al menos una baja en la zona neutral.
Ese soldado no debía estar allí. No hubiera
muerto, si no hubiera sido por un intento
de ataque, que fue sofocado por nuestros
hombres” -explicó Babaian.
Misión observadora de la O.S.C.E.

Según la nueva Constitución de
Azerbaiyán, que amplía las funciones
del ejecutivo,
el presidente puede designar dos
vicepresidentes.
Valiéndose de esas atribuciones, el
21 de febrero ppdo., Ilhan Aliyev nombró
a su esposa como vicepresidenta primera.

la asistencia de los mediadores internacionales.
Al cierre de esta edición, una misión
observadora de la O.S.C.E. conduciría un
monitoreo en la línea de contacto entre
fuerzas armenias y azerbaiyanas, en la región de Askerán, cerca de Shikliar, donde
se produjo el enfrentamiento, al igual que
en Talish.
Desde las posiciones del Ejército de
Defensa de la República de Artsaj, el monitoreo será realizado por el embajador
Andrzej Kasprzyk (Rusia), cuyos asistentes
de campo serán Ghenadie Petrica (Moldavia) y Khristo Khristov (Bulgaria).
Las autoridades de la República manifestaron su disposición a asistir a la misión observadora de la O.S.C.E. en su tarea.

Con el presidente
Bako Sahakian
El representante personal del presidente en ejercicio de la O.S.C.E., Andrzej

SEMANARIO ARMENIO SARDARABAD
www.sardarabad.com.ar
Redacción y administración: Armenia 1329 (1414) C.A.B.A.
Atención: Lun. a vier. de 10 a 20 hs.: Tel.: 4771-2520 4773-0314
E-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar sardarabad@gmail.com
Reg. Nac. Prop. Intel: 891.735
Directora: Diana Dergarabetian de Pérez Valderrama
Corresponsales:
Córdoba: Hagop Nacachian, Av. Patria 921
Montevideo: Dr. Gustavo Zulamian, Av. Agraciada 2850
San Pablo: Stepan Hrair Chahinian, Rua Estevao Lopes 136
Las notas firmadas son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

El presidente Bako Sahakian recibió al representante personal del presidente en
ejercicio de la O.S.C.E., Andrzej Kasprzyk.

Kasprzyk, fue recibido ayer por el presidente de la República de Artsaj, Bako Sahakian, con quien trató particularmente el
tema del último enfrentamiento armado,
además de distintos aspectos relativos a la
paz en la línea de contacto entre fuerzas armenias y azerbaiyanas.
El mandatario karabají describió la
agresión sufrida en los últimos días de febrero, a la que definió de “política provocativa, tendiente a socavar la paz y la
estabilidad en la región”.

En ese contexto, el presidente subrayó
la necesidad de que la comunidad internacional dé una respuesta firme de condena
al hecho, que es una clara demostración de
la política agresiva de Azerbaiyán.

La posición de Armenia
El presidente Serge Sarkisian manifestó una vez más la voluntad y predisposición de Armenia de avanzar en las
conversaciones de paz para la solución definitiva del conflicto de Karabaj.

A 29 años de los pogroms
en Sumgait
El pogrom de Sumgait fue una masacre contra la población armenia de esa ciudad
en Azerbaiyán, que tuvo lugar en febrero de 1988.
El 27 de febrero de 1988, turbas constituidas en gran parte por grupos étnicos, se
formaron en grupos, que se dedicaron a atacar y matar a los armenios tanto en las calles
como en sus departamentos.
El saqueo generalizado y la falta general de preocupación de los agentes de policía
permitieron que la situación empeorara.
La violencia en Sumgait tuvo un alcance sin precedentes en la Unión Soviética y
recibió una gran cobertura en los medios occidentales. Varias fuentes internacionales y
soviéticas describieron los acontecimientos como "el genocidio de la población armenia
en Azerbaiyán". El pogrom de los armenios en Bakú fue uno de los actos de violencia étnica en el contexto del conflicto de Nagorno Karabaj, dirigido contra las demandas de
los armenios de esa región de separarse de Azerbaiyán y unirse con Armenia.
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gumri

armenia

El gobierno promueve la
región para la atracción
turística

Análisis de la disminución
demográfica

Ereván- El primer ministro Karén
Garabedian promovió un plan de 10 millones de dólares para restaurar el casco histórico de Gumrí, con el objeto de estimular
la actividad económica de la ciudad.
El programa orientado al turismo, elaborado por el Banco Central de Armenia y
organizaciones privadas, preve reparaciones importantes de las dos calles principales del distrito central de Gumairí de
Gumrí, construidas en el siglo XIX.
Esto supuestamente atraerá a muchos
turistas armenios y extranjeros.
El plan, que se desarrollará en los próximos dos años, preve la reconstrucción de
propiedades antiguas en mal estado y la
oferta de alrededor de 8.000 metros cuadra-

su familia invertirán $ 500.000 de su dinero
en el proyecto.
Algunos periodistas locales expresaron su escepticismo sobre el esfuerzo, diciendo que ya en otras oportunidades se
había intentado realizar algo parecido pero
que finalmente los gobiernos no habían
cumplido con sus promesas de dar nueva
vida a Gumrí.
Visiblemente molesto con la observación, además de recordarles que él mismo
colocará fondos personales, el primer ministro preguntó: -"¿Qué clase de garantías
quieren de mí? e insistió en que su gabinete ha tomado muy en serio este proyecto.
Gumrí aún no se ha recuperado completamente del catastrófico terremoto que

Ereván, (Arka).- La emigración y la baja tasa de natalidad son las principales razones detrás de la disminución de la población de Armenia, dijo el demógrafo Rubén Ieganian.
Según datos oficiales del Servicio Nacional de Estadísticas, la población de Armenia
a partir del 1 de enero de 2017 se estima en 2.986.500 personas, lo que representa una
disminución del 0,4% con respecto al año anterior.
"No hay nada extraño en el hecho de que la población de Armenia siga disminuyendo. Las razones principales son la emigración y la baja tasa de natalidad", dijo Ieganian, en una entrevista con Novosti-Armenia.
En su opinión, la tasa de natalidad está disminuyendo porque los jóvenes de edad
reproductiva nacidos en los años 90 del siglo XX no son numerosos.
Dijo que la tasa de natalidad también se ve afectada por una serie de factores socioeconómicos.
En cuanto a la situación de la emigración, según el demógrafo, hay una emigración
laboral y una emigración "irrevocable", cuando las familias armenias se establecen para
residir permanentemente en otro país.
"Hoy no veo ningún requisito previo para un cambio en la situación demográfica y
migratoria. Los cambios requieren serias reformas socioeconómicas. Hoy no vemos pasos
ni voluntad de llevar a cabo estas reformas" -dijo.
Según el Servicio Nacional de Estadísticas, el número de nacimientos en Armenia
en 2016 disminuyó un 2,3% a 40.638 bebés, mientras que el número de muertes aumentó
un 0,9% a 28.129.

dos de espacio comercial, para la apertura
de tiendas, restaurantes y centros de artes
tradicionales o artesanías.
El primer ministro visitó la segunda
ciudad de Armenia acompañado por numerosos empresarios, ante quienes realizó la
presentación oficial del plan de desarrollo
turístico.
Según los datos aportados por el primer ministro, la renovación de Kumairí se
financiará con una inversión de 10 millones
de dólares que provendrán del sector privado. "Consideramos que la creación de
este fondo y las reparaciones de calles
serán un importante catalizador de los
procesos de negocios aquí", dijo Garabedian en su presentación.
"El Estado apoyará este fondo con
todos sus recursos
presupuestarios y financieros.” -dijo y
agregó: "Como empresario que obtuvo
mucho éxito en los negocios, les aseguro que
los fondos invertidos
serán recuperados rápidamente” -dijo a los
empresarios.
Hablando a los
periodistas después, el
premier dijo que él y

se cobró la vida de 25.000 personas y dejó
cientos de miles de otros sin hogar en esta
y otras partes del noroeste de Armenia.
La ciudad ha tenido una de las tasas
de pobreza y desempleo más altas del país.
El proyecto de desarrollo debe abarcar
la reconstrucción a gran escala de calles y
caminos de Gumrí que han estado en condiciones paupérrimas en los últimos años.
El gobierno de Ereván y la administración municipal aseguraron U$S 25 millones en fondos del Banco Europeo para la
Reconstrucción y Desarrollo para la reparación de calles. El dinero también será utilizado para la instalación de luminarias
nuevas e infraestructura de drenaje eficiente.
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Construyendo puentes entre Turquía y Armenia
John Stanmeyer se agazapó bajo una
roca en la frontera entre Armenia y Turquía
para evitar una tormenta de lluvia, en abril
de 2015. Desde allí, podía distinguir los
restos de un decadente puente de siglos,
que alguna vez unió a los dos países.
Había pasado los meses anteriores inmersos en la historia del genocidio armenio, que ocurrió entre 1915 y 1917, para
National Geographic. Fue, dijo Stanmeyer,
una de las historias más difíciles en su carrera de más de 30 años.
"Estaba profundamente triste, más
que nunca", dijo. "Miré el puente que solía
unir a los dos pueblos y pensé que tenía que
haber algo más que hacer".
Sus ambiciones eran grandes: nada
menos que fomentar la comprensión, acabar con la desconfianza y "construir la paz
entre dos bellas naciones", dijo.
Pero a partir de décadas de fotografiar,
sabía que había "demasiada locura, indiferencia y dolor" para que una sola imagen como rara vez- produjera un cambio
significativo. Sus objetivos estaban mucho
más allá de lo que podía lograr solo.
El Sr. Stanmeyer convocó a Anush
Babajanian, fotógrafa armenia, y juntos
crearon Bridging Stories, un programa que
entrena a jóvenes turcos y armenios a fotografiar su vida cotidiana con teléfonos celulares y compartirla en Instagram, con el
fin de mejorar el entendimiento entre su
gente.
Ellos también invitaron a Serra
Akcan, para que los ayudara a implementar
el proyecto.

Nune, la vendedora
ambulante

Reflejo sobre una ventana,
en Ereván

"Somos países vecinos, pero debido a
nuestra historia no sabemos mucho unos de
otros", dijo la Sra. Babajanian, fundadora
de 4 Plus, un grupo armenio de fotos para
mujeres.
"Lo que aprendimos en las clases de
historia y mediante la propaganda del gobierno puede afectar nuestras actitudes
para con nuestros vecinos, sin que conozcamos ni siquiera a un individuo del otro
país".
Hasta el día de hoy, los acontecimientos que rodean el genocidio son a menudo
negados en Turquía, lo que lleva a disputas
agudas entre los dos países y su gente.
Bridging Stories reclutó a dos
docenas de armenios y turcos de
entre 18 y 23 años y los reunió en
Dilidján, Armenia, para una sesión
de capacitación de una semana y
discusiones.
Al fotografiar lo que vieron
en sus ciudades natales y compartirlo en las redes sociales, los jóvenes se dieron cuenta de que tenían
mucho en común, dijo Akcan.
“Con el tiempo, algunos de
los participantes también se dieron
cuenta de que tenían sus propios

prejuicios” -agrega.
Nune, de 65
años, es vendedora
ambulante en Ereván,
Armenia y se parece a
cualquier otra de Turquía.
"Cuando hablamos de las consecuencias duraderas de un
conflicto, este tipo de
proyectos son muy
importantes porque
nos conectan con lo
que es más humano",
dijo Babajanian.
"Esto viene de
adentro de nosotros
mismos, no de arriba
ni de ningún gobierno, y esa es la manera más verdadera y

pura de cambiar".
Sus fotografías de los últimos cinco
meses se exhiben en Ereván, capital de Armenia.
Para poner énfasis en las similitudes
entre los países, los títulos están tapados
para que el observador vea primero las
imágenes, antes de enterarse de dónde fue-

ron tomadas.
Se iba a realizar una exhibición similar en Estambul, pero fue cancelada por
motivos de seguridad, tras el asesinato del
embajador ruso.
A cambio, se publicará un libro de fotografías en armenio, turco e inglés en el
transcurso del año.
El proyecto es financiado por la Embajada de los Estados Unidos en Ereván.
La Sra. Babajanian y la Sra. Akcan ya
habían participado anteriormente en proyectos de colaboración entre fotógrafos
profesionales armenios y turcos.
El Sr. Stanmeyer, miembro fundador
del grupo olectivo de fotografías VII, había
trabajado en un programa similar con jóvenes israelíes y palestinos. Ahora planea expandir Bridging Stories y convertirlo en
algo más que un evento único, dijo Stanmeyer, para llegar a un público más amplio
y tener un efecto real.
Sobre esta experiencia dijo que "el
cambio monumental" tiene que venir de la
gente de Turquía y Armenia.
-¿Quién más puede contar la historia
de la indiferencia humana y la debilidad
humana, más que los que se ven afectados
por ella? -concluye.

Skaters, en Izmir, Turquía
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declarado oficialmente por la fundación raoul Wallenberg

del “hyffington post” de los estados unidos

Colegio San Giuseppe de
Roma, nueva “Casa de Vida”

Se puede visitar la Luna pero
no Nagorno-Karabaj:

El 14 de febrero ppdo., la Fundación
Raoul Wallenberg, ONG educativa presidida por Eduardo Eurnekian, declaró “Casa
de Vida” al Collegio San Giuseppe, Instituto De Merode.
La ceremonia, llevada a cabo en la
institución, a metros de la Plaza España de
la capital italiana, asistieron más de doscientas personas.
Durante la ocupación nazi el Colegio
San Giuseppe abrió clandestinamente sus
puertas a perseguidos, en su mayoría judíos, y les brindó asistencia alimentaria y
medicinas hasta el fin de la guerra.
Abrieron el acto el director del colegio
Padre Alessandro Cacciotti, y la representante de la Fundación Raoul Wallenberg,

Silvia Costantini, quien ilustró a la audiencia sobre el programa “Casas de Vida”.
A continuación hubo una presentación
audiovisual para los alumnos de la escuela.
También hablaron el presidente del
Museo de la Shoá, Mario Venezia, la presidente de la comunidad judía de Roma, Ruth
Dureghello, y la presidente de la Unión Nacional de las Comunidades Judías de Italia,
Noemi Di Segni.
La ceremonia se completó con testimonios de personas salvadas en el colegio
y descendientes. Entre ellas, Fausto Zabban, Gianni Polgar, Paolo Emilio Barbano
y Maria Giovanna Barbano.
El cierre del acto estuvo a cargo del
padre Robert Schieler, secretario general de
la Comunidad de Merode.

ESCRIBANIA GAITAN
Carlos Víctor Gaitán
Azucena Fernández. María Florencia Clérici
escribanos
Carlos Federico Gaitán Hairabedian
abogado
Av. Pte. R. S. Peña 570 2º P. (1035) C.A.B.A. Tel.: 4343’3599 (rot.) fax int. 111
escribania@escribaniagaitan.com

la alucinante política de la
administración Aliyev

El “Huffington Post” estadounidense publicó un artículo que se refiere a las violaciones de la libertad de movimiento por parte de Azerbaiyán y su persecución contra el
blogger Alexander Lapshin.
En la nota, se presentan los antecedentes del conflicto de Nagorno Karabaj y cómo
otro dictador, Joseph Stalin, cedió Artsaj, con el 95% de población armenia, a la RSS de
Azerbaiyán en 1921, sentando las bases del conflicto contemporáneo.
El artículo también se refiere a las violaciones del régimen dictatorial del clan Aliyev.
"Entre otros procedimientos, Bakú ha seguido insistiendo en que cualquier extranjero que visite Nagorno-Karabaj ha invadido ilegalmente tierras azeríes. El Ministerio
de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán ha declarado 683 de estos desafortunados como
“personas no gratas”. Si se considera que más de 25.000 turistas han visitado Karabaj
en los últimos dos años, uno nota lo incompleta que es la lista y la absurda persecución
de Bakú contra Aleksander Lapshin. Por supuesto, los funcionarios azeríes sólo pueden
hacer una lista negra de aquellas personas cuyos nombres llegan a ellos a través de medios
impresos y sociales u otras vías públicas.
“El astronauta estadounidense Charles Duke, la estrella de ópera española Montserrat Caballe y el actual ministro francés del Interior, Bruno Le Roux, figuran en esta
lista. Duke fue el décimo ser humano en caminar sobre la luna a bordo de Apolo 16, pero
después de visitar Karabaj, nunca puede poner los pies en Azerbaiyán -siempre que
quiera", escribe el artículo.
Lapshin es un viajero-periodista que ha visitado 120 países. A finales de 2016 visitó
Bielorrusia - una decisión por la que debe haberla lamentado. Fue extraditado a Azerbaiyán el 7 de febrero de 2017.
"No es sorprendente que tanto Aliyev como el presidente de Bielorrusia, Aleksander
Lukashenko estén en la lista de los Predadores de la Libertad de Prensa de Reporteros
sin Fronteras. Lukashenko mencionó originalmente la supuesta presencia de Lapshin en
la base de datos de Interpol como fundamento para su decisión de detenerlo. La sede de
Interpol en Lyon, Francia, niega su participación en la detención del blogger ... No es
sorprendente que haya ocurrido algo extraño en el blog Live Journal de Lapshin desde
que llegó a Bakú: desaparecieron sus notas sobre Nagorno-Karabaj y el nombre de este
país ha sido retirado de la lista de países que ha visitado. Según el CPJ, en la actualidad
hay unos 259 periodistas en el mundo entero en la cárcel, seis de los cuales solo en Azerbaiyán; un número notable para el pequeño país de siete millones de personas en el Caspio. La reacción en todo el mundo en defensa de Lapshin ha sido rápida. Y en posible
respuesta relacionada con las tácticas azerbaiyanas, Rusia recientemente detuvo a 200
ciudadanos azeríes en un pabellón deportivo de Daguestán, citando las violaciones territoriales como la razón de sus acciones ", dice el artículo.
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Antecedentes de las escuelas “idiomáticas o de
religión” armenias de Buenos Aires y alrededores
Segunda parte
En esta segunda parte, analizaremos
el funcionamiento de las academias idiomáticas armenias: elección del cuerpo docente,
condiciones
de
admisión,
promoción, sostén financiero y edificios escolares.
Hasta la década de 1950, los docentes
eran armenios nacidos en los países que los
recibieron inmediatamente después del Genocidio de 1915, como Líbano, Grecia u
otros.

(unas quince), algunas con poco alumnado.
Según los informantes consultados, la existencia de más de una escuela en un mismo
barrio, a veces cercanas entre sí podría deberse a la necesidad de facilitar la asistencia
a las escuelas o también a los enfrentamientos políticos que dividieron a la comunidad
y que provocaron esta duplicación de escuelas. Como señalábamos más arriba, la
sovietización de Armenia dividió a la comunidad en la etapa organizativa.

En la Argentina, en tanto extranjeros,
los docentes eran controlados por el Consejo Nacional de Educación (CNE) (debían
presentar sus títulos, traducidos y legalizados, certificados de buena conducta, etc.).
Recién a partir de los años 1950, cuando ya
habían egresado docentes de origen armenio de los institutos de formación de la Argentina, fueron nombrados para impartir
“temas patrios”, según las exigencias del
CNE.

De las escuelas de la Capital, sólo tres
serían registradas por el CNE, lo cual nos
permite inferir que la mayoría funcionaba
como academias informales de idioma, sin
control oficial aún después de la etapa de
mayor control, hacia fines de la década de
1930.

Para los directivos armenios, dado su
interés por captar alumnos, la única condición de admisión era su asistencia a las escuelas oficiales. De acuerdo con la
reglamentación vigente, aquellos que no
traían su comprobante de concurrencia a dichas escuelas no podían inscribirse en las
academias armenias. Se pagaba una cuota
mensual sin ser ésta requisito de admisión.
Para ser promovidos al curso siguiente, los
estudiantes debían aprobar los exámenes de
fin de año, ante la presencia de miembros
de la Comisión Escolar, del Consejo Directivo de la Institución Administrativa de la
Iglesia Armenia (IAIA).
En lo concerniente al sostén financiero, las escuelas se mantenían con las
cuotas anuales de los alumnos, con las cuotas societales de las filiales barriales de la
IAIA, con lo recaudado en las actividades
sociales tales como bailes o colectas, para
reunir fondos. Éste colaboraba en caso de
déficits o para arreglos especiales, como
otra de sus funciones.
El número de escuelas en la Capital
Federal difiere según las fuentes –comunitarias u oficiales-. En la etapa en estudio, el
CNE contaba con tres escuelas registradas
de la larga lista que veremos a continuación
y dos nuevas que comenzaron más tarde
como adscriptas a la enseñanza oficial.
Según las fuentes armenias, hacia
1931 existían academias armenias “en los
barrios de Valentín Alsina, Piñeyro, Nueva
Pompeya, Flores, Floresta, Boca y Barracas
con un total de cuatrocientos cincuenta
alumnos, cuatro maestros y seis maestras.”
En 1934 eran quince escuelas en Palermo
(la central), Barracas, La Boca, Flores Sur,
Floresta, Pompeya, Villa Soldati, Piñeyro,
Valentín Alsina (tres), Lanús, Florida con
un total de 949 alumnos.
El número de alumnos que alcanzó a
mil no justificaría la cantidad de escuelas

Las academias armenias, muchas de
las cuales aparecieron a fines de la década
de 1920, funcionaron sin control estatal durante casi una década. Con la profundización de la orientación "nacionalista" en la
Argentina, a partir de 1938, el CNE impuso
el control de las escuelas privadas complementarias de la enseñanza oficial, particularmente en los contenidos de la enseñanza,
del personal docente y de los edificios escolares. En particular, impuso algunas modificaciones en los programas de estudio de
las escuelas “idiomáticas y de religión” armenias –y también judías-.
La percepción de la deficiente formación argentina de los niños extranjeros y del
rol de la escuela para fortalecer la nacionalidad argentina promovió la reglamentación
del funcionamiento de las escuelas que sólo
eran idiomáticas y de religión por el CNE
(las escuelas primarias particulares que
además impartían idioma y religión extranjeros ya estaban reglamentadas). Una resolución del CNE de 1938 disponía: “Es
necesario reglamentar las (escuelas) que
sólo se refieren a la enseñanza complementaria del idioma y la religión, para evitar
que a través de conocimientos comunes
puedan transmitirse enseñanzas extrañas a
nuestro ideario nacional.”
El control de las escuelas particulares
extranjeras fundadas en todo el país y,
sobre todo, el cumplimiento de ciertos requisitos como la colocación de la bandera
argentina en un sitio preferente del aula, así
como mapas del país, retratos de próceres,
la enseñanza de ciertas nociones de historia
y geografía argentina y de los símbolos patrios estaban entre los objetivos de la resolución.
A partir de entonces, el CNE, mediante circulares a las escuelas y visitas de
los inspectores zonales supervisó la aplicación de las normas vigentes así como el
funcionamiento de las mismas, desde las
características del edificio hasta las condiciones de higiene, incluyendo el tema de
los textos escolares que hasta entonces provenían de las comunidades armenias de los

Estados Unidos y del Líbano.
Del análisis de los informes de inspectores, en los archivos de Supervisión Nacional de Enseñanza Privada (SNEP) y en
los libros de Inspección de escuelas se desprende que los directivos de la IAIA cumplieron formalmente con el CNE. Su
estrategia consistió en respetar la normativa
de las autoridades de argentinas y evitar la
pérdida de las simpatías de que gozaban.
Por ello, y probablemente presionados por
los controles del CNE se observa un interés
permanente por el cuidado de la “cultura de
sus hijos para que sean ciudadanos argentinos conscientes a sus derechos cívicos.”
Existen diversos escritos institucionales donde se constata el lugar privilegiado
de la educación de la nueva generación
para la continuidad del colectivo armenio
en el proyecto comunitario.
Transcribimos algunos párrafos: El
consejo directivo de la Iglesia Apostólica
tiene como objeto, por medio de la iglesia
y la escuela, guardar en algo el espíritu nacional y religioso.
En los libros de Inspección de las escuelas estudiadas se encuentra la otra cara
de la cuestión, las opiniones de los inspectores del CNE. Vemos en ellos que las autoridades argentinas fueron exigentes con
el cumplimiento de las normas vigentes, sin
embargo no se detectan suspensiones o
apercibimientos. En los informes de los inspectores se observa que los directivos de las
escuelas armenias hicieron lo posible por
cumplir con la reglamentación, sobre todo
en lo concerniente a los textos de estudio,
contenidos - desarrollo de los temas argentinos en clase- y la obligación de exponer
los símbolos patrios e imágenes de próceres
argentinos.
Entre las décadas de 1950 y 1960 algunas de estas academias desaparecieron,
unas por problemas económicos, otras porque no pudieron adaptarse a las exigencias
del CNE relativas a la doble escolaridad.
De ese modo, en los años 1960 la posibilidad de incorporarse a la enseñanza oficial
mediante la inclusión del programa de estudios de la enseñanza oficial junto con los
contenidos armenios cambió la proyección
de estas escuelas idiomáticas; algunas pudieron adaptarse mientras que las restantes
al continuar sólo como academias de
idioma perdieron su alumnado y desaparecieron.
Para los protagonistas del colectivo
armenio, la función de la escuela debía ser
el restablecimiento del vínculo con el
mundo pre-migratorio -quebrado por el Genocidio de 1915- y la preservación de las
tradiciones culturales armenias en la nueva
generación. Más allá de una explicación declamatoria, los líderes comunitarios consideraban importante hacer de los niños de
padres armenios "buenos ciudadanos argentinos" puesto que su vida personal dependería de ello. Al mismo tiempo, ellos se

Nélida Boulgourdjian
proponían -con la enseñanza y la práctica
del idioma- postergar el proceso de asimilación. Por su parte, el CNE, a partir de
1938, promovió el control de las escuelas
idiomáticas armenias pero no prohibió su
funcionamiento. La oscilación entre preservación cultural e integración sería el motor
que movió la labor educativa del período.
NOTA:
La Fundación Memmoria del Genocidio Armenio está organizando para el mes
de septiembre una muestra fotográfica y
documental (cuadernos, libros de texto,
etc.) sobre las academias armenias desde su
creación en la década de 1920 hasta 1960
en Buenos Aires y en las provincias del interior donde pudo haber habido alguna escuela. Aquellos que cuentan con material o
deseen colaborar con la organización de la
muestra, contactarse a :
info@fmgenocidioarmenio.org.ar
Teléfono: 4823-4222
Inspección de Escuelas Particulares,
Expediente 25319, folio 83-84.
Programa Reglamento y Reglamento interno de las escuelas armenias de
Buenos Aires y alrededores (en armenio),
pp. 8-9, Buenos Aires, 1943
Véase “Nómina de Escuelas Particulares”, CNE, Supervisión Nacional de Escuelas Particulares (SNEP), Buenos Aires,
1957. Bajo la denominación de “escuelas
idiomáticas” estaban registradas la escuela “Arslanian”, actualmente “Instituto
San Gregorio el Iluminador”, la escuela
“Bakchellian” de Villa Sodati y la escuela
“Arzruní” de Flores.
En 1932 había un total de 650 alumnos con 17 maestros y maestras.
Hai Guetron, Año 2, diciembre de
1934, p. 13 (en armenio).
Véase los antecedentes de la resolución del 28 de septiembre de 1938, El
Monitor, nº 789, septiembre de 1938.
Decreto 4071 del Poder Ejecutivo sobre
escuelas extranjeras, del 9 de mayo de
1938, en Digesto de Instrucción Primaria,
Suplemento 1, Buenos Aires, 1942, pp.
16-17.
Libro de Inspección del CNE, Escuela
Arslanian. Hai Guetron, nº 28, febrero de
1935, Editorial (en armenio).
Dos escuelas que existen actualmente no comenzaron como escuelas
idiomáticas o de religión sino más tardíamente: el Colegio Mekhitarista fundado
por la Congregación Mekhitarista de Buenos Aires en 1956 y el Instituto Marie
Manoogian, de la Unión General Armenia
de Beneficencia (UGAB) en 1974, el
nivel secundario y en 1975, el primario.
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robert guédiguian:

"El gobierno turco cada vez está mas lejos de reconocer el
genocidio armenio"
El director francés de origen
armenio presenta y reflexiona
sobre su nueva película
'Una historia de locos',
un relato sobre
"no reconocimiento" del
genocidio armenio.
La película se estrenará en
Madrid
el próximo 24 de marzo.
Madrid.- Por María Congosto para
“El mundo” de España.- Lo peor de un
genocidio no es el olvido o la venganza
sino el reconocimiento y el perdón del Estado correspondiente hacia los familiares de
las víctimas y de los afectados. El periodista José Antonio Gurriarán fue uno de
estos últimos tras una explosión en Madrid
el 30 de diciembre de 1980. Él caminaba

por la Gran Vía cuando dos bombas explotaron, una de ellas hiriéndole gravemente
en sus piernas. Como buen periodista buscó
la explicación de lo ocurrido, descubrió que
el atentado fue provocado por el Ejército

Secreto para la liberación Armenia
(ESALA) que vivía inmerso en una situación insostenible marcada por las reivindicaciones para buscar el reconocimiento
oficial del genocidio armenio.
El final de esta historia no fue la venganza sino que les entregó una obra de
Martin Luther King de la misma forma que
él publicó su historia en el libro La bomba.
Inspirado por este trágica vivencia el director francés Robert Guédiguian decidió trasladarlo a la pantalla en Una historia de
locos. "Cuando le oí hablar de esto comprendí que era para mi una oportunidad
única para trasladar su historia ficcionalizada a una película con un guión muy
libre", comenta el director de origen armenio durante el coloquio celebrado este miércoles en la Academia del Cine.Esta historia
se traslada de Madrid a la ciudad donde se
crió el director, Marsella. durante los años 70
y 80.Aram, es un joven
marsellés de origen armenio, del que se ve involucrado en una
organización terrorista
para la liberación de su
tierra ancestral y hiere
por error a un joven que
pasaba con su bicicleta
por allí. Aram huye y se
une al Ejército de Liberación de Armenia en
Beirut. Anouch, su
madre visita al hospital
al joven Guilles para pedirle perdón .
Una historia de locos relata también
las luchas internas de un combatiente del
ESALA y la víctima inocente de uno de sus
atentados, que tras quedar en silla de ruedas
busca desesperadamente conocer a su ver-

dugo, llevándolo a la locura de empatizar con
quienes truncaron su vida.
"Me siento muy bien representado, a pesar de que
sea una historia con guión
más libre. Mi experiencia
física fue realmente horrible aunque la experiencia
espiritual me enriqueciera
y el conocimiento sobre el
genocidio me hizo comprender sus acciones pero
no son justificables, comenta el periodista José
Antonio Gurriarán al reEl director francés Robert Guédiguian. EFE
cordar su experiencia. Esta
película de carácter didáctico pretende dar tidad que existía en Francia. " La cuestión
voz a la repercusión de que el fin nunca jus- de la identidad no se tocaba en Francia
tifica los medios al mostrar las consecuen- hasta que en los años 90 todo giraba en
cias que el genocidio que en varias torno a ella, incluso de forma integrista. Mi
generaciones armenias. Esta película se es- pensamiento es totalmente contrario así
trenó ya en el año 2015 coincidiendo con que me lance a escribir sobre esta tragedia.
el centenario de la masacre. Aunque en Pero el cine que se preocupa por estas
nuestro país llega 2 años después, su direc- cuestiones no puede olvidar cuestiones
tor admite que "el centenario del no reco- como la intriga, los personajes o el humor...
nocimiento sirvió para que salieran y si emociona, funciona"-Esta película conmuchas cosas a la luz, así como que peque- cluye con una dedicación a los "camaradas
ños pueblos turcos reconocieron este y turcos," para quienes según él su director
poco a poco se va avanzando". Este film "el día que el estado turco reconozca el genació de la experiencia del periodista ma- nocidio, será un gran día para los armedrileño pero también del problema de iden- nios pero también para los turcos".
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12º congreso mundial de profesionales de la salud armenios
del congreso, el mismo estará dividido de
la siguiente manera:

Presentación del 12º Congreso
Mundial de Profesionales de la
Salud Armenios
Cada cuatro años, los Profesionales de
la Salud Armenios y de la diáspora se reúnen en algún lugar del mundo para realizar
un congreso en el cual ponen en común sus
experiencias profesionales y vinculadas
con la comunidad armenia. Desde el primer
encuentro en Beirut, El Líbano, en 1974, el
congreso ya se han realizado en 11 oportunidades en ciudades como Venecia, Montreal, París, Boston, Lyon, Toronto, San
Francisco, Nueva York y, en la última oportunidad, en 2013, en Los Ángeles.
Este año, el congreso se realizará por
primera vez en América Latina. Buenos
Aires será la sede del 12º Congreso Mundial de Profesionales de la Salud Armenios
que se realizará entre el 31 de mayo y el 2
de junio de 2017.
En esta oportunidad, el congreso tendrá un enfoque multidisciplinario y ofrecerá a los participantes una visión
actualizada de los avances más destacados
de los últimos años en todos los ámbitos de

Sesiones Plenarias
Un número seleccionado de temas relevantes serán dados por líderes reconocidos en los respectivos campos.

la salud.
Médicos, enfermeros, odontólogos y
otros profesionales de la salud destacados
de Armenia y de la diáspora en el mundo
vendrán a Buenos Aires para promover la
actualización y el intercambio de conocimientos y experiencias y para debatir sobre
los desafíos que enfrenta la atención de la
salud en Armenia.
El congreso está organizado por distintas entidades relacionadas con la salud y
formadas por profesionales armenios. La
primera de ellas es AMIC, Armenian Medical International Committee, una organización sin ánimo de lucro con sede en
Quebec y Montreal, establecida en 1973
con el objetivo de agrupar y conectar pro-

fesionales de la salud armenios en todo el
mundo. Otra de las entidades organizativas
es PLAS, Profesionales Latinoamericanos
Armenios en Salud, una comisión regional
que reúne a profesionales de la salud en Argentina, Brasil, Uruguay y otros países de
América Latina.
FIDEC -Fighting Infectious Diseases
in Emerging Countries- una entidad sin
ánimo de lucro creada en los Estados Unidos y formada por médicos y científicos; y
la Fundación Stamboulian, orientada a la
formación de recursos humanos expertos
en el manejo asistencial, educacional y comunitario de las enfermedades infecciosas,
son otras organizaciones que también participan de la organización del evento.
Con respecto al programa preliminar

Sesiones Concurrentes
Multidisciplinarias
Especialistas reconocidos compartirán
de forma simultánea los avances de los últimos cinco años en distintas áreas de salud.

Sesión de Posters
Presentaciones científicas estarán disponibles de manera digital para todos los
asistentes del congreso en pantallas digitales y distribuido en pen-drives que recibirán
los participantes.
Los temas de las Sesiones Plenarias y
de las Sesiones Concurrentes Multidisciplinarias están disponibles para consulta en la
web del congreso (http://12amwc.com/program/).
También se puede solicitar un PDF
del programa del congreso escribiendo a
press@12amwc.com.

ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏ ԿԱՐԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆԻ ԿՈՉԸ
ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆԸ
է լինել եսակենտրոն ու ներփակուած:
Չտրամադրել սփիւռքում առկայ
առաջադէմ միտքը մեր գործընկերներին, երիտասարդներին եւ
ուսանողներին, նշանակում է լինել
անարդիւնաւէտ այսօրուայ արագ
փոփոխուող աշխարհում:
Սփիւռքի մշակոյթը պէտք է
նկատելի լինի մեր կեանքում
իւրաքանչիւր շփում մեր հայրենակիցների հետ, վստահ եմ, նոր
լիցք եւ ոգեւորութիւն կհաղորդի մեզ,
որի
արժէքաւորումը,
գուցէ,
հաշուարկելի չէ, բայց արդիւնքը
միանշանակ
կարող
է
բերել
աշխարհայեացքի փոփոխութեան,
արժեհամակարգերի
նկատմամբ
հանդուրժողականութեան,

կառավարման ու աշխատանքի
արդիւնաւէտութեան բարձրացման:
Սա արդէն կը լինի բոլորիս
յաջողութիւնը:

տաքին աշխարհի համար: Ձեր
միջոցով այլ ազգերի մշակոյթների
լաւագոյն հմտութիւնները փոխառնել
ու նաեւ աւելի ճանաչելի դարձնել
Հայաստանը աշխարհին:

Սիրելի ՛ հայրենակիցնէր,
Վստահ եմ, որ ձեր անմիջական
մասնակցութեամբ հնարաւորութիւն
կ'ունենանք արագ արդիւնքներ
արձանագրել առանցքային ոլորտներում եւ տարածաշրջանում ունենալ
տնտեսական,
առողջապահական,
կրթական
առաջատար համակարգէր:
Պահպանելով
աւանդական
արժէքները` միաժամանակ բաց եւ
հանդուրժող լինել զարգացող ար-

Անկախ նրանից, թէ որ երկրում
ենք ապրում, ես ներքին համոզմունք
ունեմ, որ բոլորիդ ուշքն ու միտքը
Հայաստանում է, եւ բոլորիդ մօտ
հպարտութեան
ու
արժանապատուութեան զգացողութիւնը պայմանաւորուած է նաեւ Հայաստանի
բարեկեցութեամբ:
Ուրեմն ամէն ինչ անենք,
որպէսզի մէկս միւսին ուժեղացնենք,
միաւորուենք ու միասին կառուցենք
երկրի ապագան, որպէսզի մեր
երեխաները վստահ լինեն, որ
Հայաստանը ժամանակ անց չի
զիջելու առաջադէմ այն երկրներին,
ուր հայերը յաճախ գնում են լաւ
կեանքի ակնկալիքով:

հայերի
լինելու:

համար

Հայաստանն

է

Մեր երկրի ապագայով մտահոգ,
անհանգիստ ու պարզապէս սրտի
կանչ ունեցող իւրաքանչիւր հայ
մարդ անելիք ունի այս ճանապարհին:
Անկախ
ապրելու
վայրից,
կուսակցական պատկանելութիւնից
եւ սոցիալական դիրքից` մենք բոլորս
ունենք մէկ գաղափար, որի շուրջ
պէտք է միաւորուենք եւ համախմբուենք` ուժեղ, պատմական
արժէքներն ու աւանդոյթները պահպանող, բայց եւ ժամանակակից,
հպա՛րտ Հայաստան:
Կոչ
եմ
անում`
միասին
ստեղծենք այնպիսի հայրենիք, որ
աշխարհում հպարտութեամբ մեզ
հայ կոչենք:
Սիրով սպասում ենք ձեզ:

Վստայ եղէք, ամենալաւ երկիրը
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Ընկ. Վարդան Ուզունեան
Կը Պարգեւատրուի
Միացեալ Թագաւորութեան հայ համայնքի ներկայացուցիչ, Սփիւռքի եւ
հայրենիքի մէջ ճանչցուած բարերար Վարդան Ուզունեանին շնորհուած է
Հայաստանի Հանրապետութեան Սփիւռքի նախարարութեան «Կոմիտաս»
մետալը՝ ի արժեւորումն բազմամեայ ազգանուէր գործունէութեան եւ
Սփիւռքի տարբեր համայնքներու մէջ հայկական մշակոյթի եւ արժէքներու
ներկայացման եւ պահպանման:
Պարգեւատրման հանդիսաւոր արարողութիւնը տեղի ունեցաւ
Փետրուարի 12-ին Լոնտոնի Քոփթորն Թարա հիւրանոցի մէջ՝
ներկայութեամբ Մեծ Բրիտանիոյ եւ Իռլանտիոյ հայոց թեմի հայրապետական
պատուիրակ եւ առաջնորդ Տ. Յովակիմ եպիսկոպոս Մանուկեանի, Միացեալ
Թագաւորութեան մէջ Հայաստանի դեսպանութեան արտակարգ դեսպանորդ
Արմէն Լիլոյեանի, ինչպէս նաեւ հարիւրէն աւելի հայ եւ բրիտանացի
պատուաւոր հիւրերու:
Ելոյթով հանդէս եկաւ
եւ պատուաւոր մետալով
պարգեւատրուելու առիթով Վ.
Ուզունեանին
շնորհաւորեց Լոնտոնի
Թէքէեան
Խնամակալ
Մարմինի /Tekeyan Trust
London/ նախագահ Սիլվա
Գրիգորեան-Ահարոնեանը նաեւ հակիրճ անդրադարձաւ
ԼԹԽՄ-ի
շուրջ քառասնամեայ ազգանուէր գործունէութեան,
որուն մէջ մեծ ներդրում
ունի Վ. Ու-զունեանը:
Լոնտոնի Թէքէեան
մշակութային միութեան
անունով հանդէս եկաւ
փոխնախագահ
Դոկտ.
Կարէն Արեւեանը:
Ճաշի ընթացքին հիւրերը դիտեցին վաւերագրական ֆիլմ՝ նուիրուած
ԼԹԽՄ ամենանշանաւոր նախագիծի՝ Երեւանի Թէքէեան Կեդրոնի բացման
եւ այդ առթիւ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին Ա ելոյթին: Հարկ է նշել,
որ Թէքէեան Կեդրոնի ծրագիրը կեանքի է կոչուած Վ. Ուզունեանի
անմնացորդ նուիրումի եւ վեց տարիներու ընթացքին գործադրած մեծ
ջանքերուն շնորհիւ:
Վարդան Ուզունեանի 55-ամեայ ազգանուէր գործունէութիւնը
Լիբանանի, Եթովպիայի, Մեծ Բրիտանիոյ եւ Հայաստանի մէջ հակիրճ
ներկայացուցին Մարալ Պոքոքը եւ ԼԹԽՄ եւ «Թէքէեան Կեդրոն»
հիմնադրամի հոգաբարձուներու խորհուրդի անդամ Պեռնարտ Նազարեանը:
Ծնած է Սուրիա, Մեծ Եղեռնէն մազապուրծ ազատած ընտանիքի մէջ, որ
այնուհետեւ տեղափոխուած է Լիբանան: Յաճախած է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութեան տարրական վարժարանը, ՀԲԸՄ Յովակիմեան
Մանուկեան երկրորդական վարժարանը, այնուհետեւ բարձրագոյն
կրթութիւնը ստացած է Լոնտոնի մէջ: Փոքր տարիքէն դաստիարակուած է
հայկական ոգիով, հայրենասիրութեամբ ու սիրով դէպի ազգային մշակոյթը
եւ գիտակցած է ազգային ինքնութեան պահպանման կարեւորութիւնը:
Ուսանողական տարիներէն բեղուն գործունէութիւն ծաւալած է հայ
համայնքներու ազգային եւ հոգեւոր կեանքին մէջ, ծառայելով սեփական
ժողովուրդին:
Լոնտոնի Թէքէեան Խնամակալ Մարմինի, Երեւանի Թէքէեան Կեդրոնի,
Լոնտոնի «Կոմիտաս» երգչախումբի հիմնադիրներէն է: Մեծ նուիրումով
գործունէութիւն ծաւալած է Եթովպիայի Արարատ ակումբի, Լոնտոնի Հայ
տան երիտասարդական միութեան մէջ, ՀԲԸՄ-ի, Թէքէեան մշակութային
միութեան մէջ, Լոնտոնի Թէքէեան Խնամակալ Մարմինի հիմնադիր
անդամներ եւ համախոհներ Կարօ Գրիգորեանի եւ Կարապետ Արեւեանի
հետ, ՌԱԿ-ի, «Թէքէեան Կեդրոն» հիմնադրամի եւ ազգային այլ
հաստատութիւններու մէջ, ամրապնդելով Հայաստան-Սփիւռք կապերը
մշակոյթի միջոցով: Իր անխոնջ աշխատանքին շնորհիւ կեանքի կոչուած են
շարք մը կարեւոր ձեռնարկներ, որոնցմէ յիշենք ուսանողական մշակութային
փառատօնը Լիբանանի մէջ. հասարակական, մշակութային, մարզական
միջոցառումները Եթովպիայի, ցուցահանդէսներ, դասախօսութիւններ,
«Էրեբունի» թերթը, «Արաքս» պարային համոյթը, Մեծ Բրիտանիոյ «Կոմիտաս»
երգչախումբը, ինչպէս նաեւ Հայաստանէն հրաւիրուած մշակութային
գործիչներու, պարի եւ երգի համոյթներու, թատերական խումբերու ելոյթները
ՄԲ-ի մէջ. եւ ի վերջոյ, «Թէքէեան Կեդրոն» հիմնադրամի բարեգործական
գործունէութիւնը, որ հիմնականին մէջ կեդրոնացած է Հայաստանի եւ
Արցախի դպրոցներու վրայ:
Ներկայիս Վարդան Ուզունեանը Լոնտոնի Թէքէեան Խնամակալ
Մարմինի պատուաւոր քարտուղարն է, Երեւանի «Թէքէեան Կեդրոն»
հիմնադրամի հոգաբարձուներու խորհուրդի նախագահը, ԼԹԽՄ «Կոմիտաս»
երգչախումբի նախագահը, Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան
Լոնտոնի մասնաճիւղի ատենապետը, ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան
անդամ եւ գանձապահը:

ՍՐԲՕՐԷՆ ՊԱՀԵՆՔ ՄԵՐ
ՄԱՅՐԵՆԻՆ

Հրանուշ Յակոբեան
ՀՀ սփիւռքի նախարար
Մայրենի լեզուի ուսուցման
մակարդակի բարձրացումը կրթական համակարգի մշտական խնդիրն
է եւ շարունակական գործընթաց է:
Ներկայիս այս խնդիրը առաւել
հրատապ է, որովհետեւ նկատելի է
գրական լեզուի չափանիշներու
գրեթէ համատարած շեղումներ, որ
անխտիր կը դրսեւորուի պաշտօնական խօսքի եւ գրութիւններու,
նոյնիսկ գիտակրթական եւ գեղարուեստական խօսքի մէջ, ալ չեմ
շեշտեր փողոցի լեզուն:
Հաւանաբար անհրաժեշտ է
կրթական համակարգի մէջ մայրենիի
ուսուցման ծրագիրներու եւ մեթոտներու վերանայում, ժամանակակից
գիտարուեստի կիրառում: Մայրենիի
ուսուցումը չի կրնար սահմանափակուիլ ո՛չ քերականական
կանոնները իւրացնելու պահանջով
եւ ո՛չ ալ հարցաթեցթիկներու
պատասխանները գտնելու ունակութիւններու ձեւաւորմամբ: Մայրենիի
ուսուցման
հիմնական
նպատակը չի կրնար ըլլալ սորվողներու որեւէ կարգի (յատկապէս՝
ընդունելութեան) քննութեան նախապատրաստումը:
Միաժամանակ,
մայրենիի ուսուցումը չի կրնար
սահմանափակուիլ միայն գրական
արեւելահայերէնի դասաւանդմամբ:
Այս հարցի մէջ որակական
փոփոխութեան հասնելու համար
պէտք է մշակել դասաւանդման
այնպիսի ծրագիրներ եւ մեթոտներ,
որոնց
շնորհիւ
սորվողները
լեզուական
գիտելիքներու
հետ
միասին ձեռք կը բերեն անսխալ եւ

գեղեցիկ գրական խօսք կառուցելու
ունակութիւններ, իրենց մտքերը
ճիշտ արտայայտելու եւ ըստ անհրաժեշտութեան լեզուն ճկուն գործադրելու
կարողութիւններ:
Պատահական չէ, որ ոչ վաղ
անցեալին դպրոցներէն ներս կը
դասաւանդուէր ճարտասանութիւնն
ու վայելչագրութիւնը, որոնք միտուած էին հայերէնի նկատմամբ
առանձնակի սէր ձեւաւորելուն:
Պակաս կարեւոր չեն նաեւ կրթական
համակարգի մէջ գործածուող ուսումնական նիւթերու, դասագիրքերու լեզուական առումով անթերի
ըլլալը: Մեր կարծիքով՝ որեւէ
դասագիրք հրատարակուելէն առաջ
պէտք է ենթարկուի լեզուական
լրջագոյն փորձաքննութեան՝ մանաւանդ, որ երկրի մէջ կայ տաղանդաւոր լեզուաբաններու կարեւոր
բանակ:
Լեզուի կանոնարկումը եւ զարգացումը մեծ կարեւորութիւն ունին,
որովհետեւ միայն կանոնակարգուած, միասնական եւ շարունակ
հարստացող լեզուն է լիարժէք եւ
յաջողութեամբ կը բաւարարէ անհատի, պետութեան, հասարակութեան եւ ազգի յարաճուն լեզուական
պահանջները, հանդէս կու գայ իբրեւ
մշակութային
նոր
արժէքներու
ստեղծման եւ կուտակման, պետական ու հասարակական գործունէութեան կազմակերպման միջոց: Այս
գործընթացը նոյնպէս մշտական է ու
շարունակական, քանի որ լեզուի
բնականոն զարգացման եւ հասարակութեան մէջ տեղի ունեցած
տեղաշարժերու հետեւանքով միշտ
կը յառաջանան լեզուական նոր
իրողութիւններ, որոնք կարիք ունին
գնահատման,
արժեւորման
եւ
համակարգման: Ըստ լեզուաբաններու՝ ներկայիս իրենց լուծման կը
սպասեն ուղղագրական եւ ուղղախօսական, բառագործածման եւ
եզրոյթաբանական, նաեւ քերականական բնոյթի բազմաթիւ հարցեր:
Անոնց կարգաւորումը, հասկնալի է,
չի
կրնար
ըլլալ
առանձին
մասնագէտներու կամ մասնագէտներու խումբերու մենաշնորհ հայերէնի
երկու
տարբերակներու
Շարունակութիւն էջ 10

2011թ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Բ հայրապետական
կոնդակով պարգեւատրուած է Սուրբ Ներսէս Շնորհալի շքանշանով:
Քոփթորն Թարա հիւրանոցի մէջ հանդիսաւոր ձեռնարկը շարունակեց
դեսպանորդ Արմէն Լիլոյեանը՝ շնորհաւորելով Վարդան Ուզունեանը,
ընթերցեց դեսպան Արմէն Սարգիսեանի ուղերձը եւ յանձնեց ՀՀ Սփիւռքի
նախարարութեան պատուաւոր «Կոմիտաս» մետալը: Ուղերձի մէջ
մասնաւորապէս կ՛ըուէր. «Բարձր գնահատանքի է արժանի ՀայաստանՍփիւռք գործակցութեան զարգացման գործին մէջ Ձեր զգալի աւանդը: Ձեր
նուիրական աշխատանքով Դուք լաւ օրինակ կը ծառայէք օտարութեան մէջ
իր հայեցիութիւնը կերտող եւ պահպանող երիտասարդ սերունդի համար: Այս
մետալը եւս մէկ անգամ կ՛ընդգծէ, որ Հայաստանը, հայ մշակոյթն ու
պատմութիւնը յարատեւ են Ձեր նման նուիրեալ հայորդիներու շնորհիւ»:
Երեկոյի պաշտօնական մասը եզրափակուեցաւ Վարդան Ուզունեանի
երախտիքի խօսքով՝ ուղղուած ՀՀ Սփիւռքի նախարար Հրանոյշ Յակոբեանին
զինք այդ բարձր պարգեւին արժանացնելու համար:
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ՍՐԲՕՐԷՆ ՊԱՀԵՆՔ ՄԵՐ ՄԱՅՐԵՆԻՆ
կանոնարկման գործընթացը կազմակերպող ու համակարգող, արեւելահայերէնի եւ արեւմտահայերէնի
մերձեցման, հայերէնի զարգացման
եւ հարստացման նպաստող հեղինակաւոր մասնագիտական մարմին՝
Հայերէնի բարձրագոյն խորհուրդ:
Ներկայիս ոչ միայն մայրենիի,
այլեւ հայապահպանական, լեզուագիտական ու մշակութաբանական
առաջնահերթ խնդիրներէն է արեւմտահայերէնի
պահպանութեան,
ուսումնասիրութեան, ուսուցման եւ
զարգացման հարցը: Արեւմտահայերէնը հայ ժողովուրդի լեզուամշակոյթի անբաժանելի մասն է,
բացառիկ կարեւորութեան ազգային
արժէք, ցեղասպանուած ժողովուրդի
բեկորներու
շնորհիւ
մեծագոյն
աղէտէն փրկուած գանձ, որ թէեւ
զրկուած է գործառութեան բնականոն
պայմաններէն, սակայն հաղորդակցման միջոց ըլլալէն բացի ձեռք
բերած է նաեւ համազգային նշանակութիւն ունեցող այլ գործառոյթներ: Արեւմտահայերէնը ոչ
միայն ազգապահպան դեր ունի
Սփիւռքի մէջ, այլեւ կ’ապահովէ
Հայաստանի Հանրապետութեան լեզուական ներկայութիւնը աշխարհի
բազմաթիւ երկիրներու մէջ, կը
կատարէ լեզուական դեսպանի
իւրայատուկ դեր՝ հնարաւորութիւն
ստեղծելով աշխարհու մէջ ճանաչելի
դարձնել մեր մշակոյթը, ազգային
ինքնատիպութիւնը: Այս առումով՝
խնդիրը ոչ միայն համազգային, այլեւ
պետական կարեւորութիւն ունի:
Արեւմտահայերէնի հիմնական
խնդիրը եղած է եւ կը մնայ
հայրենիքէն դուրս եւ ոչ միասնական
գոյութիւնն ու գործառութիւնը: Այս
խնդիրի
լուծման
եղանակները
ներկայիս դժուար է կանխորոշել:
Սակայն պէտք է որոնել եւ գտնել
խնդիրէն բխող մարտահրաւէրները
դիմակայելու ուղիներ եւ եղանակներ: Նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է
հասարակութեան մէջ ամրապնդել
այն բանի գիտակցումը, որ արեւմտահայերէնը համազգային արժէք է,
որ պէտք է իր տեղն ունենայ հայաստանեան իրականութեան մէջ
եւս, այստեղ պէտք է արմատներ
նետէ, ամրապնդուի եւ հայրենիքէն
իր կենարար աւիւնը մղէ Սփիւռք:
Հայրենիքի մէջ արեւմտահայերէնի
ամրապնդման կրնան նպաստել
հայերէնի այդ տարբերակով ձայնասփիւռի եւ հեռատեսիլի հաղորդումներու,
պարբերականներու,
շարժանկարներու ստեղծումը, որոշ
համալսարանական ու դպրոցական
ծրագիրներու մէջ արեւմտահայերէնի
համակարգուած ուսուցման ընդգրկումը, նաեւ հնարաւոր այլ
միջոցներու օգտագործումը: Ի վերջոյ,
հայերէնի դրսեւորման բոլոր տարբերակները՝ արեւմտահայ եւ արեւելահայ
գրական
լեզուները,
խօսակցական լեզուն եւ բարբառները
միասնական համակարգի անտրոհելի բաղադրիչներ են, եւ այդ

դրսեւորումներէն
իւրաքանչիւրի
խնդիրները ընդհանուր հայերէնի,
այսինքն՝ ՀՀ պետական լեզուի
խնդիրներն են:
Հայրենիքէն դուրս, տիրապետող
այլախօս հասարակութիւններու մէջ
գործառուող որեւէ լեզու ստիպուած է
դիմակայելու բազում մարտահրաւէրներ: Մասնաւորապէս, տուեալ
երկրի լեզուի նկատմամբ իրաւական
անհաւասար վիճակը, համաշխարհայնացման գործընթացները, այլալեզու միջավայրին յարմարելու նոր
սերունդի բնական մղումը առկայ
իրողութիւններ են, որոնք մշտապէս
պիտի ըլլան եւ մշտապէս պիտի
ձգտին նեղացնել արեւմտահայերէնի
գործառութեան շրջանակները: Արեւմտահայերէնը ենթակայ է այլ լեզուներու
ազդեցութիւններու, եւ
անկէ բացի՝ նոր սերունդի շարքերու
մէջ հայախօսներու թիւի շարունակական նուազումը վտանգ կը ներկայացնէ
ոչ
միայն
լեզուապահպանական, այլ նաեւ
հայապահպանական առումներով:
Այս պայմաններու մէջ հայոց պետականութիւնը
եւ
սփիւռքեան
համազգային կազմակերպութիւնները պէտք է համադրեն իրենց
ջանքերը՝ շարունակաբար տարածելու եւ ամրապնդելու ազգային ու
լեզուական միասնութեան գաղափարները յատկապէս հայ երիտասարդութեան
շրջանակներէն
ներս՝ իրապէս ողջ հայութեան
համար սրբագոյն արժէք դարձնելով
մայրենին:
Լրջագոյն խնդիր է Սփիւռքի հայկական դպրոցներու պահպանութիւնը,
անտեղ
հայերէնի,
հայագիտական միւս առարկաներու
ուսուցման մակարդակի բարձրացումը: Ցաւօք, առկայ է որակեալ
մանկավարժներու մեծ պակաս,
առարկայական
պատճառներով
չկան միասնական կրթական ծրագիրներ եւ դասագիրքեր: Որքան ալ
ՀՀ սփիւռքի նախարարութիւնը կը
ջանայ
աջակցիլ
սփիւռքահայ
դպրոցին, կը ձեռնարկէ գործուն
միջոցներ, կը գործակցի ազգային
կառոյցներու, հայ եկեղեցւոյ, պետական այլ մարմիններու հետ,
շարունակ կը գործադրէ ՍփիւռքՀայրենիք կապերու ամրապնդման
բազմազան եղանակներ, կը նպաստէ
հայաստանեան գիտակրթական համակարգի մէջ արեւմտահայերէնի
ուսուցման եւ ուսումնասիրութեան
կեդրոններու ձեւաւորման, արեւմտահայերէնի դասագիրքերու եւ
ձեռնարկներու ստեղծման, հայրենիք
եկած մեր ազգակիցներու խնդիրներու կարգաւորման եւ այլն, այնուամենայնիւ, կը թուի, անհրաժեշտ
է որոնել ու գտնել Սփիւռքի հայկական դպրոցներուն համակարգուած օժանդակութիւն ցուցաբերելու
առաւել արդիական ու արդիւնաւէտ
նոր եղանակներ ու միջոցներ:
Կարեւոր խնդիրներէն է արեւմտահայերէնի գիտական ուսումնա-

սիրութիւնը: Ճիշտ է, տասնամեակներու ընթացքին կատարուած են
առանձին
հետազօտութիւններ,
գրուած քերականութիւններ, սակայն,
ինչպէս կը վկայեն մասնագէտները,
գիտական առումով 19-րդ դարավերջի ուսումնասիրութիւններու համեմատ էական յառաջընթաց տեղի չէ
ունեցած, եւ եղած քերականութիւնը
գլխաւորաբար
հետապնդած
է
ուսուցողական նպատակ: Ներկայիս
անհրաժեշտ է գիտական հիմնաւոր
ուսումնասիրութիւններով ստեղծել
արեւմտահայերէնի կաճառ լիարժէք
քերականութիւն, ինչպէս նաեւ ամբողջական բացատրական բառարան:
Նման աշխատանքները կը նպաստեն
նաեւ արեւմտահայերէնի կանոնարկման, կը դառնան այն աղբիւրը, որմէ
կը բխին արեւմտահայերէնի ուսումնական ձեռնարկներն ու դասագիրքերը՝
ըստ
տեղային
առանձնայատկութիւններու:
ՀՀ
սփիւռքի նախարարութիւնը այս
առումով եւս իր առաջնահերթութիւններէն կը համարէ գործակցութիւնը Հայաստանի թէ Սփիւռքի՝
յատկապէս Անթիլիասի մէջ գործող
Արեւմտահայերէնի պաշտպանութեան խորհուրդի, գիտակրթական
հանրութեան հետ՝ ձգտելով համատեղ տարբեր նախաձեռնութիւններու եւ
ծրագիրներու միջոցով
նպաստել խնդիրի լուծման:
Նկատենք նաեւ, որ գրական
արեւմտահայերէնը զրկուած է բարձրագոյն կրթութեան, գիտութեան
լեզուի իր դերէն, հայկական կեանքի
տարբեր ոլորտներու մէջ համընդգրկուն եւ միասնական հաղորդակցման
միջոց
ըլլալու
գործառոյթներէն: Գիտութեան տարբեր բնագաւառներու, կրթական
համակարգի զարգացումը չ’արտայայտուիր արեւմտահայերէնով, չի
հրապարակուիր գիտական, գեղարուեստական, այլ բնոյթի հարուստ
գրականութիւն, արեւմտահայերէնի
գիտական եզրոյթաբանութիւնը բնականոն զարգացում չ’ունենար: Այդ
բոլորըը էականօրէն բացասական
ազդեցութիւն կ’ունենան լեզուական
համակարգի յետագայ զարգացման
վրայ:
Արտաքին անբարենպաստ պայմանները ժամանակի ընթացքին
պատճառ դարձած են արեւմտահայերէնի ուղղագրական, բառապաշարային, քերականական ու ոճական
բազմաթիւ զուգաձեւութիւններու ու
աղաւաղումներու, որոնք իրենց
հերթին կը խոչընդոտեն լեզուի
ուսուցման, կիրարկման ու տարածման: Մեծ քանակութեամբ բառեր
տարբեր համայնքներու մէջ ունին
գրութեան, կազմութեան, քերականական յատկանիշներու բազմաձեւութիւններ:
Լեզուական
միասնականութեան հասնելու կամ
եղած բազմազանութիւնները ըստ
հնարաւորին նուազեցնելու համար
անհրաժեշտ է հետեւողական աշխատանք, նպատակադրում ու կամք՝

ոչ միայն գտնելու, գիտականօրէն
հիմնաւորելու
եւ առաջարկելու
միասնական ու ընդհանուր ձեւեր, այլ
նաեւ զանոնք ընդունելի դարձնելու
Սփիւռքի բոլոր համայնքներու եւ
խաւերու համար: Արեւմտահայերէնի
պահպանումը հայերէնի պահպանումն է, արեւմտահայերէնը մեր
հոգեւոր հայրենիքի անբաժանելի,
բայց վտանգուած մէկ մասնիկն է, եւ
ինչպէս անթոյլատրելի է նահանջը
երկրի սահմաններէն, այդպէս ալ
անթոյլատրելի է նահանջը լեզուական սահմաններէն: Հայերէնը
սրբօրէն պահպանող միլիոնաւոր
սփիւռքահայերը, հայ եկեղեցւոյ
կառոյցները, սփիւռքեան բազմաթիւ
միութիւնները,
կազմակերպութիւնները, պարբերականներն ու
հանդէսները, կայքէջերը, ձայնասփիւռներն
ու
հեռատեսիլները,
գիտակրթական օջախները մեր հոգեւոր
հայրենիքի
սահմանապահներն
են,
որոնց
խիստ
անհրաժեշտ է իրական հայրենիքի
աջակցութիւնը: Արեւմտահայերէնի
գոյութիւնն ու գործառութիւնը անհրաժեշտ է նաեւ արեւելահայերէնի
բնականոն զարգացման համար:
Շատ կարեւոր խնդիր է նաեւ
ընդհանուր հայերէնի միասնականութեան պահպանումը, գրական
երկու ճիւղերու հնարաւոր մերձեցումը, փոխներթափանցումն ու
փոխհարստացումը:
Այս
ուղղութեամբ լուրջ եւ հետեւողական
աշխատանքներ կը կատարուին ՀՀ
ԳԱԱ լեզուի հիմնարկէն ներս՝
ներգրաւելով թէ Հայաստանի եւ թէ
Սփիւռքի յայտնի մասնագէտներ:
Յատկապէս
բառապաշարի
եւ
եզրոյթաբանութեան առումով առկայ
են փոխլրացման բազում օրինակներ
եւ լայն հեռանկարներ: Այս բոլորը
կ’ենթադրէ զարգացման միասնական
հեռանկարի
եւ
փոխհամաձայնեցուած կանոնարկման ու փոխհարստացման ուղիներու մշակում եւ
անոնց գործադրումը այն գիտակցումով, որ իր տարբերակային
բոլոր դրսեւորումներով հանդերձ
հայերէնը մէկ միասնական լեզու է,
որուն բոլոր իրողութիւններն ու
միաւորները
շաղկապուած
են
իրարու՝ անկախ տարբերակային
վերաբերութենէն:
Հայապահպանութեան մնայուն
առանցքը եւ ողնաշարը մայրենի
լեզուի իմացութիւնը, պահպանումն
ու զարգացումն է, ուստի կը դիմեմ
հայրենաբնակ ու աշխարհասփիւռ
հայ երիտասարդներուն եւ հարազատօրէն կոչ կ’ընեմ.
Թանկագիններս, սորվեցէ՛ք մեր
ոսկեղէնիկ լեզուն, խօսեցէ՛ք հայերէն,
սիրեցէ՛ք ու պաշտեցէ՛ք Մայրենին
իբրեւ սրբութիւն սրբոց, իբրեւ մեր
ազգային ինքնութեան եւ լինելիութեան վկայական:
Եկէք ազգովի պահենք ու
պահպանենք մեր լեզուն՝ մեր
Հայրենիքը:
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Planificar el rol de padres

Iconografía de la región de
Jntsoresk

Muchas veces solo basta considerar
cómo percibimos en nosotros mismos las
cosas, para -tal vez- poder darnos cuenta en
qué lugares puede estar faltando luz del conocimiento, y entonces actuar propiciando
giros transformadores.
¡Quién no se emociona al ver a un
niño con la inocencia de su primer día de
clases! una sonrisa orgullosa de sus padres
al ver cómo prepara sus útiles escolares; y
también la angustia que sobreviene cuando
los padres comienzan a aceptar ese desapego necesario para la vida del niño; tal
vez, en ocasiones más expresado por la
madre en la exteriorización, pero los padres
comienzan a sentir una mayor responsabilidad, de momento idealizada, pero puesta
en ese futuro que comienza a verse más
cercano al ver al niño de guardapolvo o uniforme en ése, su primer día de clases. Imágenes que quedarán fijadas en el alma, en
el recuerdo y en muchas fotografías, que
serán vistas una y otra vez con esa misma
emoción del primer día.
Todo lo expresado mientras reflexiono resulta maravilloso, romántico si se
quiere... Sin embargo, la realidad siempre
nos muestra otra cara; nos muestra una incertidumbre dentro de un contexto social y
obliga a tomar conciencia y elegir un
rumbo alternativo para, como decía, llevar
luz allí donde hay sombra.
Tal vez por haber sido docente de escuela media, tengo una mirada especial
sobre el comienzo de clases cuando se trata
de alumnos de la escuela secundaria, y no
me quiero referir a temas puramente escolares, sino al grado de emocionalidad o
afectividad que puede haber mermado en
los adultos luego de que el niño, ya joven y
ya ingresado al primer año de la secundaria,
sigue sus estudios en los años superiores.
Es bueno tener en cuenta que se entra
al nivel medio de escolarización siendo
adolescente y que en el transcurso de esta
etapa, va cambiando el período de desarrollo social, biológico, psicológico y sexual
entrando en lo que se denomina la juventud.
Tantos cambios emocionales en
cuerpo, mente y espíritu necesitan de un
equilibrio que es muy difícil alcanzar por sí
mismos cuando los hechos se suceden uno
tras otro, producto de la vida misma y todos
se quieren vivir y experimentar de una manera “personal”, ya que esta manera es
considerada como uno de los primeros desafíos personales, que abren o cierran las
puertas a las futuras conductas que tendrán
para alcanzar metas futuras, y en general la
presencia de los padres está excluida, desde
la consideración al menos. No olvidemos
que aún adultos, siempre somos los “niños”
de nuestros padres, y pasados estos momentos de conflicto extremo, ya adultos,
siempre vamos a querer o añorar el abrazo,
la contención de nuestros progenitores.
Deseo poder acompañar sobre este
período tan especial en el que los adultos
padres, o aquellos que tienen la custodia de
un adolescente encuentran que se complica

la forma de comunicación.
En primer lugar tener en cuenta que la
construcción de una persona, desde todo
punto de vista, comienza desde el momento
mismo de la gestación, y para algunas teorías aún antes, ya que las cargas emocionales recibidas de nuestros ancestros
muchas veces colaboran en las conductas
que se adoptan a la hora de elegir pareja y
pensar en formar una familia. Los adolescentes y los adultos serán el resultado de un
contexto en el que hayan sido educados los
niños, no solo familiar, sino también social.
Esto sirve para entender que si bien la rebeldía propia de la adolescencia o juventud
va a manifestarse en más o en menos, de
forma inexorable, hay valores introyectados que van a servir de filtro a la hora de
buscar el equilibrio.
Siempre sin juzgar, entendiendo la dinámica de la transformación del hombre, es
necesario definir el rol que tienen los padres en la vida de un niño; el hogar, la familia siempre es el primer lugar de
aprendizaje y este debe estar consensuado,
planificado entre padre y madre, para tener
conductas coherentes, vivan juntos o no y
así facilitarle al joven el acceso a la coherencia.
Los adolescentes o jóvenes gritan, discuten, mienten por miedo a la verdad que
llevan dentro, desafían la autoridad y lamentablemente el contexto actual ha naturalizado este accionar y hasta lo exhibe
como algo bueno desde el cine o la televisión, complicando el camino y dejando a su
paso adolescentes “permanentes” que no
consiguen independizarse de esta etapa
para ser adultos responsables de sus acciones.
La responsabilidad se forma cuando
se aprende que en una familia y en una sociedad se vive con derechos y con obligaciones, y que hay límites aún para las
rebeldías.
Formar adolescentes es darle herramientas desde temprana edad para hacerse
cargo de sus decisiones desde estas consideraciones de derechos y obligaciones,
acompañarlos en el razonamiento de ellas
y darles la posibilidad de aplicar sus propios razonamientos. Tener en cuenta que
criados en un espacio familiar, es poco probable que estén del todo alejados de lo que
han aprendido desde ése mismo lugar, por
lo tanto hay una responsabilidad familiar.
No es verdad que los jóvenes “no escuchan”, sí lo hacen, tal vez se les dificulte
expresar lo que ellos mismos sienten desde
su nueva forma de ver las cosas, más “personal” si se quiere, rompiendo algunos
“moldes familiares” porque buscan su propio lugar, su identidad personal. El diálogo,
la conversación, aunque a veces parezca
monólogo, marcar el límite, está acompañando el proceso; la confianza en la persona que crece aunque cometa
equivocaciones es el mejor camino para
hacer de los adolescentes indolentes adultos

SEMILLA
TIERRA
AIRE
AGUA
FUEGO
POSITIVO
NEGATIVO
ARBOL
DE LA
VIDA
TODO
EN 4
PUNTOS

ENTRE
SOLES
PLANETAS
Y
ESTRELLAS

Para que la
semilla
florezca a la
vida eterna, se
necesitan los 4
elementos:
tierra, aire,
agua y fuego
presentes al
mismo tiempo
y en el mismo
lugar
Cada elemento
contribuirá con
su energía
positiva
(lo masculino)
y negativa
(lo femenino)
de manera
armónica,
encerrados en
los cuatro
puntos,
rodeados de
varios soles,
planetas y
estrellas

Estas reglas de la vida son protegidas y fortificadas por tres hileras de guardas

Todos apreciamos el arte armenio en general y las habilidades manuales del hombre
armenio, que lo han hecho trascender a lo largo de su historia secular.
Dentro de la tradición cultural armenia, guardan un lugar muy significativo las alfombras. Hechas a mano, tienen una factura única con colores firmes y fuertes, que transmiten la energía de la naturaleza.
El arte armenio de realización de alfombras tiene determinados puntos que se repiten
de región en región.
El investigador Hrach Kozibeyokian analizó las alfombras de la región de Jntzoresk,
sobre las que elaboró este gráfico que nos ayuda a comprender mejor sus símbolos.
Lo que nos plantea es la síntesis de la naturaleza, el inicio de la vida y su trascendencia.
Los cuatro símbolos son la tierra, el aire, el agua y el fuego, que deben estar presentes
de manera simultánea. Deben coincidir en tiempo y espacio.
Cada elemento tiene un aspecto positivo y negativo, contiene lo masculino y lo femenino. Cuando estos son aportados de manera armónica al medio ambiente, la semilla
se transforma en el árbol de la vida.
Los elementos son encerrados en un cuadrilátero, que representaría los cuatro puntos
cardinales o las cuatro estaciones del año, que se completan con varios soles, planetas y
estrellas.
Finalmente, todo es protegido por tres hileras de guardas, de distintas dimensiones,
en las que se repiten símbolos de manera intermitente.
Este estudio de Kozibeyokian, si bien no pretende ser completo y el único en su naturaleza, arroja luz sobre lo que a simple vista solo parecen ser diseños distribuidos de
manera simétrica.
En otros estudios, lo que el investigador señala como positivo y negativo, es considerado el símblo del nacimiento, similar a la letra armenia “ծ”, como representación de
ծնիլ, nacer.
responsables.
Tal vez no puedan acompañar esos
mismos padres orgullosos a los hijos adolescentes en el primer día de clases, o estén
aún con el nudo en la garganta preguntándose si pasarán de año o no, esas son solo
circunstancias en la vida; lo más importante
es contener, estar presente aunque parezcan
los padres seres invisibles, aprender a escucharlos y a encontrar nuevos espacios para
hablar, no cuestionar sino dialogar. Las eta-

pas en una familia se atraviesan juntos, con
esa rara mezcla de unión y divergencia que
será mejor o peor construida desde una comunicación sana y responsable que se gesta
desde el momento mismo en que se encuentran dos personas, y que deciden
acompañar el camino de otra persona a la
que llamarán hijo.
Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com
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El ajedrez, a dos puntas

Sociales
Nacimientos
MANUEL AGUSTIN MAVILIAN

El juego de ajedrez es una entusiasta
“debilidad” compartida entre dos personas.
Esta definición mía lejos está de la
“presuntuosa” que asegura que es un juegociencia. Lo cierto es que pueden practicarlo
todos: niños, jóvenes, adultos, ancianos,
hombres, mujeres de cualquier raza, etc.
Los que han analizado en profundidad
su esencia, aseguran que su práctica tiene
innumerables beneficios en el desarrollo intelectual de las personas e incluso efectos
curativos en algunas afecciones neurológicas.
Pero al margen de todo esto, lo interesante y fundamental: es muy placentero
para quien sabe jugarlo, aunque sea un simple aficionado.
Quien ha tenido la paciencia de leer
hasta aquí, ya se imagina que soy un fanático admirador de este silencioso deporte y
que lo juego en cuanta oportunidad tenga.
Durante algunos años, formé parte,
como tablero Nº 3, de un equipo de jugadores que competía con otros equipos de la
colectividad.
El tablero Nº 1 era un joven mayor
que yo, y por supuesto, jugaba mejor.
Pasaron los años, el equipo se deshizo; la vida nos separó... Casi no nos veíamos hasta que, hace poco, me enteré de
que estaba postrado y que, a sus casi noventa años, quería contactarse con alguien
que quisiera jugar contra él.

Me ofrecí gustoso y durante bastante
tiempo fui una vez por semana a enfrentarlo tablero de por medio, hasta que un día
me comunicaron que mi “oponente” había
partido definitivamente.
Jugábamos dos o tres partidas por jornada; tomábamos en silencio el té y me sorprendía la lucidez con la que se manejaba
durante el juego; tan solo le traicionaba la
vista y a veces me preguntaba:
-¿Esto es un alfil o un peón?
Realmente notaba la satisfacción y
alegría que le causaba el participar de su
quehacer preferido.
Y ahora, la otra punta del ovillo...
Hace un par de meses, estando en Bariloche, después de cenar en el hotel, observé que una niña, de apenas 7 u 8 años
insistía a su padre una y otra vez:
-¿Jugamos al ajedrez, papá?
El padre no tendría ganas o debía
hacer otra cosa, lo cierto es que no satisfacía a su hija.
Me propuse para reemplazarlo y comprobé el fervor y la alegría con la que la pequeña desarrollaba un planteo elemental
pero bien pensado, enfrentándose sin prejuicios a un adversario “chocolatinero” (de
medio pelo) que poseía una vasta experiencia, pues tenía nada menos que más de diez
veces su edad.
Armand Athos

Para alegría de sus papás, Pablo Alejandro Mavilian y María Belén Spinelli, el 26
de enero ppdo. nació el pequeño Manuel.
Sus abuelos, Ester Ramos, Julio Sepinelli, Margarita Rizian y Krikor (Coco) Mavilian, están más que felices por la llegada del primogénito.
En tanto, sus tíos se disputan ratitos para colmarlo de mimos.
¡Felicitaciones!¡Bienvenido, Manuel!
CATALINA GIZIRIAN
Abrió sus ojitos al mundo el 14 de febrero ppdo., para alegría de sus papás, Gustavo
Gizirian y Silvina Sarafian.
Son sus abuelos, Eduardo Gizirian, Noemí Pilibossian de Gizirian y Ester Balassanian de Sarafian, quienes están muy felices y más que orgullosos por ver agrandar la familia hadjentzí.
Mientras Catalina experimenta de qué se trata este mundo, sus tíos y primitos se turnan para tenerla en brazos y llenarla de besos.
¡Bienvenida, Cata!

Profesionales
TAMARA BALYAN
Finalizó sus estudios en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad
de Buenos Aires, de la que egresó con el título de arquitecta.
La flamante profesional es hija de Edy Balyan y Patricia Basmadjian de Balyan,
quienes compartieron con sus abuelos, Hagop y Hripsimé Balyan y Ana Basmadjian y
toda la familia la alegría de este acontecimiento.
¡Muchos éxitos, Tamara!

Donaciones
Con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento de Krikor Baklaian, sus hijas, Betty y Cristina y su yerno, Ricardo, donan $ 5.000 a la Catedral
San Gregorio El Iluminador.
Con el mismo motivo, el Sr. Miguel Dakessian donó $ 2.000

