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visita de trabajo

Պրն. Կարէն Կարապետեան

El presidente recorre
la región de Tavush

ՌԱԿ-ի պատուիրակութիւնը
հանդիպեցաւ ՀՀ Վարչապետին
հետ

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia).- Acompañado por miembros
de su gabinete, en el día de ayer el presidente Serge Sarkisian realizó una visita a la
región de Tavush.
La recorrida comenzó en la unidad
militar de Gojp, donde se reunió con miembros de la Comisión de Coordinación Interministerial, que trata cuestiones relativas a
las comunidades de frontera. Estuvieron
presentes el gobernador de Tavush y jefes
comunales para oír los informes del presidente de la citada Comisión, el ministro de
Defensa Vikén Sarkisian, quien sumarió las
actividades que se realizan, identificó los
problemas y posibles soluciones.
Teniendo en cuenta su opinión de que
los problemas hay que solucionarlos in situ
y recorrer las regiones para conocer la si-

tuación con exactitud, el jefe de Estado señaló que el gobierno hará todo lo posible
apoyar a las comunidades fronterizas.
“Ya finalizaron tanto la campaña
electoral como las elecciones. Tenemos la
confianza de la gente. Ahora el gobierno,
los organismos públicos y las autoridades
de gobierno local tienen que lidiar con los
problemas que enfrentamos.
Todas las comunidades se enfrentan
a desafíos, muchos de los cuales son evidentemente similares y requieren de soluciones uniformes. Pero, nuestras
comunidades fronterizas son las que enfrentan los problemas más difíciles, ya que
se ven agravados por violaciones permanentes de la tregua. Estas acciones por un
(Continúa en página 2)

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան ատենապետ Ընկ. Սերխիօ
Նահապետեանի գլխաւորած ՌԱԿ-ի պատուիրակութիւնը, Երեքշաբթի 30
մայիս 2017-ին, պաշտօնական այցով մը հանդիպում ունեցաւ ՀՀ Վարչապետ
Պրն. Կարէն Կարապետեանին հետ: ՌԱԿ պատուիրակութեան մաս կը
կազմեր Կեդրոնական վարչութեան անդամներ՝ փոխատենապետ Ընկ. Լեւոն
Պըլըխեանը եւ Ընկ. Ալեքսան Գարատանայեանը:
ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան Ատենապետ Ընկ. Սերխիօ
Նահապետեան ՌԱԿ-ի անունէն պատրաստակամութիւն յայտնեց՝
աջակցելու ՀՀ կառավարութեան ծրագիրներուն ու բարեփոխումներուն
կեանքի կոչման, ինչպէս նաեւ համահայկական նշանակութեան խնդիրներու
լուծման:
Պատուիրակութիւնը շեշտեց, որ ՌԱԿ-ը միշտ քաջալերած է եւ այսօր
առաւել քան երբեւէ կը քաջալերէ եւ պատրաստ է աջակցելու սփիւռքահայ
բոլոր այն անհատներուն, որոնք կը կամենան հայրենիքի մէջ ներդրումային
ծրագիրներ իրականացնել եւ իրենց պիզնէսը հիմնել:

ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԸ ԿԱՐԵՒՈՐ ԿԸ ՀԱՄԱՐԷ ՌԱԿ-Ի
ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԻՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՍՓԻՒՌՔ
ԿԱՊԵՐՈՒ ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ ՄԷՋ

santa sede de echmiadzin

Sesiona el Consejo Supremo
Espiritual

Հայաստանի մէջ բարեփոխումներ իրականացնելու գործընթացին մէջ
պէտք է ներգրաւել համայն հայութեան ներուժը։ Այս մասին, ըստ ՀՀ
կառավարութեան մամուլի վարչութեան փոխանցած տեղեկութիւններուն,
Մայիս 30-ին նշած է Հայաստանի վարչապետ Կարէն Կարապետեան,
Ռամկավար Ազատական կուսակցութեան Կեդրոնական վարչութեան
ատենապետ՝ ընկեր Սերխիօ Նահապետեանի գլխաւորած ՌԱԿ
պատուիրակութեան հետ հանդիպման ընթացքին։
Վարչապետը կարեւոր նկատած է ՌԱԿ-ի գործունէութիւնը ՀայաստանՍփիւռք կապերու ամրապնդման եւ Սփիւռքի մէջ հայապահպանութեան
գործերուն մէջ: Կարէն Կարապետեան նշած է, որ կառավարութիւնը
շահագրգռուած է ներդրումներու խթանման, գործարարական միջավայրի
բարելաւման ուղղութեամբ նախաձեռնուած բարեփոխումներուն մէջ համայն
հայութեան ներուժի ներգրաւմամբ, եւ աւելցուցած է, թէ սփիւռքահայութեան
ուղղուած իր կոչը ճիշդ այդ նպատակով կատարած էր:

Con la presencia de religiosos y laicos de todo el mundo, sesiona en la Santa Sede
de Echmiadzín el Consejo Supremo Espiritual, presidido por el katolikós de todos los armenios y patriarca supremo, S.S. Karekín II. Desde la Argentina, viajaron para asistir a
(Continúa en página 5)

Իր կարգին, ընկեր Սերխիօ Նահապետեան ՌԱԿի անունով
պատրաստակամութիւն
յայտնած
է
աջակցելու
Հայաստանի
կառավարութեան ծրագիրներուն եւ բարեփոխումներուն կեանքի կոչման,
ինչպէս նաեւ՝ համահայկական նշանակութեան խնդիրներու լուծման
ջանքերուն:
Զրուցակիցները կարծիքներ փոխանակած են Հայաստան-Սփիւռք
համագործակցութեան, հայապահպանութեան, հայրենիքի հետ կապի
ամրապնդման, ինչպէս նաեւ Հայաստանի եւ Արցախի զարգացման
հարցերուն շուրջ:
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El presidente
recorre la región de
Tavush
lado, demandan de un esfuerzo adicional y
por otro lado, infligen pérdidas.
En otras palabras, hay una necesidad
de un trabajo más profundo.” -expresó el
presidente para conocer “en qué medida las
disposiciones tomadas han sido funcionales y útiles, o qué más se puede hacer para
satisfacer las expectativas de nuestros conciudadanos que se mantienen en su tierra
natal, que no han abandonado su Patria
con la esperanza de que la situación va a
mejorar” - dijo el mandatario para dar inicio al intercambio de información.
A continuación, recorrió la unidad militar y premió a oficiales destacados en el
ejercicio de sus funciones.
Luego, el mandatario asistió a la ceremonia de lanzamiento del nuevo Centro de
Tecnologías Creativas “Tumo” en Gojp,
cuyo acto contó con la presencia del fundador y benefactor de “Tumo” Sam Simonian, representantes de la compañía Ucom,
de la Fundación Gojp y autoridades locales.
El nuevo centro “Tumo” acogerá a
más de mil estudiantes de Noiemperian,
Pertaván y otros establecimientos locales.
Allí también se brindará instrucción en tec-

nologías al personal del ejército local, gracias a un programa instrumentado junto con
el Ministerio de Defensa de Armenia.
Durante el acto, se realizó una proyección en vivo para demostrar la puesta en
marcha de la reconstrucción del centro
“Tumo” de Gumrí.
El presidente tuvo la posibilidad de
hablar con los residentes de Gojp y los patrocinadores del proyecto.
Luego, visitó el laboratorio de ingeniería Armat, que funciona en la escuela secundaria de Nº 2 de Gojp. Lanzado por la
empresa de tecnologías de la información
ITEU y Ucom para fortalecer la educación
técnica en Armenia, el sistema tiene como
objeto la formación profesional y crear
mano de obra en ingeniería.
La red de laboratorios hará posible el
armado de grupos de ingenieros en algunas
escuelas a nivel nacional, en el marco de
sus actividades extraescolares.
El programa también pretende promover el interés de los escolares en alta tecnología y desarrollar habilidades de ingeniería
desde la primera infancia. Según el memorando de cooperación firmado entre la
ITEU y Ucom, esta última ha hecho importantes inversiones en el proyecto, gracias a
lo cual se han creado muchos laboratorios
Armat laboratorios en todo el país.
Ya operatan 200 laboratorios de ingeniería y robótica, a los que asisten casi
4.500 niños.
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armenia

Conformación
del nuevo gabinete
Con la conformación de la nueva Asamblea Nacional y la reafirmación del primer
ministro Karén Garabedian en su cargo por decreto presidencial, se formó el nuevo gabinete nacional, que quedó constituido de la siguiente manera: David Donoian, ministro
de Situaciones de Emergencia; David Harutiunian, ministro de Justicia; Vaché Gabrielian, viceministro y ministro de Economía Internacional, Integración y Reformas; Armén
Asadrian, Trabajo y Temas Sociales; Levón Altunian, Salud; Edward Nalbandian, Relaciones Exteriores; Arzvig Minasian, Medio Ambiente; Iknadi Arakelian, Agricultura;
Ashod Manuguian, Energía y Recursos Naturales; Levón Meguerdichian, Educación;
Armén Amirian, Cultura; Vikén Sarkisian, Defensa; Hrachiá Rosdomian, Deporte y
Asuntos Juveniles; Hranush Hagopian, Diáspora; David Lokian, Administración y Desarrollo Territorial; Surén Garaian, Desarrollo Económico e Inversiones; Vahán Mardirossian, Transporte, Comunicaciones y Tecnologías de la Información y Vartán
Aramian, Finanzas.
La mayoría de los ministros viene acompañando la gestión del actual presidente
desde hace varios años; algunos fueron incorporados en septiembre - octubre del año pasado y son nuevos en su carteras, David Donoian, (febrero del corriente año) y David Harutiunian, designado hace unos días.
En tanto, la Asamblea Nacional de Armenia es presidida por el ex ministro de Salud de Armenia, Ara Babloian (Partido Republicano), elegido para ese cargo
por 88 votos favorables contra 12 negativos de sus
pares.
“El gobierno de la República de Armenia pertenece a su pueblo, que ha elegido un nuevo parlamento.
Esta es una simple verdad, que guiará mis pasos y actividad futura. Les aseguro que todos mis pasos estarán
dirigidos por los intereses del Estado y de su pueblo.
Haré todo lo posible para fortalecer la cooperación
entre el gobierno y la oposición” -declaró Babloian al
asumir su cargo.
Nacido en 1947 en Ereván, estudió medicina y se
especializó en pediatría.
Fue ministro de Salud entre 1991 y 1997. A partir
Ara Babloian
de esa fecha, asumió la jefatura del Instituto de Cirugía
Infantil y de 2002 a 2003, la dirección del Hospital Infantil de Armenia.
Luego de desempeñar otros cargos de relevancia en su especialidad, se incorporó a
la Asamblea Nacional de Armenia en mayo de 2007, elegido por sistema proporcional,
en representación del Partido Republicano de Armenia.
Desde junio de ese año, presidía la Comisión de Asuntos Sociales, Cuidados de la
Salud y Protección del Medio Ambiente del parlamento.
Llega a su cargo tras haber presidido también la Comisión de Cuidado de la Salud
Maternal e Infantojuvenil de la Asamblea Nacional, desde mayo de 2012.
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Se inauguró la Casa Museo de
Aznavour
En las afueras de Ereván, se
abrió la Casa
Museo "Charles
Aznavour", en un
acto que fue presidido por el presidente
Serge
Sarkisian y contó
con la presencia
del
legendario
cantautor, su hijo,
Nicolás Aznavour, el ministro
de
Cultura,
Armén Amirian, e
invitados especiales.
En el transcurso del acto, el ministro
de Cultura entregó las llaves simbólicas de
la Casa-Museo a Aznavour. En el mismo
acto, se dio inicio a la Fundación Aznavour,
cuyo objetivo es preservar el legado cultural del maestro, Héroe Nacional de Armenia y embajador. Otro de los principios
fundacionales es el desarrollo de programas
educativos y sociales.
"Todos nuestros esfuerzos conjuntos
deben estar orientados al desarrollo de Armenia,
para hacer que la
juventud realice
sus sueños en su
propio país, rodeado de sus familiares y amigos"
-dijo Aznavour al
tiempo que agregó
que se decició a
crear la fundación
luego de haber
visto los brillantes
programas
educacionales
que se desarrollan
en Armenia, la
restauración de
monumentos históricos y la creación de nuevas
infraestructuras.
El
presidente dijo que
"para Ereván es
un honor contar
con la CasaMuseo de Charles Aznavour. Nos sentimos honrados de ser
contemporáneos, de que hayamos tenido la
oportunidad de disfrutar de su arte y realizaciones.
Aznavour es realmente una leyenda,

Delegación de la O.D.L.A., con
el primer ministro
Karén Garabedian

una leyenda que le pertenece no solo a
Francia y a Armenia sino también a toda
la humanidad" -agregó el mandatario.
Dijo además: "Armenia y Francia
están unidas por miles de lazos y las visitas
de los tres presidentes franceses Jacques
Chirac, Nicolas Sarkozy y Francois Hollande, es una prueba de ello. Deseo que el
nuevo presidente electo, Emmanuel Macron, continúe la tradición y va a ser muy
bienvenido a la Casa-Museo Charles Azna-

El 30 de mayo ppdo., el primer ministro de Armenia, Karén Garabedian, recibió
a la delegación del Consejo Central de la
Organización Demócrata Liberal Armenia,
encabezada por su presidente, Sr. Sergio
Nahabetian, e integrada por los Sres. Levón
Beledjian y Alexán Karadanaian.
Durante la audiencia, el Sr. Nahabetian manifestó la disposición de la organización que preside, para cooperar con los
proyectos del gobierno tendientes al desarrollo y mejora de las condiciones de vida
de la población y en lo relativo a la solución
de temas de interés pannacional.
La delegación de la O.D.L.A. expresó
una vez más su voluntad de cooperar con
personas y organizaciones de la diáspora
que mantengan firme su apoyo a Armenia
y busquen concretar proyectos empresariales de inversión .

El primer ministro valora
la actividad que realiza la
O.D.L.A. en el fortalecimiento
de las relaciones de Armenia
con la Diáspora
Tras la reunión, el primer ministro
efectuó declaraciones a la prensa. Calificó

vour".
Finalmente, resumió: "La apertura
del Museo en Ereván es un honor para nosotros y llevaremos ese honor con dignidad".

de productiva la reunión y sostuvo que para
concretar las mejoras en Armenia es necesario poner en marcha el potencial de toda
la armenidad.
El titular del gobierno armenio valoró
la tarea de la Organización Demócrata Liberal Armenia en la interacción de Armenia
con la diáspora y señaló que su gestión está
muy interesada en profundizar las inversiones, mejorar las condiciones económicas y
el clima empresarial para que se concreten
nuevos negocios en Armenia. Con ese objetivo, hizo un fuerte llamamiento a la diáspora, para mancomunar acciones que
permitan y sostengan esas realizaciones.
Por su parte, el Sr. Sergio Nahabetian
expuso la disposición de la O.D.L.A. de colaborar con Armenia en la puesta en marcha
de estos proyectos y de las acciones que sirvan al desarrollo de Armenia en todos los
órdenes de la vida nacional.
Las partes intercambiaron opiniones
sobre la cooperación Armenia-diáspora, la
preservación de la armenidad en la diáspora, el fortalecimiento de los vínculos con
la Patria y sobre temas de desarrollo de Armenia y de la República de Artsaj (Karabaj).
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ministerio de la diaspora

La ministra Hranush Hagopian y sus reuniones de trabajo en
nuestra comunidad
Fuera de la agenda oficial, la ministra
de la Diáspora, Dra. Hranush Hagopian,
desarrolló una intensa actividad con la visita a instituciones comunitarias, para interiorizarse de cuestiones relativas a su
funcionamiento y al intercambio de información y actividades con Armenia.
Con ese objeto, acompañada por la
embajadora de Armenia en la Argentina,
Sra. Ester Mkrtumian, el martes 30 mantuvo breves visitas de trabajo en nuestras
instituciones y el miércoles 30 se reunió en
el Arzobispado con la Federación de Colectividades, presidida por el Sr. Juan Sarrafian.
La oportunidad fue propicia para que
se diera un rico intercambio de información
sobre la vida de las minorías en Armenia.
La ministra expuso cuál es la situación de
los refugiados sirios que han encontrado
amparo en Armenia, cuyo número asciende
a 22.000 personas.
Finalmente, respondió a las preguntas
de los delegados de las comunidades presentes, quienes le entregaron un obsequio
como recuerdo del encuentro.

La ministra con directores y docentes de los establecimientos educativos armenios,
acompañada por monseñor Mouradian, los RR.PP. Amirian y Arakelian y directivos del
Centro Armenio.

Con docentes de armenio y
directores
Otra de las reuniones de trabajo muy
provechosas fue la que mantuvo la ministra
de la Diáspora con docentes de armenio y
directores de nuestros establecimientos
educativos.
En el encuentro que tuvo lugar en el
Arzobispado el viernes 2 del corriente,
hubo un rico intercambio de información e
inquietudes.
La ministra presentó todos los objetivos, propuestas concretas y actividades
existentes en los que pueden participar los
alumnos de nuestros colegios e invitó a los
directores a involucrarse de manera directa

grama de actualización docente en lengua,
literatura, historia, música y danzas; formación de líderes jóvenes; escuelas de verano,
etc., que pueden ser sumamente útiles a
nuestra comunidad.
Otro tema puntual del encuentro en el
que coincidieron docentes y ministra, fue
la enseñanza del armenio como lengua extranjera. En ese sentido, la Dra. Hagopian
comunicó -una vez más- la disposición de
su ministerio de cooperar y de concretar las
iniciativas que se presenten en nuestro país
para el aprendizaje de la lengua, lo que consideró como un punto de especial atención.
Insistió en que las docentes de armenio
deben comunicarse en armenio en el ámbito escolar, priorizando esa lengua como
instrumento de comunicación.
En cuanto a la lectoescritura, interiorizada de los grandes esfuerzos que se realizan en la Argentina para actualizar la
metodología de enseñanza, propuso la formación de un grupo de trabajo en el que se
indiquen temas por consenso; se presenten
proyectos de libros para su corrección e interrelación con Armenia y comprometió los
esfuerzos de su ministerio para su publicación y distribución en nuestro país.
Escuchó luego distintas propuestas de
trabajo e inquietudes y aseguró la continuidad de la tarea conjunta.

Con la I.A.R.A.
Con representantes de Instituciones Armenias de la República Argentina.

con ellos.
La intención no es solamente acercar
a los niños y jóvenes a Armenia sino dejar
en ellos ese sello indeleble que solo la visita
a la Madre Patria puede darles; el conocimiento del día a día, de la vida, costumbres,
lengua y cultura a través de la práctica co-

tidiana.
Entre otros proyectos de interés que
desarrolla el ministerio a su cargo, la Dra.
Hagopian destacó “Ari Dun”, en el que grupos de adolescentes de la diáspora conviven en casas de familia y desarrollan
actividades culturales y sociales; el pro-

Acto seguido, la ministra se reunió
con representantes de las instituciones armenias reunidas en la I.A.R.A., ante quienes expuso los principales temas de interés
pannacional y de desarrollo de Armenia,
para lo que pidió la cooperación e intervención directa de nuestras instituciones.
Finalmente, la ministra invitó a los
presentes a Armenia para el Foro ArmeniaDiáspora, que tendrá lugar en el próximo
mes de septiembre.
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U.G. a.b. – comisión de damas

Almuerzo otoñal
En su mensaje, la presidenta de la Comisión de Damas mencionó especialmente
la labor incansable de las señoras que integran la Comisión, su trabajo voluntario, resaltando el amor con que trabajan para el
instituto Marie Manoogian y cómo su labor
también se ve reflejada en mejoras edilicias
en todo el Complejo Alex Manoogian,
obras que todos disfrutamos a diario.
Promediando el almuerzo, la señora
Diana Sarafian tuvo a su cargo la presentación de la benefactora comunitaria señora
Ofelia Hreshdakian de Tertzakian, quien
fue distinguida como Miembro Honorario
de la Comisión de
Damas en reconocimiento a su obra
altruista en el seno
de nuestra comunidad. Las señoras
Emirian y Sarafian, junto a la señora Embajadora
Mkrtumian, hicieron entrega de un
diploma y un presente floral.
Seguidamente se proyectaron imágenes
compiladas de la
El presidente de la U.G.A.B., Cdor. Rubén Kedikian, y miembros del visita pastoral que
Consejo Directivo con la embajadora Ester Mkrtumian y la cónsul entre el 24 y el 26
de junio de 2016
Elen Arzumanian

Como siempre, el evento estuvo lleno
de cuidados detalles: exquisita comida, sorpresas, sorteos y souvenirs para todos. Fue
un mediodía de encuentros y charlas.
Marta Emirian, presidenta de la Comisión de Damas, dio la bienvenida a todos
los presentes saludando especialmente a la
embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Armenia, señora Esther Mkrtumian, quien asistía a este evento
por primera vez en su carácter de embajadora, y a la cónsul general de Armenia, señora Elen Arzumanian, en su primera
participación en el evento de las Damas.

Asimismo, la señora Emirian saludó al flamante
presidente
del
Consejo Directivo de la UGAB,
contador Rubén
Kedikian, a los
directivos presentes y a la presidente honoraria
Berdjuhí Emirian
y miembros representantes de
distintas instituciones de nuestra
Recibe la distinción de “Miembro Honorario” de la Comisión de
comunidad.
Damas
de la U.G.A.B. la Sra. Ofelia Hreshdakian. La acompañan la
En
una
embajadora
y las Sras. Diana Sarafian y Marta Emirian.
nueva visita a
nuestra comunidad, también participó del almuerzo la be- realizara el papa Francisco a Armenia.
nefactora Diana Hadjetian, residente en Emotivas imágenes de su estadía como, asiCanadá. Cabe mencionar que la señora mismo, las repercusiones de la visita en la
Hadjetian y su esposo Dicrán, ya fallecido, prensa argentina.
han patrocinado y continúa su obra benéEl almuerzo finalizó con deliciosos
fica, la reconstrucción del monasterio de
Noravank, en Armenia, y la ampliación y dulces, sorteos y el disfrute de haber compermanente mantenimiento de las instala- partido un momento entre amigos.
ciones contiguas al complejo monástico.

Sesiona el
Consejo
Supremo
Espiritual
las reuniones, el primado de la
Iglesia Apostólica Armenia
para la Argentina y Chile, arzobispo Kissag Mouradian, el
R.P. Maghakia Amirian y los
señores Aram Karaguezian y
Juan Sarrafian, integrantes de
la Institución Administrativa
de la Iglesia Armenia.
En el transcurso de las
reuniones se tratan cuestiones
nacionales y eclesiásticas de
interés para todas las comunidades del mundo.

Preside las sesiones el katolikós Karekín II.
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se realizo en bUenos aires

El 12º Congreso Mundial de Médicos Armenios

Presidido por el reconocido infectólogo Daniel Stamboulian, entre el 31 de
mayo y el 2 del corriente, se realizó en esta
Capital el 12º Congreso Mundial de Médicos Armenios, por primera vez en tierra argentina.
Durante los tres días de reuniones,
más de seiscientos cincuenta inscriptos participaron en sesiones de consulta,actualización,
reflexión e intercambio de
inquietudes para propender a mejorar la
salud en todas sus áreas.
Se trataron de manera puntual distintos aspectos de las condiciones sanitarias y
educación para la salud en Armenia y Artsaj (Karabaj).
Entre los temas y especialidades presentados, pueden mencionarse: oncología,
oftalmología, el impacto médico y social de
la guerra y situaciones de desastre, enfermedades infecciosas, obstetricia, ginecología e infertilidad, cardiología y neumología,
odontología, enfermería, farmacia y ciencias farmacéuticas, pediatría, dermatología,
alergias e inmunología, gerontología, la situación actual de las enfermedades mentales, neurología, psiquiatría y demencia;

telemedicina, diagnóstico por imágenes,
primeros auxilios, prevención de la salud,
endocrinología, nutrición y diabetes; salud
pública en Armenia: neurología y psiquiatría, urología y medicina del deporte. Además, se brindó tributo a dos organizaciones
relativas a la salud en Armenia y en la Diáspora: Eye Care Project Armenia y Karagheusian Foundation, para presentar
finalmente los proyectos de la diáspora argentina para la promoción de la salud en

Armenia y un homenaje a la comunidad armenia de nuestro país.
Las sesiones tuvieron lugar en el hotel
Hilton, donde se realizaron también las ceremonias de apertura y clausura.
En la apertura, estuvieron presentes la
senadora Miriam Boyadjian, quien junto
con el Dr. Carlos Kambourian, director del
hospital Garrahan, presentó los saludos del
ministro de Salud argentino, Jorge Lemus.

También presidieron la mesa inaugural y hablaron en la sesión inaugural, la ministra de la Diáspora, Dra. Hranush
Hagopian, el viceministro de Salud de Armenia, Serguei Jachatrian; la ministra de
Salud de Artsaj, Kariné Ataian; los doctores
Hagop Kirkiasarian, organizador del primer
Congreso de Médicos Armenios en El Líbano en 1974; Jerry Manoukian, presidente
del Congreso del 2005 en San Francisco;
Vartán Tashchian y Vikén Sepilian, presidente del Congreso del 2013 en Los Angeles.
Los acompañaron la embajadora de
Armenia en la Argentina, Sra. Ester Mkrtumian; el embajador de la Argentina en Armenia, Sr. Gonzalo Urriolabeitia; el pastor
Enoc Elmasian de la Iglesia Evangélica Armenia y el arzobispo Kissag Mouradian,
primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para la Argentina y Chile, quienes junto con
el padre Pablo Hakimian, de la Iglesia Armenia Católica, leyeron unas oraciones
para cerrar la ceremonia inaugural.
Se desarrollaron luego las sesiones, en
las que el intercambio de información profesional fue más que satisfactorio.
Fuera de lo estrictamente concer-
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El 12º Congreso Mundial de Médicos Armenios

Ministra H. Hagopian

Dr. Carlos Kambourian

Viceministro S. Jachatrian

Dr. H. Kirkiasarian

Ministra Kariné Ataian

Dr. V. Tashchian

Dr. V. Sepilian

Dr. J. Manoukian

Senadora M. Boyadjian

De izq. a der.: embajador Gonzalo Urriolabeitia, Dr. Rolando Deragopyan, Dr. Daniel
Stamboulian, Dra. Elsa Terzian, Dr. Sakís Anac.

venida y un almuerzo
de despedida en el salón
Siranush del Centro Armenio.
En el cocktail, se
reconoció la labor de
muchos de los profesionales presentes y del
embajador
Gonzalo
Urriolabeitia, por su
constante apoyo a los
proyectos de FUNCEI
en Armenia. También
fue reconocida la Dra.
Elisa Terzian, como priEl Dr. Stamboulian entrega reconocimientos a los Sres. C.
mera
médica de nuestra
Manoukian y R. Mozian. Junto a ellos, mons. Mouradian y la
comunidad.Amenizó la
Sra. S. Stamboulian
jornada la cantante Valeria Cherekian.
niente a la salud, la parte social tuvo tamEn
el
almuerzo
del sábado 3, entre
bién su lugar destacado. A tal fin, la Comitanto,
en
presencia
de
benefactores, represión organizadora, encabezada por el Dr.
sentantes
de
instituciones,
sponsors y amiDaniel Stamboulian e integrada por los
gos,
hizo
uso
de
la
palabra
la embajadora
doctores Rolando Deragopyan, vicepresiEster
Mkrtumian
y
se
distinguió
al presidente; Pablo Elmassian y Sarkis Anac, sedente
del
Centro
Armenio,
Sr.
Carlos
Macretarios, más un vasto grupo de
noukian
y
al
Sr.
Rubén
Mozian
por
su
organizadores, liderado por la Sra. Sossie
apoyo
y
constante
colaboración.
Stamboulian, organizó un cocktail de bien-

Pastor
Enoc Elmasian;
R.P. Pablo
Hakimian y
arzobispo
Kissag
Mouradian.
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9, 25 y 28 de mayo en san GreGorio

Conmemoraciones y festejos en nuestra escuela
Es muy difícil resumir y poder compartir con toda la comunidad el trabajo que
se hace día a día en el Instituto Educativo
San Gregorio El Iluminador para recordar
y honrar nuestro pasado, para encontrarnos
con nuestras raíces
El mes de mayo cobra especial relevancia por la conjunción de conmemoraciones de las luchas por la libertad de
Armenia y Argentina y como siempre, son
motivo de festejo para alumnos, docentes y
padres del Instituto
El lunes 8 de mayo se recordó la gesta
heroica de la liberación de Shushí, conseguida por el ejército armenio en mayo de
1992. Mediante la proyección de imágenes
y una excelente exposición del padre Maghakiá Amirian, los alumnos de 5°, 6° y 7°
grados se interiorizaron, no solamente de
lo ocurrido, sino también de la rutina de
nuestros jóvenes soldados que defienden el
territorio hoy en día. Al finalizar la charla,

alumnos de 5° grado y alumnos del nivel
inicial, colocaron flores ante el monumento que representa dicha gesta.
Siguiendo con las conmemoraciones,
el lunes 29, en la escuela secundaria la jornada se desarrolló con la proyección de documentales didácticos para ambas gestas,
acompañados por las reflexiones de alum-

Talleres y fiesta de
cumpleaños en el Jardín
Gilda Esaian
Para trabajar con los más chiquitos en
el cierre del proyecto de mayo, elegimos realizar talleres en cada una de las salas, con
la participación de las familias.
Sala de 2 años: Trabajo de arte sobre
el Monte Ararat y el Cabildo
Sala de 3: Taller de danza (chacarera
y kocharí) con trajes típicos de la época.
Sala de 4: Taller sobre accesorios de
vestir típicos (galeras, abanicos, tacs, etc)
y desfile.
Sala de 5: Pregones en español y hayerén
Una vez finalizados los talleres, festejamos todos juntos el cumpleaños del jardín Gilda Esaian y el día de las maestras
jardineras en la Sala Siranush con una gran
torta que prepararon nuestras maestras.

nos de 5° año, Sofía Krikorian y Nicolás
Naccachian, la prof. Patricia Cao y la rectora Margarita Djeredjian.
El mismo lunes, en el turno de la
tarde, esta vez con presencia de los padres
de la escuela primaria, las referencias históricas estuvieron a cargo de la directora,
Annie Mouchian y la prof. Patricia Zipcio-

glu, que con una presentación digital muy
esclarecedora, se refirió a las victorias de
mayo de 1918, donde todo el pueblo participó con gran responsabilidad histórica.
No podía faltar la expresión artística
con poesía (1° y 5° grado), canto (3° y 6°)
y baile (7°), a cargo de las docentes Sona
Oganian, Adriné Fermanian, Andrea Baghdassarian y Anahid Silaci Karamanian.

Nuestra tarea diaria es hacer que cada
día, en cada celebración, encuentro, festejo
o conmemoración, nuestros alumnos se encuentren con sus raíces, a través del arte, el
estudio o el juego.
¡Misión cumplida!
Dirección
IESGEI

ESTUDIO JURIDICO

Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams
Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian
Dr. Santiago Williams

Tucumán 1438. 7º Piso. C.A.B.A. Tel. 4371-7112
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Հայաստան եւ Կիպրոս
պաշտպանութեան ոլորտի
համաձայնագրեր ստորագրած են
Մայիս 29-ին ՀՀ Պաշտպանութեան նախարար Վիգէն Սարգսեան, որ
հայաստանեան պատուիրակութեան հետ Կիպրոս կը գտնուէր, այցելած է
երկրին Պաշտպանութեան նախարարութիւնը, ուր դիմաւորուած է
պաշտօնական արարողութեամբ: Ապա, տեղի ունեցած է անոր հանդիպումը
կիպրացի իր պաշտօնակիցին` Խրիստոֆորոս Ֆոքաիտեսի հետ: Գլուխ-գլխի
հանդիպումէն յետոյ հայ-կիպրական բանակցութիւնները շարունակուած են
ընդլայնուած կազմով` պատուիրակութիւններու մասնակցութեամբ:
Քննարկուած են պաշտպանական ոլորտին մէջ բարեկամ երկու երկիրներու
համագործակցութեան աշխուժացման միջոցները:
Նախարար Ֆոքաիտես, ողջունելով հայկական պատուիրակութիւնը,
նշած է, որ 2002 թուականէն ի վեր այս մէկը Հայաստանի Պաշտպանութեան
նախարարի մը առաջին պաշտօնական այցն է Կիպրոս եւ ան կարեւոր խթան
կը հանդիսանայ երկկողմ յարաբերութիւններուն նոր որակ հաղորդելու
առումով: Կիպրացի նախարարին համոզումով՝ դարաւոր պատմութիւն
ունեցող հայ-կիպրական բարեկամութիւնը, ընդհանուր շահերն ու
մարտահրաւէրները կարեւոր նախադրեալներ են յարաբերութիւններու
խորացման համար: Ան յատկապէս ընդգծած է հայ համայնքի գործօնը, որ
Կիպրոս հաստատուած է 5-րդ դարէն եւ կամրջող դերակատարութիւն ունի
Հայաստանի եւ Կիպրոսի միջեւ:
Շնորհակալութիւն յայտնելէ ետք ջերմ հիւրընկալութեան եւ Հայոց
ցեղասպանութեան 100-ամեակի ոգեկոչումներուն Կիպրոսի բարձր
մակարդակով մասնակցութեան համար՝ Հայաստանի Պաշտպանութեան
նախարարը նշած է, որ պաշտպանական ոլորտին մէջ հայ-կիպրական
յարաբերութիւններու խորացման առումով կայ երկու ծրագիր. նուազագոյնը՝
այսինքն այն քայլերը, զորս անհրաժեշտ է կեանքի կոչել յառաջիկայ
ամիսներուն, եւ առաւելագոյնը, որ աւելի երկար ժամանակի վրայ
տարածուող համագործակցութիւնն է: Կողմերը համոզում յայտնած են, որ
առկայ է համագործակցութեան մեծ ներուժ, մասնաւորապէս`
ռազմակրթական,
բարձրաստիճան
զինուորականներու
վերապատրաստութեան եւ շարք մը այլ ուղղութիւններով: Համաձայնութիւն
գոյացած է փոխադարձ շփումները էապէս աշխուժացնելու եւ անոնց
պարբերական ու համակարգուած բնոյթ հաղորդելու շուրջ:
Հանդիպման ընթացքին կողմերը անդրադարձած են նաեւ արցախեան
հակամարտութեան կարգաւորման: Վիգէն Սարգսեան ներկայացուցած է
արցախա-ազէրպայճանական սահմանին տիրող իրավիճակը: Կիպրոսի
Պաշտպանութեան նախարարը ողջունած է խնդիրը բացառապէս խաղաղ
ճամբով լուծելու Հայաստանի կամքը` հակառակ ազէրպայճանական կողմի
պարբերական գրգռութիւններուն:
Ընդլայնուած կազմով հանդիպման աւարտին երկու նախարարները
միացեալ մամլոյ ասուլիս մը տուած են, ամփոփելով բանակցութիւններուն
արդիւնքները:
Տեղի ունեցած է նաեւ փաստաթուղթերու ստորագրման արարողութիւն:
Մասնաւորապէս` ստորագրուած են «Հայաստանի եւ Կիպրոսի միջեւ
պաշտպանական ոլորտին մէջ 2017-ի գործողութիւններու ծրագիր»-ը, ինչպէս
նաեւ «Հայաստանի եւ Կիպրոսի կառավարութիւններուն միջեւ գաղտնի
տեղեկատւութեան
փոխադարձաբար
պաշտպանութեան
մասին»
համաձայնագիրը:
Նոյն օրը Կիպրոսի Հայոց առաջնորդարանին մէջ նախարար Վ.
Սարգսեան հանդիպում մը ունեցած է Կիպրոսի հայ համայնքի
ներկայացուցիչներուն հետ:
Վիգէն Սարգսեան նաեւ ծաղկեպսակ զետեղած է Հայոց
ցեղասպանութեան սրբադասուած նահատակներու յուշարձանին:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՍՓԻՒՌՔԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

«Միսս Հայաստան - 2017»
Սեպտեմբերի 15-ին Հայաստանում երկար տարիների դադարից
յետոյ կրկին տեղի կ'ունենայ «Միսս Հայաստան» գեղեցկութեան մրցոյթը`
Մշակոյթի նախարարութեան, Սփիւռքի նախարարութեան եւ «Փիւնիկ»
մարդկային ռեսուրների զարգացման հիմնադրամի աջակցութեամբ:
Մրցոյթը համահայկական է լինելու ՀՀ սփիւռքի նախարարութեան
աջակցութեամբ, մասնակցել կարող են նաեւ Արցախում եւ Սփիւռքում
բնակուող 17-26 տարեկան հայուհիներ: Ցանկացողները մինչեւ յուլիսի
15-ը պէտք է գրանցուեն missarmenia.org կայքում: Մրցոյթի
նախընտրական փուլերը փակ են լինելու հանրութեան համար, իսկ
դիմումները հասանելի են լինելու միայն կազմկոմիտէի անդամներին:
Արտերկրի մասնակիցներն այդ փուլն անցնելու են առցանց
տարբերակով: Աղջիկներին ընտրելիս կարեւորելու ենք ոչ միայն
գեղեցկութիւնը, այլեւ` ինտելեկտը:
Վերջին երկու շաբաթների ընթացքում արտերկրից եւ մարզերից
ժամանած աղջիկները կը բնակուեն հիւրանոցում, ապահոված կը լինի
իրենց անվտանգութիւնը: Մասնակիցները կարող են լինել նաեւ
անապահով ընտանիքներից, քանի որ ֆինանսական բոլոր հարցերը`
հագուստից սկսած, հոգալու են կազմակերպիչները:
«Միսս Հայաստան» կազմակերպելու նախաձեռնութիւնը կբերի նոր
շունչ, որպէսզի կանոնակարգուած լինի միջազգային մրցոյթներում
Հայաստանի մասնակցութիւնը, Հայաստանէ մրցոյթի յաղթողների
ուսերին ծանրանում է նաեւ ազգային դիմագիծը ներկայացնելու
պարտականութիւնը:
Եզրափակիչ փուլում կը լինեն 20-25 աղջիկներ, գեղեցիկ շոու
ծրագրում հայուհիները ելոյթ կ'ունենան հայկական տարազով,
լողազգեստով, երեկոյեան զգեստով:
Մրցոյթը անցկացուելու է արդար եւ թափանցիկ, իսկ ժիւրիի կազմի
անունները հրապարակուելու են վերջին օրը:
Մրցանակային ֆոնդը լինելու է գեղեցկութեան թագ, դրամաշնորհ,
բացի այդ մի շարք հովանաւորների կողմից նախատեսուած նուէրներ:
Յաղթողը հնարաւորութիւն կ'ունենայ Հայաստանը ներկայացնել
միջազգային հեղինակաւոր մրցոյթներում` «Միսս աշխարհ», «Միսս
տիեզերք»: Բացի այդ, «Միսս Հայաստան»-ը տարուայ կտրուածքով
մասնակցելու է բարեգործական մի շարք միջոցառումների եւ
նախաձեռնութիւնների:
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Գլուխը հակած պնակին վրայ,
լուռ՝ ապուրը կը խմէր: Չէր
մասնակցեր
սեղանակիցներու
անկապ խօսակցութեան: Մէկը խուլ
էր , այնքան կը պոռար, որ գլխու ցաւ
կը պատճառէր. միւսը նախադասութիւն մը կը սկսէր, սակայն կը
մոռնար շարունակութիւնը. ուրիշ մը
նայուածքը չէր կրնար կեդրոնացնել
որեւէ կէտի վրայ. միւսին բերնին մէջ
կեղծ ատամնաշարը կը պարէր: Իսկ
ինք իր ներաշխարհին մէջ ամփոփուած՝ արտաքին աշխարհէն
խզուած, մտովի կը մենախօսէր:
Իր քիմքը աւելի կը զգար
աչքերէն սահող աղի արցունքին
համը, քան թէ այս անհամ ապուրը,
որ ո՛չ աղ ունէր ո՛չ պղպեղ, ոչ ալ
ախորժաբեր այլ համեմունք: Իրենք
ծեր էին այլեւս. նոյնիսկ անմեղ
թուացող կարգ մը հաճոյքներ
արգիլուած էր իրենց՝ կանխազգուշութեան համար:
Հազիւ մէկ ամիս անցեր էր, այն
տխուր օրէն, երբ իր տղուն եւ
աղջկան ընկերակցութեամբ՝ այս
հաստատութիւնը ընդունուած էր,
որպէս նոր բնակիչ:
Ամիսներ առաջ՝ օր մը լոգանքի
պահուն, արեան ճնշումը բարձրացած էր, եւ ինկած էր ուշակորոյս:
Անկումին պատճառով սրունքին
ոսկորը երկու մասի բաժնուած էր եւ
մէկ ամիս անշարժ պառկած էր
անկողինին մէջ, ոտքը գաճի մէջ,
որուն յաջորդած էր վիրաբուժական
գործողութիւն:
Կազդուրուելէն յետոյ անթացուպի յենելով սկսած էր քալել:, Զաւակները
բժիշկին
հետ
խորհրդակցելէ յետոյ եւ իր թելադրութեամբ՝ հասած էին այն եզրակացութեան, որ տունը մնալը
ապահով չէր այլեւս:
Շատ յարմար եւ հանգստաւէտ
հաստատութիւն մը պիտի փոխադրէին զինք, որ «Ծերանոց» չէր
կոչուէր՝ վանողական տպաւորութիւն չձգելու համար այդ դռնէն ներս
մտնողներուն վրայ, այլ «Օթեւան»:
Զինք փորձած էին համոզել,
ըսելով, որ հոն այլեւս պիտի
չձանձրանար,
իրեն
տարեկից
խօսակիցներ պիտի ունենար, որեւէ
անհանգստութեան
պարագային,
բժիշկը հոն էր, ընկերային հաճելի
հաւաքոյթներ տեղի կ'ունենային,
կերակուրները շատ համեղ էին,
եւլն,եւլն: Աւելցուցած էին նաեւ, որ
իրենց տան մէջ յարմարութիւն չկար,
այլապէս իրենց հետ կ'ապրէր. բայց
խոստացած էին միշտ այցելել:
Երեք զաւակներէն առաջինը,
հազիւ քսան տարեկանը բոլորած՝
Միացեալ Նահանգներ փոխադրուած
էր, ուր մի քանի տարի յետոյ՝
ամուսնացած էր տեղացի աղջկայ մը
հետ եւ կապը որոշ չափով խզած իր
ծնողքին հետ: Հետեւաբար՝ ան
Պիղատոսի նման՝ ձեռքերը լուացած
եւ անպարտ արձակուած էր հօրը
հանդէպ գործուած այս մեղքէն:
*************

Այդ օրը սեւ բիծ մը եղաւ իր
կեանքին մէջ:
Երբ ճամպրուկը կը պատրաստէին, ինք տամուկ աչքերով կը
հետեւէր աղջկան շարժումներուն, եւ
կը տեսնէր, թէ ան ինչ անտարբերութեամբ եւ հապճեպով հագուստները, ներքնազգեստները կը
թխմէր պայուսակին մէջ: Ասիկա իր
գիտցած, բարի եւ սիրելի աղջի՞կն էր,
իր զերզգայուն փոքրիկ աղջնակը, որ
որեւէ աննշան անարդարութեան
համար արցունքներ կը թափէր, եւ
կու գար հօրը փաթթուելու, որ զինք
սիրազեղ համբոյրներով կ'ողողէր :
Այսքան փոխուա՞ծ էր եւ անճանաչելի՞ դարձած:
Իր կինը որքան հոգածութիւն եւ
գուրգուրանք կը ցուցաբերէր բոլորին
հանդէպ, մայրութիւն կը հոսէր իր
քաղցր նայուածքէն: Շուրջ կէս դար
միասին ապրելէ յետոյ, տակաւին
իրենց սէրը չէր կորսնցուցած իր
նախկին համն ու հոտը. շատ
երջանիկ զոյգ մը եղած էին:
Այն օրը, որ իր սրտահատորը
կորսնցուց, կարծես աշխարհ փուլ
եկաւ իր գլխուն եւ պարպուեցաւ իր
բովանդակութենէն. կեանքը անիմաստ դարձաւ:
Հիմա
իր
զաւակները
կը
տնօրինէին իր ճակատագիրը:
Իր սիրելի փոքրիկ կատուն՝
Թաթոն տխուր աչքերով իրեն կը
հետեւէր, կը մլաւէր եւ ոտքերուն կը
քսուէր. կարծես կ'աղաչէր որ չերթայ:
-Աս խեղճ կատուն ի՞Նչ պիտի
ըլլայ,- հազիւ կրցաւ խեղդուած
ձայնով հարցնել:
-Ես մեր տունը կը տանիմ- ըսաւ
աղջիկը:
Կատուն իրմէ աւելի բախտաւոր
էր. իր աղջկան տան մէջ կատուին
համար տեղ կար , բայց հօրը համար
ոչ:
Դուռը
կղպելու
պահուն,
յանկարծ զգաց, թէ իր հոգին փախաւ
իրմէ եւ տան մէջ պահուըտեցաւ:
Դուրս ելլողը շարժուն խրտուիլակ
մըն էր միայն , ինք չէր, այլ անհոգի
էակ մը, մարդու կերպարանքով:
Ինչպէս չտխրէր, երբ իր իսկ
զաւակներուն ձեռքով իր փոքրիկ
հայրենիքէն, իր մտերմիկ անկիւնէն
կ'աքսորուէր, կ'ըլլար անհայրենիք:
Ինչ տաք եւ պաղ օրեր տեսած էր այս
տունը, իր սիրոյ տաքուկ բոյնը:
Զաւակները մեծցած էին, տեղաւորուած, եւ իրենց սեփական
ընտանիքները կազմած: Գոհ էր
կեանքէն, բայց.....
Իրեն
ամենէն
շատ
ցաւ
պատճառողը աղջկան անտարբեր
կեցուածքն էր . ինք որ այդ աղջկան
հանդէպ միշտ տկարութիւն ունեցած
էր:
******************************
Շաբաթավերջերուն, երբ բոլորը

կը հաւաքուէին իրենց տունը,
թոռնիկները
մեծ
մամային
պատրաստած համեղ կերակուրները
կը լափէին:
Օր մը յանդգնեցաւ աղջկան
ըսելու.
-Աղջիկս
լաւ
կ'ըլլայ,
որ
պզտիկներուն համար, դուն ճաշ
պատրաստես, փոխանակ դուրսէն
պատրաստ կերակուր ապսպրելու:
Կը տեսնե՞ս հոս ինչ ախորժակով
կ'ուտեն:
-Նայէ՛ հայրիկ, ես օրական ութը
ժամ կ'աշխատիմ եւ սպառած կը
հասնիմ տուն: Զաւակներս պիտի
չմեռնին դուրսէն գնուած կերակուր
ուտելով: Մաման միշտ տունը եղած
է, ինծի պէս դուրսը չէ աշխատած:
Ժամանակները փոխուած են, բայց
դուն քու ժամանակիդ եւ քու աշխարհիդ մէջ մնացեր ես:
Աղջիկը իրաւունք ունէր : Հիմա
արհեստագիտութեան,
արագութեան, վազքի դար էր. եւ արհեստագիտութիւնը
իր
բոլոր
բարիքներով եւ մասամբ նորին, իր
տունէն ներս չէր թափանցած
տակաւին:
Սակայն յետագային՝ կնոջ փափաքին գոհացում տալու համար,
համակարգիչ մը գնած էր, եւ երկուքն
ալ իրենց աշխարհացրիւ բարեկամներուն հետ կրնային հաղորդակցիլ.
զիրար տեսնել պաստառի վրայ.եւ
հին օրերու կարօտը առնել: Ինչ
հրաշք էր:
Օր մը ուզեց իր տունը այցելել
գոնէ քանի մը ժամ: Հոգեբանը
չթելադրեց՝ նկատի առնելով իր
հոգեկան անկայուն վիճակը :
Աղջիկը բուն պատճառը ըսաւ:
- Տունը վարձու տուինք. մեզի
համար դժուար է ամէն ամիս այսքան
մեծ գումար վճարել:
Ուրեմն իր յիշատակներն ալ
իրեն պէս վտարանդի եւ թափառական եղած էին: Անոնցմէ իւրաքանչիւրը, որ բեկոր մըն էր իր
անցեալէն, արժանացած էր իր
ճակատագրին:
Ձայն չհանեց: Ինչ լաւ էր լռել
գիտնալ, չհակաճառել, չվիճիլ, խնդիր
չյարուցանել:
Օր մը հոգեբանը ուզեց իրեն հետ
հանդիպում մը ունենալ, գիտնալու
համար իր տպաւորութիւնը եւ
տրամադրութիւնը:
Դժկամութեամբ ընդունեց եւ
հազիւ բառեր մը մրթմրթաց քիթին
տակէն: Սիրտ չունէր իր ցաւերը այս
օտար մարդուն պատմելու:
Մեր
կեանքը
հիմա
կը
ղեկավարեն բժիշկները, հոգեբանները, ընկերաբանները եւ չեմ գիտեր
«ինչ»աբանները: Մենք իրենց հլու
հնազանդ աշակերտներն ենք կ'ըսէր
դժգոհութեամբ:
Սկիզբի օրերուն՝ զաւակներուն
այցելութիւնները եւ հրաւէրները
յաճախակի էին . սակայն կամացկամաց սկսան նօսրանալ, իր գլխուն
սպիտակ մազերուն պէս: Միշտ
պատրուակ մը, չքմեղանք մը կար:

ԳԳԳԳ ԳԳԳԳ ԳԳԳԳԳԳ
Մանաւանդ շատ կը կարօտնար
թոռնիկները, որոնք երբ գային, իրենց
զուարթ պոռչտուքներով, խնդուքներով եւ եռանդով կ'ողողէին, կը
շէնցնէին այդ մոխրագոյն շէնքը:
Միւս ծերերը նախանձով կը դիտէին
իրեն, երբ փոքրիկները շռնդալից
համբոյրներ կը դրոշմէին իր խամրած
այտերուն վրայ:
Անհաճոյ
եւ
անհանգիստ
վայրկեաններ էին իրեն համար, երբ
յաղթանդամ կին մը շաբաթը երեք
անգամ կու գար զինք լոգցնելու:
Հագուստները
հանելէ
յետոյ,
զգուշութեամբ զինք աթոռակի մը
վրայ կը նստեցնէր, կը լոգցնէր, կը
մաքրէր մարմինը, եւ գիշերանոցը կը
հագցնէր: «Մանկացած ծերուկ մըն
եմ» կը մտածէր իւրովի: Սկիզբը շատ
կ'ամչնար այս անծանօթ կնոջ առջեւ
մերկանալու, բայց կինը քմծիծաղով
ըսաւ.
-Ես քեզի պէս, օրական տասը
հոգի կը լոգցնեմ. պէտք չունիս ինձմէ
քաշուելու:
Երեկոյ մը, երբ պատրաստուած
էր զաւակներուն տունը երթալու,
վերջին վայրկեանին, իրեն իմացուցին, թէ կամքէ անկախ պատճառով պիտի չկարենային զինք
տանիլ:
Սրտնեղած՝ անկողինին վրայ
երկարեցաւ եւ սկսաւ դուրսը դիտել:
Արեւը իր վերջին շողերը հաւաքած՝
կը պատրաստուէր հրաժեշտ տալու
աշնանային մելամաղձոտ երեկոյին,
դեղնած, խշրտացող տերեւներուն եւ
կիսամերկ ծառերուն:
Յանկարծ այս պատկերը զինք
տարաւ, ուրիշ տեղ, ուրիշ ժամանակ:
Օր մը ծովեզերքը աւազին վրայ
նստած, ինք եւ իր սիրուհին ձեռք
ձեռքի տուած՝ դիտած էին արեւամուտի հրաշագեղ տեսարանը, որ իր
յիշողութեան մէջ անջնջելիօրէն
քանդակուած էր :
Ամբողջ հորիզոնը բռնկած էր
վառ կարմիրի եւ նարնջագոյնի բոլոր
երանգներով, որոնք տարածուած էին
երկնակամարին վրայ եւ անծայրածիր ովկիանոսի կապոյտին հետ կը
պարզէին գոյներու անզուգական
համանուագ մը : Բառերով կարելի
չէր նկարագրել այս փառաւոր եւ
աննման վերջալոյսը: Արեւը անշուք
եւ խեղճ չէր ուզեր բաժնուիլ այս
երկրագունտէն: Իր բոլոր գոյները կը
սփռէր,
իր
շքեղութիւնններով
կ'առինքնէր, կը շլացնէր աչքերը եւ
յետոյ կ'անհետանար:
-Ո՛վ Աստուած մարդուն ալ
շնորհէ՛ այս բացառիկ կարողութիւնը,- բացականչեց հոգիին խորքէն- արեւուն նման գեղեցիկ
վերջալոյս մը ունենալու: Գոնէ
ենթական միայն ի՛նք տեսնէ եւ զգայ,
թէ կրկին կ'երիտասարդանայ, կը
վերստանայ հին օրերու գեղեցկութիւնը,
թարմութիւնը,
ոյժը,
կայտառութիւնը, եւ հրապոյրը. եւ
յետոյ գոհ սրտով մեկնի այս
աշխարհէն:
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bienestar emocional

lider de system of the down

Estados mentales sin
interferencias

Planea un festival internacional
de rock en Armenia

En estos tiempos hay que andare con
cuidado a la hora de conocer a la gente. Algunas personas pueden llevarnos al engaño
desplegando un abanico de emociones positivas, alegrías y sonrisas, que según algunas teorías, podrían estar viciadas por
muchos elementos cognitivos, eficaces sin
duda para lograr objetivos, pero poco empáticos genuinamente desde lo emocional.
Una gran duda y una oportunidad de reflexión para las personas: logramos metas o
atendemos a las emociones o sentimientos
profundos.
Una de ellas es la llamada teoría de la
mente, definida como la habilidad para atribuir estados mentales para sí mismo y hacia
los demás, teniendo en cuenta los aspectos
perceptuales, cognitivos y de empatía con
las circunstancias del entorno. Es decir las
personas tenemos estados mentales: opinio
nes, creencias, deseos, intenciones. Si lo relacionamos con los grupos sociales pueden
aparecer personas que asumen la convicción de actuar sobre la base de lo “que el
otro quiere”, es decir prediciendo o interpretando sus deseos.
Cuando un individuo tiene mayor empatía cognitiva que emocional, suele identificar las emociones del otro, pero no se ve
implicado en ella, la asume para actuar de
un modo determinado, casi como en reemplazo de la acción que la persona que observa no puede ejercer por las
circunstancias que fueren. En cambio,
cuando hay empatía afectiva, la persona entiende, comparte, se ve implicada en la
emoción brinda posibilidades de resolución que lo incluyen, aunque desde un
punto objetivo y real “no sea su problema”.
Para que esto ocurra es necesario una
intención previa de autoconocimiento, una
tarea de trabajo personal que no todas las
personas están dispuestas a asumir. El buen
trabajo que se desea hacer hacia los demás,
debe sin lugar a dudas comenzar por uno,
para que sea genuino desde la congruencia.
Caer en el debate de resoluciones a
problemas puede transformarse en una espiral dialéctica que no conduce a ningún
lado, solo contribuye a confundir y enojar;
prolongando situaciones de conflicto que a
veces se expresan en silencio. Para utilizar
una metáfora, diría que es un conflicto que
va viajando por el interior de uno en forma
de puntos suspensivos; pasa de la mente al
cuerpo somatizando dolencias y no encuentra el punto final para arrancar de
nuevo, con mayúsculas, como para continuar con la metáfora.

Así, los cambios que se proponen
van siguiendo un mismo patrón de conducta y se reemplazan personas que con
mejores habilidades cognitivas van siendo
poseedoras de nuevas verdades sobre lo
“que se quiere”.
La teoría de la mente como habilidad
del ser humano debería estar puesta al servicio de la compasión, del altruismo y de la
amabilidad nacida desde lo legítimo del ser,
de aquellos que han incorporado estos valores a su personalidad.
Entonces, es importante saber que la
personalidad de un individuo se construye
a través de las influencias que lo rodean, las
historias, costumbres y modo de comportamientos adquiridos e introyectados desde la
infancia, razón por la cual -para cambios
genuinos que nos conduzcan en la mejor dirección- es necesario revisar las dinámicas
de la educación en el ámbito familiar en
primer lugar y luego, en el escolar.
Contrariamente a lo que se supone en
general, la personalidad no es un tatuaje o
una marca indeleble. Cuando decimos “yo
soy así” casi como una imposición para ser
aceptado, debemos tener en cuenta que si
“ese ser así” trae algunos inconvenientes,
estamos habilitados para transformar algo
en nosotros, rasgos que no nos gustan y que
otras personas nos hacen notar que resultan
poco efectivos para relacionarse.
Los cambios no siempre deben generarse después de circunstancias poco favorables; muchas veces pequeños cambios
realizados con consciencia y en forma progresiva nos permiten alcanzar estados de
satisfacción personal y de felicidad.
Si somos capaces de conocer nuestros
propios sentimientos y reacciones a las
emociones, será menos probable que otras
personas puedan manipular nuestros sentimientos, deseos y emociones.
Siguiendo el razonamiento de la teoría
de la mente, podríamos pensar que las mejores relaciones se concretan cuando no interferimos en los estados mentales de los
otros, por el contrario cuando favorecemos
empáticamente la posibilidad de expresión
de las personas, atendiendo a su creatividad
ilimitada y a su espontaneidad, que es en
esencia la misma que puede estar conformando nuestra personalidad, tal vez con habilidades cognitivas distintas, pero con
valores inherentes a la condición humana
en su estado más puro.
Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com

Agenda
JULIO:
- Sábado 1, 13 hs.: Gran almuerzo familiar festejando el Mes del Amigo en
Aintab. Organiza: Comisión de Damas. Reservas: 4552-1909; 15-40716262
(María Isabel); 4641-6040; 15-6461-0449 (Lucía)
AGOSTO:
- Sábado 26, 16 hs.: Tradicional té de celebración del Día de la Madre Armenia en Vicente López. Organiza: Comisión de Damas. Arenales 1631, V. López.

Serj
Tankian,
líder de la banda de
rock "System of a
Down" programa realizar un Festival de
Rock en Armenia.
Tankian compuso
un tema para el acto
consagratorio del Premio Aurora, cuya primera edición tuvo
lugar el 24 de abril del
año pasado en Ereván.
Tankian, que felicitó al ganador de este año, Tom Catena, a través de un video, sostuvo que "cualquier grupo de gente que haya sufrido inmensamente, ya sea por genocidio
u otro tipo de catástrofes humanas, debe sentir compasión y comprender el dolor mejor
que cualquier otro".
Nacido en El Libano, Tankian tuvo abuelos que sobrevivieron al genocidio gracias
a algunos turcos solidarios y al orfanato de misioneros americanos. En muchas ocasiones,
la estrella del rock manifestó que "lamentablemente, la gente no aprende del dolor de sus
antepasados.
Es muy desagradable que gente que ha sufrido inmensamente, cuyos abuelos han
sufrido tanto, aun tengan una posición egoísta y sean miopes en ver su vida y en la forma
en que gastan su dinero".
Deseoso de hacer algo más por Armenia, tiene planeado organizar un festival internacional de rock.
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instalacion itinerante

“GABRINK ԿԱՊՐԻՆՔ VIVIMOS”
en el Marie Manoogian
El 22 de mayo ppdo, en el Marie Manoogian, con mucha alegría, recibimos la
instalación artística dedicada al 102º aniversario del genocidio armenio: “GABRINK ԿԱՊՐԻՆՔ VIVIMOS”.
Con el propósito de trascender el
dolor para transformarlo en vida fecunda,
el Centro Cultural Tekeyán propició la realización de este proyecto, cuyo título y
mensaje lo dice todo.

todos los alumnos de Nivel Inicial y Primario, recorrieron la muestra, observaron las
letras y escucharon las explicaciones de los
artistas.
“Eternamente orgullosos de ser quienes somos, esta es nuestra manera de honrar la vida.” dice el texto curatorial de
Diana Dergarabetian.
Para estos artistas “ԿԱՊՐԻՆՔ Gabrink – Vivimos es un grito desahogado; es
la reafirmación de nuestra férrea voluntad
de vivir, crecer, desarrollarnos, construir y
florecer; es un canto a la vida; es un homenaje a lo que somos capaces de hacer aún
en las condiciones más adversas; es también una apuesta al futuro y es un ¡gracias!
al legado y un compromiso; es una historia
que escribimos día a día”

Se trata de letras armenias, de 1,5 mts
de altura, que forman esta palabra, y que
fueron intervenidas por distintos artistas
plásticos de origen armenio: Gladys Apkarian; Mariana Artinian; Alejandro Avakian; Alicia
Keshishian;
Mirta
Kirbassian; Beatriz Margossian; Ester
Nazarian; Julia Pazos Matiossian; Rose

CONVOCATORIA
El Centro Cultural Tekeyán invita
a familias de nuestra comunidad que en la actualidad cuenten con

sus CUATRO GENERACIONES
(bisabuelos, abuelos, padres e hijos)
a comunicarse por teléfono al 4771-2520 / 4773-0314 (Sra. Diana)
o por mail a: centroculturaltekeyan@gmail.com
¡Muchas gracias!

Tateossian; Isabel Yousoufian y Nadine
Youssefian. Fue emplazado en la calle Armenia, frente a la iglesia, el pasado 24 de
abril, cuando se cumplieron 102 años del
Genocidio.
Armada en el patio de nuestro colegio,

La instalación es un testimonio de que
pese a todo lo padecido, los armenios
viven, ¡Vivimos!
Nivel Inicial y Primaria
IMM

