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Եր կու խօսք
Ձեզ ենք ներ կա յաց նում «Հայ Դա տի տա րե գիրք 2020»-ը, ո րը լի նե լու է ա մէ նա մեայ։ Այն հա մա ռօտ ամ-

փո փում է Հայ Յե ղա փո խա կան Դաշ նակ ցու թեան Հայ Դա տի յանձ նախմ բե րի եւ գրա սե նեակ նե րի ցան ցի 

տո ւեալ տա րո ւայ գոր ծու նէու թեան կա րե ւո րա գոյն աշ խա տանք նե րը։

2020 թւա կա նը հա յու թեան, Հա յաս տա նի եւ Ար ցա խի Հան րա պե տու թիւն նե րի հա մար ե ղաւ փո թոր կա-

լի։ Յու լի սեան Տա ւու շեան կռիւ նե րը, եւ յատ կա պէս Սեպ տեմ բե րի 27-ին, Թուր քիա յի եւ վարձ կան ա հա բե-

կիչ նե րի մաս նակ ցու թեամբ՝ Ադր բե ջա նի կող մից Ար ցա խի դէմ սան ձա զեր ծո ւած պա տե րազ մը յան գեց րին 

հա զա րա ւոր մարդ կա յին զո հե րի, վի րա ւոր նե րի, տե ղա հա նո ւած նե րի եւ տա րած քա յին կո րուստ նե րի։ Հա-

յու թիւ նը յայտ նո ւեց ամ բող ջա պէս նո՛ր ի րա կա նու թեան, նո՛ր վտանգ նե րի ու նո՛ր մար տահ րա ւէր նե րի առ ջեւ։

Ամ բողջ տա րո ւայ ըն թաց քում, Հայ Դա տի յանձ նախմ բերն ու գրա սե նեակ նե րը ոչ միայն շա րու նա կե ցին 

ի րենց նա խած րագ րո ւած աշ խա տանք նե րը, այ լեւ, 44-օ րեայ պա տե րազ մով պայ մա նա ւո րո ւած, նո՛ր թափ 

հա ղոր դե ցին ի րենց գոր ծու նէու թեա նը, ո րը բնա կա նա բար ազ դո ւեց նաեւ տա րեսկզ բից Covid-19-ով ստեղ-

ծո ւած տե ղա շար ժի ու հրա պա րա կա յին հա ւաք նե րի սահ մա նա փա կում ե րից եւ մարդ կա յին յա րա բե րու-

թիւն նե րի նոր ի րադ րու թիւ նից։

Ծ րագ րո ւած էր 1920 թ. Սեւ րի պայ մա նագ րի եւ Հա յաս տան- Թուր քիա սահ մա նի մա սին ԱՄՆ նա խա գահ 

Վուտ րօ Վիլ սո նի ի րա ւա րար վճռի 100-ա մեակ նե րը նշել մեծ հնչե ղու թեամբ՝ Սեւ րից Վա շինգ տոն ու Ե րե ւան։ 

Հա մա վա րակն ու 44-օ րեայ պա տե րազ մը սահ մա նա փա կե ցին այդ ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը։

Տա րեգր քում, ինչ-ինչ պատ ճառ նե րով, տեղ չեն գտել մի քա նի երկր նե րի Հայ Դա տի յանձ նախմ բե րի, 

Հ.Յ.Դ. Բիւ րո յի Ե րի տա սար դա կան գրա սե նեա կի ար տա քին յա րա բե րու թիւն նե րի եւ Հայ Դա տի հա մա կար-

գին մաս կազ մող եր կու հիմ արկ նե րի (Ե րե ւա նում գոր ծող «Ա րեւմ տա հա յաս տա նի եւ ա րեւմ տա հա յու թեան 

հար ցե րի ու սում ա սի րու թեան կենտ րոն» [akunq.net], եւ Վա շինգ տո նում գրան ցո ւած «Ար դա րու թեան եւ 

մար դու ի րա ւունք նե րի ի րա ւա կան կենտ րոն» [armenianlegal.org]) աշ խա տանք նե րի ամ փոփ զե կոյց նե րը։ Այս 

բաց թո ղու մը սրբագր ւե լու է «Հայ Դա տի տա րե գիրք 2021»-ում։

Մինչ այդ, կա րող էք Հայ Դա տի աշ խա տանք նե րին հե տե ւել տա րեգր քում նշո ւած կայ քե րի եւ սոց ցան-

ցե րի է ջե րի մի ջո ցով։

Հայ Դա տի Կենտ րո նա կան գրա սե նեակ

22 Նո յեմ բե րի, 2021 թ.
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Հայ Դա տի յանձնախմբի  
հիմ ադ րու թիւ նը

Հ. Յ. Դաշ նակ ցու թեան Հայ Դա տի յանձ նախմ-

բերն այդ ա նու նով գոր ծում են ա ռա ւել քան 75 

տա րի, սկսած 1944 թւա կա նից, սա կայն դրանց 

ա կունք ներն ա ւե լի վաղ ժա մա նակ նե րից են գա-

լիս: Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ա ւար տին Ա մե-

րի կա յի Միա ցեալ Նա հանգ նե րում կազմ ւած 

«Հա յաս տա նի ան կա խու թեան ա մե րի կեան կո-

մի տէն», իսկ Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ցու մից 

յե տոյ` նաեւ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թեան 

պատ ւի րա կու թիւ նը» ե ղել են այն կա ռոյց նե րը, 

ո րոնց մի ջո ցով Հայ Յե ղա փո խա կան Դաշ նակ-

ցու թիւ նը մի ջազ գա յին մա կար դա կով վա րում էր 

քա ղա քա կան, յա րա բե րա կան եւ քա րոզ չա կան 

աշ խա տանք ներ՝ յա նուն հայ ժո ղովր դի ի րա-

վունք նե րի մի ջազ գա յին ճա նաչ ման եւ Հա յաս-

տա նի ան կա խու թեան:

Երկ րորդ աշ խար հա մար տի ա ւար տին, 1944 թ. 

Ա մե րի կա յի Միա ցեալ Նա հանգ նե րում Հ. Յ. Դաշ-

նակ ցու թիւ նը կազ մեց Հայ Դա տի յանձ նա խումբ 

(Armenian National Committee), ո րը Նիւ Եօր քում ու-

նե ցաւ գրա սե նեակ եւ հայ ժո ղովր դի ի րա ւունք նե րի 

խնդի րը ներ կա յաց րեց նո րա կազմ Միա ւոր ւած Ազ-

գե րի Կազ մա կեր պու թեա նը։

Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան յի սու նա մեա կի ա ռի-

թով Ս փիւռ քի բո լոր հա մայնք նե րում Դաշ նակ ցու-

թիւ նը կազ մեց յա տուկ յանձ նախմ բեր, ո րոնք էլ այ-

նու հե տեւ կոչ ւե ցին ՀՅԴ Հայ Դա տի յանձ նախմ բեր 

եւ առ այ սօր գոր ծում են աշ խար հի շուրջ ե րե սուն 

երկր նե րում:

1947 թ. Բոս թո նում, Սի մոն Վ րա ցեա նի խմբագ-

րու թեամբ լոյս տես նող «Հայ րե նիք տա րե գիրք-

տօ նա ցոյց» գրքում լոյս է տե սել հե տաքր քիր մի 

յօդ ւած՝ Հայ Դա տի յանձնախմբի հիմ ադ րու թեան 

կա պակ ցու թեամբ։ Այն ներ կա յաց նում է ժա մա նա-

կի ազ գա յին-քա ղա քա կան ա ռա ջադ րանք ներն ու 

Հայ Դա տի յանձնախմբի հիմ ադ րու թեան եւ հե-

տա գայ գոր ծու նէու թեան նպա տակ ներ րը։ Յօդ ւա ծը 

նոյ նու թեամբ ներ կա յաց ւած է Հայ Դա տի Կենտ րո-

նա կան խորհր դի www.ancnews.info կայքում:

Հայ դա տի յանձ նախմ բե րը
Հայ Դա տի կա ռոյ ցը բաղ կա ցած է շուրջ 9 տաս-

նեա կի հաս նող եւ աշ խար հի շուրջ ե րե սուն երկ րում 

գոր ծող տա րա ծաշր ջա նա յին, շրջա նա յին, նա հան-

գա յին եւ քա ղա քա յին մա կար դակ նե րի վրայ գոր-

ծող յանձ նախմ բե րից։

Տա րա ծաշր ջա նա յին յանձ նախմ բեր

Հայ Դա տի տա րա ծաշր ջա նա յին յանձ նա-

խմբերն են Ա մե րի կա յի Միա ցեալ նա հանգ նե րի, 

Եւ րո պա յի, Հա րա ւա յին Ա մե րի կա յի, Ռու սաս տա նի, 

Մեր ձա ւոր Ա րե ւել քի յանձ նախմ բե րը, ո րոնք բո-

լորն էլ ու նեն Հայ Դա տի գրա սե նեակ ներ։

Շր ջա նա յին յանձ նախմ բեր

Հայ Դա տի շրջա նա յին յանձ նախմ բեր են գոր-

ծում Կա նա դա յում, Աւստ րա լիա յում, ԱՄՆ Ա րեւմ-

տեան եւ Ա րե ւե լեան ա փե րում, Լի բա նա նում, 

Ու րուգ վա յում, Բ րա զի լիա յում, Աւստ րիա յում, Բել-

գիա յում, Բուլ ղա րիա յում, Կիպ րո սում, Ֆ րան սիա-

յում, Գեր մա նիա յում, Յու նաս տա նում, Միա ցեալ 

Թա գա ւո րու թիւ նում, Ի տա լիա յում, Նի դեր լանդ-

նե րում, Լե հաս տա նում, Իս պա նիա յում, Շ ւե դիա-

յում, Ե գիպ տո սում, Երուսաղէմում, Ի րա նում (Թեհ-

րա նում եւ Նոր Ջու ղա յում), Սի րիա յում, Ի րա քում, 

Ա րա բա կան Միա ցեալ Է մի րու թիւն նե րում, Քու վէյ-

թում եւ այ լուր։

Նա հան գա յին եւ քա ղա քա յին յանձ նախմ բեր

Հայ Դա տի հա մա կար գում նա հան գա յին կամ 

քա ղա քա յին յանձ նախմ բեր են կոչ ւում մեր այն 

յանձ նախմ բե րը, ո րոնց գոր ծու նէու թեան տի րոյթն 

ընդգր կում է ո րե ւէ պե տու թեան ո րե ւէ նա հան գի 

կամ քա ղա քի տա րած քը։ Այդ պի սի յանձ նախմ բեր 

http://www.ancnews.info
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Հայ Դա տի յանձնախմբի հիմ ադ րու թիւ նը 

շատ կան յատ կա պէս Ա մե րի կա յի Միա ցեալ նա-

հանգ նե րում եւ Կա նա դա յում։

Հայ Դա տի տա րա ծաշր ջա նա յին 

գրա սե նեակ նե րը

Մի ջազ գա յին քա ղա քա կան կեան քի կա րե ւոր 

մայ րա քա ղաք նե րում` Վա շինգ տո նում, Բ րիւ սէ լում, 

Մոսկ ւա յում եւ Բէյ րու թյում վեր ջին տաս նա մեակ-

նե րում գոր ծում են Հայ Դա տի գրա սե նեակ ներ: 

Դ րանք, պայ մա նա ւոր ւած գոր ծու նէու թեան տի րոյ-

թի լայն ընդգրկ մամբ, Հայ Դա տի հա մա կար գում 

կոչ ւում են տա րա ծաշր ջա նին գրա սե նեակ ներ։

Տա րա ծաշր ջա նա յին գրա սե նեակ նե րից զատ, 

Հայ Դա տի գրա սե նեակ ներ են գոր ծում նաեւ այլ 

երկր նե րում եւ տա րածք նե րում, օ րի նակ Սիդ նէ յում, 

ԱՄՆ Ա րեւմ տեան եւ Ա րե ւե լեան ա փե րում` հա մա-

պա տաս խա նա բար Գ լեն դէ լում եւ Վոթր թաու նում, 

Օտ տա ւա յում, Տո րոն տո յում, Բո ւե նոս Այ րե սում, Փա-

րի զում, Ա թեն քում եւ այ լուր։

Հայ Դա տի նպա տակ ներն ու քա ղա
քա կան ա ռաջ նա հեր թու թիւն նե րը

Ներ կա յումս, պայ մա նա ւոր ւած հա մայն հա յու-

թեա նը ա ռե րես ւած մար տահ րա ւէր նե րով, ՀՅԴ Հայ 

Դա տի քա ղա քա կան-մար տա վա րա կան ա ռաջ-

նա հեր թու թիւն նե րը նե րա ռում են հե տե ւեալ չորս 

խմբե րը։

 ̂ Ար ցա խեան հիմն ախն դիր

 ̂ Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան ճա նաչ

ման, դա տա պարտ ման եւ հա տուցման 

գործընթաց

 ̂ Մի ջազ գա յին միջ պե տա կան յա րա

բե րու թիւն նե րում եւ խորհր դա րա նա

կան դի ւա նա գի տու թեան հար թակ նե

րում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թեանն 

օ ժան դա կու թիւն

 ̂ Արցախի Հանրապետութեան տարած քա

յին ամբողջականութեան վերականգնում 

եւ անկախութեան ճանաչում

Հայ Դա տի ձեռք բե րում ե րը
Հայ Դա տի յանձ նախմ բե րի եւ գրա սե նեակ նե րի 

գոր ծու նէու թեան ար դիւն քում հայ կա կան սփիւռ քը 

ստա ցաւ ու րոյն քա ղա քա կան դի մա գիծ եւ վե րած-

ւեց մի ջազ գա յին յա րա բե րու թիւն նե րում քա ղա քա-

կան գոր ծօ նի։

Մի ջազ գա յին յա րա բե րու թիւն նե րի եւ սփիւռ քե րի 

աշ խար հահռ չակ բազ մա թիւ հե տա զօ տող ներ (Յո-

սի Շէյն, Ռո բերտ Կո հեն, Գ. Շե ֆեր, Ս. Հան թինգ թոն 

եւ ու րիշ ներ) հայ կա կան սփիւռ քը դա սում են ա մե-

նաազ դե ցիկ լաբ բիս տա կան կա ռոյց ներ ու նե ցող 

սփիւռ քե րի շար քին, ո րոնց քա նակն աշ խար հում 

այն քան էլ մեծ չէ։ Ըն դուն ւած է կար ծել, որ, օ րի նակ 

Ա մե րի կա յի Միա ցեալ Նա հանգ նե րում, հայ կա կան 

լաբ բին իր ազ դե ցու թեամբ զի ջում է միայն հրեա-

կան լաբ բիին։

1944 թւա կա նի վեր ջից սկսւած Հայ Դա տի 

յանձ նախմ բե րի գոր ծու նէու թիւ նը սե փա կան պե-

տու թիւն չու նե ցող, բայց պե տա կա նու թեան վե-

րա կանգն ման ե րա զը պա հող, ազ գա յին ե րա-

զանք ներ ու նպա տակ ներ ու նե ցող տա րա գիր 

ժո ղովր դի քա ղա քա կան ար դար հա ւակ նու թիւն-

նե րի ճիչն էր։ Հա յաս տա նի Խորհր դա յին Սո ցիա-

լիս տա կան Հան րա պե տու թիւ նը հաս կա նա լի 

պատ ճառ նե րով կաշ կանդ ւած էր մեր ժո ղովր դի 

ազ գա յին շա հե րի ու նպա տակ նե րի բարձ րա-

ձայն ման, դրանց հաս նե լու կոնկ րետ քայ լե րի 

ի րա կա նաց ման գոր ծում։ Այդ պայ ման նե րում մեր 

ժո ղովր դի նւի րա կան նպա տակ ներն ու ե րազ նե-

րը վառ պա հող, մա տաղ սերն դի դաս տիա րակ-

մամբ, ե րի տա սար դու թեան քա ղա քա կա նաց-

մամբ զբաղ ւող հիմ նա կան կազ մա կերպ ւած ու ժը 

հայ կա կան սփիւռքն էր՝ ի դէմս իր գոր ծու նէու-

թեան քա ղա քա կան բա ղադ րի չի՝ էթ նիկ լաբ բին-

գի կամ հայ կա կան շա հե րի պաշտ պա նու թեան 

կազ մա կեր պու թիւն նե րի։

Հայ Դա տի ձեռք բե րում նե րը քա ղա քա կան 

հար թու թեան վրայ յատ կանշ ւե ցին Հա յոց Ցե ղաս-

պա նու թեան խնդրի մի ջազ գայ նա ցու մով, այ նու-

հե տեւ մի ջազ գա յին ճա նա չու մով, իսկ 1988թ.-ից 

զու գա հե ռա բար ձեռք բե րում ներ գրանց ւե ցին 

նաեւ ղա րա բա ղեան շարժ ման ար դիւն քում Ար-

ցա խի պե տու թեանն ու ժո ղովր դին օ ժան դա-

կու թեան աշ խա տանք նե րում։ Ղա րա բա ղեան 

հիմ նախնդ րի՝ հան րա յին դի ւա նա գի տու թեան 

մա կար դա կում սպա սար կու մը դար ձաւ Հայ Դա-

տի գոր ծու նէու թեան ան կիւ նա քա րա յին ա ռա-

ջադ րանք նե րից մէ կը։
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Ըստ այդմ ա ռա ջար կում ենք, ստո րեւ հա-

կիրճ ծա նո թա նալ Հայ Դա տի գոր ծու նէու թեան 

ա ռանց քա յին եր կու խնդիր նե րի՝ Հա յոց Ցե ղաս-

պա նու թեան մի ջազ գա յին ճա նաչ ման եւ Ար ցա խի 

շա հե րի պաշտ պա նու թեան գոր ծում հիմ ա կան 

ձեռք բե րում ե րին։

Մի ջան կեալ նշենք, որ այս ո լորտ նե րում ձեռք 

բեր ւած ար դիւն քե րը նաեւ ե րախ տիքն են Հա յաս-

տա նի Հան րա պե տու թեան դի ւա նա գի տա կան 

ներ կա յա ցուց չու թիւն նե րի, ՀՀ եւ ԱՀ ԱԳՆ կենտ րո-

նա կան ապարատների եւ հայ կա կան սփիւռ քի 

բազ մա թիւ այլ կազ մա կեր պու թիւն նե րի, միու թիւն-

նե րի եւ ան հատ նե րի։

Ար ցա խեան հիմ ախն դիր

artsakhforum.org

Ար ցա խի բա րե կամն ե րի «Pro Artsakh»  

մի ջազ գա յին ցան ցի ստեղ ծում

2019 թ. հոկ տեմ բե րի 11-ին Ս տե փա նա կեր տում 

կա յա ցաւ «Հա մա գոր ծակ ցու թիւն յա նուն ար դա րու-

թեան եւ խա ղա ղու թեան» խո րագ րով Ար ցա խի բա-

րե կամ ե րի հա մա ժո ղով, ո րի նպա տակն էր ընդ-

լայ նել եւ ամ րապն դել Ար ցա խի Հան րա պե տու թեան 

ա պա կենտ րոն հա մա գոր ծակ ցու թիւնն օ տա րերկ-

րեայ պե տու թիւն նե րի տար բեր շրջան նե րի եւ քա-

ղաք նե րի հետ, նոր ազ դակ եւ գործ նա կան բնոյթ 

հա ղոր դել Ար ցա խի ար դէն առ կայ մի ջազ գա յին 

կա պե րին, ինչ պէս նաեւ ստեղ ծել Ար ցա խին ա ջակ-

ցող սու բիեկտ նե րին, քա ղա քա կան եւ հա սա րա կա-

կան գոր ծիչ նե րին միա ւո րող մի ջազ գա յին ցանց։

Հա մա ժո ղո վին մաս նակ ցե ցին տար բեր երկր-

նե րում գոր ծող Ար ցա խի հետ խորհր դա րա նա կան 

բա րե կա մու թեան խմբե րի եւ շրջա նակ նե րի, ինչ պէս 

նաեւ քա ղա քա կան եւ հա սա րա կա կան կա ռոյց նե րի 

ներ կա յա ցու ցիչ ներ, պատ ւի րա կու թիւն ներ Ար ցա-

խի ան կա խու թիւ նը ճա նա չած կամ Ար ցա խի հետ 

հա մա գոր ծակ ցող օ տար պե տու թիւն նե րի վար չա-

տա րած քա յին միա ւոր նե րից. ընդ հա նուր՝ շուրջ 30 

երկր նե րից ա ւե լի քան 150 քա ղա քա կան-հա սա րա-

կա կան գոր ծիչ ներ եւ մտա ւո րա կան ներ։

Հա մա ժո ղո վի քննար կում երն անց կաց ւե ցին 

եր կու թե մա նե րի շուրջ.

ա) «Ար ցա խի ժո ղովր դի ինք նո րոշ ման 

ի րա ւուն քը եւ խա ղաղ կար գա ւոր ման 

գոր ծըն թա ցը».

բ) «Ար ցա խի Հան րա պե տու թեան  

մի ջազ գա յին կա պե րի ընդ լայն ման  

հնա րա ւո րու թիւն նե րը տնտե սա կան,  

մշա կու թա յին եւ գի տակր թա կան ո լորտ նե

րում՝ Ար ցա խի մե կու սաց մանն ուղղ ւած  

Ադր բե ջա նի քա ղա քա կա նու թեա նը դի մագ

րա ւե լու նպա տա կով»։

Հա մա ժո ղովն ըն դու նեց հռչա կա գիր, ո րով յայ-

տա րար ւել է «Պ րօ Ար ցախ» մի ջազ գա յին ցանց 

ստեղ ծե լու մա սին՝ մի ջազ գա յին հար թակ նե րում 

Ար ցա խի մա սին տե ղե կաց ւա ծու թիւ նը բարձ րաց-

նե լու, նրա ժո ղովր դի օ րի նա կան շա հե րը պաշտ-

պա նե լու, մի ջազ գա յին գոր ծըն թաց նե րում Ար ցա խի 

ներգ րաւ մանն ա ջակ ցե լու նպա տա կով։

Ներ կա յումս «Pro Artsakh» ցան ցի աշ խա տանք-

նե րը հա մա կարգ ւում են ՀՅԴ Բիւ րո յի Հայ Դա տի 

Կենտ րո նա կան գրա սե նեա կի կող մից։

Ար ցա խի Հան րա պե տու թեան մի ջազ գա յին 

յա րա բե րու թիւն նե րի զար գա ցում

Ար ցա խի Հան րա պե տու թեան ան կա խու թեան 

ճա նաչ ման հա մար Հայ Դա տի յանձ նախմ բե րի եւ 

գրա սե նեակ նե րի կող մից կա տար ւում են հսկա-

յա ծա ւալ աշ խա տանք ներ, ո րոնք թէեւ վերջ նարդ-

յուն քում չեն հան գեց րել ԱՀ` որ պէս մի ջազ գա յին 

ի րա ւուն քի սու վե րեն սու բիեկ տի ճա նաչ մա նը, այ նո-

ւա մե նայ նիւ, շօ շա փում են մի ջազ գա յին ճա նաչ ման 

այլ մա կար դակ ներ, ինչ պի սիք են ա պա կենտ րոն 

ճա նա չու մը, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար-

մին նե րի շրջա նակ նե րում ա պա կենտ րոն հա մա գոր-

ծակ ցու թիւ նը եւ միջ խորհր դա րա նա կան յա րա բե-

րու թիւն նե րը: Կա տար ւած ու յըն թացս ի րա կա նաց ւող 

աշ խա տանք ներն էա կա նօ րէն բարձ րաց նում են Ար-

ցա խի Հան րա պե տու թեան մի ջազ գա յին վարկն ու 

հե ղի նա կու թիւ նը, ար տա քին մի ջա վայ րում ձե ւա ւո-

http://artsakhforum.org 
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Հայ Դա տի յանձնախմբի հիմ ադ րու թիւ նը 

րում են հա կա մար տու թեան օ բիեկ տիւ ըն կա լում եւ 

հող են նա խա պատ րաս տում ԱՀ վերջ նա կան ճա-

նաչ ման մեկ նար կի հա մար:

Ընդ հան րա պէս կա րե լի է ա ռանձ նաց նել Ար ցա-

խի Հան րա պե տու թեան մի ջազ գա յին ճա նաչ մանն 

ուղղ ւած ար տա քին քա ղա քա կա նու թեան` որ պէս 

ան կախ գոր ծըն թա ցի անշր ջե լիու թեան եւ դրան 

այ լընտ րան քի բա ցա կա յու թեան ցու ցի չի ե րեք 

ուղ ղու թիւն`

1. ա պա կենտ րոն հա մա գոր ծակ ցու թիւն,

2. միջ խորհր դա րա նա կան 

դի ւա նա գի տու թիւն,

3. ա պա կենտ րոն ճա նա չում:

Ար ցա խի հար ցով հայ կա կան լաբ բիի աշ խա-

տան քա յին հիմ ա կան ուղ ղու թիւն նե րից մէ կը Ար-

ցա խի եւ աշ խար հի տար բեր երկր նե րի բա զում 

հա մայնք նե րի մի ջեւ ա պա կենտ րոն հա մա գոր-

ծակ ցու թեան հաս տատ մա նը նպաս տելն ու այդ 

հա մա գոր ծակ ցու թիւ նը զար գաց նելն է: Ն ման յա-

րա բե րու թիւն նե րը էա կա նո րեն նպաս տում են ու-

ղիղ շփում ե րով պայ մա նա ւոր ւած բա րե կա մա կան 

կա պե րի ամ րապնդ մա նը տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի 

հետ: Ն ման գոր ծըն թաց նե րը նպաս տում են նաեւ 

Ար ցա խի տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման հա մա-

կար գի կա յաց մա նը, ինչ պէս նաեւ մշա կու թա յին, 

կրթա կան, սպոր տա յին եւ ա ռեւտ րա յին տա րաբ-

նոյթ ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա նը:

Հայ Դա տի յանձ նախմ բե րի ու գրա սե նեակ նե-

րի աշ խա տանք նե րի շնոր հիւ, ինչ պէս նաեւ պե-

տա կա նա շի նու թեան գոր ծըն թա ցում ձեռք բեր ւած 

յա ջո ղու թիւն նե րով պայ մա նա ւոր ւած՝ ո րո շա կի յա-

ջո ղու թիւն ներ է գրան ցել նաեւ ԱՀ մի ջազ գա յին ճա-

նաչ ման գոր ծըն թա ցը:

Էա կան յա ջո ղու թիւն ներ են գրանց ւել նաեւ Ար-

ցա խի Հան րա պե տու թեան Ազ գա յին ժո ղո վի ար-

տա քին յա րա բե րու թիւն նե րի ընդ լայն ման տե սան-

կիւ նից։ Մաս նա ւո րա պէս, ներ կա յումս Ար ցա խի 

Հան րա պե տու թեան Ազ գա յին ժո ղո վը ի դէմս հա-

մա տեղ բա րե կա մու թեան խմբե րի եւ շրջա նակ նե-

րի, միջ խորհր դա րա նա կան գոր ծակ ցու թիւն ու նի 

Եւ րո պա կան Խորհր դա րա նի, Ֆ րան սիա յի Սե նա-

տի, Լիտ վա յի Սէյ մա սի, Բել գիա յի ֆլա ման դա խոս 

եւ ֆրան սիա խօս խորհր դա րան նե րի, Կա նա դա յի 

Հա մայնք նե րի պա լա տի եւ Աւստ րա լիա յի Խորհր-

դա րա նի մի ջեւ։

Ինչ վե րա բե րում է Ար ցա խի եւ աշ խար հի տար-

բեր քա ղաք նե րի մի ջեւ ա պա կենտ րոն հա մա-

գոր ծակ ցու թեան հաս տատ մա նը, ա պա ներ կայ 

դրու թեամբ Ար ցա խի տար բեր հա մայնք նե րի հետ 

միջ հա մայն քա յին ա պա կենտ րոն հա մա գոր ծակ-

ցու թեան յու շագ րեր ստո րագ րած ֆրան սիա կան, 

ա մե րի կեան, լի բա նա նեան, իս պա նա կան, բրա զի-

լա կան քա ղաք նե րի թի ւը հաս նում է շուրջ 25-ի։

Ինչ վե րա բե րում է ա պա կենտ րոն ճա նաչ մա-

նը, ա պա մին չեւ 2020 թւա կա նի սեպ տեմ բե րի 27-

ից սկսւած ադր բե ջա նա թուր քա կան ագ րե սիան, 

Ար ցա խի Հան րա պե տու թեան ան կա խու թիւ նը/

ինք նո րոշ ման ի րա ւուն քի ի րա ցու մը ճա նա չել էին 
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Բաս կե րի երկ րի խորհր դա րա նը, ա մե րի կեան 8 

նա հանգ, 4 քա ղաք, աւստ րա լիա կան մէկ նա հանգ։ 

Սեպ տեմ բե րի 27-ից յե տոյ Ար ցա խի Հան րա պե-

տու թեան ան կա խու թեան ա պա կենտ րոն ճա նաչ-

ման մա կար դա կը շեշ տա կի ա ւե լա ցաւ՝ ընդգր կե-

լով ա մե րի կեան ու աւստ րա լիա կան նա հանգ նե րի, 

եւ րո պա կան շուրջ 30 քա ղաք նե րի։ Ներ կա յումս Ար-

ցա խի Հան րա պե տու թեան ան կա խու թիւ նը ճա նա-

չած ա մե րի կեան նա հանգ նե րի թի ւը 10 է։

Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան  
մի ջազ գա յին ճա նա չում

1925-1923 թթ. Օս մա նեան Կայս րու թեան կող մից 

հե տե ւո ղա կա նօ րէն ծրագ րա ւոր ւած եւ ա ռան ձա յա-

տուկ վայ րա գու թեամբ ի րա կա նաց ւած Հա յոց Ցե-

ղաս պա նու թեան փաս տը ճա նաչ ւել է երեք տաս-

նեակ պե տու թիւն նե րի եւ բազ մա թիւ մի ջազ գա յին 

կազ մա կեր պու թիւն նե րի կող մից։ Հա յոց Ցե ղաս պա-

նու թիւ նը ճա նա չած պե տու թիւն նե րի աշ խար հագ-

րու թիւնն ու մի ջազ գա յին կշի ռը բա ւա րար է պնդե-

լու հա մար, որ մի ջազ գա յին հան րու թեան կող մից 

թրքա կան ե ղեռ նա գոր ծու թիւ նը ճա նաչ ւում է որ պէս 

ցե ղաս պա նու թիւն՝ բա ւա րա րե լով այդ ոճ րա գոր-

ծու թեան սահմանման հա մար անհ րա ժեշտ ի րա-

ւա քա ղա քա կան նա խա պայ ման նե րը, ո րոնք սահ-

ման ւած են Ռա ֆա յէլ Լեմ ի նի եւ ՄԱԿ-ի կող մից։

Ներ կա յում, Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը ներ պե-

տա կան ի րա ւա կան աս տի ճա նա կարգ ման տար-

բեր մա կար դակ նե րում՝ գլխա ւո րա պէս խորհր-

դա րա նա կան բա նա ձե ւե րով, եր բեմ գոր ծա դիր 

իշ խա նու թեան ո րո շում ե րով կամ օ րէն քով ճա նա-

չել են ա ռա ւել քան 30 պե տու թիւն ներ։

Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը ճա նաչ ւել է ՄԱԿ-ի 

Անվ տան գու թեան խորհր դի հինգ մշտա կան ան-

դամ ե րից ե րե քի՝ Ա մե րի կա յի Միա ցեալ նա հանգ-

նե րի, Ռու սաս տա նի Դաշ նու թեան եւ Ֆ րան սիա յի 

Հան րա պե տու թեան կող մից։

Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը ճա նա չել են նաեւ Եւ-

րո պա կան Խորհր դա րա նը, Սի րիան, Պոր տու գա-

լիան, Ի տա լիան, Չե խիան, Գեր մա նիան, Բել գիան, 

Բ րա զի լիան, Բուլ ղա րիան, Լիւք սեն բուր գը, Աւստ-

րիան, Դա նիան, Չի լին, Վա տի կա նը, Բո լի ւիան, Շ ւե-

դիան, Ար գեն տի նան, Լիտ ւան, Լատ ւիան, Վե նե սո-

ւե լան, Լե հաս տա նը, Նի դեր լանդ նե րը, Ս լո վա կիան, 

Ս լո վե նիան, Կա նա դան, Ու րուգ ւա յը, Շ ւէյ ցա րիան, 

Լի բա նա նը, Յու նաս տա նը, Կիպ րո սը, Պա րագ ւա յը, 

Ու րուգ ւա յը։

Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը որ պէս այդ պի-

սին ճա նա չել են շուրջ եր կու տաս նեա կի հաս նող 

մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թիւն ներ, այդ թւում 

Ֆ րան կա ֆո նիա յի Մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թիւ-

նը, Եւ րո պա յի Խորհր դի Խորհր դա րա նա կան վե-

հա ժո ղո վը, Ե կե ղե ցի նե րի հա մաշ խար հա յին խոր-

հուր դը եւ այլն։

ԱՄՆ-ի, Աւստ րա լիա յի, Կա նա դա յի, Շ ւէյ ցա րիա-

յի, Մեծ Բ րի տա նիա յի, Ի տա լիա յի, Իս պա նիա յի, 

Բել գիա յի, Աւստ րիա յի, Ուկ րա յի նա յի, Մեք սի կա-

յի ընդ հա նուր առ մամբ շուրջ 130 վար չա տա րած-

քա յին միա ւոր ներ նոյն պէս ճա նա չել են Հա յոց 

Ցե ղաս պա նու թիւ նը։
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Հայ Դա տի Կենտ րո նա կան խորհր դի ղե կա-

վար ման ներ քոյ Ե րե ւա նում գոր ծում է Հայ Դա տի 

Կենտ րո նա կան գրա սե նեա կը, ո րը պա տաս խա-

նա տու է Կենտ րո նա կան խորհր դի ո րո շում ե րի 

գոր ծադր ման, Հայ Դա տի աշ խա տանք նե րի հա-

մադր ման, ինչ պէս նաեւ ՀՅԴ Բիւ րո յի մի ջազ գա յին 

յա րա բե րու թիւն նե րի սպա սարկ ման հա մար։

Այդ պի սի գրա սե նեակ ան ցեա լում գոր ծել է 

Ա թեն քում, երբ քա ղա քա կան ար գե լանք նե րի պատ-

ճա ռով Բիւ րո յի նստա վայ րը դե ռեւս Ե րե ւա նում չէր։

2020 թ. փետր ւա րի 24-ին Ե րե ւա նում բաց ւեց 

(նկար 1) ՀՅԴ Հայ Դա տի յանձ նախմ բե րի ու գրա սե-

նեակ նե րի խորհր դա ժո ղո վը, ո րին մաս նակ ցե ցին 

Հայ Դա տի ա ւե լի քան 20 յանձ նախմ բե րի շուրջ 50 

ներ կա յա ցու ցիչ ներ։ Փետր ւա րի 25-ից խորհր դա ժո-

ղովն իր աշ խա տանք նե րը շա րու նա կեց Ս տե փա-

նա կեր տում (նկար 2), ա պա ա ւարտ ւեց Ե րե ւա նում։

Հա մա ժո ղո վի օ րա կար գը վե րա բե րում էր Հայ 

Դա տի յանձ նախմ բե րի ու գրա սե նեակ նե րի աշ խա-

տանք նե րի բո լոր ուղ ղու թիւն նե րին, ո լորտ նե րին, 

ինչ պէս նաեւ հայ կա կան շա հե րի պաշտ պա նու-

թեան գոր ծի քա կազ մին։

2020 թ. հեկ տեմ բե րից սկսած ՀՅԴ Բիւ րո յի 

Հայ Դա տի Կենտ րո նա կան գրա սե նեա կը պար-

բե րա բար հրա պա րա կում է Հայ Դա տի յանձ-

նախմ բե րի ու գրա սե նեակ նե րի գոր ծու նէու թեան 

նկ
ա

ր 
1

նկ
ա

ր 
2

http://www.ancnews.info
https://www.facebook.com/ArmenianNationalCommitteeInternational
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ամ փո փագ րեր, ո րոնք լրատ ւա մի ջոց նե րին, 

հա սա րա կա կան լայն շրջա նակ նե րին, մաս-

նա գի տա կան ու քա ղա քա կան հան րոյթ նե րին 

հնա րա ւո րու թիւն են տա լիս կենտ րո նաց ւած եւ 

հա ւաս տի տե ղե կատ ւու թիւն ստա նալ ՀՅԴ Հայ 

Դա տի հա մաշ խար հա յին ցան ցի գոր ծու նէու-

թեան վե րա բե րեալ, ի րա զեկ լի նել Ս փիւռ քի քա-

ղա քա կան գոր ծու նէու թեան ըն թա ցիկ ար դիւնք-

նե րին եւ ա ռա ջադր ւած խնդիր նե րին։ Ամ սե կան 

պար բե րու թեամբ, է լեկտ րո նա յին փաս տա յին 

հա մա կար գի մի ջո ցով, մեր հա մա կիր նե րին են 

տրա մադր ւում նա խորդ ամս ւայ Հայ Դա տի գոր-

ծու նէու թեան տե ղե կա տու ներ։

ՀՅԴ Հայ Դա տի Կենտ րո նա կան գրա սե նեա կը 

շուրջ տասն հինգ առ ցանց հան դի պում-քննար կում-

ներ է ու նե ցել Հայ Դա տի յանձ նախմ բե րի ու գրա-

սե նեակ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ։

Սեւրի պայմանագրի 100-ամեակի առիթով, 

գրա սե նեակը անգլերէն լեզւով եւ առանձին 

գրքոյ կով հրատարակեց իրաւագէտ Աիդա Յով-

հաննիսեանի իրաւագիտական վերլուծութիւնը՝ 

«Սեւ րի Դաշնագրի եւ Վուդրո Վիլսոնի Իրավարար 

Վճռի Վաւերականութեան Մասին» (On the Validi-

ty of the Treaty of Sevres and the Arbitral Award of 

Woodrow Wilson)
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2020թ. ըն թաց քում Հայ Դա տի Ա մե րի կա-

յի յանձ նա խում բը (ANCA) շա րու նա կել է ռազ-

մա վա րա կան բնոյթ ու նե ցող քա ղա քա կան 

ա ռաջ նա հեր թու թիւն նե րի սպա սարկ ման գոր-

ծո ղու թիւն նե րը՝ մաս նա ւո րա պէս՝ Ար ցա խի Հան-

րա պե տու թեան պաշտ պա նու թիւ նը, ԱՄՆ- Հա-

յաս տան գոր ծըն կե րու թեան ընդ լայ նու մը, Հա յոց 

Ցե ղաս պա նու թեան մա սով ար դա րու թեան 

ա պա հո վու մը, ԱՄՆ-ի ար տա քին օգ նու թեան 

կա ռու ցո ղա կան քա ղա քա կա նու թեան ա ռաջմ-

ղու մը, Հա յաս տա նի անվ տան գու թեան, Ար ցա խի 

ինք նիշ խա նու թեան բարձ րա ցու մը, Մեր ձա ւոր 

Ա րե ւել քի հայ հա մայնք նե րի բա րե կե ցու թեա-

նը սպառ նա ցող խնդիր նե րի յաղթահարումը եւ 

այլն։

Թուր քիա յի եւ Ադր բե ջա նի կող մից սան ձա զերծ-

ւած կոր ծա նա րար պա տե րազ մից եւ Հա յաս տա նին 

պար տադր ւած նո յեմ բե րի 9-ի հրա դա դա րի յայ-

տա րա րու թիւ նից յե տոյ ANCA-ի գոր ծու նէու թեան 

հիմ ա կան ուղ ղու թիւն ներ դար ձան՝

1) ԱՄՆի ա ջակ ցու թեամբ Ար ցա խի  

անվ տան գու թեան եւ Հա յաս տա նի  

ինք նիշ խա նու թեան ընդ լայ նու մը, 

2) Թուր քիա յի եւ Ադր բե ջա նի նկատ մամբ 

պատ ժա մի ջոց նե րի կի րա ռու մը՝  

ռազ մա կան հան ցա գոր ծու թիւն նե րի  

հա մար, 

3) Ադր բե ջա նի կող մից ա նօ րի նա կա նօ րէն 

պահ ւող ա ւե լի քան 200 հայ  

ռազ մա գե րի նե րի ա զատ ար ձակ ման 

ա պա հո վու մը, 

4) ԱՄՆի կող մից հրա տապ օգնութեան  

տրա մադ րումն այն ըն տա նիք նե րին,  

ով քեր զրկւել են տա նի քից, 

5) ԱՄՆի կող մից Ադր բե ջա նին զէն քի եւ 

ռազ մա կան օգ նու թեան տրա մադր ման  

դա դա րե ցու մը (նկար 1, 2)։

նկ
ա

ր 
1

նկ
ա

ր 
2

http://www.anca.org
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Հա յոց ցե ղաս պա նու թիւն
2020թ. ըն թաց քում ANCA-ն օգ տա գոր ծեց Կոնգ-

րե սի զույգ պա լատ նե րի կող մից 2019թ. Հա յոց Ցե-

ղաս պա նու թեան փաս տը գրե թէ միա ձայ նօ րէն 

ըն դուն ւած բա նա ձե ւե րը` վերջ դնե լու ԱՄՆ գոր ծա-

դիր իշ խա նու թեան մեղ սակ ցու թեա նը թուր քա կան 

ժխտո ղա կա նու թեան հա մա տեքս տում։

Ա մե րի կա յում թուր քա կան ժխտո ղա կա նու թեան 

ու ժեղ քա րո զի պայ ման նե րում ա ւե լի քան 80 սե-

նա տոր նե րից եւ ներ կա յա ցու ցիչ նե րից բաղ կա ցած 

երկ կու սակ ցա կան խում բը մաս նակ ցեց ANCA-ի տե-

ղա կան, տա րա ծաշր ջա նա յին եւ ազ գա յին ծրագ րե-

րին՝ ար դա րու թիւն պա հան ջե լով Թուր քիա յի դե ռեւ 

ան պա տիժ մա ցած յան ցա գոր ծու թեան հա մար:

Կոնգ րե սի ա ռանց քա յին դաշ նա կից նե րի կող-

մից մեծ ա ջակ ցու թիւն ստա ցած ANCA-ի ար շա ւը 

յան գեց րեց Կոնգ րե սի գրա դա րա նա վա րու հի դոկ-

տոր Կառ լա Հէյ դե նի ո րոշ մա նը, ո րով «Հայ կա կան 

կո տո րած ներ» խո րագ րով դա սա կարգ ւած գրքե րը 

եւ այլ ռե սուրս ներ սկսե ցին նշւել որ պէս «Հա յոց Ցե-

ղաս պա նու թիւն»: Այս փո փո խու թեան մէջ կա րե ւոր 

դեր խա ղաց Կա լի ֆոռ նիա յի հա մալ սա րա նը՝ Լոս 

Ան ջէ լե սում ա մե րի կեան ա ռա ջա տար հե տա զօ-

տա կան   գրա դա րան նե րից մէ կը, որն այդ հար ցով 

նա խա պէս պաշ տօ նա կան դի մում էր ներ կա յաց րել 

Կոնգ րե սի գրա դա րա նին (նկար 3):

ANCA-ն աշ խա տանք ներ է ի րա կա նաց րել նաեւ 

Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան վե րա բե րեալ հան րա-

յին կրթվա ծու թիւ նը բարձ րաց նե լու ուղ ղու թեամբ։ 

Մաս նա ւո րա պէս յանձ նա խում բը ող ջու նել է Ներ-

կա յա ցու ցիչ նե րի պա լա տի ըն դու նած 943 բա նա-

ձե ւը (Never Again Education Act), ո րը Կր թու թեան 

նա խա րա րու թեա նը լիա զօ րում է ա ռա ջի կայ 5 

տա րի նե րի հա մար ա մե նա մեայ 2 մլն. դո լար դրա-

մաշ նորհ տրա մադ րել Հո լո կոս տի կրթու թեա նը 

ա ջակ ցե լու հա մար: Ներ կա յա ցու ցիչ նե րի պա լա տի 

կրթու թեան եւ աշ խա տու ժի կո մի տէի նա խա գահ 

Բո բի Ս քո թին ուղղ ւած նա մա կում՝ յանձ նա խում բը 

կոչ է ա րել քննար կել հա յե րի, յոյ նե րի, ա սո րի նե-

րի, քաղ դեա ցի նե րի, մարոնիտների եւ այլ ժո ղո-

վուրդ նե րի ցե ղաս պա նու թիւն նե րի վե րա բե րեալ 

հան րա յին կրթու թեան բարձ րաց մանն ա ջակ ցող 

փո փո խու թիւն նե րը:

Ար ցա խեան հիմ ախն դիր
Հայ Դա տի Ա մե րի կա յի յանձ նա խում բը շա րու-

նա կել է աշ խա տանք նե րը՝ նպաս տե լու Ար ցա խի 

Հան րա պե տու թեան անվ տան գու թեան եւ բար-

գա ւաճ ման գոր ծում ԱՄՆ ներգ րաւ ւա ծու թեան ու 

ա ջակ ցու թեան մե ծաց մա նը, ինչ պէս նաեւ նպաս-

տե լու Ադր բե ջա նի ագ րե սիւ վար քը կաշ կան դե լուն 

եւ ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի շրջա նակ նե րում Ար ցա խի 

կար գա վի ճա կի եւ անվ տան գու թեան խնդիր նե րը 

լու ծե լուն (նկար 4, 5)։

Հա յաս տա նի եւ Ար ցա խի դէմ Թուր քիա յի եւ Ադր-

բե ջա նի յար ձա կում ե րին նա խոր դած ա միս նե րին 

Հայ Դա տի յանձ նա խում բը Կոնգ րե սում աշ խա տեց 

պաշտ պա նե լու Ար ցա խի օգ նու թեան ծրա գի րը՝ կոչ 

ա նե լով շա րու նա կել Ար ցա խի ա կա նա զերծ ման եւ 

վե րա կանգն ման օ ժան դա կու թիւ նը։ Ար ցա խին օգ-

նու թեան խնդրան քը մաս էր կազ մում ա ւե լի քան 

100 մի լիոն դո լա րի նպա տա կա յին օգ նու թեան փա-

թե թի, ո րը կ՚ուժեղացնէր ԱՄՆ- Հա յաս տան տնտե-

սա կան եւ ռազ մա կան գոր ծըն կե րու թիւ նը եւ ա ջակ-

ցու թիւ նը Հա յաս տա նին: 2020 թւա կա նի մար տին եւ 

ապ րի լին ԱՄՆ -ի ա ւե լի քան 75 ներ կա յա ցու ցիչ ներ 

եւ 30 սե նա տոր ներ ար ձա գան գե ցին ANCA-ի կո-

չե րին՝ Կոնգ րե սի ան դամ ե րին կոչ ա նե լով շա րու-

նա կել ա ջակ ցու թիւ նը Ար ցա խի ա կա նա զերծ ման 

աշ խա տանք նե րին:

Յու լի սին ԱՄՆ Ներ կա յա ցու ցիչ նե րի պա լա տը 

ո րո շում ըն դու նեց Ար ցա խում ա կա նա զերծ ման աշ-նկ
ա

ր 
3
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խա տանք նե րը շա րու նա կե լու վե րա բե րեալ՝ ըն դու-

նե լով Հայ Դա տի յանձ նախմ բի ջան քե րով ա ռաջ 

մղւող եւ Կոնգ րե սի հայ կա կան հար ցե րով խմբի 

հա մա նա խա գահ Ջե քի Ս փե յէ րի, խմբի ան դամ եր 

Ջոն Քոք սի, Գուս Բի լի րա կի սի, Ռա յա Ք րիստ մըր-

ֆի եւ նրանց ա ւե լի քան 35 գոր ծըն կեր նե րի կող մից 

ներ կա յաց ված բա նա ձե ւը։

Հա յաս տա նի եւ Ար ցա խի դէմ ադր բե ջա նա կա-

թուր քա կան ա ճող ագ րե սիա յի պայ ման նե րում՝ 

ANCA-ն սեր տօ րէն հա մա գոր ծակ ցեց կոնգ րե սա-

կան ա ռաջ նորդ նե րի հետ։ 2020 թւա կա նի մա յի սին, 

ԱՄՆ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի երկ կու սակ ցա կան խում-

բը միա ցաւ Կոնգ րե սի հայ կա կան խմբի ղե կա վար-

նե րին եւ ա հա զան գեց Ադր բե ջա նի լայ նա ծա ւալ 

զօ րա վար ժու թիւն նե րի վե րա բե րեալ՝ ԱՄՆ ղե կա-

վար նե րին եւ մի ջազ գա յին միջ նորդ նե րին լուրջ 

մտա հո գու թիւն ներ յղե լով, որ գլո բալ հա մա ճա-

րա կի պայ ման նե րում Բաք ւի ան խո հեմ գոր ծո ղու-

թիւն նե րը կա րող են ա պա կա յու նաց նել Կով կա սը: 

2020 թւա կա նի յու նի սին սե նա տոր Ռո բերտ Մե նեն-

դէ զը Կա ռա վա րու թեան հաշ ւետ ւո ղա կա նու թեան 

գրա սե նեա կից պաշ տօ նա պէս խնդրեց Սե նա տի 

Ար տա քին յա րա բե րու թիւն նե րի յանձ նա ժո ղո վին 

տրա մադ րել Ա զա տու թեան ա ջակ ցու թեան ակ տի 

907-րդ յօդ ւա ծի («907-րդ բա նա ձեւ») հա մա պա-

տաս խա նու թեան վե րա բե րեալ ման րա մասն զե-

կոյց: Մե նեն դէ զը նաեւ տե ղե կատ ւու թուն խնդրեց 

Ադր բե ջա նին ԱՄՆ ռազ մա կան օ ժան դա կու թեան 

վե րա բե րեալ՝ այն ան հանգս տու թեամբ, որ այդ 

օգ նու թիւնը բա ւա կա նա չափ ա ճել էր՝ հաս նե լով 

ա ւե լի քան 120 մլն. դո լա րի՝ վեր ջին ե րեք տա րի նե-

րի ըն թաց քում (մին չեւ 2016-2019թթ.): Յու լի սին, երբ 

Ադր բե ջա նը յար ձա կում ձեռ նար կեց Հա յաս տա-

նի նկատ մամբ, ԱՄՆ Ներ կա յա ցու ցիչ նե րի պա լա-

տը ճնշող մե ծա մաս նու թեամբ ըն դու նեց Կոնգ րե սի 

հայ կա կան խմբի հա մա նա խա գահ Ֆ րանկ Փա լո նի 

օ րէնսդ րա կան փո փո խու թեան նա խա գի ծը, ո րով 

Կոնգ րեսն ա ւե լի մեծ վե րահս կո ղու թիւն էր սահ մա-

նում ԱՄՆ ար տա քին ռազ մա կան օ ժան դա կու թեան 

ծրագ րի վրայ:

Ար ցա խի շուրջ ԱՄՆ քա ղա քա կա նու թիւ նը. 

Ադր բե ջա նաթուր քա կան պա տե րազ մը եւ 

դրա հե տե ւանք նե րը սեպ տեմ բե րեան յար

ձա կումն ե րը եւ դրա հե տե ւանք նե րը

ԱՄՆ Կոնգ րե սի ար ձա գան քը 2020 թւա կա նի 

սեպ տեմ բե րին Ար ցա խի եւ Հա յաս տա նի դէմ սան-

ձա զերծ ւած պա տե րազ մին բա ւա կան ա րագ էր եւ 

ուժ գին։ Սե նա տի եւ Ներ կա յա ցու ցիչ նե րի պա լա-

տի ա ւե լի քան 100 ան դամ եր պաշտ պա նե ցին Հայ 

Դա տի Ա մե րի կա յի յանձ նախմ բի կող մից քա ջա-

լեր ւած օ րէնսդ րա կան ե րեք նա խա ձեռ նու թիւն ներ, 

ո րոնց մի ջո ցով Կոնգ րե սը դա տա պար տեց Թուր-

քիա յի եւ Ադր բե ջա նի ագ րե սիան եւ ա ջակ ցեց Ար-

ցա խի ժո ղովր դին։

Հոկ տեմ բե րի սկզբին Սե նա տի եւ Ներ կա յա ցու-

ցիչ նե րի պա լա տի մի շարք ա ռանց քա յին դէմ քեր, 

ի րենց վաթ սու նից ա ւե լի գոր ծըն կեր նե րի հետ, 

պետ քար տու ղար Պոմ պէո յին կոչ ա րե ցին վճռա-

կան քայ լեր ձեռ նար կել, դա տա պար տել Ադր բե-

ջա նի եւ Թուր քիա յի յար ձա կում ե րը, վեր ջին նե րիս 

նկատ մամբ կի րա ռել պատ ժա մի ջոց ներ:

ANCA-ն ա ջակ ցեց կոնգ րե սա կան Բ րեդ Շեր մա-

նի կո չին՝ ուղղ ւած Ադր բե ջա նի նկատ մամբ «Մագ-

նկ
ա

ր 
4
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նիտս կու գլո բալ պատ ժա մի ջոց նե րի» կի րառ մա նը՝ 

ԱՄՆ վար չա կազ մից պա հան ջե լով սահ մա նա փա-

կել, սա ռեց նել ադր բե ջա նա կան իշ խա նա ւոր նե-

րի ֆի նան սա կան ակ տիւ նե րը եւ սահ մա նա փա կել 

նրանց ճա նա պար հոր դու թիւն նե րը:

Հոկ տեմ բե րին ԱՄՆ պետ քար տու ղար Մայք Պոմ-

պէո յի եւ Ադր բե ջա նի արտ գործ նա խա րար Ջէյ հուն 

Բայ րա մո վի հան դիպ մանն ըն դա ռաջ՝ ԱՄՆ Ներ կա-

յա ցու ցիչ նե րի պա լա տի ա ւե լի քան 50 ան դամ եր 

պա հան ջե ցին պատ ժա մի ջոց ներ կի րա ռել նա խա-

գահ Ա լիե ւի եւ երկ րի ռազ մա կան ղե կա վա րու թեան 

դէմ ՝ ռազ մա կան յան ցա գոր ծու թիւն նե րի կա տար-

ման հա մար:

Ադր բե ջա նա-թուր քա կան ագ րե սիա յի ըն թաց-

քում ANCA-ն հ րա պա րա կա յին ար շաւ ներ սկսեց 

ա մե րի կեան եւ մի ջազ գա յին այն ըն կե րու թիւն-

նե րի դէմ, ո րոնց տեխ նո լո գիա ներն օգ տա գործ-

ւում էր թուր քա կան ա նօ դա չու թռչող սար քե րում։ 

Այդ ար շաւ նե րը յան գեց րե ցին ըն կե րու թիւն նե րի 

հրա պա րա կա յին յայ տա րա րու թիւն նե րին, ո րոնք 

պար տա ւոր ւում էին վե րա նա յել ի րենց վա ճառ քի 

հար ցե րը: ANCA-ի մտա հո գու թիւն նե րը կի սում էին 

Կոնգ րե սի ա ռաջ նորդ նե րը, այդ թւում՝ ԱՄՆ Ներ կա-

յա ցու ցիչ նե րի պա լա տի հե տա խու զու թեան յանձ-

նա ժո ղո վի նա խա գահ Դե ւին Նու նե սը, ով նոյն պէս 

ԱՄՆ վար չա կազ մին կոչ ա րեց ճնշում գոր ծադ րել 

Թուր քիա յի վրայ՝ դա դա րեց նե լու ա նօ դա չու նե րի 

կի րա ռու թիւն նե րը:

ANCA-ն նաեւ սեր տօ րէն հա մա գոր ծակ ցել է 

Կոնգ րե սի ղե կա վա րու թեան հետ` ա պա հո վե լու 

ԱՄՆ-ի վե րաակ տի ւա ցու մը ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի 

բա նակ ցա յին գոր ծըն թա ցի շրջա նակ նե րում եւ վե-

րա նայ ման են թար կել Թուր քիա յի եւ Ադր բե ջա նի 

կող մից Հա յաս տա նին պար տադր ւած ան խո հեմ 

հա մա ձայ նու թիւ նը։

ԱՄՆ Հա յաս տան  
յա րա բե րու թիւն նե րը

2020թ. ANCA-ն փոր ձել է նպաս տել ԱՄՆ- Հա-

յաս տան ռազ մա վա րա կան գոր ծըն կե րու թեան ձե-

ւա ւոր մա նը՝ ընդ լայ նել ա ռեւ տու րը, ա ւե լաց նել Հա-

յաս տա նին տրա մադր ւող ա մե րի կեան օգ նու թիւ նը, 

հե տա գա յում զար գաց նել փոխ շա հա ւէտ քա ղա քա-

կան, տնտե սա կան, անվ տան գա յին, ռազ մա կան եւ 

խա ղա ղա պահ հա մա գոր ծակ ցու թիւն, ինչ պէս նաեւ 

ա պա հո վել բարձր մա կար դա կի երկ կողմ այ ցե լու-

թիւն նե րի յա ճա խա կա նու թիւն:

ANCA-ի հա մար գե րա կայ ա ռաջ նա հեր թու-

թիւն էր նաեւ ԱՄՆ-ի կող մից Հա յաս տա նին ա ջակ-

ցու թիւ նը COVID-19-ի դէմ պայ քա րում։ Յանձ նա-

խում բը ող ջու նեց օ ժան դա կու թեան նախ նա կան 

յատ կա ցում ե րը, սա կայն հե տա գա յում պա հան ջեց 

յա ւե լեալ 25 մի լիոն դո լա րի օգ նու թիւն: Այդ պա հան-

ջին միա ցան մի շարք կոնգ րե սա կան ներ։

Հաշ ւի առ նե լով պաշ տօ նա կան Վա շինգ տո նի 

պահ ւած քը պա տե րազ մի ժա մա նակ, ինչ պէս նաեւ 

հա մա վա րա կի դէմ պայ քա րում Հա յաս տաս նին 

տրա մադր ւած օ ժան դա կու թեան չա ւե լա ցու մը՝ AN-

CA-ն կոչ ա րեց վե րա նա յել դես պան Լին Թ րէյ սիի 

դի ւա նա գի տա կան գնա հա տա կա նը եւ նրա գոր-

ծու նէու թիւ նը ո րա կել որ պէս ձա խող ւած (նկար 6)։

ANCA-ն այլ ուղ ղու թիւն նե րով նոյն պէս շա րու-

նա կել է աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նել։ Այդ աշ-

խա տանք նե րը վե րա բե րել են հայ-ա մե րի կեան յա-

րա բե րու թիւն նե րի հա սա րա կա կան-քաղաքական, 

տնտե սա կան եւ բնա պահ պա նա կան հար ցե րին։

Թուր քիա յի հան դէպ ԱՄՆ  
քա ղա քա կա նու թիւ նը

2020թ. Հայ Դա տի Ա մե րի կա յի յանձ նա խում բը 

նպա տակ է ու նե ցել հա ւա սա րակշ ռել ԱՄՆ- Թուր-

քիա յա րա բե րու թիւն նե րը եւ պա տաս խա նատ ւու-

թեան են թար կել Թուր քիա յին իր հա կաա մե րի կեան 

գոր ծո ղու թիւն նե րի եւ բա ցա յայտ թշնա մա կան 

բնոյթ ու նե ցող հա կա հայ կա կան կողմ ո րոշ ման 

հա մար:
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2020թ. ըն թաց քում ԱՄՆ- Թուրքիա յա րա բե րու-

թիւն ներն զգա լիօ րէն փոխ ւե ցին. ան ցում, ո րը պայ-

մա նա ւոր ւած էր եւ ար տա ցոլ ւեց նաեւ ԱՄՆ Ներ կա-

յա ցու ցիչ նե րի պա լա տի գրե թէ միա ձայն ըն դուն ւած 

թիւ 296 (2019 թ. հոկ տեմ բե րին) եւ Սե նա տի կող մից 

միա ձայն ըն դուն ւած թիւ 150 բա նա ձե ւե րով, ո րոն ցով 

Կոնգ րե սը հաս տա տեց Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան 

պաշ տօ նա կան եւ շա րու նա կա կան ո գե կո չու մը:

Թուր քիա յի ուղ ղու թեամբ յանձ նախմ բի գոր ծու-

նէու թիւ նը մեծ մա սամբ, հա մա կարգ ւել է յու նա-ա-

մե րի կեան խմբե րի, այդ թւում՝ Յու նա-ա մե րիեան 

ա ռաջ նոր դու թեան խորհր դի (HALC) եւ Ի պաշտ-

պա նու թիւն քրիստոնեաների (IDC) կազ մա կեր պու-

թեան հետ (նկար 7):

Քա ղա քա կան այլ ա ռաջ նա հեր թու թիւն ներ 

նե րա ռում էին.

 ̂ ԱՄՆ գոր ծա դիր իշ խա նու թեան կող մից 

Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան ճա նա չում եւ 

յի շա տա կու թիւն

 ̂ ԱՄՆ կող մից Թուր քիա յի դէմ պատ ժա մի

ջոց նե րի կի րա ռում

 ̂ ԱՄՆ պաշ տօ նա կան պա հան ջի ձե ւա կեր

պում Թուր քիա յին՝ յանձ նել Էր դո ղա նի 

թիկ նա պահ նե րին, ո րոնք մե ղադր ւում են 

2017 թ. մա յի սին Վա շինգ տո նում բռնու

թիւն ներ գոր ծե լու հա մար

 ̂ ԱՄՆ կող մից Թուր քիա յում տե ղա կայ ւած 

մի ջու կա յին զէն քի հե ռա ցում եւ  

Թուր քիա յում ռազ մա վա րա կան  

ակ տիւ նե րի հե տա գայ տե ղա կայ ման  

հա մար ար գել քի սահ մա նում

 ̂ Թուր քիա յի հետ ար տօ նեալ ա ռեւտ

րի հնա րա ւո րու թեան կա սե ցում, քա նի 

դեռ Ան կա րան շրջա փակ ման է են թար

կում Հա յաս տա նը եւ ժխտում է Հա յոց 

Ցե ղաս պա նու թիւ նը:

Եր կա րա ժամ էտ հե ռան կա րում ANCA-ն ձգ-

տում էր ԱՄՆ-ի ճնշմա նը Թուր քիա յի վրայ̀  դա դա-

րեց նե լու Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան հա մար ար-

դա րա դա տու թեա նը խո չըն դո տե լը, դա դա րեց նե լու 

Կիպ րո սի օ կու պա ցիան, վե րաց նե լու Հա յաս տա նի 

շրջա փա կու մը, դա դա րեց նե լու քրիս տո նեա նե րի 

նկատ մամբ հե տապն դում ե րը, վե րա դարձ նե լու 

ե կե ղե ցու գո ղաց ւած ու նեց ւած քը եւ դա դա րեց նե-

լու քրդե րի եւ նրանց ղե կա վա րու թեան նկատ մամբ 

հե տապն դում ե րը։

Ե րի տա սար դա կան ծրագ րեր
Հայ Դա տի Ա մե րի կա յի յանձ նա խում բը յստակ 

նպա տակ ու նի հզօ րաց նել ա մե րի կա հա յե րի յա-

ջորդ սե րուն դը` վե րա պատ րաս տե լով հա մալ սա-

րա նա կան ու սա նող նե րի՝ որ պէս հա յու թեան շա հե-

րի ար դիւ նա ւէտ պաշտ պան նե րի եւ օգ նել նրանց 

սկսել քա ղա քա կան յա ջող կա րիե րա (նկար 8)։

ANCA-ի եր կու ե րի տա սար դա կան կրթա կան 

ծրագ րե րը՝ «Leo Sarkisian Summer Internship Pro-

gram»-ը եւ «Hovig Apo Saghdejian Capital Gateway 

Program»-ը շա րու նակ ւե ցին ան խա փան ի րա կա-

նաց ւել՝ ան ցում կա տա րե լով առ ցանց ռե ժի մի։ «Leo 

Sarkisian Summer Internship Program»-ով, տա րե կան 

ութ շա բա թեայ ծրագ րե րի ըն թաց քում վե րա պատ-

րաստ ւել են ա մե րի կա հայ հա մայն քի հա րիւ րա ւոր 

ե րի տա սարդ ներ, ո րոնք ներ կա յումս զբա ղեց նում 
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են պա տաս խա նա տու հան գա մանք ներ (նկար 9): 

«Leo Sarkisian Summer Internship Program»-ի հա րիւ-

րա ւոր շրջա նա ւարտ ներ աշ խա տում են Ս պի տակ 

տա նը, Կոնգ րե սում, դաշ նա յին գոր ծա կա լու թիւն նե-

րում, Հա մաշ խար հա յին բան կում, ու ղե ղա յին յայտ-

նի կենտ րոն նե րում, խո շոր լրատ ւա մի ջոց նե րում եւ 

այլ շատ յարգ ւած կազ մա կեր պու թիւն նե րում:

Եր կա րա ժամ էտ հե ռան կա րում յանձ նա խում-

բը ձգտում է դաս տիա րա կել Կոնգ րե սի հա յազ գի 

ան դամ ե րի եւ պաշ տօ նեա նե րի նոր սե րունդ, ո րը 

Միա ցեալ Նա հանգ նե րի կա ռա վա րու թեան ո րո-

շում ե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում ա ռանց քա յին 

կա րե ւո րու թիւն կու նե նայ:

Օն լայն լաբ բինգ
ANCA-ն կտ րուկ ընդ լայ նեց իր հա սա նե լիու թիւ նը 

սո ցիա լա կան ցան ցե րում եւ իր ա րագ ար ձա գանք-

գան հա մա կար գի հզօ րու թիւ նը, դրա նով ա ռա ւել 

քան եր բե ւէ հնա րա ւոր ե ղաւ կա պել հա յա մէտ ընտ-

րեալ պաշ տօ նեա նե րին ի րենց ընտ րող նե րի հետ:

ANCA-ի ա րագ ար ձա գանգ ման ծրա գի րը, որն 

այժմ ու նի ա ւե լի քան 50,000 գրանց ւած մաս նա կից, 

հան դի սա նում է հա յու թեան շա հե րի պաշտ պա նու-

թեան նո րա րա րա կան գոր ծիք, ին չը հա մայն քա յին 

ակ տի ւիստ նե րին հնա րա ւո րու թիւն է տա լիս ի րենց 

տե ղա կան, նա հան գա յին եւ դաշ նա յին ընտր-

ւած պաշ տո նեա նե րին ինք նա բե րա բար ու ղար կել 

նպա տա կա յին, յար մա րեց ւած հա ղոր դագ րու թիւն-

ներ` ի պա տաս խան ANCA-ի «գոր ծո ղու թիւն նե րի 

ա հա զան գե րի»: Տա րե կան կտրւած քով, այս խում բը 

մի լիո նա ւոր հա յան պաստ հա ղոր դագ րու թիւն ներ է 

յղում ի րենց ընտ րեալ պաշ տօ նեա նե րին:

Ադր բե ջա նա-թուր քա կան յար ձա կում ե րի ըն-

թաց քում ANCA-ի ա րագ կա պի հա մա կար գը, որն 

նե րա ռում է Կոնգ րե սի գրա սե նեակ նե րի տւեալ-

նե րը, անգ նա հա տե լի ար դիւնք ու նե ցաւ՝ դառ նա-

լով ընտր ւած պաշ տօ նեա նե րին հաս նե լու եւ տե-

ղե կատ ւու թեամբ ա պա հո վե լու վստա հե լի գոր ծիք: 

Այս ծրա գի րը, որն ա ւե լաց ւել է զանգ ւա ծա յին հա-

ղոր դագ րու թիւն նե րի փո խանց ման հա մա կար-

գով, կեն սա կան նշա նա կու թիւն ու նե ցաւ Կոնգ րե-

սի հա յան պաստ գոր ծո ղու թիւն նե րի ա պա հով ման 

գոր ծում:
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Հայ Դատի Եւրոպայի յանձնախումբ/
Բրիւսէլի գրասենեակ

European Armenian Federation  
for Justice and Democracy (EAFJD)

www.eafjd.eu |  www.facebook.com/European.Armenian.Federation

Հայ Դատի Բելգիայի  
յանձնախումբ

CDCA Belgique - Comité  
de Défense de la Cause Arménienne
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«Մո ռաց ւած փախս տա կան ներ.  
ի՞նչ պա տա հեց Բաք ւի հա յե րի հետ»

2020 թ. փետր ւա րի 5-ին Եւ րո խորհր դա րա նում 

տե ղի ու նե ցաւ Բաք ւի հայ փախս տա կան նե րին 

նւիր ւած «Մո ռաց ւած փախս տա կան ներ. ի՞նչ 

պա տա հեց Բաք ւի հա յե րի հետ» խորհր դա ժո-

ղո վը: Այս թե մա յին ա ռա ջին ան գամ էր անդ րա-

դարձ կա տար ւում Եւ րո խորհր դա րա նում: Մի ջո ցա-

ռու մը կազ մա կերպ ւել էր ՀՅԴ Եւ րո պա յի Հայ Դա տի 

գրա սե նեա կի եւ ԵՄ-ում ՀՀ ա ռա քե լու թեան հա մա-

տեղ ջան քե րով (նկար 1):

նկ
ա

ր 
1

http://www.eafjd.eu
https://www.facebook.com/European.Armenian.Federation
https://www.facebook.com/HAYTAD.BELGIQUE
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Խորհր դա ժո ղո վը հիւ րըն կա լեց Եւ րո խորհր-

դա րա նի պատ գա մա ւոր  Կոս տաս Մաւ րի դե սը: 

Բա նա խօս ներն էին Մեծ Բ րի տա նիա յի Լոր դե րի 

պա լա տի նախ կին փոխ խօս նակ, իր մար դա սի-

րա կան գոր ծու նէու թեամբ յայտ նի բա րո նու հի Քե-

րո լայն Քոք սը, ա մե րի կա հայ գրող, ի րա ւա բան եւ 

ի րա ւա պաշտ պան Ան նա Աստ ւա ծա տու րեան Թեր-

քո թը եւ Բ րիւ սէ լի բաց հա մալ սա րա նի դա սա խօս, 

թարգ մա նիչ  Դա ւիդ  Բա բա յե ւը: Բա րո նու հի Քոք սին 

Լոն դո նից ու ղեկ ցում էր Միա ցեալ Թա գա ւո րու-

թեան Հայ Դա տի յաձ նախմ բի ա տե նա պետ Ա նեթ 

Մոս կո ֆեա նը:

Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան  
105րդ տա րե լից

Թէեւ կո րո նա վի րու սի պատ ճա ռով հնա րա-

ւոր չե ղաւ կազ մա կեր պել ո գե կոչ ման ա ւան դա կան 

զանգ ւա ծա յին ա րա րո ղու թիւն ներ եւ բո ղո քի ցոյց 

Թուր քիա յի դես պա նու թեան առ ջեւ, այ նո ւա մե նայ-

նիւ Եւ րո պա յի հայ հա մայնք նե րը՝ մաս նա ւո րա պէս 

ՀՅԴ Հայ Դա տի յանձ նախմ բե րը, կազ մա կեր պե ցին 

ո գե կոչ ման առ ցանց մի ջո ցա ռում եր: Սա ու ղերձ էր 

առ այն, որ նոյ նիսկ հա մա ճա րա կի պայ ման նե րում 

հայ ժո ղո վուր դը յի շում է Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան 

զո հե րին եւ պա հան ջում է ցե ղաս պա նու թեան ճա-

նա չում, դա տա պար տում եւ հա տու ցում: Ըստ այդմ, 

ՀՅԴ Եւ րո պա յի Հայ Դա տի գրա սե նեա կը նա խա-

ձեռ նել էր թւա յին ար շաւ, ո րի նպա տակն էր #Justice 

for the #ArmenianGenocide #Virtualcommemoration 

կա պակ ցու թիւն նե րը «twitter» սո ցիա լա կան ցան-

ցում դարձ նել ա մե նա տա րած ւած թե մա նե րից: Այս 

նպա տա կով հա րիւ րա ւոր էլ-նա մակ ներ ու ղարկ ւե-

ցին Եւ րո պա յի հայ կա կա կան կազ մա կե րու թիւն նե-

րին եւ Եւ րո պա յում բնակ ւող հա յե րին:

Ար դիւն քում, ե րեք երկր նե րում՝ Բել գիա յում, Յու-

նաս տա նում եւ Ֆ րան սիա յում Հա յոց Ցե ղաս պա նու-

թեան թե ման Ապ րի լի 24-ին դար ձաւ ա մե նա տա-

րած ւած ու քննարկ ւած թե մա նե րից: Բել գիա յում եւ 

Ֆ րան սիա յում այն առն ւազն 7-րդ  ա մե նա տա րած-

ւած թե ման էր՝ ու նե նա լով մօտ 70 հա զար հրա պա-

րա կում:  Յու նաս տա նում թե ման առն ւազն 9-րդ  էր: 

Այս պի սի է լեկտ րո նա յին ար շաւ նե րը Հա յոց Ցե ղաս-

պա նու թեան մա սին յի շեց նե լու եւ այն եւ րո պա կան 

օ րա կար գում պա հե լու ար դիւ նա ւէտ ձե ւե րից են:

Եւ րո խորհր դա րա նի մի շարք պատ գա մա-

ւոր ներ էլ ի րենց ու ղերձ նե րի մի ջո ցով յար գան-

քի տուրք մա տու ցե ցին Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան 

զո հե րին:

Եւ րո պա յի Հայ Դա տի գրա սե նեա կի կող մից 

քննա դա տու թեան ար ժա նա ցաւ Եւ րո միու թեան 

պաշ տօ նա կան անդ րա դար ձը՝ Հա յոց Ցե ղաս պա-

նու թեան տա րե լի ցի առ թիւ։

Ի տար բե րու թիւն նա խորդ տա րի նե րի (2016-

2019), 2020 թ. Հա յաս տա նում ԵՄ պատ ւի րա կու թեան 

«twitter»-եան գրառ ման մէջ չօգ տա գոր ծեց «ցե-

ղաս պա նու թիւն» եզ րը։ Այս հիաս թա փեց նող փաս-

տի ա ռի թով՝ Եւ րո պա յի Հայ Դա տի գրա սե նեա կը 

բաց նա մակ յղեց Հա յաս տա նում ԵՄ պատ ւի րա կու-

թեան ղե կա վար դես պան Վիկ տո րի նին:

Ար ցա խի ընտ րու թիւն ներ
Եւ րո պա յի Հայ Դա տի գրա սե նեակն ա միս ներ 

շա րու նակ Ար ցա խի խորհր դա րա նա կան եւ նա-

խա գա հա կան ընտ րու թիւն նե րին մի ջազ գա յին դի-

տոր դա կան ա ռա քե լու թիւն կազ մա կեր պե լու լուրջ 

աշ խա տանք ներ էր տա րել (նկար 2): Ա ռա քե լու թիւ-

նը պէտք է կազմ ւած լի նէր ե րեք խմբից՝ 1) մի ջազ-

գա յին փոր ձա ռու դի տորդ նե րից բաղ կա ցած 10 հո-

գա նոց խումբ՝ եւ րո պա կան 8 երկ նե րից 2) մօտ մէկ 

տաս նեակ քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րից կազմ ւած 

խումբ եւ 3) լրագ րո ղա կան խումբ: Սա կայն, հա մա-

վա րա կով պայ մա նա ւոր ւած ի րա վի ճա կից ել նե լով 

կա յաց ւեց դի տոր դա կան ա ռա քե լու թիւ նը չե ղար կե-

լու վե րա բե րեալ դժւա րին ո րո շում:
նկ

ա
ր 

2
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Հայ Դատի Եւրոպայի յանձնախումբ/Բրիւսէլի գրասենեակ

Եւ րո պա յի Հայ Դա տի գրա սե նեա կի 
չե ղարկ ւած մի ջո ցա ռում եր

Կո րո նա վի րու սի պատ ճա ռով ստեղծ ւած ա ռող-

ջա պա հա կան ճգնա ժա մից ել նե լով՝ ՀՅԴ Եւ րո պա-

յի Հայ Դա տի գրա սե նեա կը չե ղար կեց եւս ե րեք 

մի ջո ցա ռում եր:

Չե ղեալ է յայ տա րար ւել նաեւ ա ւան դա բար 

մա յի սին Բ րիւ սէ լում անցկացւող Տեր վու րէն փո-

ղո ցի տօ նը, ո րի ըն թաց քում Հայ Դա տի գրա-

սե նեա կը, հա մա գոր ծակ ցե լով Հայ Օգ նու թեան 

Միու թեան Բել գիա յի մաս նա ճիւ ղի հետ, պէտք է 

ներ կա յաց նէր Ար ցա խը, մաս նա ւո րա պէս Ար ցա-

խի թէ յե րը եւ ա ւան դա կան ա ղան դեր նե րը: Ապ-

րի լի վեր ջին Եւ րո խորհր դա նում պէտք է տե ղի 

ու նե նար «Armenia. Reinventing a Future» ցու ցա-

հան դէ սը: Ցու ցա հան դէ սը նւիր ւած էր վեր ջին 

տաս նա մեակ նե րում Հա յաս տա նի ձեռք բե րում-

նե րին եւ զար գաց մա նը: Եւ րո պա յի Հայ Դա տի 

գրա սե նեա կը պէտք է ներ կա յաց նէր բարձ րա-

գոյն տեխ նո լո գիա նե րի ո լոր տում Հա յաս տա նի 

նւա ճում նե րը եւ դրանց կի րա ռու մը անվ ճար ար-

տադպ րո ցա կան կրթու թեան մէջ: Ցու ցա հան դէ-

սի կազ մա կերպ չա կան աշ խա տաք նե րում գրա-

սե նեա կը հա մա գոր ծակ ցում էր «AGBU Europe»-ի 

հետ: Սա կայն, հա մա ճա րա կի պատ ճա ռով Եւ րո-

խորհր դա րա նը ա նո րոշ ժա մա կա կով յե տաձ գեց 

բո լոր մի ջո ցա ռում նե րը, այդ թւում Եւ րոա պա-

յի Հայ Դա տի գրա սե նեա կի հետ նա խա տես ւած 

մի ջո ցա ռու մը: 

Հա յաս տա նի ան կա խու թեան  
102րդ  ա մեա կը

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թեան հռչակ ման 

առ թիւ Եւ րո պա յի Հայ Դա տի գրա սե նեա կի կազ մա-

կերպ մամբ՝ Եւ րո պա յում Հայ Դա տի յանձ նախմ բե րի 

ղե կա վար նե րը շնոր հա ւո րանք ներ են յղել աշ խար-

հաս փիւռ հա յու թեա նը:

20-րդ դա րասկզ բին Հա յաս տա նի Ա ռա ջին Հան-

րա պե տու թեան ժո ղովր դա վա րա կան եւ ա ռա-

ջա դէմ մի շարք բա րե փո խում ե րը Եւ րո պա կան 

հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան շրջա նակ նե րին 

ներ կա յաց նե լու հա մար հրա պա րակ ւել ու լայ նօ րէն 

տա րած ւել են քա րոզ չա կան բնոյ թի պաս տառ ներ 

(նկար 3-6):

Թի րա խա յին պայ քար  
Էր դո ղա նի դէմ

Պայ մա նա ւոր ւած Թուր քիա յի նա խա գահ Ռե ջեբ 

Էր դո ղա նի կող մից Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան ճա-

նաչ ման հա մար պայ քա րող նե րի, այն է՝ Հայ Դա տի 

յանձ նախմ բե րի դէմ հնչեց ւած սպառ նա լիք նե րով, 

Եւ րո պա յի Հայ Դա տի յանձ նա խումբն ար շաւ ի րա-

կա նաց րեց ընդ դէմ Թուր քիա յի նա խա գա հի: Եւ րո-

պա յի Հայ Դա տի գրա սե նեա կը յայ տա րա րու թեամբ 

հան դէս ե կաւ հա յե րէն եւ անգ լե րէն լե զու նե րով, ո րը 

լայն ար ձա գանգ ստա ցաւ մա մու լում:

նկ
ա

ր 
6

նկ
ա

ր 
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նկ
ա
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Միեւ նոյն ժա մա նակ Եւ րո պա յի Հայ Դա տի յանձ-

նախմ բե րը գրու թիւն ներ յղե ցին ի րենց երկր նե րի 

օ րէնս դիր մար մին նե րին՝ տե ղե կաց նե լով  Հա յոց 

Ցե ղաս պա նու թեան մի ջազ գա յին ճա նաչ ման հա-

մար պայ քար մղող նե րի դէմ պե տա կան մա կար-

դա կով սպառ նա լիք նե րի մա սին։

 Քա րոզ չա կան եւ տե ղե կատ ւա կան 
աշ խա տանք՝ հայադր բե ջա նա կան 
յու լի սեան բա խում ե րի օ րե րին

Հայ կա կան կող մի քա րոզ չա կան յաղ թա նակ 

կա րե լի է հա մա րել ՀՅԴ Եւ րո պա յի Հայ Դա տի 

գրա սե նեա կի ջան քե րով Եւ րո խորհր դա րա նի 29 

պատ գա մա ւոր նե րի (այդ թւում ԵԽ ե րեք փոխ նա-

խա գահ ներ) նա մա կը՝ ուղղ ւած Եւ րո յանձ նա ժո-

ղո վի փոխ նա խա գահ ԵՄ ար տա քին գոր ծե րի եւ 

անվ տան գու թեան քա ղա քա կա նու թեան հար ցե-

րով բարձր ներ կա յա ցու ցիչ Ջո զէֆ Բո րէ լին (նկար 

7): Նա մա կում նրանք շեշ տում են, որ Եւ րո միու թիւ-

նը պէտք է օգ տա գոր ծի իր լծակ նե րը տա րա ծաշր-

ջա նում վստա հու թեան ամ րապնդ ման ի րա կան եւ 

ար դիւ նա ւէտ մի ջոց ներ գոր ծի դնե լու հա մար եւ կոչ 

են ա նում Ադր բե ջա նի իշ խա նու թիւն նե րին կի րա ռել 

ԵԱՀԿ-ի հրա դա դա րի խախ տում ե րի հե տաքն նու-

թեան մե խա նիզ մը:

Եւ րո պա յի Հայ Դա տի յանձ նա խում բը տե ղե-

կատ ւա կան ար շաւ կազ մա կեր պեց եւ ա հա զան-

գող նա մակ ներ յղեց Եւ րո պատ գա մա ւոր նե րին՝ 

տե ղե կաց նե լով Ադր բե ջա նի կող մից մի ջու կա յին 

ա հա բեկ չու թեան սպառ նա լիք նե րի, Հա յաս տա-

նի տա րած քա յին ամ բող ջա կա նու թիւ նը խախ տող 

ռազ մա կան ագ րե սիա յի եւ տա րա ծաշր ջա նի կա յու-

նու թիւ նը վտան գող քա ղա քա կա նու թեան մա սին:

Եւ րո պա յի Հայ Դա տի յանձ նախմ բի տե ղե կատ-

ւա կան աշ խա տան քի շնոր հիւ Եւ րո խորհր դա րա-

նի մի շարք պատ գա մա ւոր ներ հրա պա րա կում եր 

կա տա րե ցին՝ յոր դո րե լով դա դա րեց նել ռազ մա կան 

ագ րե սիան եւ կոչ ա նե լով Ադր բե ջա նին հա մա ձայ-

նել կի րա ռել ԵԱՀԿ հրա դա դա րի վե րահս կո ղու-

թեան մե խա նիզմ ե րը:

Սեւ րի դաշ նագ րի հա րիւր ա մեա կը
Եւ րո պա յի Հայ Դա տի գրա սե նեա կը կազ մա կեր-

պեց Սեւ րի դաշ նագ րի ստո րագր ման 100-ա մեա կի 

եւ դրա ար դիա կա նու թեան վե րա բե րեալ Հայ Դա տի 

յանձ նախմ բե րի ներ քին քննար կում (նկար 8):

Բա ցի վե բի նա րից, պայ մա նագ րի ստո րագր ման 

օ րը գրա սե նեա կը հրա պա րա կեց նաեւ Հայ Դա տի 

յանձ նախմ բի նա խա գահ Գաս պար Կա րա պե տեա-

նի հետ հար ցազ րոյց։ Հ րա պա րակ ւեց նաեւ Սեւ րի 
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դաշ նագ րի վե րա բե րեալ եր կու տե ղե կատ ւա կան 

պաս տառ: Բա ցի այդ, «ֆէյս բուք»-ում տա րած ւեց 

պայ մա նագ րի 100-ա մեա կին նւիր ւած շրջա նակ, 

որն օգ տա տէ րե րը կա րող էին տե ղադ րել ի րենց 

հիմ ա կան նկա րի շուրջ (նկար 9): 

Եւ րո պա յի Հայ Դա տի յանձ նախմ բի 
աշ խա տան քը՝ Ար ցա խի  
Ան կա խու թեան տօ նի ա ռի թով

Ար ցա խի Հան րա պե տու թեան Ան կա խու թեան 

29-րդ տա րե լի ցի ա ռի թով ՀՅԴ Եւ րո պա յի Հայ Դա-

տի յանձ նա խում բը աշ խա տանք կա տա րեց, որ-

պէս զի տար բեր եւ րո պա կան երկր նե րի քա ղա քա-

կան եւ հա սա րա կա կան գոր ծիչ ներ հան դէս գան 

շնոր հա ւո րա կան ու ղեր ձով:

Ար դիւն քում՝ բա ւա կա նին մեծ թւով քա ղա քա-

կան գոր ծիչ ներ հրա պա րա կում ե րով հան դէս 

ե կան։ Ն րան ցից էր, օ րի նակ, Եւ րո խորհր դա րա նի 

կիպ րա ցի պատ գա մա ւոր Դե միտ րիս Պա պա դա կի-

սը «twitter»-ում շնոր հա ւո րեց Ար ցա խի ժո ղովր դին՝ 

Ան կա խու թեան հռչակ ման 29-ա մեա կի ա ռի թով՝ 

նշե լով, որ Ար ցա խի ժո ղո վուրդն իր պատ մա կան 

հայ րե նի քում ի րա գոր ծել է ա զա տու թեան իր հիմ-

նա րար ի րա ւուն քը: 

Հայ Դա տի Եւ րո պա յի գրա սե նեա կի 
գոր ծու նէու թիւ նը՝ Ար ցա խեան երկ
րորդ պա տե րազ մի ըն թաց քում։

Հա մաեւ րո պա կան մա կար դակ

Եւ րո պա յի Հայ Դա տի յաձ նա խում բը լայ նա ծա-

ւալ աշ խա տանք կա տա րեց Եւ րո խորհր դա րա նի 

2020 թ. հոկ տեմ բե րի 7-ի լիա գու մար նիս տում Ար ցա-

խեան պա տե րազ մի շուրջ քննարկ մանն ըն դա ռաջ: 

Տե ղե կատ ւա կան շա րու նա կա կան աշ խա տանք է 

կա տար ւել ան հա տա կան պատ գա մա ւոր նե րի եւ 

ի րենց օգ նա կան նե րի հետ: Ար դիւն քում՝ պատ գա-

մա ւոր նե րի ճնշող մե ծա մաս նու թիւ նը՝ բո լոր քա-

ղա քա կան խմբե րից, յստա կօ րէն եւ խիստ կեր պով 

դա տա պար տե ցին Թուր քիա յի դե րը հա կա մար-

տու թեան սրաց ման մէջ, ինչ պէս նաեւ Ադր բե ջա նին 

ա ջակ ցու թիւն ցու ցա բե րե լու հա մար: Ե լոյթ ու նե ցող 

60 պատ գա մա ւո րից միայն հինգն իր ա ջակ ցու թիւ-

նը յայտ նեց Ադր բե ջա նին: Բո լոր հինգ պատ գա մա-

ւոր նե րը նախ կի նում Ադր բե ջա նի հետ սերտ կա-

պեր են ու նե ցել, ո րոշ նե րը՝ նեղ անձ նա կան շա հեր:

Գ րա սե նեա կի կօօր դի նա ցիոն աշ խա տան քի 

շնոր հիւ 24 եւ րո պատ գա մա ւոր ներ գրա ւոր հար ցում 

յղե ցին Եւ րո միու թեան խորհր դի նա խա գահ Շառլ 

Մի շէ լին՝ հարց նե լով, թէ արդեօ՞ք ԵՄ-ը պատ րաստ-

ւում է պատ ժա մի ջոց ներ կի րա ռել Ադր բե ջա նի դէմ 

եւ թէ ի՞նչ քայ լեր է պատ րաստ ւում ձեռ նար կել ԵՄ 

խոր հուրդն Ադր բե ջա նի ղե կա վա րու թեան նկատ-

մամբ ճնշում գոր ծադ րե լու հա մար, որ պէս զի վեր-

ջինս դա դա րեց նի ռազ մա կան գոր ծո ղու թիւն նե րը 

եւ Ար ցա խից դուրս բե րի իր զօր քե րը:

48 հո գուց բաղ կա ցած Եւ րո պատ գա մա ւոր նե-

րի մէկ այլ խումբ էլ նա մակ յղեց Եւ րո միու թեան 

Բարձր ներ կա յա ցու ցիչ Ժո զէֆ Բո րէ լին՝ խիստ զայ-

րոյթ յայտ նե լով Ար ցա խի խա ղաղ բնակ չու թեան 

նկատ մամբ Ադր բե ջա նի ռազ մա կան ագ րե սիա յի 

վե րա բե րեալ եւ կոչ ա նե լով կոնկ րետ քայ լեր ձեռ-

նար կել այս ուղ ղու թեամբ եւ ի րա կա նաց նել բո վան-

դա կա յին գոր ծո ղու թիւն ներ (նկար 10, 11)։

Պա տե րազ մի ա ռա ջին օ րե րից Եւ րո խորհր դա-

րա նի եւ այլ խորհր դա րան նե րի պատ գա մա ւոր-

ներ, քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ սո ցիա լա կան ցան-

ցե րում հրա պա րա կում եր կա տա րե ցին՝ ի րենց 

ա ջակ ցու թիւ նը յայտ նե լով Ար ցա խի բնիկ հայ ազ-

գաբ նակ չու թեա նը եւ դա տա պար տե լով ադր բե ջա-

նա թուր քա կան տան դե մի յար ձա կու մը: Այս հրա-

պա րա կում ե րի մի կա րե ւոր մաս Եւ րո պա յի Հայ 

Դա տի գրա սե նեա կի լաբ բիս տա կան եւ տե ղե կատ-

ւա կան աշ խա տան քի ար դիւնք է:

Պա տե րազ մի ամ բողջ ըն թաց քում եւ ա ւար տից 

յե տոյ, Եւ րո պա յի Հայ Դա տի գրա սե նեա կը հան-

գա մա նա լից եւ փաս տարկ ւած նա մակ ներ տա րա-
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ծեց Եւ րո խորհր դա րա նում՝ խորհր դա րա նա կան-

նե րին հա ւաս տի տե ղե կու թիւն ներ հա ղոր դե լով 

պա տե րազ մի, վարձ կան ա հա բե կիչ նե րի, Թուր-

քիա յի եւ Ադր բե ջա նի վայ րագ ռազ մա կան յան ցա-

գո ծու թիւն նե րի եւ ստեղծ ւած հու մա նի տար ա ղէ տի 

վե րա բե րեալ:

Գ րա սե նեա կը նաեւ ակ տիւ կեր պով մաս նակ ցեց 

հայ կա կան ցոյ ցե րի կազ մա կերպ մա նը, Բ րիւ սէ լում 

տե ղի ու նե ցած եր կու ցոյ ցե րի ըն թաց քում գրա սե-

նեա կի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հան դէս ե կան ե լոյթ-

նե րով: Գ րա սե նեա կի հրա ւէ րով ցոյ ցե րին մաս նակ-

ցե ցին Բել գիա յում Ար ցա խի հետ ֆրան սա խօս եւ 

ֆլա ման դա կան բա րե կա մու թեան խմբե րի ան դամ-

նե րը, ինչ պէս նաեւ Եւ րո խորհր դա րա նի պատ գա-

մա ւոր ներ՝ Ֆ րան սո ւա Ալ ֆոն սին, Պի տէր Վան Դա-

լե նը եւ Կոս տաս Մաւ րի դէ սը, ո րոնք հան դէս ե կան 

ե լոյթ նե րով եւ ի րենց ա ջակ ցու թիւ նը յայտ նե ցին 

հա յու թեա նը:

Նո յեմ բե րի 10-ին Եւ րո պա յի Հայ Դա տի գրա սե-

նեա կի զի նա դա դա րի յայ տա րա րու թեան կա պակ-

ցու թեամբ տա րա ծեց յայ տա րա րու թիւն, ո րով մեր-

ժեց ըն դու նել այդ յայ տա րա րու թեան դրոյթ նե րը։

Ար դէն նո յեմ բե րի 14-ին եւ րո պա հայ ա ւե լի քան 

100 կազ մա կեր պու թիւն ներ կոչ ա րե ցին ԵԱՀԿ Մինս-

կի խմբի հա մա նա խա գահ նե րին կրկին ներգ րաւ ւել 

Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հա կա մար տու թեան կար-

գա ւոր ման գոր ծըն թա ցում՝ վե րա նա յե լով ներ կա-

յիս յայ տա րա րու թիւ նը, ո րը ստո րագր ւել է ա ռանց 

ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի ե րեք հա մա նա խա գահ նե րից 

եր կու սի՝ ԱՄՆ-ի եւ Ֆ րան սիա յի:

Բել գիա կան մա կար դակ

Հա մա գոր ծակ ցե լով ՀՅԴ Եւ րո պա յի Հայ Դա տի 

գրա սե նեա կի հետ եւ Բել գիա յի Հայ Դա տի յանձ-

նախմ բի ջան քե րով Բել գիա յում Ար ցա խի հետ 

ֆրան սա խօս, ինչ պէս նաեւ հո լան դա խօս բա րե-

կա մու թեան խմբե րը շնոր հա ւո րա կան նա մակ ներ 

ուղ ղե ցին Ար ցա խի նո րըն տիր նա խա գահ Ա րա յիկ 

Յա րու թիւ նեա նին: Նա մա կում նրանք նշում էին, որ 

շատ լաւ գործ նա կան յա րա բե րու թիւն ներ էին հաս-

տա տել Ար ցա խի նախ կին իշ խա նու թիւն նե րի հետ 

եւ ի րենց պատ րաս տա կա մու թիւնն են յայտ նում 

հա մա գոր ծակ ցու թեան բարձր մա կար դա կը պահ-

պա նել Ար ցա խի նո րըն տիր իշ խա նու թիւն նե րի հետ 

եւս: Բա րե կա մու թեան եր կու խմբե րի ան դամ ե րը 

նաեւ շեշ տում էին, որ Ար ցա խի ընտր ւած ներ կա յա-

ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցու թիւ նը հա կա մար տու թեան 

կար գա ւոր ման բա նակ ցու թիւն նե րին անհ րա ժեշտ է 

եւ վճռո րոշ: Ն րանք նաեւ ափ սո սանք էին յայտ նում, 

որ հա մա ճա րա կի պատ ճա ռով չեն կա րո ղա ցել ֆի-

զի կա պէս ներ կայ գտնւել ըն տու թիւն նե րին, քա նի 

որ Եւ րո պա յի Հայ Դա տի գրա սե նեա կի կազ մա կեր-

պած դի տոր դա կան ա ռա քե լու թիւ նը, ինչ պէս նշւեց, 

ցա ւօք չե ղարկ ւել էր:

Հայ Դա տի Բել գիա յի յանձ նա խում բը մեծ դե րա-

կա տա րում ու նե ցաւ ինչ պէս պա տե րազ մի ըն թաց-

քում, այն պէս էլ յու լիս ամ սին սահ մա նա յին լար ման 
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օ րե րին Բ րիւ սէ լում անց կաց ւած ցոյ ցե րի կազ մա-

կերպ ման գոր ծում։

Ռազմական գոր ծո ղու թիւն նե րի ըն թաց քում Բել-

գիա յում Ար ցա խի հետ բա րե կա մու թեան ֆրան-

սա խօս շրջա նա կը յայ տա րա րու թիւն տա րա ծեց՝ 

շնոր հա ւո րե լով 29 տար ւայ կա յուն եւ ակ տիւ ժո-

ղովր դա վա րու թեան հա մար «ին չը տա րա ծաշր ջա-

նա յին խա ղա ղու թեան հա մար լուրջ ներդ րում է»: 

Շ նոր հա ւո րա կան հրա պա րա կում եր են կա տա րել 

նաեւ Բել գիա յի Սե նա տի եւ Ֆ լա ման դա կան Խորհր-

դա րա նի մի շարք ան դամ եր։

Ար ցա խի ժո ղովր դի դէմ սան ձա զեր ծած պա տե-

րազ մի ա ռա ջին օ րե րին գրա սե նեա կի ջան քե րով 

Ար ցա խի հետ Բել գիա յի եր կու բա րե կա մու թեան 

խմբե րը հան դէս ե կան յայ տա րա րու թիւն նե րով՝ 

ի րենց մտա հո գու թիւ նը յայտ նե լով մաս նա ւո րա-

պէս խա ղաղ բնակ չու թեա նը թի րա խա ւո րե լու 

Ադր բե ջա նի մար տա վա րու թեան եւ հա մա կար-

տու թիւ նում Թուր քիա յի ան թոյ լատ րե լի ներգ րաւ-

ւա ծու թեան առն չու թեամբ:  Պա տե րազ մի ըն թաց-

քում այս եր կու խմբե րի, մաս նա ւո րա պէս նրան ցում 

ընդգրկ ւած պատ գա մա ւոր նե րի հետ աշ խա տան քի 

շնոր հիւ հոկ տեմ բե րի 15-ին Բել գիա յի Ֆ լա ման դա-

կան խորհր դա րանն ըն դու նեց մի բա նա ձեւ, ո րում 

դա տա պար տում է Ադր բե ջա նի ռազ մա կան գոր-

ծո ղու թիւն նե րը, քննա դա տում է Թուր քիա յին՝ իր 

մաս նակ ցու թեան եւ ջի հա դիստ վարձ կան նե րի 

տա րա ծաշր ջան տե ղա փո խե լու հա մար: Բա նա ձեւի 

նա խա բա նում հան գա մա նա լից ներ կա յաց ւում է 

Ար ցա խի Հան րա պե տու թեան եւ հա կա մար տու-

թեան բա ւա կա նին լաւ ներ կա յաց ւած նա խա պատ-

ւու թիւ նը (նկար 12):

Բել գիա յի Դաշ նա յին խորհր դա րա նը պա տե-

րազ մի վե րա բե րեալ բա նա ձեւ ըն դու նեց միայն 

յուն ւա րի 21-ին, թէեւ գոր ծըն թա ցը սկսւել էր բա ւա-

կա նին վաղ: Բա նա ձե ւի հա մա հե ղի նակ նե րից մէ կը 

Ժորժ Դա լե մանն էր, ով Եւ րո պա յի Հայ Դա տի գրա-

սե նեա կի մի ջո ցով պա տե րազ մի վեր ջին օ րե րին 

այ ցե լել էր Ար ցախ:

Այս բա րե կա մու թեան խմբե րի հետ սերտ հա-

մա գոր ծակ ցու թեան ար դիւն քում, բել գիա կան ա մե-

նաազ դե ցիկ օ րա թեր թե րում ե րեք բաց-նա մակ 

հրա պա րակ ւեց՝ ի պաշտ պա նու թիւն Ար ցա խի եւ 

հայ ժո ղովր դի: Դ րան ցից մէ կը ստո րագր ւած էր 

մէկ տաս նեա կից ա ւե լի հա սա րա կա կան, քա ղա-

քա կան գոր ծիչ նե րի, լրագ րող նե րի, դա սա խօս նե րի 

կող մից:

Հայ Դա տի յանձ նախմ բի ջան քե րով 32 ֆրան-

սա խօս բել գիա կան քա ղա քա կան եւ հա սա րա կա-

կան գոր ծիչ ներ Բել գիա յի ա մե նա հե ղի նա կա ւոր 

պար բե րա թեր թի մէջ հրա պա րա կե ցին յայ տա-

րա րու թիւն, ըստ ո րի մի ջազ գա յին հան րու թեան 

կող մից Ար ցա խի Հան րա պե տու թեան ճա նա չու մը 

նա խա պայ ման է եւ ա մե նաար դիւ նա ւէտ մի ջո ցը 
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Ար ցա խի բնակ չու թեան պաշտ պա նու թիւնն ա պա-

հո վե լու հա մար: Ն րանք կոչ էին ա նում Բել գիա յին եւ 

Եւ րո միու թեա նը յստա կօ րէն դա տա պար տել թուրք-

ադր բե ջա նա կան յար ձա կու մը Ար ցա խի վրայ:

Եւ րո պա յի Հայ Դա տի գրա սե նեա կի նա խա-

ձե ռու թեամբ եւ կազ մա կեր պա կան ծա ւա լուն աշ-

խա տան քի ար դիւն քում, տար բեր ա ռա ջա տար 

լրատ ւա մի ջոց ներ ներ կա յաց նող լրագ րող նե րի 

եր կու պատ ւի րա կու թիւն ներ մեկ նե ցին Ար ցախ՝ 

լու սա բա նե լու ադր բե ջա նա թուր քա կան ոճ րա-

գոր ծու թիւն նե րը եւ ներ կա յաց նե լու ար ցախ ցի-

նե րի կա ցու թիւ նը: Գ րա սե նեա կի ջան քե րով եւ 

ու ղեկ ցու թեամբ նաեւ բել գիա կան քա ղա քա կան 

գոր ծիչ նե րի եր կու խումբ մեկ նեց Ար ցախ՝ պա տե-

րազ մի ըն թաց քում եւ ա ւար տից յե տոյ: Երկ րոր դը 

ներ կայ եւ նախ կին քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րից 

կազմ ւած Ար ցա խի հետ Բել գիա յի ֆրան սա խօս 

բա րե կա մու թեան խումբն էր, այ ցի ըն թաց քում 

խմբի ան դամ ներն ի րենց պատ րաս տա կա մու-

թիւ նը յայտ նե ցին ներդ րում ու նե նա լու տար բեր 

ո լորտ նե րի վե րա կա ռուց ման աշ խա տանք նե րում 

(նկար 13-16): 
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ՀՅԴ Հայ Դա տի Մոսկ ւա յի գրա սե նեա կի հո վա-

նու ներ քոյ ի րենց գոր ծու նէու թիւնն են ծա ւա լում 

«Պ րօ-Ար մե նիա» տե ղե կատ ւա կան վեր լու ծա կան 

կենտ րոնն ու Հայ Դա տի բա րե կամ ե րի ա կումբ-

նե րը։ Գ րա սե նեակն ու նի պաշ տօ նա կան կայ քէջ, 

իւ թու բեան ա լիք, ե րի տա սար դա կան կենտ րոն եւ 

տե սան կա րա հան ման ստու դիա։ Մոսկ ւա յի գրա-

սե նեա կը 2020 թւա կա նին ակ տիւ գոր ծու նէու թիւն է 

ծա ւա լել ինչ պէս Հայ Դա տի օ րա կար գա յին խնդիր-

նե րի լուծ ման, այն պէս էլ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թիւ-

նում հա յու թեան հա մախմբ ման եւ շա հե րի պաշտ-

պա նու թեան ուղ ղու թիւն նե րով։

Մաս նա ւո րա պէս, 2020 թւա կա նի յուն ւա րի 28-ին 

գրա սե նեա կի նա խա ձեռ նու թեամբ Մոսկ ւա յում մեծ 

շու քով նշւեց Հա յոց Բա նա կի օ րը, ո րին մաս նակ ցե-

ցին ինչ պէս ՌԴ տար բեր քա ղաք նե րից, այն պէս էլ 

Հա յաս տա նից ժա մա նած հիւ րեր։ Փետր ւա րի 27-

ին գրա սե նեա կի նա խա ձեռ նու թեամբ Սում գա յի-

թի զո հե րի յի շա տա կին նւիր ւած խաչ քա րի մօտ 

կազ մա կերպ ւեց խնկարկ ման եւ պսա կադ րու թեան 

ա րա րո ղու թիւն, նոյն օ րը կազ մա կերպ ւեց ստո րագ-

րա հա ւաք եւ թւով 12 դես պա նատ ներ ու ղարկ ւե ցին 

Սում գա յի թի ցե ղաս պա նա կան ջար դե րի դա տա-

պարտ ման պա հան ջագ րեր։ Փետր ւա րի 28-ին Հայ 

Դա տի Մոսկ ւա յի գրա սե նեա կում կազ մա կերպ ւեց 

կլոր սե ղան՝ «Սո վո րա կան ցե ղաս պա նու թիւն։ Սում-

գա յի թի եւ Բաք ւի Ե ղեռ նա գոր ծու թիւն նե րը» խո-

րագ րով (նկար 1)։

Փետր ւար ամ սին Հայ Դա տի Մոսկ ւա յի կենտ-

րո նում կազ մա կերպ ւեց հան րա յին քննար կում, ո րի 

ըն թաց քում ներ կա յաց ւեց Ար ցա խում կազ մա կերպ-

ւած Հայ Դա տի խորհր դա ժո ղո վի ար դիւնք նե րը, 

վեր բարձ րաց ւած հար ցերն ու Մոսկ ւա յի գրա սե-

նեա կի եւ յանձ նախմ բի յանձ նա ռու թիւն նե րը։ Քն-

նարկ մա նը, ո րին մաս նակ ցում էին նաեւ մի շարք 

գոր ծըն կեր ներ, ո րո շում կա յաց ւեց ձե ւա ւո րել հա մա-

գոր ծակ ցա յին նոր հար թակ, ո րը պի տի ընդ լայ ներ 

գրա սե նեա կի գոր ծու նէու թեան շրջա նակ նե րը։ Այս 

աշ խա տանք նե րին զու գա հեռ հիմ ադր ւեց «Պ րօ-

Ար մե նիա» հե ռուս տաս տու դիան, ո րը 2020 թւա կա-

նին հիւ րըն կա լել է տաս նեակ ռուս քա ղա քա կան 

գոր ծիչ նե րի եւ նրանց հա յա մէտ դիր քո րո շում ե րը 

տա րա ծել ռու սա խօս հա սա րա կու թեան շրջա նում, 

լու սա բա նել բազ մա թիւ մի ջո ցա ռում եր եւ գոր ծըն-

թաց ներ։ Հե ռուս տաս տու դիա յին զու գա հեռ գոր-

ծարկ ւեց նաեւ www.pro-armenia.ru հա մա ռու սաս-

տա նեան երկ լե զու տե ղե կատ ւա կան պոր տա լը։

Մարտ-ապ րիլ ա միս նե րից սկսած Ռու սաս տա նի 

Դաշ նու թիւ նում սահ ման ւե ցին խիստ ինք նա մե կու-

սաց ման եւ ան ցագ րա յին ռե ժիմ եր, ին չի հե տե-

ւան քով ար տագ նայ աշ խա տան քի մեկ նած հա-

զա րա ւոր հայ րե նա կից ներ յայտն ւե ցին փո ղո ցում, 

ա ռանց ապ րուս տի մի ջո ցի եւ կա ցա րա նի։ Հայ 

Դա տի գրա սե նեա կը ա ռա ջին իսկ օ րից իր բո լոր 

ռե սուրս նե րը ուղ ղեց խո ցե լի վի ճա կում յայտն ւած 

մեր հայ րե նա կից նե րի յայտ նա բեր ման, կա ցա րա-

նով եւ սննդով ա պա հով ման եւ, ի վեր ջոյ Հայ րե նիք 

փո խադր ման խնդիր նե րի լուծ մա նը։ Այդ օ րե րին 

գրա սե նեա կի կա մա ւոր նե րը այն ե զա կի ան ձան-

ցից էին, ով քեր հեր թա պա հու թիւն էին սահ մա նել 

հա ւա քա կա յա նի վե րած ւած «Դո մո դե դո վօ» օ դա-

նա ւա կա յա նում եւ օ րա կան տաս նեակ շա հա ռու-

նե րի էին տե ղա փո խում ժա մա նա կա ւոր կա ցա-

րան ներ։ Աշ խա տանք նե րի ար դիւ նա ւէ տու թիւ նը 

http://www.proarmenian.ru
http://www.facebook.com/haydatmoscowoffice
http://www.pro-armenia.ru
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բարձ րաց նե լու նպա տա կով ՀԴ գրա սե նեա կի եւ 

Հայ Օգ նու թեան Միու թեան Մոսկ ւա յի մաս նա ճիւ ղի 

նա խա ձեռ նու թեամբ, հիմ ադր ւեց «Ա պա ւէն» հա-

մա ռու սաս տա նեան բա րե սի րա կան շար ժու մը, ո րը 

հու մա նի տար ա ջակ ցու թիւն տրա մադ րեց սո ցիա-

լա պէս ա նա պա հով ա ւե լի քան 500 ըն տա նիք նե րի։

Ապ րի լի 24-ի նա խըն թաց շրջա նում, թէեւ կա-

րան տի նի պայ ման նե րում հնա րա ւոր չէր մաս սա-

յա կան մի ջո ցա ռում ե րի անց կա ցու մը, գրա սե-

նեա կը կազ մա կեր պեց Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան 

վե րա բե րեալ առ ցանց քննար կում, ինչ պէս նաեւ 

հա րիւ րա ւոր կա մա ւոր ներ նա մակ ներ յղե ցին Ռու-

սաս տա նում Թուր քիա յի դես պա նա տա նը՝ պա հան-

ջե լով ճա նա չում եւ հա տու ցում։ Այդ ակ ցիա նե րին 

մաս նակ ցու թիւն ցու ցա բե րե ցին նաեւ բազ մա թիւ 

ռու սաս տան ցի գոր ծիչ ներ։

Յու նիս եւ յու լիս ա միս նե րին Հայ Դա տի Մոսկ-

ւա յի գրա սե նեա կի նա խա ձեռ նու թեամբ հիմ ադր-

ւեց Ռու սաս տա նի հայ կա կան կազ մա կեր պու թիւն-

նե րի հա մա գոր ծակ ցու թեան «Ա լիանս» հար թա կը, 

ո րին ի րենց մաս նակ ցու թիւ նը բե րե ցին ա ւե լի քան 

քա ռա սուն հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան կազ-

մա կեր պու թիւն ներ եւ միու թիւն ներ։ «Ա լիանս»-ի 

կա րե ւոր ձեռք բե րում ե րից էր հա սա րա կա կան 

դաշ տի հա մախմ բում ու նոր գոր ծիչ նե րի ի յայտ 

բե րու մը, ինչ պէս նաեւ հայ կա կան շրջա նակ նե-

րում փո խա դարձ ան հան դուր ժո ղա կա նու թեան 

վե րա ցու մը։ Հա մա գոր ծակ ցու թեան շրջա նակ-

նե րում «Ա լիանս»-ի մաս նա կից կազ մա կեր պու-

թիւն նե րի ա նու նից կա տար ւել է ադր բե ջա նա կան 

ագ րե սիան դա տա պար տող մի քա նի քա ղա քա-

կան յայ տա րա րու թիւն ներ, ինչ պէս նաեւ Ռու սաս-

տա նի իշ խա նու թիւն նե րին ուղղ ւած կո չեր՝ կան-

խե լու ադր բե ջա նա կան տար բեր շրջա նակ նե րի 

կող մից հա յա տեա ցու թեան քա րոզն ու ագ րե սիւ 

գոր ծո ղու թիւն նե րը։ Իսկ Տա ւու շեան դէպ քե րի ժա-

մա նակ տա րած ւել է ադր բե ջա նա կան ագ րե սիան 

դա տա պար տող եր կու ու ղերձ-յայ տա րա րու թիւն՝ 

տաս նեակ հայ կա կան կազ մա կեր պու թիւն նե րի 

ստո րագ րու թեամբ։

Տա ւու շեան ի րա դար ձու թիւն նե րի ժա մա նակ 

գրա սե նեա կի եւ յանձ նախմ բի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 

մաս նակ ցել են բազ մա թիւ քա ղա քա կան հան դի-

պում ե րի, աշ խա տանք ներ տա րել Ռու սաս տա նում 

հան րա յին կար ծի քի ձե ւա ւոր ման եւ հա կա հայ կա-

կան քա րոզ չու թեան կանխ ման ուղ ղու թեամբ։ Գոր-

ծըն կե րու թեան շրջա նակ նե րում ձե ւա ւոր ւել է նաեւ 

տե ղե կատ ւա կան-վեր լու ծա կան յանձ նա խումբ, ո րի 

կազ մում ներգ րաւ ւել են մի շարք հե ղի նա կա ւոր 

եւ ազ դե ցիկ փոր ձա գէտ ներ։ Շ նոր հիւ կա տար ւած 

աշ խա տանք նե րի հնա րա ւոր դար ձաւ ռու սաս տա-

նեան հան րու թեա նը ներ կա յաց նել օ բիեկ տիւ տե-

ղե կատ ւու թիւն ի րա դար ձու թիւն նե րի վե րա բե րեալ 

եւ կան խել հա կա հայ դրսե ւո րում ե րը ա ռա ւե լա պէս 

այն շրջան նե րում, որ տեղ մեծ է ադր բե ջա նա կան 

հա մայն քի ազ դե ցու թիւ նը։

Այդ օ րե րին Մոսկ ւա յում սկիզբ ա ռած այս պէս 

կոչ ւած «ծի րա նեան պա տե րազմ» ա նու նը կրող հայ-

ադր բե ջա նա կան բա խում ե րը լուրջ վտանգ էին 

ներ կա յաց նում վե րա ճե լու ազ գա մի ջեան բա խում-

նե րի։ Ար դէն իսկ տե ղի էին ու նե ցել մի քա նի բռնու-

թիւն ներ հա յե րի նկատ մամբ, հա յե րին պատ կա նող 

ան շարժ եւ շար ժա կան գոյ քե րի վնա սա րա րու թիւն, 

ա տե լու թեան եւ բռնու թեան քա րոզ։ Ադր բե ջան ցի-

նե րին պատ կա նող շու կա նե րում ար գել ւել էր հայ-

կա կան տա ղա ւար նե րի աշ խա տան քը, հայ կա կան 

ապ րանք նե րի վա ճառքն ու հայ կա կան պետ հա մա-

րա նի շե րով մե քե նա նե րի մուտ քը ա ռեւտ րի կենտ-

րոն ներ։ Ադր բե ջա նի կող մից ուղ ղորդ ւող բռնու-

թեան քա րո զը տա րած ւում էր նաեւ իս լա մա դա ւան 

այլ շրջա նակ նե րում եւ վտանգ կար, որ հա յա տեա-

ցու թիւ նը կա րող է տա րած ւել նաեւ տա րածք նե րում 

եւ հաս նել ան կա ռա վա րե լի մասշ տաբ նե րի։ Այդ օ րե-

րին գրա սե նեա կի պա տաս խա նա տու նե րը ու նե ցել 

են մի շարք հան դի պում եր ՌԴ իշ խա նու թիւն նե րի 

ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ, զու գա հե ռա բար աշ խա-

տանք ներ են տար ւել հայ կա կան շրջա նակ նե րի 

նկ
ա

ր 
1



27

Հայ Դատի Ռուսաստանի յանձնախումբ/Մոսկւայի գրասենեակ

հետ՝ նպա տակ ու նե նա լով կան խե լու հնա րա ւոր 

ան կան խա տե սե լի զար գա ցում ե րը, ի րա ւա կան 

ա ջակ ցու թիւն ցու ցա բե րե լու բա խում ե րի ար դիւն-

քում կա լա նա ւոր ւած ե րի տա սարդ նե րին, ինչ պէս 

նաեւ կազ մա կեր պե լու կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում-

ներ բո լոր այն շրջան նե րում, որ տեղ առ կայ էր բա-

խում ե րի բռնկման նոր վտանգ։ Այդ օ րե րին Հայ 

Դա տի գրա սե նեա կը մշտա պէս իր ան վե րա պահ 

ա ջակ ցու թիւնն է ցու ցա բե րել ՀՀ դես պա նա տան եւ 

Ռու սաս տա նի Հա յե րի միու թեան կող մից տար ւող 

աշ խա տանք նե րին, փոր ձել է ընդ հա նուր օ րա կար-

գի շուրջ հա մախմ բել հայ կա կան կազ մա կեր պու-

թիւն նե րին եւ գոր ծիչ նե րին։

Ար ցա խեան պա տե րազ մի մեկ նար կից սկսած 

Հայ Դա տի գրա սե նեակն ակ տի ւօ րէն մաս նակ ցեց 

Ար ցա խի ա ջակ ցու թեան միաս նա կան շտա բի ձե-

ւա ւոր ման աշ խա տանք նե րին։ Հէնց ա ռա ջին իսկ 

օ րը ձե ւա ւոր ւեց միաս նա կան շտաբ, ո րը ա մե նօ-

րեայ ռե ժի մով հան դի պում եր էր կազ մա կեր պում 

ե րեք հար թակ նե րում՝ ՀՀ դես պա նա տուն, Ռու սաս-

տա նի Հա յե րի միու թիւն եւ Հայ Դա տի Մոսկ ւա յի 

գրա սե նեակ։ Հայ Դա տի պա տաս խա նա տու նե րին 

վստահ ւեց կա մա ւոր նե րի հա ւա քագր ման եւ Հա-

յաս տան փո խադր ման կա րե ւոր աշ խա տան քը, ո րի 

ար դիւն քում հա րիւ րա ւոր հայ րե նա կից ներ հնա-

րա ւո րու թիւն ստա ցան վե րա դառ նալ Հայ րե նիք 

եւ մաս նակ ցել պաշտ պա նու թեա նը։ Հայ Դա տի 

Մոսկ ւա յի գրա սե նեա կի ղե կա վար Ներ սէս Ներ-

սի սեա նին վստահ ւեց նաեւ միաս նա կան շտա բի 

բա րե գոր ծա կան բաժ նի հա մա կար գու մը։ Ար ցա-

խի ա ռաջ նա գիծ ու ղարկ ւեց հսկա յա կան ա ջակ-

ցու թիւն (ու ղարկ ւած ապ րանք նե րը չէին մում պա-

հեստ նե րում, այլ ու ղիղ հաս նում էին ա ռաջ նագ ծի 

ջո կատ նե րին), Ռու սաս տա նի գրե թէ բո լոր շրջան-

նե րից ա ռաք ւած հու մա նի տար բեռ նե րը ինչ պէս 

օ դա յին, այն պէս էլ ցա մա քա յին ճա նա պարհ նե րով 

սեղմ ժամ էտ նե րում փո խադր ւե ցին Հա յաս տան։ 

Այդ օ րե րին նոյն պէս գրա սե նեա կը աշ խա տում էր 

մի քա նի ուղ ղու թիւն նե րով՝ քա ղա քա կան, տե ղե-

կատ ւա կան, կազ մա կերպ չա կան եւ հու մա նի տար։ 

Տե ղե կատ ւա կան ո լոր տի աշ խա տանք նե րի ար դիւ-

նա ւէ տու թիւ նը բարձ րաց նե լու նպա տա կով ներգ-

րաւ ւե ցին նաեւ կա մա ւոր ներ, ո րոնք շուր ջօ րեայ 

ռե ժի մով պայ քա րում էին ադր բե ջա նա կան եւ թուր-

քա կան ա պա տե ղե կատ ւու թեան դէմ եւ փոր ձում 

պահ պա նել հա ւա սա րակշ ռու թիւ նը։

Ար ցա խեան պա տե րազ մից յե տոյ գրա սե նեա կը 

նոր թա փով լծւեց Հա յաս տա նի եւ Ար ցա խի առ ջեւ 

ծա ռա ցած խնդիր նե րի, մաս նա ւո րա պէս՝ ռազ մա-

գե րի նե րի, Ար ցա խի կար գա վի ճա կի եւ Ռու սաս-

տա նից Ար ցա խին ա ջակ ցու թեան տրա մադր ման 

հար ցե րի բարձ րաց ման աշ խա տանք նե րին։ Զու-

գա հե ռա բար աշ խա տանք ներ են տար ւել հայ կա-

կան կազ մա կեր պու թիւն նե րի կա րո ղու թիւն նե րի 

զար գաց ման, հա յա շատ քա ղաք նե րում հայ կա-

կան կազ մա կեր պու թիւն նե րի հիմ ադր ման եւ 

հայ կա կան կի րակ նօ րեայ դպրոց նե րի ստեղծ ման 

ուղ ղու թեամբ։

Գ րա սե նեա կը յա տուկ ու շադ րու թիւն է դարձ նում 

նաեւ հա յա պահ պա նու թեան խնդիր նե րին, ո րոնց 

լուծ ման հա մար ակ տի ւօ րէն հա մա գոր ծակ ցում է 

ինչ պէս ՀՅԴ ռու սաս տա նեան կա ռոյ ցի, ու ղե կից 

միու թիւն նե րի, այն պէս էլ ռու սաս տա նեան մի շարք 

հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թիւն նե րի հետ։ ՀՅԴ 

Հայ Դա տի Մոսկ ւա յի գրա սե նեա կի հո վա նու ներ-

քոյ 2020 թ. մարտ ամ սից գոր ծում է «Լու սար ձակ» 

կի րակ նօ րեայ դպրո ցը, որն ու նի ա ւե լի քան յի սուն 

ա շա կերտ։ 2020 թւա կա նից Հայ Դա տի գրա սե նեա-

կի օ րա կար գի կա րե ւո րա գոյն հար ցե րից է հա յաբ-

նակ գիւ ղե րում եւ հա յա շատ քա ղաք նե րում հա յոց 

լե զու եւ գրա կա նու թիւն ա ռար կա նե րի նե րա ռու մը 

կրթա կան ծրագ րե րում, ինչ պէս նաեւ Հա յաս տա-

նի եւ Ցե ղաս պա նու թեան մա սին նիւ թե րի նե րա-

ռու մը ՌԴ-ում պատ մու թիւն ա ռար կա յի հան րակր-

թա կան, մի ջին մաս նա գի տա կան եւ ԲՈՒՀ-ա կան 

ծրագ րե րում։ 
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Հաշ ւի առ նե լով Մի ջին Ա րե ւել քի վեր ջին տա-

րի նե րու քա ղա քա կան ա պա հո վա կան եւ տնտե-

սա կան բարդ ի րա վի ճա կը եւ այդ կա ցու թեան մէջ 

հայ կա կան գա ղութ նե րու պար զած ծանր ի րադ րու-

թիւ նը՝ Հայ Դա տի աշ խա տանք նե րը դէմ-յան դի ման 

գտնուեցան յա ւե լեալ մար տահ րա ւէր նե րու առ ջեւ։

Գլ խա ւոր գա ղութ նե րու մէջ հա յու թեան թի ւի 

նօս րա ցու մը եւ նիւ թա կան դժւա րու թիւն նե րը մէկ 

կող մէ ա ւե լի հրա մա յա կան դար ձու ցին շրջա նի մէջ 

Հայ Դա տի աշ խա տանք նե րու աշ խու ժա ցու մը, իսկ 

միւս կող մէ պատ ճառ հան դի սա ցան, որ գրա սե-

նեա կը չյա ջո ղի իր ծրա գիր նե րը ամ բող ջու թեամբ 

ի րա կա նաց նե լու։

Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան 105-րդ տա րե լի ցի 

առ թիւ Հայ Դա տի Մի ջին Ա րե ւել քի գրա սե նեա կի 

պա տաս խա նա տու Վե րա Եա գու բեա նը տար բեր 

հար ցազ րոյց ներ ու նե ցաւ «Ա րա բիա» «Ս քայ Նիւզ» 

հե ռուս տաըն կե րու թիւն նե րի, ինչ պէս նաեւ «Նա-

հար» առ ցանց հե ռուս տաըն կե րու թեան հետ։

Ի պա տաս խան Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան 

պատ մա կան ի րո ղու թիւ նը սո ցիա լա կան ցան ցե րում 

ժխտող մի շարք ար տա յայ տու թիւն նե րի՝ Հայ Դա տի 

Մի ջին Ա րե ւել քի գրա սե նեա կը հրա պա րա կեց պա-

տաս խան հա ղոր դագ րու թիւն, ո րով ընդգծ ւեց, որ 

սոց ցան ցե րում վար ձու օգ տա հա շիւ նե րի մի ջո ցով 

տա րած ւող յայ տա րա րու թիւն նե րը կրօ նա կան սադ-

րանք ներ հրահ րե լու եւ պատ մա կան ճշմար տու թիւ-

նը խե ղա թիւ րե լու նպա տակ են հե տապն դում։

Ար ցա խի դէմ սան ձա զերծ ւած թուրք-ադր բե ջա-

նա կան պա տե րազ մի ման րա մաս նու թիւն նե րին, 

ագ րե սիա յի յե տե ւում թաքն ւած նպա տակ նե րի, 

պա տե րազ մա կան յան ցա գոր ծու թիւն նե րի եւ ռազ-

մա կան գոր ծո ղու թիւն նե րի ըն թաց քի վե րա բե րեալ 

Մի ջին Ա րե ւել քի գրա սե նեա կը ա ռա ջին օ րից հար-

ցազ րոյց ներ ու նե ցաւ ա րա բա կան եւ հայ կա կան մի 

շարք լրատ ւա մի ջոց նե րի եւ տպա գիր ու է լեկտ րո-

նա յին մա մու լի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ (նկար 1, 2):

Գ րա սե նեա կի կող մից կա տար ւել է մեծ ծա ւա լի 

տե ղե կատ ւա կան աշ խա տանք, ին չի ար դիւն քում 

ա րա բա լե զու շուրջ 20 լրատ ւա կան ծա ռա յու թիւն-

նե րի մի ջո ցով ներ կա յաց ւել է հայ կա կան կող մի 

տե սա կէտ նե րը։

նկ
ա

ր 
1

նկ
ա

ր 
2

http://www.ancme.net
https://bit.ly/3C5yWFy
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2020 թ. սկզբից ի վեր, տար բեր ա ռիթ նե րով Հայ 

Դա տի Կա նա դա յի յանձ նա խում բը կազ մա կեր պել է 

ներ կա յա ցուց չա կան ըն դու նե լու թիւն ներ, ո րոնց 

մաս նակ ցել են մեծ թւով կա նա դա կան պե տա կան, 

քա ղա քա կան եւ հա սա րա կա կան գոր ծիչ ներ։

Փետր ւա րին, Սում գա յի թի եւ Բաք ւի ջար դե րի յի-

շա տակ ման առ թիւ, Կա նա դա յի խորհր դա րա նում 

պատ գա մա ւոր ներ՝ Ֆայ սալ Էլ Խու րիի, Պապ Սա-

րո յա յի եւ Էմ մա նո ւէլ լա Լամբ րո բու լո սի կող մից կա-

տար ւել են յի շա տակ ման յայ տա րա րու թիւն ներ։

Ար ձա նագ րե լով Ար ցա խի Հան րա պե տու թեան 

հա մա պե տա կան ընտ րու թիւն նե րի նախ նա կան 

ար դիւնք նե րը՝ Ան կա րա յում Կա նա դա յի դես պա-

նու թիւ նը, ապ րիլ 1-ին, ա ռանց պաշ տօ նա կան 

Օտտ ւա ւա յի գի տու թեան, «twitter»-ի իր միկ րոբ-

լո գում, յայ տա րա րու թեամբ մեր ժել էր Ար ցա խի 

ա զատ եւ ար դար ընտ րու թիւն նե րի ի րա ւա կան 

վա ւե րա կա նու թիւ նը։ Տա րած ւած յայ տա րա րու-

թեամբ դես պա նու թիւնն իր հա մե րաշ խու թիւնն էր 

յայտ նել Ադր բե ջա նի տա րած քա յին ամ բող ջա կա-

նու թեա նը եւ չէր նշել Ար ցա խի ժո ղովր դի ինք նո-

րոշ ման ի րա ւուն քը։ Այս ուղ ղու թեամբ, Հայ Դա տի 

Կա նա դա յի յանձ նա խում բը բո ղո քի հա մա պե-

տա կան ա լիք բարձ րաց րեց եւ մի շարք խորհր-

դակ ցու թիւն նե րից յե տոյ, Կա նա դա յի արտ գործ-

նա խա րար Ֆ րան սո ւա Ֆի լիպ Շամ պայ նը Հայ 

Դա տի յանձ նախմ բին յղեց յա տուկ նա մակ, որ-

տեղ նշւում էր Կա նա դա յի ա ջակ ցու թիւ նը ժո ղո-

վուրդ նե րի ինք նո րոշ ման ի րա ւուն քին։

Ապ րի լի 24-ին, կազ մա կերպ մամբ Հայ Դա տի 

յանձ նախմ բի, տե ղի ու նե ցաւ Հա յոց Ցե ղաս պա-

նու թեան 105-րդ տա րե լի ցի առ ցանց ո գե կո չում, 

որն ու նե ցաւ ա ռա ւել քան 20.000 մաս նա կից։ Մի-

ջո ցառ ման ըն թաց քում Հայ Դա տի յանձ նախմ-

բին եւ ամ բողջ կա նա դա հա յու թեա նը ու ղերձ 

յղեց վար չա պետ Ջաս թին Թ րիւ դօն՝ ո գե կո չե լով 

ցե ղաս պա նու թեան մէ կու կէս մի լիոն նա հա տակ-

նե րի յի շա տա կը եւ, ա ռա ջին ան գամ, նշե լով Օս-

մա նեան Թուր քիան որ պէս ցե ղաս պա նու թեան 

ո ճի րը գոր ծած պե տու թիւն։ Վար չա պե տի ու ղեր-

ձից բա ցի, յայ տա րա րու թիւն ներ ա րե ցին խորհր-

դա րա նում ներ կա յաց ւած բո լոր կու սակ ցու թիւն նե-

րի ղե կա վար նե րը, նա հան գա յին վար չա պետ նե րը, 

ինչ պէս նաեւ ա ւե լի քան 70 պատ գա մա ւոր ներ 

ու նա խա րար ներ՝ դաշ նա յին եւ նա հան գա յին 

մա կար դակ նե րից։

Մա յիս 18-էն՝ 22 եր կա րող շա բա թը, Հայ Դա տի 

յանձ նա խում բը յայ տա րա րեց Ար ցա խեան զօ րակ-

ցու թեան շա բաթ (նկար 1)։ Կո րո նա վի րու սի ստեղ-

ծած սահ մա նա փա կում ե րուն պատ ճա ռով տե ղի 

չու նե ցան ֆի զի կա կան մի ջո ցա ռում եր, սա կայն 

առ ցանց դրու թեամբ սփռւե ցան տա րա տե սակ քա-
նկ
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րոզ չա կան նիւ թեր, ո րոնք օգ տա գործ ւե ցան ներ-

քին եւ ար տա քին սպառ ման հա մար։

Հայ Դա տի Կա նա դա յի յանձ նա խում բը եւ Կա-

նա դա յի յու նա կան Կոնգ րե սը, յու նի սի 30-ին, հա-

մա տեղ նա մակ ու ղար կե ցին Կա նա դա յի մե ծա-

գոյն ռազ մար դիւ նա բե րա կան ըն կե րու թիւն նե րին՝ 

կոչ ա նե լով նրանց, որ դա դա րեց նեն Թուր քիա յի եւ 

Ադր բե ջա նի հետ զէն քի եւ ռազ մա կան նշա նա կու-

թեան ար տադ րան քի ա ռեւ տու րը։

Հաշ ւի առ նե լով յու լի սի ըն թաց քում ՀՀ Տա ւու շի 

մար զում սահ մա նա յին ընդ հա րում նե րը՝ Հայ Դա-

տի յանձ նա խում բը ծա ւա լեց հսկա յա կան քա ղա-

քա կան եւ քա րոզ չա կան աշ խա տանք։ Հ նա րա ւոր 

ե ղաւ ա պա հո վել մեծ թւով դա տա պար տող յայ-

տա րա րու թիւն ներ՝ խորհր դա րա նա կան նե րի եւ 

այլ բարձ րաս տի ճան պաշ տօ նեա նե րի կող մից։ 

Այս շար քում խիստ ու շագ րաւ է, Կա նա դա յի Պահ-

պա նո ղա կան կու սակ ցու թեան ղե կա վար Անդ րիւ 

Շի րի հա յա մէտ եւ հաս ցէա կան յայ տա րա րու թիւ-

նը։ Քա րոզ չա կան ա ռու մով եւս, հնա րա ւոր ե ղաւ 

կա նա դա կան լրատ ւա մի ջոց նե րում ա պա հո վել մի 

շարք հա յան պաստ յօդ ւած ներ եւ հար ցազ րոյց ներ։

Հայ Դա տի յան ձախմ բի ջան քե րով, օ գոս տո սի 

26-ին, հնա րա ւոր ե ղաւ ա պա հո վել 260.000 դո լա րի 

նիւ թա կան օ ժան դա կու թիւն Հա յաս տա նին՝ COVID 

19-ի դէմ պե տա կան պայ քա րի հա մար։ Հարկ է 

նկա տել, որ նա խա պէս հաս տատ ւած եւս 100.000 

դո լա րի չա փով օ ժան դա կու թիւն, նոյն պէս յատ-

կաց ւեց Հա յաս տա նին (նկար 2):

Օ գոս տո սին Հայ Դա տի Կա նա դա յի յանձ նա-

խում բը, հա մա գոր ծակ ցա բար ԱՄՆ Ա րեւմ տեան եւ 

Ա րե ւե լեան շրջան նե րի Հայ Դա տի յանձ նախմ բե-

րի եւ Վա շինգ տո նի գրա սե նեա կի հետ, առ ցանց 

յի շա տա կեց Սեւ րի Դաշ նագ րի հա րիւ րա մեա կը 

(նկար 3)։ Ամ բողջ ամս ւայ ըն թաց քում, սո ցիա լա-

կան ցան ցե րի մի ջո ցով սփռւեց հա մա պա տաս-

խան քա րոզ չա կան նիւ թեր, կազ մա կերպ ւեց նաեւ 

մէկ առ ցանց քննար կում՝ Սեւ րի դաշ նագ րի վա ւե-

րա կա նու թեան եւ ի րա ւա կան այժ մէա կա նու թեան նկ
ա
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մա սին։ Այդ նիւ թե րը ան մի ջա պէս տրա մադր ւե ցին 

կա նա դա ցի խորհր դա րա նա կան նե րին եւ մի շարք 

պե տա կան մար մին նե րին։ Հարկ է նշել, որ ա ռա ջին 

ան գամ Սեւ րի դաշ նա գի րը, հա րիւ րա մեա կի առ-

թիւ, Հան Տոն կի կող մից յի շա տակ ւեց Կա նա դա յի 

խորհր դա րա նում։

ՀՀ ան կա խու թեան վե րա կանգն ման 29-րդ  

ա մեա կի առ թիւ, սեպ տեմ բե րի 21-ին հայ հա մայն քին 

շնոր հա ւո րա կան ու ղերձ յղեց Կա նա դա յի վար չա-

պետ Ջաս թին Թ րիւ դօն, հայ հա մայն քը շնոր հա ւո-

րանք ներ ստա ցաւ նաեւ կա նա դա կան հա սա րա-

կա կան-քա ղա քա կան մի շարք գոր ծիչ նե րից։

Ար ցա խեան պա տե րազմ
Սեպ տեմ բե րի 27-ից, Ար ցա խի դէմ ա հա բեկ-

չա կան ներգ րաւ մամբ սան ձա զերծ ւած ադր բե-

ջա նա թուր քա կան ագ րե սիա յով պայ մա նա ւոր ւած 

Կա նա դա յի ամ բողջ հայ հա մայնքն ու Հայ Դա-

տի յանձ նա խում բը ա րագ մէկ տե ղե ցին ու ժե րը եւ 

սկսե ցին օգ տա գոր ծել քա ղա քա կան ու քա րոզ-

չա կան բո լոր հնա րա ւոր լծակ նե րը։ Հայ Դա տի 

շրջա նա յին եւ տե ղա կան մար մին նե րը կա րո ղա-

ցան տա րա տե սակ քա ղա քա կան ու քա րոզ չա-

կան նա խա ձեռ նու թիւն ներ կեան քի կո չել, ու նե-

ցան ա ռա ւել քան 100 հան դի պում ներ։ Կա տար ւած 

հսկա յա կան աշ խա տան քի ար դիւն քում հնա րա-

ւոր ե ղաւ հա յու թեան ձայ նը լսե լի դարձ նել թէ՛ քա-

ղա քա կան, եւ թէ՛ քա ղա քա ցիա կան շրջա նակ նե-

րի մօտ՝ ա պա հո վե լով մի շարք յա ջո ղու թիւն ներ, 

մաս նա ւո րա պէս.

 ̂ դաշ նա յին, նա հան գա յին եւ քա ղա քա յին 

մա կար դակ ներ ներ կա յաց նող ընտր ւած 

պաշ տօ նեա նե րի կող մից կա տար ւե ցին 

տաս նեակ հաս ցէա կան դա տա պար տող 

յայ տա րա րու թիւն ներ,

 ̂ խորհրդ րա նա կան ընդ դի մա դիր բո լոր 

կու սակ ցու թիւն նե րի կող մից հա մե մա տա

բար հա յան պաստ յայ տա րա րու թիւն ներ,

 ̂ Կա նա դա Հա յաս տան եւ Կա նա դաԱր

ցախ խորհր դա րա նա կան խմբակ ցու թիւն

նե րի կող մից դա տա պարտ ման հաս ցէա

կան յայ տա րա րու թիւն ներ (նկար 4),

 ̂ թուր քա կան ա նօ դա չու սար քե րի վրայ տե

ղադր ւած կա նա դա կան ար տադ րու թեան 

տե սան կա րա հան ման եւ թի րա խա ւոր ման 

ար տադ րան քի առ կա յու թիւ նը բա ցա յայ

տե լուց յե տոյ՝ Կա նա դա յի կող մից նշեալ 

ապ րանք նե րի ար տա հան ման դա դա րեց

ման ո րո շում։ Այս ուղ ղու թեամբ պե տա կան 

հե տաքն նու թեան մեկ նարկ (նկար 5),

 ̂ Ք ւե բե կի եւ Օն տա րիո յի խորհր դա րան նե

րի կող մից Հա յաս տա նին ու հայ ժո ղովր

դին զօ րակ ցու թիւն յայտ նող բա նա ձե ւե րի 

ըն դու նում,

 ̂ Ք ւե բե կի Լա ւալ քա ղա քի կող մից Ար ցա խի 

ան կա խու թեան ճա նա չում,
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 ̂ Կա նա դա յի կող մից 400.000 դո լա րի օ ժան

դա կու թիւն Ար ցա խում Կար միր Խա չի 

մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թեան աշ խա

տանք նե րի հա մար (նկար 6),

 ̂ ա ռա ջին ան գամ, Կա նա դա յի Սե նա տում 

ներ կա յաց ւեց Ար ցա խի ան կա խու թիւ նը 

ճա նա չող բա նա ձե ւի նա խա գիծ, ո րը սա

կայն ան յա ջո ղու թեան մատն ւեց,

 ̂ դաշ նա յին խորհր դա րա րա նի Ար տա քին 

յա րա բե րու թիւն նե րի յանձ նա ժո ղո վի ո րո

շում՝ Կա նա դա յի կող մից Թուր քիա զէն քի 

մա տա կա րար ման վե րա բե րեալ ըն դուն

ւած ո րո շումն ե րի շուրջ յա տուկ հե տաքն

նու թիւն անց կաց նե լու վե րա բե րեալ,

 ̂ ա մեն շա բա թեայ կտրւած քով բո ղո քի բազ

մա տե սակ մի ջո ցա ռումն ե րի անց կա ցում 

Կա նա դա յի խո շոր քա ղաք նե րում,

Վե րոն շեալ բո լոր աշ խա տանք նե րին զու գա հեռ՝ 

Հայ Դա տի Կա նա դա յի յանձ նա խումբն օգ տա գոր-

ծեց լաբ բին գի ա ւան դա կան մի ջոց նե րը՝ Հա յաս-

տան- Կա նա դա յա րա բե րու թիւն նե րի զար գաց ման, 

Ղա րա բա ղեան հիմ ախնդ րի կար գա ւոր ման, Հա-

յոց Ցե ղաս պա նու թեան ճա նաչ ման եւ կա րե ւոր այլ 

թե մա նե րի շուրջ՝ մշտա պէս հա մա գոր ծակ ցե լով 

տե ղա կան մար մին նե րի եւ քոյր կազ մա կեր պու-

թիւն նե րի հետ։

նկ
ա

ր 
6
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Հայ Դա տի Աւստ րա լիա յի յանձ նա խում բը հիմ-

նա կա նում կենտ րո նա ցել է Հա յաս տա նի կա յուն 

զար գաց մա նը միտ ւած աշ խա տանք նե րի վրայ, 

յանձ նախմ բի քա ղա քա կան ա ռա ջադ րանք նե-

րի ա ռանց քը ե ղել են Ար ցա խի Հան րա պե տու-

թեան շա հե րի պաշտ պա նու թեան եւ Հա յոց Ցե-

ղաս պա նու թեան ճա նաչ ման աշ խա տանք նե րը. 

յանձ նախմ բի ու շադ րու թեան կենտ րո նում են 

ե ղել Հա յաս տան-Աւստ րա լիա միջ պե տա կան 

յա րա բե րու թիւն նե րը։

Կա յուն Հա յաս տան

ա) Յու լի սեան ագ րե սիա

2020 թ. Յու լի սեան դէպ քե րի ըն թաց քում Հայ Դա-

տի Աւստ րա լիա յի յանձ նա խում բը դի մեց Աւստ րա լա-

ցի պե տա կան ու քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րին եւ հայ 

հա մայն քի բա րե կամ ե րին, որ պէս զի վեր ջին ներս 

դա տա պար տեն ադր բե ջա նա կան գոր ծո ղու թիւն-

նե րը եւ հա մե րաշ խու թիւն յայտ նեն Աւստ րա լա հայ 

հա մայն քին։ Ար դիւն քում՝ Աւստ րա լիա- Հա յաս տան 

նկ
ա

ր 
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միջ խորհր դա րա նա կան բա րե կա մու թեան խմբի 

հա մա նա խա գահ ներ Թ րենթ Զի մեր մա նը եւ Ջօ 

Ֆից գի բե նը հա մա տեղ յայ տա րա րու թեամբ խստօ-

րէն դա տա պար տե ցին Ադր բե ջա նի գոր ծո ղու թիւն-

նե րը (նկար 1)։ Ադր բե ջա նի քա ղա քա կա նու թեան 

դա տա պարտ ման գոր ծըն թաց ներ սկսւե ցին նաեւ 

նա հան գա յին խորհր դա րան նե րում։

բ) Պայ քար COVIDի դէմ

Յու նի սի վեր ջին, Հայ Դա տի Աւստ րա լիա յի 

յանձ նա խում բը սկսեց ի րա կա նաց նել «#Combat-

covid in Armenia» ծրա գի րը՝ փոր ձե լով մեղ մել հա-

մա ճա րա կի հե տե ւան քով Հա յաս տա նում ստեղծ-

ւած ա ռող ջա պա հա կան ի րա վի ճա կը։ Այս ծրագ րի 

շրջա նա կում յանձ նա խում բը սեր տօ րէն հա մա գոր-

ծակ ցեց ՀՀ Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թեան 

հետ եւ ստա ցաւ այն անհ րա ժեշտ պա րա գա նե-

րի ցուցակը, որի կարիքը ՀՀ ա ռող ջա պա հա կան 

հա մա կարգն ու նէր։ Սկս ւած դրա մա հա ւա քի ար-

դիւն քում Աւստ րա լա հայ հա մայն քը հան գա նա կեց 

ա ռա ւել քան 45.000 դո լար (նկար 2)։ Բա ցի նիւ թա-

կան օ ժան դա կու թիւ նից, Աւստ րա լա հայ ան ւա նի 

բժիշկ նե րի մի խումբ մեկ նեց Հա յաս տան, տե ղում 

օգ նու թիւն ցու ցա բե րե լու հա մար։

գ) Երկ կողմ յա րա բե րու թիւն ներ

Հա յաս տա նի զար գաց մանն ուղղ ւած՝ Հայ Դա-

տի Աւստ րա լիա յի յանձ նախմ բի աշ խա տանք նե-

րը կենտ րո նա նում են Ե րե ւա նի եւ Կան բե րա յի 

մի ջեւ ա ռողջ եւ ար դիւ նա ւէտ յա րա բե րու թիւն նե-

րի հաս տատ ման եւ դրանց սպա սարկ ման վրայ։ 

Նա խա ձեռ նու թիւն նե րի լայն շրջա նա կի շնոր հիւ 

յանձ նա խու բը, Աւստ րա լա հայ գա ղու թի ա նու նից 

փոխ գոր ծակ ցում է հայ եւ Աւստ րա լիա ցի օ րէնս-

դիր նե րի հետ։ Յանձ նա խում բը կազ մա կեր պել է 

բազ մա թիւ քննար կում եր եւ հան դի պում եր, 

ո րոնց մաս նակ ցել են Հա յաս տան-Աւստ րա լիա 

միջ խորհր դա րա նա կան յանձ նա ժո ղո վի ան դամ-

ներն ու քննար կել փո խա դարձ հե տաքրք րու թիւն 

ներ կա յաց նող հար ցեր։

Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան ճա նա չում

ա) Ար դա րու թեան միա ցեալ 

նա խա ձեռ նու թիւն

2020 թ. փետր ւա րի 25-ին Աւստ րա լիա յի խորհր-

դա րա նում Աւստ րա լա հայ, Ա սո րա-աւստ րա լիա-

կան եւ Աւստ րա լիա-յու նա կան կո մի տէ նե րի մի ջեւ 

Աւստ րա լիա յի խորհր դա րա նի սրահ նե րից մէ կում 

ստո րագր ւեց փո խըմբռ ման յու շա գիր: Աւստ րա լիա-

ցի շուրջ 100 խորհր դա րա նա կան ներ, քա ղա քա-

կան գոր ծիչ ներ, դի ւա նա գէտ ներ, գե րա տես չա կան 

պաշ տօ նեա ներ, ա կա դե մի կոս ներ, լրատ ւա մի ջոց-

ներ եւ հա մայնք նե րի ղե կա վար ներ հա ւաք ւել էին 

ո գե կո չե լու պատ մա կան ար դա րու թիւ նը եւ հա մա-

տեղ նպաս տե լու, որ Աւստ րա լիան պաշ տօ նա պէս 

ճա նա չի հա յե րի, յոյ նե րի եւ ա սո րի նե րի ցե ղաս-

պա նու թիւ նը՝ Օս մա նեան Թուր քիա յի կող մից։ Այս 

նա խա ձեռ նու թեամբ նաեւ աւստ րա լա ցի սե նա-

տոր նե րից եւ պատ գա մա ւոր նե րից պա հանջ ւեց 

հաս տա տել ի րենց ա ջակ ցու թիւ նը հա յե րի, ա սո-

րի նե րի եւ յոյ նե րի ցե ղաս պա նու թիւն նե րի ճա նաչ-

մա նը՝ ստո րագ րե լով «Ար դա րու թեան միա ցեալ 

նա խա ձեռ նու թեան» հաս տա տու մը: Ներ կա յումս 

աւստ րա լա ցի շուրջ 20 սե նա տոր ներ եւ նոյն քան էլ 

պատ գա մա ւոր ներ միա ցել են սոյն նա խա ձեռ նու-

թեա նը (նկար 3)։

բ)  Հա մախմբ ւած ա ջակ ցու թիւն

Հայ Դա տի Աւստ րա լիա յի յանձ նա խում բը ներ-

կա յաց նում է հայ-աւստ րա լիա կան հա ւա քա կան 

տե սա կէ տը հան րա յին քա ղա քա կա նու թեա նը 

վե րա բե րող մի շարք հար ցե րի վե րա բե րեալ, նե-

րա ռեալ 1915 թ. Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան ճա նա-

չու մը դաշ նա յին մա կար դա կում։ Հա մա վա րակն նկ
ա

ր 
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իր ազ դե ցու թիւ նը թո ղեց պլա նա ւոր ւած մի ջո-

ցա ռում նե րի վրայ եւ դրանց հիմ նա կան մասն 

անց կաց ւեց առ ցանց, այդ թւում, Հա յոց Ցե ղաս-

պա նու թեան ո գե կոչ ման ձեռ նար կը։ Սա կայն 

դա չխան գա րեց, որ Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան 

ո գե կոչ մա նը մաս նակ ցեն ռե կոր դա յին թւով 

խորհր դա րա նա կան ներ՝ դաշ նա յին եւ նա հան-

գա յին խորհր դա րան նե րից ու այլ քա ղա քա կան 

գոր ծիչ ներ։

Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան ո գե կո չու մը աւստ-

րա լա ցի ան ւա նի քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի, ֆե-

դե րալ սե նա տոր նե րի եւ պատ գա մա ւոր նե րի կող-

մից, ինչ պէս նաեւ Նոր Հա րա ւա յին Վէլս նա հան գի 

վար չա պե տի ու նա հան գի ողջ ղե կա վա րու թեան 

կող մից, Կա նա բե րա յի պաշ տօ նա կան դիր քո րոշ-

ման պահ պան ման հա մար շատ ե րե րուն վի ճակ 

են ստեղ ծել։

Վե րոգ րեա լից բա ցի, Աւստ րա լիա-հրէա կան 

գոր ծա դիր խոր հուր դը, որն Աւստ րա լիա յում հրէա-

կան հա մայն քի գլխա ւոր ներ կա յա ցուց չա կան 

մար մինն էր 2020 թւա կա նի ըն թաց քում, հան դէս 

ե կաւ Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը ֆե դե րալ մա կար-

դա կում ճա նա չե լու կո չով։

Հա յե րի, յոյ նե րի եւ ա սո րի նե րի ցե ղաս պա նու-

թեան ճա նաչ ման կո չով հան դէս ե կան նաեւ, Նոր 

Հա րա ւա յին Վէլս նա հան գի Էկու մե նիկ խոր հուր դը, 

որն ընդգր կում է թւով 16 ե կե ղե ցի ներ Նոր Հա րա-

ւա յին Վէլս նա հան գից եւ Աւստ րա լիա յի կենտ րո-

նա կան տա րածք նե րից։

գ) Ով քեր են մեզ դէմ

Հայ Դա տի Աւստ րա լիա յի յանձ նախմ բի ջան քե-

րը, յատ կա պէս Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան ճա նաչ-

ման աշ խա տանք նե րում լուրջ հա կազ դե ցու թեան 

են հան դի պում թուրք դի ւա նա գէտ նե րի եւ ընդ հուպ 

թուր քա կան պե տու թեան ղե կա վա րու թեան կող մից։

 Յանձ նա խում բը ող ջու նեց Աւստ րա լիա յի 

խորհր դա րա նի ան դամ Ա դամ Սո միւ րե քի պաշ-
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տօ նազր կու մը եւ աք սո րու մը Լէյ բո րիս տա կան 

կու սակ ցու թիւ նից, քա նի որ նա ա ջակ ցել էր թուր-

քա կան ծայ րա յեղ ազ գայ նա կան «Ուլ քու Օ ջաքլ-

րի» կազ մա կեր պու թեա նը, որն ըստ էու թեան 

պատ կա նում է «Գորշ գայ լե րին»։ 2014 թ. յու նի սին 

Սո միւ րե քը երդ մամբ միա ցել էր «Գորշ գայ լե րին» 

վեր ջին նե րիս Մելբ որ նի գրա սե նեա կում։

Ա ւե լին, հե տաքր քիր է, որ Ս տոկ հոլ մում տե ղա-

կայ ւած «Nordic Research Monitoring Network» (Nor-

dic Monitor) ըն կե րու թիւ նը հրա պա րա կել էր փաս-

տաթղ թեր, ո րոնք ա պա ցու ցում էին, որ թուր քա կան 

ար տա քին հե տա խու զա կան ծա ռա յու թիւ նը լրտե-

սա կան գոր ծու նէու թիւն է ծա ւա լում Աւստ րա լիա յում 

եւ թի րա խում ու նեն Էր դո ղա նի քննա դատ նե րին ու 

ընդ դի մա խօս նե րին։

Այս բա ցա յայ տու մը ման րա մասն տե ղե կու թիւն-

ներ է տրա մադ րում Աւստ րա լիա կան հա սա րա-

կա կան տրա մադ րու թիւն նե րը լրտե սա կան ցան ցի 

մի ջո ցով Ան կա րա յին փո խան ցե լու վե րա բե րեալ, 

ին չը աւստ րա լիա կան օ րէնսդ րու թեան կո պիտ 

ոտ նա հա րում է։

Ար ցա խի Հան րա պե տու թիւն/ 
2020 թ. պա տե րազմ

Հայ Դա տի Աւստ րա լիա յի յանձ նա խում բը 

ներ կա յաց նե լով աւստ րա լիա հա յու թեան 

հա ւա քա կան տե սա կէ տը՝ ար դիւ նա ւէ տու

թեամբ ի րա կա նաց նում է հա յու թեան շա

հե րի պաշտ պա նու թեան աշ խա տանք ներ, 

յատ կա պէս Ար ցա խի Հան րա պե տու թեան 

ինք նո րոշ ման ի րա ւուն քի եւ ան կա խու

թեան հա մա տեքս տում։ Յանձ նա խում բը 

յանձ նա ռու է շա րու նա կել խթա նել Ար ցա խի 

եւ Աւստ րա լիա յի մի ջեւ յա րա բե րու թիւն նե

րը, ինչ պէս ֆե դե րալ, այն պէս էլ նա հան

գա յին մա կար դակ նե րում։

Այս ո լոր տում յանձ նախմ բի կա րե ւո րա գոյն 

ձեռք բե րում նե րից թե րեւս ա ռա ջի նը «Ար ցա խի 

բա րե կամ ներ» ցանցն է, ո րի կազ մում ընդգրկ ւած 

են աւստ րա լա ցի ա ռա ւել քան 60 յայտ նի քա ղա-

քա կան գոր ծիչ ներ, ո րոնց թւում` ԱՄՆ նախ կին 

դաշ նա յին գան ձա պետ եւ նախ կին դես պան, Ջօ 

Հոու քին, դաշ նա յին նա խա րար ներ եւ խորհր-

դա րա նա կան ներ, նա հան գա յին վար չա պետ եւ 

նա հան գա յին խորհր դա րա նա կան ներ, քա ղա-

քա պետ եւ խորհր դա կան ներ, ա կա դե միա կան 

եւ մտա ւո րա կան մար դիկ, ինչ պէս նաեւ մի շարք 

կրօ նա կան եւ հա մայն քա յին հաս տա տու թիւն նե րի 

ղե կա վար ներ:

2020 թ. սեպ տեմ բե րին Ար ցա խի նկատ մամբ 

ադր բե ջա նա թուր քա կան պա տե րազ մի սան ձա-

զեր ծու մից յե տոյ, Հայ Դա տի Աւստ րա լիա յի յանձ-

նա խում բը, հա մայն քի հետ լայն հա մա գոր ծակ ցու-

թեամբ, ի րա կա նաց րեց մի շարք գոր ծո ղու թիւն ներ 

այդ թւում բո ղո քի ցոյ ցեր՝ Պերտ, Սիդ նէյ, Կան բե րա 

քա ղաք նե րում եւ այ լուր։

ա)  Տե ղե կաց ւա ծու թեան բարձ րա ցում

Հայ Դա տի Աւստ րա լիա յի յանձ նա խումբն ի րա-

կա նաց նում է մի շարք ծրագ րեր եւ քա րոզ չա կան 

բնոյ թի ար շաւ ներ, ո րոնց նպա տակն է բարձ-

րաց նել տե ղի հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան 

շրջա նակ նե րի տե ղե կաց ւա ծու թեան մա կար դա-

կը Ղա րա բա ղեան հիմ նախնդ րի, Հա յաս տա նի 

եւ Ադր բե ջա նի վե րա բե րեալ, յա տուկ շեշտ ւում է 

վերջ նիս հա կա ժո ղովր դա վա րա կան բնոյ թը։ 

Յանձ նա խում բը սոց ցան ցե րում նա խա ձեռ նել է 

#FriendsFridays սո ցիա լա կան մե դիա յի ար շա-

ւը, որն ընդգ ծում է ա կա նա ւոր այն գոր ծիչ նե րին, 

ով քեր հաս տա տել են ի րենց ան դա մակ ցու թիւ նը 

Աւստ րա լիա յում «Ար ցա խի բա րե կամ եր» ցան ցին 

(նկար 4):
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Մեծ ծա ւա լով տա րած ւող քա ղա քա կան յայ տա-

րա րու թիւն նե րից բա ցի, յանձ նա խում բը քա րոզ չա-

կան բնոյ թի նիւ թեր է տա րա ծել Ար ցա խի պատ-

մու թեան եւ ներ կա յի վե րա բե րեալ՝ բարձ րաց նե լու 

հա մար աւստ րա լիա կան հա սա րա կու թեան տե ղե-

կաց ւա ծու թիւ նը Ար ցա խից։ Կա րե ւոր աշ խա տանք է 

կա տար ւել նաեւ մի ջազ գա յին լրատ ւա կան գոր ծա-

կա լու թիւն նե րի հետ։

բ)  Քա ղա քա կան ա ջակ ցու թիւն

Հայ Դա տի Աւստ րա լիա յի յանձ նախմ բի գոր ծո ղու-

թիւն նե րի ար դիւնք նում, 2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ից 

Ար ցա խի դէմ սան ձա զերծ ւած թուրք-ադր բե ջա նա-

կան ագ րե սիան Աւստ րա լիա յի հա սա րա կա կան-

քա ղա քա կան կեան քում խիստ դա տա պարտ ման 

ար ժա նա ցաւ։ Հայ ժո ղովր դին ի րենց զօ րակ ցու թիւ-

նը յայտ նե ցին եւ ադր բե ջա նա կան ագ րե սիան դա-

տա պար տե ցին մի շարք խորհր դա րա նա կան ներ ու 

քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ, ինչ պէս ֆե դե րալ մա կար-

դա կում, այն պէս էլ նա հան գա յին։ Այս ա ռու մով յի շա-

տակ ման են ար ժա նի դաշ նա յին պատ գա մա ւոր ներ՝ 

Թիմ Զի մեր մա նը եւ Ջոէլ Ֆից գի բո նը, ով նախ կի նում 

զբա ղեց րել է Աւստ րա լիա յի պաշտ պա նու թեան նա-

խա րա րի պաշ տօ նը։ Կա րե ւոր էին նաեւ Աւստ րա-

լիա յի խորհր դա րա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի պա լա տի 

ան դամ եր, պատ գա մա ւոր ներ՝ Ջօ Ա լեք սանդ րի եւ 

Փօլ Ֆ լեթ չե րի զօ րակ ցու թիւն նե րը։

Աւստ րա լիա կան կա նաչ նե րի կու սակ ցու թիւ-

նը, ո րը երկ րի խո շո րա գոյն քա ղա քա կան միա ւո-

րում է, պա տե րազ մի սկզբից օ րեր անց Թուր քիա-

յին եւ Ադր բե ջա նին յայ տա րա րեց ագ րե սոր ներ եւ 

պա հան ջեց ռազ մա կան գոր ծո ղու թիւն նե րի ան յա-

պաղ դա դա րե ցում (նկար 5):

Աւստ րա լիա յի խո շո րա գոյն՝ Նոր Հա րա ւա յին Վէլս 

նա հան գից ընտր ւած խորհր դա րա նա կան Հուգ 

Մըք Դեր մո թը բաց նա մակ գրեց Աւստ րա լիա յում 

Ադր բե ջա նի դես պա նին՝ խստօ րէն քննա դա տե լով 

Ար ցա խի նկատ մամբ ագ րե սիա յի սան ձա զերծ ման, 

ինչ պէս նաեւ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թեան 

սահ մա նա մերձ բնա կա վայ րե րի թի րա խա ւոր ման 

հա մար։

Ար դէն հոկ տեմ բե րի 22-ին Նոր Հա րա ւա յին Վէլս 

նա հան գի խորհր դա րա նը, ձայ նե րի 61-2 յա րա բե-

րակ ցու թեամբ ըն դու նեց Ար ցա խի Հան րա պե տու-

թեան ան կա խու թիւ նը ճա նա չող եւ Թուր քիա յի ու 

Ադր բե ջա նի ա նօ րի նա կան գոր ծո ղու թիւն նե րը դա-

տա պար տող բա նա ձեւ (նկար 6):

Աւստ րա լիա ցի քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի մի-

ջո ցով Ար ցա խին ա ջակ ցու թիւ նը Հայ Դա տի յանձ-

նախմ բի հա մար լաւ հնա րա ւո րու թիւն է Աւստ րա-

լիա յի հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան եւ պե տա կան 

շրջա նակ նե րին դուրս հա նել Ադր բե ջա նի եւ Թուր-

քիա յի կող մից նեն գա փոխ ւած տե ղե կատ ւու թեան 

ազ դե ցու թեան գօ տուց։
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գ)  Հա մայն քա յին ակ տի ւու թիւն, նե րա ռեալ 

մե դիա լու սա բա նում

Հայ Դա տի Աւստ րա լիա յի յանձ նա խում բը մե ծա-

պէս ա ջակ ցեց պա տե րազ մի ըն թաց քում հա մայն-

քա յին բո լոր նա խա ձեռ նու թիւն նե րին, այդ թւում 

բո ղո քի հան րա յին մի ջո ցա ռում ե րին, ո րոնց մաս-

նակ ցու թիւ նը, պայ մա նա ւոր ւած հա մա վա րա կով, 

սահ մա նա փակ ւած էր 500 մար դով։

Հոկ տեմ բե րի 6-ին, թւով 500 աւստ րա լա հա-

յեր, Սիդ նէ յից գնա ցին Կան բեր րա, որ տեղ բո ղո քի 

ցոյց ի րա կա նաց րե ցին Ադր բե ջա նի դես պա նա տան 

առ ջեւ։ Հոկ տեմ բե րի 24-ին եւ դեկ տեմ բե րի 10-ին 

նոյն պէս անց կաց ւե ցին բո ղո քի մի ջո ցա ռում եր։ 

Վեր ջինն անց կաց ւել է Կան բե րա յում, Դաշ նա յին 

Խորհր դա րա նի առ ջեւ։ Վար չա պետ Ց քոթ Մո րի-

սո նին յանձն ւած նա մա կով, ցու ցա րար նե րը բո ղո-

քում էին կա ռա վա րու թեան լռու թեան դէմ։

Բո ղո քի այս ցոյ ցե րը լայ նօ րէն լու սա բան ւել են 

աւստ րա լիա կան ա մե նաա ռա ջա տար լրատ ւա մի-

ջոց նե րով, ինչ պէս նաեւ հա մաշ խար հա յին մի շարք 

լրատ ւա մի ջոց նե րի տե ղա կան ծա ռա յու թիւն նե րի 

կող մից (նկար 7-10)։
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դ) Կա ռա վա րու թեան ա ջակ ցու թիւն  

ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի գոր ծըն թա ցին

Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար Մա րիս Փէյ նը 

վե րա հաս տա տեց Աւստ րա լիա յի կա ռա վա րու թեան 

ա ջակ ցու թիւ նը ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի գոր ծըն թա ցին՝ 

կա րե ւո րե լով «մարդ կանց հա ւա սար ի րա ւունք ներն 

ու ինք նո րո շու մը»՝ որ պէս հա կա մար տու թեան կար-

գա ւոր ման ե րեք հա ւա սար սկզբունք նե րից մէ կը՝ 

կա յուն խա ղա ղու թեան հաս նե լու հա մար։ Նա խա-

րար Փէյ նը հե տա գա յում կոչ ա րեց ինչ պէս Հա յաս-

տա նին, այն պէս էլ Ադր բե ջա նին ա ջակ ցել ԵԱՀԿ 

Մինս կի խմբի՝ տա րա ծաշր ջա նում խա ղա ղու թիւն 

հաս տա տե լու ջան քե րին (նկար 11):

Ար շաւ ներ սո ցիա լա կան մե դիա յում
Հայ Դա տի Աւստ րա լիա յի յանձ նա խում բը լայն 

ծա ւա լով ի րա կա նաց նում է սո ցիա լա կան տար բեր 

ար շաւ ներ, ո րոնք մի կող մից նե րա ռում են ժա ման-

ցա յին բնոյ թին մօտ քննար կում եր, միւս կող մից 

աւստ րա լիա կան, մի ջազ գա յին եւ հա յաս տա նեան 

լրատ ւա կան մի ջոց նե րի հետ հար ցազ րոյց ներ եւ 

այլն։

Հա մա վա րա կի պայ ման նե րով թե լադր ւած՝ Հա-

յոց Ցե ղաս պա նու թեան ո գե կոչ ման կենտ րո նա կան 

մի ջո ցա ռու մը նոյն պէս առ ցանց անց կաց ւեց եւ ռե-

կոր դա յին թւով՝ շուրջ 15.000 մաս նակ ցու թիւն ա պա-

հո վեց։ Հաշ ւի առ նե լով ար ձա նագր ւած ար դիւն քը, 

2021թ. ո գե կոչ ման մի ջո ցա ռու մը հա ւա նա բար նոյն-

պէս առ ցանց կանց կաց ւի։

2020-ի Ար ցա խեան պա տե րազ մի ըն թաց քում, 

հա րիւ րա ւոր Աւստ րա լա ցի ներ մաս նակ ցե ցին Աւստ-

րա լիա յի Հայ Դա տի յանձ նախմ բի #EndYourSilence 

սո ցիա լա կան ար շա ւին, ո րի նպա տակն էր տա րա-

ծել Ար ցա խի Հան րա պե տու թեան վրայ Ադր բե ջա նի 
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յար ձա կում ե րի մա սին տե ղե կու թիւն ու տե ղա կան 

լրատ ւա մի ջոց նե րին յոր դո րել դա դա րեց նել ի րենց 

«մա հա ցու լռու թիւ նը»:

Իւ րա քան չիւր գրառ ման հա մար, որն ընդգր-

կում էր #EndYourSilence հեշ թա գը, յանձ նա խում բը 

5 դո լար նւի րա բե րեց Հա մա հայ կա կան հիմ ադ-

րա մին։ Ար դիւն քում՝ յանձ նախմ բի նւի րատ ւու թիւ նը 

հիմ ադ րա մին ընդ հա նուր առ մամբ կազ մեց 40.000 

դո լար:

Քա ղա քա կան յա րա բե րու թիւն ներ
Հայ Դա տի Աւստ րա լիա յի յանձ նա խում բը ա մուր 

կա պեր ու նի Աւստ րա լիա յում բնակ ւող այլ էթ-

նիկ հա մայնք նե րի հետ եւ մի շարք ճա կատ նե րում 

ներ կա յաց նում է հայ հա մայն քին։ 2020 թ. սկզբին, 

աւստ րա լիա-կիպ րա կան հա մայն քի հրա ւէ րով, 

Հայ Դա տի յանձ նա խում բը հան դի պում է ու նե-

ցել Կիպ րո սի խորհր դա րա րա նի նա խա գահ Դի-

միտ րիս Սի լու րի սի հետ։ Հան դիպ ման ըն թաց քում 

քննարկ ւե ցին կա րե ւոր հար ցեր՝ Կիպ րո սի հայ հա-

մայն քի դրա կան դե րի, Կիպ րոս- Հա յաս տան յա-

րա բե րու թիւն նե րի, եր կու ժո ղո վուրդ նե րի հա մար 

թուր քա կան սպառ նա լիք նե րի, ինչ պէս նաեւ Աւստ-

րա լիա յում եւ ամ բողջ աշ խար հում կիպ րա ցի նե րի 

եւ հա յե րի հե տա գայ հա մա գոր ծակ ցու թեան հնա-

րա ւո րու թիւն նե րի վե րա բե րեալ (նկար 12)։

Հայ Դա տի Աւստ րա լիա յի յանձ նա խում բը նաեւ 

մաս նակ ցեց Ա սո րա կան ազ գա յին խորհր դի կող-

մից կազ մա կերպ ւած՝ ա սո րի նա հա տակ նե րի ո գե-

կոչ մա նը նւիր ւած առ ցանց մի ջո ցառ մա նը, ո րի 

ըն թաց քում ե լոյթ ու նե ցան նաեւ հայ կա կան, յու նա-

կան եւ ա սո րա կան հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, 

քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ եւ գիտ նա կան ներ։ Հայ 

Դա տի յանձ նախմ բի ներ կա յա ցու ցի չը կա րե ւո րեց 

յա նուն ար դա րու թեան հա մա տեղ պայ քա րը շա րու-

նա կե լու յանձ նա ռու թիւ նը։

Ե րի տա սար դա կան ծրագ րեր
Հայ Դա տի Աւստ րա լիա յի յանձ նա խումբն ի րա-

կա նաց նում է մի շարք ծրագ րեր, ո րոնք ե րի տա-

սարդ նե րին հնա րա ւո րու թիւն են տա լիս ընդգրկ ւել 

Հայ Դա տի Աւստ րա լիա յի գրա սե նեա կի աշ խա-

տանք նե րում՝ իւ րա քան չիւրն իր կա րո ղու թիւն նե րի 

շրջա նակ նե րում։ Այս ա ռու մով սերտ հա մա գոր ծակ-

ցու թիւն է առ կա հա մա պա տաս խան կրթօ ջախ նե-

րի հետ, տար բեր ծրագ րե րով գրա սե նեա կում աշ-

խա տում-սո վո րում են ո լոր տա յին հե տաքրք րու թիւն 

ու նե ցող հայ ե րի տա սարդ ներ (նկար 13)։ Ե րի տա-

սարդ նե րին հնա րա ւո րու թիւն է տրւում ծա նօ թա նալ 

նաեւ Աւստ րա լիա յի պե տա կան հա մա կար գի, յատ-

կա պէս Դաշ նա յին խորհր դա րա նի աշ խա տան քին։ 

Յա տուկ մի ջո ցա ռում ե րով բարձ րաց ւում է հա-

մայն քա յին կեան քի հան դէպ ակ տի ւու թիւն ցու ցա-

բե րող ե րի տա սարդ նե րի գի տե լիք նե րը հա յու թեա-

նը վե րա բե րող ա մե նա տար բեր հար ցե րում։
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Օ ժան դա կու թեան ար շաւ ներ
2020 թ. օ գոս տո սի 4-ին Բէյ րու թի սոս կա լի պայ-

թիւ նի հե տե ւանք նե րի վե րաց ման գոր ծում օ ժան-

դա կու թիւն ա պա հո վե լու հա մար Հայ Դա տի յանձ-

նախմ բի ջան քե րով հան գա նակ ւեց 70.000 ԱՄՆ 

դո լար։

Հայ Դա տի յանձ նախմ բի նա խա ձեռ նու թեամբ, 

Սիդ նէ յի հայ կա կան կազ մա կեր պու թիւն նե րը հան-

գա նա կե ցին 5000 ԱՄՆ դո լար, որն ուղղ ւեց կո րո-

նա վի րու սա յին հի ւան դու թիւ նից բուժ ւող կա նանց 

հա մար յա տուկ կա ցա րան նե րի ստեղծ մա նը։

Յանձ նա խում բը, մաս նակ ցեց Հայ Օգ նու թեան 

միու թեան ար շա ւին, եւ հա մա գոր ծակ ցա բար Հա-

մազ գա յին հայ կրթամ շա կու թա յին հիմ ադ րա մի, 

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի, Հայ ե րի տա սար դաց դաշ նակ ցու թեան 

եւ Հայ կա կան ռե սուրս կենտ րո նի հետ շուրջ 4.000 

դո լար հան գա նա կեց Աւստ րա լիա կան հրդեհ նե-

րի հե տե ւանք նե րի յաղ թա հար մա նը օ ժան դա կե լու 

նպա տա կով։

Հայ կա կան մաս նա գի տա կան ցանց
Հայ Դա տի Աւստ րա լիա յի յանձ նախմ բի կա-

րե ւոր նա խա ձեռ նու թիւն նե րից մէ կը «Հայ կա կան 

մաս նա գի տա կան ցան ցի» (Armenian Proffession

al Network /APN) ստեղ ծում էր, ո րի նպա տակն է 

Աւստ րա լա հայ հա մայն քում սո ցիա լա պէս պա տաս-

խա նա տու, հա մայն քա յին հար ցե րի վրայ կենտ րո-

նա ցած մաս նա գէտ նե րի լայն, ու ժեղ եւ ա մուր ցան-

ցի ստեղ ծու մը:
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Consejo Nacional Armenio de Sudamerica
www.cna.org.ar |   www.facebook.com/consejonacionalarmenio

Հայ Դա տի Բո ւէ նոս Այ րե սի գրա սե նեա կը 

2020 թ. ըն թաց քում ի րա կա նաց րել է բազ

մա կող մա նի յա րա բե րա կան աշ խա տանք

ներ, ու նե ցել մեծ թւով հան դի պումն եր, 

ի րա կա նաց րել բո ղո քի մի ջո ցա ռումն եր։ 

Յանձ նախմ բի աշ խա տանք նե րը տա րած ւել 

են նաեւ հա րե ւան երկր նե րում, մաս նա ւո րա

պէս Գ ւա տե մա լա յում եւ Մեք սի կա յում։ Յանձ

նա խումբն ի րա կա նաց րել է ա ռա ւել քան 15 

հան դի պումն եր Հա րաւա մե րի կեան բարձ

րաս տի ճան պաշ տօ նեա նե րի հետ։

2020 թ. մա յի սին Հայ Դա տի Ար գեն տի նա յի 

յանձ նա խում բը հան դի պում եր է ու նե ցել INADI-ի 

(Խտ րա կա նու թեան, օ տա րա տեա ցու թեան եւ ցե-

ղաս պա նու թեան դէմ պայ քա րի ազ գա յին ինս տի-

տուտ) ներ կա յա ցու ցիչ Վիկ տո րիա Դոն դա յի հետ եւ 

քննար կել փո խա դարձ հե տաքրք րու թիւն ներ կա-

յաց նող հար ցե րի լայն շրջա նակ։ Հան դի պում եր 

են ե ղել մի շարք խորհր դա րա նա կան նե րի, քա ղա-

քա պե տե րի, Ար գեն տի նա յի Սո ցիա լիս տա կան կու-

սակ ցու թեան նա խա գա հի, Չի լիի Սո ցիա լիս տա կան 

կու սակ ցու թեան ներ կա յա ցուց չի, Ար գեն տի նա յում 

ՄԱԿ-ի ա ռա քե լու թեան հա մա կար գո ղի եւ մար դու 

ի րա ւունք նե րի խորհր դա կա նի հետ եւ այլն։ Ար գեն-

տի նա յի Ազ գա յին ժո ղո վի, Սե նա տի, Բո ւէ նոս Այ-

րե սի Քա ղա քա յին խորհր դի, ինչ պէս նաեւ թւով 9 

քա ղա քա պե տա րան նե րին է յանձն ւել հա յու թեան 

Դա տին առնչ ւող բա նա ձե ւե րի նա խագ ծեր։

Կո րիեն տես քա ղա քում Հա յոց Ցե ղաս պա նու-

թեան յուշարձանի վե րա կանգ ման ա ռի թով՝ յանձ-

նա խում բը յու նիս ամ սին շնոր հա կա լա գիր յղեց 

քա ղա քա պե տին։

2020 թ. յու լի սին Տա ւու շեան սահ մա նա յին լա-

րում ե րի ըն թաց քում Հայ Դա տի Ար գեն տի նա յի 

յանձ նա խում բը Ազ գա յին ժո ղո վի, Բո ւէ նոս Այ րե սի 

Քա ղա քա յին խորհր դի ան դամ ե րին ներ կա յաց րեց 

ստեղծ ւած ի րա վի ճա կը եւ խնդրեց, որ պէս զի վեր-

ջին ներս դա տա պար տեն Հա յաս տա նի սահ ման նե-

րի վրայ ադր բե ջա նա կան յար ձա կում ե րը։

Հա րա ւա յին Ա մե րի կա յի Հայ Դա տի յանձ նախմ-

բի կազ մա կերպ մամբ՝ սեպ տեմ բե րի 9-ին տե ղի 

ու նե ցաւ «Սեւ րի պայ մա նագ րի ստո րագ րու մից 100 

տա րի անց» տա րա ծաշր ջա նա յին հա մա ժո ղո վը, 

ո րին մաս նակ ցե ցին ի րա ւուն քի եւ հա սա րա կա կան 

գի տու թիւն նե րի դա սա խօս Օս կար Լո պէս Գոլ դա-

րա սե նան, ար գեն տի նա ցի լրագ րող Ժորժ Է լիա սը, 

ար գեն տի նա ցի լրագ րող եւ ու սու ցիչ Մար սե լօ Տա-

բոր դան եւ մի ջազ գա յին յա րա բե րու թիւն նե րի բրա-

զի լա ցի մաս նա գէտ Գու տեր Ռուդ զի տը (նկար 1)։նկ
ա

ր 
1

http://www.cna.org.ar
https://www.facebook.com/consejonacionalarmenio
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Ար ցա խի նկատ մամբ ադր բե ջա նա թուր քա կան 

պա տե րազ մի սկզբից օ րեր անց, հոկ տեմ բե րի 1-ին 

Հայ Դա տի յանձ նա խում բը Հա յաս տա նի դես պա-

նու թեան առ ջեւ միա ցաւ ի զօ րակ ցու թիւն՝ հայ ժո-

ղովր դին կազ մա կերպ ւած ցոյ ցին։

Հոկ տեմ բե րի 3-ին, Հ. Յ. Դաշ նակ ցու թեան, Ար-

գեն տի նա յի Ե րի տա սար դա կան միու թեան, Հայ 

օգ նու թեան, Հա մազ գա յին հայ մարմ ակր թա կան 

եւ Պա տա նե կան միու թիւն նե րի կազ մա կերպ մամբ 

ի րա կա նաց ւեց զանգ ւա ծա յին երթ դէ պի Թուր քիա-

յի եւ Ադր բե ջա նի դես պա նատ ներ՝ պա հան ջե լով նկ
ա

ր 
2

նկ
ա

ր 
3

նկ
ա

ր 
4
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ան յա պաղ դա դա րեց նել Ար ցա խի եւ Հա յաս տա նի 

նկատ մամբ ագ րե սիան (նկար 2-4)։

Հայ Դա տի Հա րա ւա յին Ա մե րի կա յի յանձ նա-

խում բը կա րե ւոր ներգ րաւ ւա ծու թիւն եւ մաս նակ-

ցու թիւն է ու նե ցել Ար գեն տի նա յի հայ հա մայն քի 

կող մից ի րա կա նաց ւած մի շարք բո ղո քի ակ ցիա-

նե րի կազ մա կեր պա կան աշ խա տանք նե րում եւ 

ի րա կա նաց ման գոր ծում (նկար 5-6)։

Հոկ տեմ բե րի 8-ին, 10-ին, 19-ին, 27-ին եւ 31-ին 

Ար գեն տի նա յում ի րա կա նաց ւել են բո ղո քի բազ մա-

մարդ ցոյ ցեր, աւ տոեր թեր։ Ցոյ ցեր են ե ղել Թուր-

քիա յի, Ադր բե ջա նի եւ Իս րա յէ լի դես պա նատ նե րի 

ա ռաջ։ Ան նա խա դէպ էր, յատ կա պէս հոկ տեմ բե րի 

31-ի հա մա մայր ցա մա քա յին բո ղո քի ակ ցիան, երբ 

Հա րա ւա յին Ա մե րի կա յի բո լոր երկր նե րում գոր ծող 

հայ հա մայնք նե րը հա մա ձայն ւե ցին եւ նոյն ժա մին 

ի րա կա նաց րե ցին բո ղո քի մի ջո ցա ռում եր ի րենց 

երկր նե րում։

Նո յեմ բե րի 13-ին յանձ նա խում բը մաս նակ ցեց 

Ար գեն տի նա յի Կա թո ղի կէ հա մալ սա րա նի կող մից 

կազ մա կերպ ւած «Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հա կա-

մար տու թիւն/Ար ցախ, աշ խար հա քա ղա քա կա նու-

թիւն, պատ մու թիւն եւ ի րո ղու թիւն» բա նա վէ ճին:

Ար ցա խի հա կա մար տու թեան վե րա բե րեալ հա-

մա պա տաս խան նիւ թեր են ա պա հով ւել ներ քոդ-

րեալ լրատ ւա կան կա յան նե րում.

նկ
ա

ր 
6

նկ
ա

ր 
5
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 ̂ 30/9 – Radio Gráfica (ռա դիո կա յան)

 ̂ 8/10 – Radio 10 (ռա դիո կա յան)

 ̂ 18/10 – C5N con Maria Belen Aramburu 

(Հե ռուս տաա լիք)

 ̂ 19/10 «Ար գեն տի նա ցի նե րը պա տե րազ մա

կան գօ տում. Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի  դէպ

քը»: Հատ ւած: El Primer Café por Spotify 

(առ ցանց կա յան)

 ̂ 20/10 – TV Pública en vivo desde la Mar

cha por el reconocimiento de Artsaj 

(Հե ռուս տաա լիք)

 ̂ 22/10 – Radio La Boca (ռա դիո կա յան)

 ̂ 29/10 – Página 12 (Օ րա թերթ)

 ̂ 6/11 – C5N — Luciana Rubinska 

(ռա դիո կա յան)

 ̂ 8/11 – Radio Futuro Rock  Զ գա ցո ղու

թիւն նե րի աշ խարհ  Federico Vázquez 

(ռա դիո կա յան)

 ̂ 13/11 – Իշ խա նու թեան Գաղտ նիք նե րը  Ari

el Crespo (ռա դիո կա յան)

 ̂ 11/12 – Radio Cut  Սի րել մի մեանց ա զա

տու թեամբ (ռա դիո կա յան)

ՀՅԴ «Ար մե նիա» պաշ տօ նա թեր թի կող մից Հա-

յաս տան ճամ բոր դած լրագ րող ներն ի րենց տե-

ղե կու թիւն նե րը տա րա ծե ցին ոչ միայն հայ կա կան 

լրատ ւա մի ջոց նե րով, այլ նաեւ ար գեն տի նա կան 

մի քա նի ռա դիո կա յան նե րի, հե ռուս տաա լիք նե-

րի, թեր թե րի հետ հա մա գոր ծակ ցե լով։ Հ նա րա-

ւոր ե ղաւ Հա րա ւա յին Ա մե րի կա յում Ղա րա բա ղեան 

հիմ ախնդ րի վե րա բե րեալ ա պա հո վել պատ շաճ 

տե ղե կաց ւա ծու թիւն։
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յանձ նա խումբ

El Consejo Causa Armenia  
del Uruguay

 https://bit.ly/3c4sSCN

Ինչ պէս Ար ցա խեան նա խորդ ընտ րու թիւն նե րի 

պա րա գա յում, Հայ Դա տի Ու րուգ ւա յի յանձ նա խում-

բը 2020 թ. ընտ րու թիւն նե րի հա մար նոյն պէս նա-

խա տե սել էր ու րուգ ւա յա կան դի տոր դա կան ա ռա-

քե լու թեան ժա մա նում Ար ցախ, ին չը հա մա վա րա կի 

պատ ճա ռով չե ղարկ ւեց։

Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւնն ա ռա ջի նը ճա նա չած 

Ու րուգ ւա յում ար դէն 20 տա րուց ա ւել ձե ւա ւոր ւած մի 

ա ւան դոյթ կայ, ըստ ո րի Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան 

ո գե կոչ ման կենտ րո նա կան ձեռ նար կը բաց ւում է 

խորհր դա րա նում՝ Ներ կա յա ցու ցիչ նե րի պա լա տի 

նա խա գա հի եւ Հայ Դա տի յանձ նախմ բի կող մից։ 

Սա կայն, հա մա վա րա կով պայ մա նա ւոր ւած, 2020-ի 

ո գե կո չում իր ձե ւով այլ էր։

Հայ հա մայն քին ու Հայ Դա տի յանձ նախմ բին 

տե սաու ղերձ ներ յղե ցին եւ Հա յոց Ցե ղաս պա նու-

թեան հեր թա կան տա րե լի ցը ո գե կո չե ցին Ու րուգ-

ւա յի նա խա գահ Լո ւիս Լա գա ժէ ժէ Փօուն, Խորհր-

դա րա նի նա խա գահ Մար տին Լե ման, ինչ պէս նաեւ 

երկ րի փոխ նա խա գահ Բեատ րիս Ար խի մօն։

Նա խա գահ Փօուն իր ու ղեր ձում նշել էր. «Այ սօր 

հա յե րի եւ ողջ մարդ կու թեան հա մար յի շո ղու թեան 

օր է: Ջեր մօ րէն գրկում եմ մեր հայ հա մայն քին, որն 

այն քան գործ է ա րել Հայ Դա տին հա մար»։

Կա ռա վա րու թեան եւ խորհր դա րա նի բո լոր կու-

սակ ցու թիւն նե րի տաս նեակ ան դամ եր սոց ցան ցե րի 

ի րենց օգ տա հա շիւ նե րի մի ջո ցով հրա պա րա կե ցին 

Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան ո գե կոչ ման ու ղերձ ներ։

Իր հեր թին՝ Հայ Դա տի յանձ նա խում բը հրա պա-

րա կեց տե սա հո լո վակ՝ «Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը 

1915-1923 մէկ րո պէի մէջ»։

Յու լիս ամ սին Տա ւու շի վրայ ադր բե ջա նա կան 

յար ձա կում ե րից յե տոյ, Ու րուգ ւա յում գոր ծող քա-

ղա քա կան կու սակ ցու թիւն նե րի հետ մեծ ծա ւա լի 

աշ խա տանք տար ւեց, որ պէս զի վեր ջին ներս դա-

տա պար տեն ադր բե ջա նա կան ագ րե սիան։ Այս աշ-

խա տանք նե րը պսակ ւե ցին յա ջո ղու թեամբ։

Ու րուգ ւա յի խորհր դա րա նի եր կու պա լատ նե-

րի բո լոր ան դամ ե րին, ինչ պէս նաեւ մա մու լի մի-

ջոց նե րին օ գոս տո սին յանձն ւեց «Ա պա տե ղե կատ-

ւու թիւն. Ադր բե ջա նի հիմ ա կան ար տա հան ման 

ար տադ րան քը» փաս տա թուղ թը, որն ան կախ աղ-

բիւր նե րից ստաց ւած փաս տե րով բա ցա յայ տում է 

ադր բե ջա նա կան կեղ ծիք նե րը։

Ար դէն օ գոս տո սի 12-ին Հայ Դա տի Ու րուգ ւա յի 

յանձ նա խում բը հան դի պում ու նե ցաւ Սե նա տի Մի-

ջազ գա յին յա րա բե րու թիւն նե րի յանձ նա ժո ղո վի 

հետ եւ ներ կա յաց րեց ադր բե ջա նա կան ագ րե սիա-

յի բնոյ թը, ընգծ ւեց հա կա մար տու թեան վերսկս ման 

վտան գը, ինչ պէս նաեւ անդ րա դարձ կա տար ւեց 

Սեւ րի դաշ նագ րի 100-ա մեա կին։

Սեպ տեմ բե րի 1-ին Հայ Դա տի յանձ նախմ բի 

ան դամ ե րը հան դի պում ու նե ցան Ու րուգ ւա յի Ար-

տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թեան քա ղա քա կան 

հար ցե րով տնօ րէ նի հետ։ Դ րա ըն թաց քում ար-

ծարծ ւեց Ու րուգ ւա յի կող մից Ղա րա բա ղեան հա-

կա մար տու թեան շրջա նա կում ներգ րաւ ւա ծու թեան 

մե ծաց ման անհ րա ժեշ տու թիւ նը, ինչ պէս նաեւ փո-

խանց ւեց Ու րուգ ւա յի կող մից Ար ցա խի Հան րա պե-

տու թեան ճա նաչ ման հա մայն քա յին պա հան ջը։

Ար ցա խեան պա տե րազմ
Պա տե րազ մի 44 օ րե րի ըն թաց քում Հայ Դա տի 

յանձ նա խում բը, իր կող մից տար ւող քա ղա քա կան-

յա րա բե րա կան աշ խա տան քին զու գա հեռ, նաեւ 

հա մայն քա յին այլ կազ մա կեր պու թիւն նե րի հետ 

https://bit.ly/3c4sSCN
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միաս նա բար մշա կեց ընդ հա նուր ռազ մա վա րու-

թիւն՝ նպա տակ ու նե նա լով հաս նել Ու րուգ ւա յի կող-

մից Ար ցա խի Հան րա պե տու թեան ճա նաչ մա նը։

Սեպ տեմ բե րի 28-ին Ո ւուրգ ւա յի Ար տա քին 

գոր ծե րի նա խա րա րու թիւ նը ռազ մա կան գոր-

ծո ղու թիւն նե րի վե րա բե րեալ տա րա ծեց մի յայ-

տա րա րու թիւն, ո րը ո րե ւէ հաս ցէա կա նու թիւն չէր 

պա րու նա կում, մտա հո գու թիւն էր ար տա յայտ ւում 

տա րա ծաշր ջա նում բռնու թեան ա ճի կա պակ ցու-

թեամբ եւ այլն։ Բ նա կա նա բար, Հայ Դա տի յանձ-

նախմ բի եւ ամ բողջ հա մայն քի հա մար այդ յայ-

տա րա րու թիւ նը դժգո հու թեան տե ղիք տւեց։ 

Յանձ նախմ բի կող մից տար ւած աշ խա տան քի 

ար դիւն քում, այդ թւում Ու րուգ ւա յի նա խա գահ Լա-

գա ժէի հետ ու նե ցած ու ղիղ կա պի մի ջո ցով եւ իր 

յանձ նա րա րու թեամբ ԱԳ նա խա րա րու թիւ նը հրա-

պա րա կեց երկ րորդ յայ տա րա րու թիւ նը, նշե լով թէ 

Ու րուգ ւա յը դա տա պար տում է հայ ժո ղովր դի դէմ 

կա տար ւած յար ձա կում ե րը։

Սեպ տեմ բե րի 28-ին յայ տա րա րու թեամբ հան-

դէս ե կաւ «Ար ցա խի ու րուգ ւայ ցի բա րե կամ ե րի 

խում բը» եւ խստօ րէն դա տա պար տե լով զանգ ւա-

ծա յին յար ձա կու մը՝ հրա դա դա րի կոչ ա րեց։ Խումբն 

իր ա ջակ ցու թիւ նը յայտ նեց Ար ցա խի Հան րա պե-

տու թեան ինք նո րոշ ման ի րա ւուն քի ի րաց մա նը։

Հայ Դա տի Ու րուգ ւա յի յանձ նախմ բի աշ խա-

տանք նե րի ար դիւն քում նաեւ, Ու րուգ ւա յի Սե նա-

տի կող մից միա ձայ նու թեամբ ըն դուն ւած բա նա-

ձե ւով դա տա պարտ ւեց Հա յաս տա նի եւ Ար ցա խի 

վրայ կա տար ւած յար ձա կում ու քա ղա քա ցիա կան 

բնակ չու թեան ռմբա կո ծու մը։ Դա տա պարտ ւեց նաեւ 

պա տե րազ մին Թուր քիա յի կող մից հա ւա քագր ւած 

վարձ կան նե րի մաս նակ ցու թիւ նը (նկար 7)։

Հոկ տեմ բե րի 11-ին, յանձ նախմ բի ջան քե րով 

տա պալ ւեց «ՕՐԴ» հա մալ սա րա նում նա խա տես-

ւած «Էր դո ղա նի ժա մա նա կաշր ջա նի Թուր քիա-

յի ար տա քին քա ղա քա կա նու թիւ նը» մի ջո ցառ ման 

անց կա ցու մը։

Հոկ տեմ բե րի 12-ին երկ րորդ յայ տա րա րու թեամբ 

հան դէս ե կաւ Ար ցա խի ու րուգ ւայ ցի բա րե կամ ե րի 

խում բը։ Վեր ջին ներս ի րենց զօ րակ ցու թիւ նը յայտ-

նե ցին Ար ցա խի Հան րա պե տու թեա նը եւ ան յա պաղ 

հրա դա դա րի ու բա նակ ցու թիւն նե րի վերսկս ման 

կոչ ա րե ցին։

Ար դէն հոկ տեմ բե րի 14-ին յայ տա րա րու թեամբ 

հան դէս ե կաւ Ու րուգ ւա յի Պատ գա մա ւոր նե րի պա-
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լա տը։ Վեր ջինս դա տա պար տեց քա ղա քա ցիա կան 

բնա կա վայ րե րի ռմբա կոր ծում ու Թուր քիա յի կող մից 

վարձ կան նե րի հա ւա քագ րում ու նրանց մաս նակ-

ցու թիւ նը պա տե րազ մա կան գոր ծո ղու թիւն նե րին։

Խիստ յատ կան շա կան է հոկ տեմ բե րի 28-ին Ու-

րուգ ւա յի նախ կին չորս նա խա գահ նե րի հա մա տեղ 

յայ տա րա րու թիւ նը, ո րով նրանք ի րենց զօ րակ ցու-

թիւնն ու պաշտ պա նու թիւնն էին յայտ նում Հա յաս-

տա նին։ Յայ տա րա րու թիւ նը ստո րագ րել էին նախ-

կին նա խա գահ ներ Խու լիօ Մ. Նակ գի նեթ թին, Լո ւիս 

Ալ բեր տօ Լա կա ժէ դէ Հեր րե րան, Դա մա րէ Վաս գե-

սը եւ Խո սէ Մու խի գան (նկար 8):

Դեկ տեմ բե րին, կա յա ցաւ «Հայ Դա տը Ա րա րա տի 

եւ Ու րուգ ւա յի մի ջեւ. մի ճա նաչ ման պատ մու թիւն» 

գրքի առ ցանց շնոր հան դէ սը, ո րին մաս նակ ցե ցին 

Ու րուգ ւա յի գոր ծող նա խա գահն ու փոխ նա խա գա հը, 

Ու րուգ ւա յի Հան րա պե տա կան հա մալ սա րա նի ռեկ-

տոր Ռի կար դօ Ա լին, գրքի հե ղի նակ ներ՝ Խո րար դօ 

Գաե դա նօն, Սալ ւա դոր Նա ւե սը եւ Մաու րի սիօ Ռոդ-

րի գե սը (նկար 9)։ Շ նոր հան դէ սին մաս նակ ցում էին 

նաեւ «Մի ջե լի նի» հիմ ադ րա մի ներ կա յա ցու ցիչ Սե-

սի լիա Մի ջե լի նին եւ «Հ րայր Մա րու խեան» հիմ ադ-

րա մի ներ կա յա ցու ցիչ Մա րիօ Նալ բան դեա նը։

Գիր քը վե րա բե րում է Ու րուգ ւա յում Հայ Դա տի 

գոր ծու նէու թեա նը, յատ կա պէս Ցե ղաս պա նու թեան 

ճա նաչ ման գոր ծըն թա ցին։ Գր քի ֆի նան սա ւո րում 

ի րա կա նաց ւել է «Հ րայր Մա րու խեան» հիմ ադ րա-

մի կող մից, իսկ հե տա զօ տա կան աշ խա տան քը 

կա տա րել է «Ջել մար Մի ջե լին» հիմ ադ րա մը։ Հե-

տա զօ տու թեան 200 օ րի նակ ներ բա ժան ւել են կա-

ռա վա րու թեան, խորհր դա րա նի, հա մալ սա րան նե-

րի, գրա դա րան նե րի, լրագ րող նե րի մի ջեւ։

«Ար ցա խի ու րուգ ւայ ցի բա րե կամ եր» խմբի ան-

դամ, մար դու ի րա ւունք նե րի եւ մի ջազ գա յին ի րա-

ւուն քի մաս նա գէտ դոկտ. Օս կար Լո բես Կուլ տա-

րա սե նա նի կող մից հե ղի նակ ւած «Հա յոց մշա կոյ թի 

ցե ղաս պա նու թիւ նը» գիր քը անգ լե րէն հրա տա րա-

կե լու ուղ ղու թեամբ տար ւել են անհ րա ժեշտ աշ խա-

տանք ներ։ Ձեռ նար կի հո վա նա ւորն է «Խա չիկ Պա-

պի կեան» հիմ ադ րա մը։
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Causa Armenia - CNA Brasil 

Հայ Դա տի Բ րա զի լիա յի յանձ նախմ բի կող մից 

իրականացւած քա ղա քա կան-յա րա բե րա կան աշ-

խա տանք նե րի ար դիւն քում 44-օ րեայ պա տե րազ-

մի ըն թաց քում Հայ ժո ղովր դին զօ րակ ցու թեան 

խօս քեր են յղել եւ ադր բե ջա նա-թուր քա կան յան-

ցա ւոր գոր ծո ղու թիւն նե րը դա տա պար տել Բ րա-

զի լիա յի խորհր դա րա նի, Սան Պաու լօ եւ Օ սաս գօ 

քա ղաք նե րի քա ղա քա յին խորհր դա րա նի ան դամ-

ներ, մտա ւո րա կան ներ, ա կա դե միա կան գոր ծիչ ներ։ 

Յանձ նա խում բը կազ մա կեր պել է բո ղո քի ցոյ ցեր եւ 

քա րոզ չա կան բնոյ թի տար բեր մի ջո ցա ռում եր:
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Armenian National Committee  
of Lebanon (ANCL)

www.anclebanon.org |   www.facebook.com/ANCLebanon

Սի րիա յի Հան րա պե տու թեան խորհր դա րա նի 

կող մից Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը ճա նա չող բա-

նա ձե ւի ըն դու նու մից յե տոյ, Հայ Դա տի Լի բա նա նի 

մար մի նը, հա ղոր դագ րու թեամբ ող ջու նեց բա նա-

ձե ւի միա ձայն ըն դուն ման փաս տը։

ՀՅԴ Լի բա նա նի Հայ Դա տի մար մի նը 13 փետր-

ւար 2020-ին լի բա նա նեան լրատ ւա մի ջոց նե րին 

մի հա ղոր դագ րու թիւն յղե լով ող ջու նեց Սի րիա յի 

խորհր դա րա նի կող մից Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը 

ճա նա չող բա նա ձե ւի միա ձայ նու թեամբ որ դեգ րու-

մը: Ար դէն փետր ւա րի 27-ին Հայ Դա տի մար մի նը 

ներ կա յաց նող պատ ւի րա կու թիւ նը՝ ՀՅԴ Լի բա նա նի 

Կենտ րո նա կան կո մի տէի ներ կա յա ցու ցիչ Յա կոբ 

Բագ րա տու նու գլխա ւո րու թեամբ այ ցե լեց Լի բա-

նա նում Սի րիա յի դես պան Ա լի Աբ դե լին (նկար 1): 

Հան դիպ ման ըն թաց քում Յա կոբ Բագ րա տու նին 

շնոր հա կա լու թիւն յայտ նեց Սի րիա յի խորհր դա րա-

րա նին՝ բարձր գնա հա տե լով վերջ նիս կող մից Հա-

յոց Ցե ղաս պա նու թեան ճա նա չում ու Օս մա նեան 

Կայս րու թեան դա տա պար տու մը։

Լի բա նա նի Հայ Դա տի մար մի նը 2020 թ. մար տի 

6-ին կազ մա կեր պեց «Ար ցա խի Հան րա պե տու թիւ-

նը՝ լի բա նան ցի նե րի վկա յու թեամբ» (նկար 2) խո-

րագ րով զրոյց-հա ւա քը, ո րին մաս նակ ցում էին 

ներ կայ ու նախ կին նա խա րար ներ, պատ գա մա ւոր-

ներ, լի բա նա նեան քա ղա քա կան կու սակ ցու թիւն նե-

րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, մտա ւո րա կան ներ, խմբա-

գիր ներ եւ լրագ րող ներ։ Օր ւայ բա նա խօս ներն էին՝ 

դոկտ. Մո համ մադ Նու րէ դի նը, դոկտ. Լէյ լա Նի քո լան 

եւ հա ղոր դա վար Հաս սան Շա մին, ով քեր ա կա-

նա տե սի վկա յու թեամբ ներ կա յաց րե ցին Ար ցա խի 

Հան րա պե տու թիւ նը, որ տեղ 2019 թ. հոկ տեմ բե րին, 

Հայ Դա տի մարմ ի հրա ւէ րով, մաս նակ ցել էին «Pro 

Artsakh» ֆո րու մին։

Հայ Դա տի Լի բա նա նի մար մի նը վա րել է ակ տիւ 

յա րա բե րա կան աշ խա տանք ներ, մաս նա ւո րա պէս 
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44-օ րեայ պա տե րազ մի ըն թաց քում, ինչ պէս նաեւ 

դրա նից ա ռաջ ու յե տոյ տաս նեակ պաշ տօ նա կան 

գրու թիւն ներ են հաս ցէագր ւել Լի բա նա նում գոր ծող 

այլ պե տու թիւն նե րի դես պա նու թիւն նե րին՝ մաս նա-

ւո րա պէս Ու րուգ ւա յի, Վ րաս տա նի, Ռու սաս տա նի, 

ԱՄՆ-ի, Ֆ րան սիա յի, Մեծ Բ րի տա նիա յի, Չի նաս տա-

նի դես պան նե րին եւ Եւ րո միու թեան պատ ւի րա կու-

թեան ղե կա վա րին՝ բարձ րաց նե լով հա յու թեա նը 

յու զող հար ցե րի լայն շրջա նակ։

Հայ Դա տի մար մի նը նաեւ քա ղա քա կան աշ խա-

տանք է ի րա կա նաց րել լի բա նան ցի քա ղա քա կան 

գոր ծիչ նե րի եւ մտա ւո րա կան նե րի հետ, որ պէս զի 

հնա րա ւոր լի նի Լի բա նա նում ու նե նալ ադր բե ջա-

նա թուր քա կան ագ րե սիա յի դա տա պարտ ման լայն 

շրջա նակ։

Այդ օ րե րին կա տար ւել է նաեւ մեծ ծա ւա լի քա-

րոզ չա կան աշ խա տանք՝ փոր ձե լով լի բա նա նեան 

հա սա րա կու թեա նը տրա մադ րել Ար ցա խի շուրջ 

զար գա ցում ե րի վե րա բե րեալ օ բիեկ տիւ եւ ի րա-

կան տե ղե կատ ւու թիւն։

Ան ցած տար ւայ ըն թաց քում Լի բա նա նում նկատ-

ւեց հա կա հայ յայ տա րա րու թիւն նե րի եւ ե րե ւոյթ նե րի 

աճ, ին չի կան խար գել մա նը լծւեց նաեւ Հայ Դա տի 

Լի բա նա նի մար մի նը։ Այդ շրջա նա կում Լի բա նա նում 

գոր ծող թւով 18 դես պա նատ նե րի ու ղարկ ւե ցին հա-

մա պա տաս խան հա ղոր դագ րու թիւն ներ:

Լի բա նա նի խորհր դա րա նի կող մից Հա յոց Ցե-

ղաս պա նու թեան ճա նաչ ման 20-րդ  ա մեա կի ա ռի-

թով, Հայ Դա տի մար մի նը ստեղ ծեց եւ տա րա ծեց 

վի դէո հո լո վակ, որն ամ փո փում էր Հա յոց Ցե ղաս-

պա նու թեան ճա նաչ ման գոր ծըն թա ցի դե րա կա-

տար նե րի յու շե րը։

Հայ Դա տի Լի բա նա նի մար մի նը կա յուն կապ է 

պա հել եւ աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց րել 2019 թ. 

հոկ տեմ բե րին Ս տե փա նա կեր տում կա յա ցած «Pro 

Artsakh» ֆո րու մին մաս նակ ցած «Ար ցա խի լի բա-

նան ցի բա րե կամ եր» խմբի ան դամ ե րի հետ, 

ո րոնք պա տե րազ մի ըն թաց քում հան րա յին եւ քա-

ղա քա կան օ ժան դա կու թիւն ցու ցա բե րե ցին լի բա-

նա նա հայ հա մայն քին:
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Austrian Armenian Committee 
for Justice and Democracy

  www.facebook.com/aacjd

Haytadologi 1. Հայ կա կան  
ժա մա նա կա կից հար ցե րին  
նւիր ւած դա սըն թաց,  
յուն ւա րի 31փետր ւա րի 2, 2020 թ.

Գեր մա նիա յից, Աւստ րիա յից, Հո լան դիա յից, Լե-

հաս տա նից ա ւե լի քան 50 ե րի տա սարդ ներ մաս-

նակ ցե ցին Հայ Դա տի ժա մա նա կա կից հար ցե րի 

վե րա բե րեալ ե ռօ րեայ դա սըն թա ցին։

Դա սըն թացն ընդգր կեց հա յոց ժա մա նա կա կից 

պատ մու թեան, Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան, Ղա րա-

բա ղեան հա կա մար տու թեան եւ դրա բա նակ ցա յին 

գոր ծըն թա ցի, եւ րո պա հայ հա մայն քի մար տահ-

րա ւէր նե րի, քա րոզ չա կան-յա րա բե րա կան աշ խա-

տան քի, ՀՀ-ԵՄ յա րա բե րու թիւն նե րի, Հայ Դա տի 

ներ կայ հո լո վոյ թի, Հա յաս տան- Թուր քիա յա րա-

բե րու թիւն նե րին վե րա բե րող հար ցե րի լայն շրջա-

նակ, ինչ պէս նաեւ գործ նա կան վար ժու թիւն ներ։ 

Իբ րեւ բա նա խօս ներ դա սըն թա ցի ժա մա նակ հան-

դէս ե կան ՀՅԴ Բիւ րո յի ան դամ, Բիւ րո յի Հայ Դա տի 
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Կենտ րո նա կան գրա սե նեա կի պա տաս խա նա տու 

Կի րօ Մա նո յեա նը, Հայ Դա տի Եւ րո պա յի յանձ-

նախմ բի նա խա գահ Գաս պար Կա րա պե տեա նը, 

ՀՅԴ Ա րեւմ տեան Եւ րո պա յի Կենտ րո նա կան կո-

մի տէի ներ կա յա ցու ցիչ Հ րաչ Վար ժա պե տեա նը, 

դա սըն թա ցին առ ցանց միա ցաւ Հայ Դա տի Ա մե-

րի կա յի յանձ նախմ բի գոր ծա դիր տնօ րէն Ա րամ 

Համ բա րեա նը։ Դա սըն թա ցի այս ծրա գի րը շա րու-

նա կա կան է լի նե լու (նկար 1-3)։

Սում գա յի թի եւ Բաք ւի ջար դե րին 
նւիր ւած երթ Վիեն նա յում

Փետր ւա րի 22-ին Հայ Դա տի Աւստ րիա յի յանձ-

նախմ բի կազ մա կերպ մամբ Վիեն նա յի կենտ րո-

նա կան փո ղոց նե րով անց կաց ւեց երթ՝ ի ո գե կո-

չումն Սում գա յի թի եւ Բաք ւի ջար դե րի զո հե րի 

յի շա տա կի։ Եր թը մեկ նար կեց Վիեն նա յի նշա-

նա ւոր Հոֆ բուրգ պա լա տի Հիլթն հրա պա րա-

կից։ Ցու ցա րար ներն մէկ ան գամ եւս յի շեց րե ցին 

ադր բե ջա նա կան ոճ րա գոր ծու թիւն նե րը, Բաք ւի 

ռազ մա տենչ եւ հա կա հայ քա ղա քա կա նու թիւ նը, 

հայ կա կան ջար դե րի կազ մա կեր պիչ նե րին պա-

տաս խա նատ ւու թեան չեն թար կե լը, ի հա կա ռակ 

դրանց՝ ընդգծ ւեց Ար ցա խի Հան րա պե տու թեան 

ժո ղովր դա վա րա կան բնոյ թը։ Հա զա րա ւոր ան-

ցորդ նե րի բա ժան ւե ցին ադր բե ջա նա կան գոր ծե-

լաո ճը մեր կաց նող թռու ցիկ ներ, գրքեր ու տե սաս-

կա ւա ռակ ներ (նկար 4-5)։
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Մա մուլ
Յանձ նախմ բի աշ խա տանք նե րի ար դիւն քում 

Աւստ րիա կան մա մու լում հրա պա րակ ւել են Ար ցա-

խին նւիր ւած յօդ ւած ներ, իսկ պա տե րազ մի ըն թաց-

քում հա յան պաստ յօդ ւած նե րով հան դէս են ե կել 

«Wiener Zeitung», «Profil», «Kurier» կա րե ւոր թեր թե րը:

Հա յոց Ցե ղա պա նու թեան ո գե կո չում
Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան 105-րդ տա րե լի ցի 

ո գե կոչ ման շրջա նա կում յանձ նա խում բը նա մակ-

ներ յղեց Աւստ րիա յում գոր ծող բո լոր դի ւա նա գի-

տա կան ներ կա յա ցուց չու թիւն նե րին, ինչ պէս նաեւ 

Աւստ րիա յի կա ռա վա րու թեանն ու խորհր դա րա նի 

պատ կան մար մին նե րին։

Ար ցա խեան պա տե րազմ
Հայ Դա տի Աւստ րիա յի յանձ նա խում բը հոկ տեմ-

բե րի 5-ին բո ղո քի նա մակ յղեց Աւստ րիա յի վար-

չա պետ Սե բաս տիան Կուր ցին՝ աւստ րիա կան իշ-

խա նու թիւն նե րից պա հան ջե լով յա ւե լեալ ճնշում 

բա նեց նել Թուր քիա յի ու Ադր բե ջա նի վրայ՝ վեր ջին-

նե րիս սան ձա զեր ծած պա տե րազ մին վերջ տա լու 

հա մար։ Ի պա տաս խան նա մա կի, վար չա պե տը 

նշա նա կեց յա տուկ ներ կա յա ցու ցիչ, ով հան դի պեց 
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յանձ նախմ բի հետ։ Յա ջորդ օ րը վար չա պետ Կուր ցը 

պա տե րազ մի դա դա րեց ման կո չով հան դէս ե կաւ եւ 

պատ րաս տա կա մու թիւն յայտ նեց Հա յաս տա նին ու 

Ադր բե ջա նին տրա մադ րել բա նակ ցա յին հար թակ։

Հայ Դա տի յանձ նախմ բի նա մա կի յանձն ման 

օ րը, վար չա պե տի նստա վայ րի դի մաց յանձ նախմ-

բի ան դամ ե րի մի խումբ հայ ե րի տա սարդ նե րի 

կող մից տե ղի էր ու նե ցել ակ ցիա։

Հոկ տեմ բե րի 17-ին Վիեն նա յի Օ պե րա յի հրա-

պա րա կում տե ղի ու նե ցաւ «Խա ղա ղու թիւն Ար ցա-

խին» խո րագ րով մշա կու թա յին մի ջո ցա ռում, ո րը 

կազ մա կերպ ւած էր Հայ Դա տի յանձ նախմ բի եւ 

«Աւստ րիա յի հայ ու սա նո ղա կան-ե րի տա սար դա-

կան» միու թեան կող մից։

Մի ջո ցա ռու մը նւիր ւած էր մինչ այդ պա հը շա-

րու նակ ւող պա տե րազ մի ըն թաց քում զոհ ւած եւ 

վի րա ւոր ւած հա յոր դի նե րին, ով քեր Հայ րե նի քի 

սահ ման նե րը պաշտ պա նում էին ա հա բեկ չա կան 

յար ձա կում ե րից։ Չ նա յած ե ղա նա կա յին ան բա-

րեն պաստ պայ ման նե րին՝ հռչա կա ւոր հայ ու հա-

յու թեան բա րե կամ մի շարք ար ւես տա գէտ ներ ա ւե-

լի քան մէ կու կէս ժամ ե լոյթ ներ ու նե ցան եւ ի րենց 

ար ւես տի մի ջո ցով յար գան քի տուրք մա տու ցե ցին։ 

Մի ջո ցառ ման ըն թաց քում ան ցորդ նե րին բա ժան-

ւե ցին տե ղե կատ ւա կան բնոյ թի նիւ թեր (նկար 6-8)։

Հայ Դա տի Աւստ րիա յի յանձ նա խում բը՝ նկա տի 

ու նե նա լով Ար ցա խում հեղ ւող ա րիւ նը, հա մա գոր-

ծակ ցա բար Աւստ րիա յի Կար միր խա չի հետ, կազ-

մա կեր պեց ա րեան յանձն ման ակ ցիա, ո րը կրում էր 

«Let’s Donate Blood to Stop the Blood” (Յանձ նենք 

ա րիւն, կանգ նեց նե լու հա մար ա րիւ նը) խո րագ րով 

(նկար 9, 10):
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Հա կա ռակ հա մա վա րա կի ստեղ ծած ան բա-

րեն պաստ պայ ման նե րին՝ Հայ Դա տի Կիպ րո սի 

յանձնա խում բը նա խա ձեռ նել եւ ի րա կա նաց րել է 

քա ղա քա կան-յա րա բե րա կան լայ նա ծա ւալ գոր-

ծու նէու թիւն։ Այ նո ւա մե նայ նիւ, հա մա վա րա կի անց-

կա ցու մը չե ղար կել կամ յե տաձ գել է ո րոշ ծրագ րեր, 

ինչ պի սիք են՝ Սեւ րի դաշ նագ րի 100-ա մեա կի մի ջո-

ցա ռու մը, Ար ցա խի հե րոս նե րին նւրի ւած պու րա կի 

բա ցու մը, այ ցե լու թիւն ներ Ար ցախ եւ Հայ Դա տի 

լսա րան ներ։

 Յանձն խում բը քա ղա քա կան-յա րա բե րա կան 

աշ խա տանք ներ է տա րել հան դի պում եր ու նե նա-

լով խորհր դա րա նա կան եւ ար տա խորհր դա րա-

նա կան բո լոր կու սակ ցու թիւն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ-

նե րի հետ։ Հե տե ւո ղա կան աշ խա տանք է տար ւել 

կիպ րա կան հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան շրջա-

նակ նե րում Ղա րա բա ղեան հիմ ախնդ րի էու թեան 

վե րա բե րեալ տե ղե կաց ւա ծու թեան բարձ րաց ման 

ուղ ղու թեամբ՝ զու գա հեռ ներ անց կաց նե լով Կիպ րո-

սի Հան րա պե տու թեան թուր քա կան օ կու պա ցիա յի 

հետ։

Ար ցա խի բա րե կամ ե րի  
(Pro Artsakh) շրջա նակ

2020 թ. մար տի 6-ին Հայ Դա տի Կիպ րո սի յանձն-

խում բը կազ մա կեր պեց ներ կա յա ցուց չա կան ըն դու-

նե լու թիւն, ո րի ըն թաց քում հան դի սա ւո րա պէս ազ-

դա րար ւեց «Ար ցա խի բա րե կամ ե րի շրջա նա կի» 

կազ մու թեան մա սին, ո րին ան դա մակ ցում են շուրջ 

20 ան ձինք՝ քա ղա քա կան կու սակ ցու թիւն նե րի ներ-
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կա յա ցու ցիչ ներ, պատ գա մա ւոր ներ, ա կա դե միա-

կան գոր ծիչ ներ եւ լրագ րող ներ։ Ներ կա նե րին ուղղ-

ւած իր խօս քում՝ Հայ Դա տի Կիպ րո սի յանձ նախմ բի 

նա խա գահ Յա կոբ Գազանճեանը ներ կա յաց րեց 

բա րե կա մու թեան շրջա նա կի կազ մու թեան դրդա-

պատ ճառ նե րը եւ ներ կա յաց րեց Ար ցա խի բա րե-

կամ ե րի ա նուն նե րը։ Ե լոյ թով հան դէս ե կան նաեւ 

ՀՅԴ Հայ Դա տի Եւ րո պա յի յանձնխմ բի նա խա գահ 

Գաս պար Կա րա պե տեանն ու Ար ցա խի Հան րա պե-

տու թեան ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րի տե ղա-

կալ Ար մի նէ Ա լեք սա նեա նը, ով հան դի պում ու նե ցաւ 

Կիպ րո սի խորհր դա րա նի նա խա գահ Դ միթ րիս Սի-

լու րի սի հետ։ Ձեռ նար կին ներ կայ էին եւ այն լու սա-

բա նե ցին կիպ րա կան հինգ խո շոր հե ռուս տաըն-

կե րու թիւն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Ձեռ նար կի 

ըն թաց քում ստո րագր ւեց «Ար ցա խի բա րե կամ-

նե րի շրջա նա կի» հռչա կա գի րը, ա պա ձե ւա ւոր ւեց 

շրջա նա կի վար չու թիւ նը հե տե ւեալ կազ մով՝ Է լե-

նի Թէո խա րուս (վար չու թեան նա խա գահ, Կիպ րո-

սի «Հա մե րաշ խու թեան շար ժում» կու սակ ցու թեան 

նա խա գահ), Կոս տիս Էֆս դա դիու (պատ գա մա ւոր, 

ԷՏԵՔ կու սակ ցու թեան փոխ նա խա գահ), Եօր ղոս 

Պեր տի կիս (պատ գա մա ւոր), Մի խա լիս Եօր ղալ լաս 

(պատ գա մա ւոր), Անդ րէա Պա պա խա րա լամ պուս 

(Ստ ւո րո լո սի քա ղա քա պետ), Սի մոն Այ նե ճեան եւ 

Յա կոբ Գազանճեան (նկար 1-4)։

Ար ցա խի պա տե րազմ
Սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նի կող մից սան-

ձա զերծ ւած պա տե րազ մը Հայ Դա տի Կիպ րո սի 

յանձ նախմ բին կանգ նեց րեց մեծ պա տաս խա նատ-

ւու թեան ա ռաջ՝ ա ռա ւել ակ տիւ պաշտ պա նե լու հա-

յու թեան շա հե րը։ Պա տե րազ մի լու րը ստա նա լուց 

ան մի ջա պէս յե տոյ, յանձ նա խում բը դի մեց «Ար-

ցա խի բա րե կամ ե րի շրջա նա կի»-ն։ Հոկ տեմ բե րի 

5-ին Հայ Դա տի յանձ նա խում բը հրա ւի րեց մա մու-

լի ա սու լիս, ո րին մաս նակ ցում էր նաեւ «Ար ցա խի 

բա րե կամ ե րի շրջա նա կի» վար չու թեան ամ բողջ 

կազ մը (նկար 5)։

Հայ Դա տի Կիպ րո սի յանձ նա խում բը մաս նակ-

ցեց նաեւ Ար ցա խի օ ժան դա կու թեան Կենտ րո նա-

կան յանձ նախմ բի աշ խա տանք նե րին։ Այս ա ռու մով, 

յանձ նախմ բի հիմ ա կան նպա տակն էր յօ գուտ Ար-

ցա խի ա պա հո վել նիւ թա կան հան գա նա կու թիւն-

ներ։ Դ րա ար դիւն քում, Ար ցախ ու ղարկ ւեց ա ռա ւել 

քան 150.000 EURO ընդ հա նուր ար ժո ղու թեամբ դե-

ղո րայք։ Կիպ րո սի պե տու թիւ նը նոյն պէս ի նպաստ 

Ար ցա խի հատ կա ցում կա տա րեց։

Հոկ տեմ բե րի 1-ին կիպ րա հայ հա մայն քը Նի-

կո սիա յում բազ մա մարդ ցոյց կազ մա կեր պեց, ո րը 

եր թով ու ղե ւոր ւեց Ռու սաս տա նի Դաշ նու թեան, 

Ֆ րան սիա յի եւ ԱՄՆ դես պա նատ ներ։ Հա մայն քի 

ղե կա վա րու թիւ նը ներ կա յաց նող պատ ւի րա կու թիւ-

նը նա մակ յանձ նեց նշեալ դես պա նատ նե րին՝ պա-

հան ջե լով իբ րեւ Մինս կի խմբի հա մա նա խա գահ 

երկր ներ, մի ջամ տել զար գա ցում ե րին, կան խել 

Թուր քիա յի ներգ րաւ ւա ծու թիւ նը պա տե րազ մին եւ 

վերջ տալ ռազ մա կան գոր ծո ղու թիւն նե րին։ Ցոյ ցին 

մաս նակ ցում էին նաեւ «Ար ցա խի բա րե կամ ե րի 

շրջա նա կի» ան դամ ե րը։

Հոկ տեմ բե րի 9-ին, շնոր հիւ «Ար ցա խի բա րե կամ-

նե րի շրջա նա կի» ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ջան քե րի, 

Կիպ րո սի խորհր դա րա նը միա ձայ նու թեամբ ըն-

դու նեց Ար ցա խի դէմ ադր բե ջա նա կան ագ րե սիան 

դա տա պար տող բա նա ձեւ, Խորհր դա րա նը դա տա-

պար տեց նաեւ Թուր քիա յի ան վե րա պահ ա ջակ ցու-
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թիւ նը Ադր բե ջա նին եւ վարձ կան ա հա բե կիչ նե րի 

ներգ րա ւու մը ռազ մա կան գոր ծո ղու թիւն նե րին

Ի զօ րակ ցու թիւն Ար ցա խի, հոկ տեմ բե րի 25-ին, 

Նի կո սիա յում անց կաց ւեց ի րա զեկ ման աւ տոերթ 

(նկար 6)։

Ռազ մա կան յան ցա գոր ծու թիւն նե րի դա դա րից 

յե տոյ՝ յանձ նախմ բի նա խա ձեռ նու թեամբ՝ «Ար ցա-

խի բա րե կամ ե րի շրջա նա կի» վար չու թեան կող-

մից հայ գե րի նե րի ա զատ ար ձակ ման խնդրով 

նա մակ ու ղարկ ւեց Կիպ րո սում Ռու սաս տա նի, 

ԱՄՆ-ի եւ Ֆ րան սիա յի դես պան նե րին, ինչ պէս 

նաեւ Կար միր Խա չի եւ «Amnesty International»-ի 

ներ կա յա ցու ցիչ նե րին։

Ար ցա խում ըն թա ցիկ զար գա ցում ե րի առն չու-

թեամբ Հայ Դա տի յանձ նախմ բի նա խա գա հը եւ 

յանձ նախմ բի ան դամ ե րը կիպ րա կան լրատ ւա-

մի ջոց նե րի հետ ակ տիւ աշ խա տան քի մէջ են ե ղել։ 

Յանձ նա խումբն ին տեն սիւ հան դի պում եր է ու նե-

ցել եւ քա ղա քա կան խորհր դակ ցու թիւն ներ անց-

կաց րել կիպ րա կան քա ղա քա կան լայն շրջա նակ-

նե րի հետ։

Այլ Հար ցեր 
2020 թ. տա րեսկզ բին Ադր բե ջա նի բռնա տի րա-

կան վար չա կազ մը, հա ւա տա րիմ իր բիրտ գոր ծե-

լաո ճի, Կիպ րո սի «Հա մե րաշ խու թեան շար ժում» 

կու սակ ցու թեան նա խա գահ եւ մեր ժո ղովր դի մեծ 

բա րե կամ Է լե նի Թէո խա րու սին ձեր բա կա լե լու եւ 

Ադր բե ջա նին ար տա յանձ նե լու դի մում ներ կա յաց-

րեց Կիպ րո սի իշ խա նու թիւն նե րին։ Յանձ նա խումբն 

իր գոր ծուն զօ րակ ցու թիւ նը յայտ նեց դոկտ. Թէո-

խա րու սին։ Յանձ նա խում բը 2020 թ. ըն թաց քում 

աշ խա տանք ներ է տա րել նաեւ ՀՀ-ԵՄ Հա մա պար-

փակ եւ ընդ լայն ւած գոր ծըն կե րու թեան հա մա ձայ-

նագ րի վա ւե րաց ման աշ խա տանք նե րին նպաս տե-

լու եւ այդ գոր ծըն թա ցում Ադր բե ջա նի վնա սա կար 

ներ գոր ծու թիւ նը բա ցա ռե լու ուղ ղու թեամբ։ Ղա-

րա բա ղեան հիմ ախնդ րի ճիշտ ներ կա յաց ման 

նպա տա կով ո րո շա կի աշ խա տանք ներ են տար ւել 

Եւ րո խորհր դի Խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղո վի 

կիպ րա ցի պատ գա մա ւոր նե րի հետ։

Հայ Դա տի յանձ նա խումբն ակ տիւ աշ խա տանք-

ներ է տա րել նաեւ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 

մա կար դա կում։ Յանձ նախմ բի խնդրան քով, կիպ-

րա կան Պա ֆոս քա ղա քի մէջ վե րան ւան ւեց «Թա-

լէաթ փա շա» ա նու նը կրող փո ղո ցը, ա պա հաշ ւի 

առ նե լով, որ Լառ նա գա քա ղա քի փո ղոց նե րից մէ կը 

կրում է BOZ KURT (գորշ գայ լեր) ան ւա նու մը, յանձ-

նա խում բը դի մեց Լառ նա գա յի քա ղա քա պե տա րան, 

յայտ նե լով յանձ նախմ բի վրդով մուն քը։ Փոխ քա ղա-

քա պե տի հետ տե ղի ու նե ցած զրոյ ցի ըն թաց քում 

ներ կա յաց ւել են փո ղո ցի ան ւա նա փո խու թեան հա-

մար հիմք հան դի սա ցող պատ ճառ նե րը։ Փոխ քա-

ղա քա պե տը խոս տա ցել է, որ հար ցը քննարկ ւե լու է 

քա ղա քի ա ւա գա նու կող մից։ Հայ Դա տի յանձն-

խումբն ու շադ րու թեամբ հե տե ւում է գոր ծըն թա ցին։
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Comité de Défense de la Cause 
Arménienne (CDCA)

www.cdca.asso.fr |   www.facebook.com/cdcaANCfr

ՅՈՒՆՒԱՐ
 ̂ ՀՅԴ Ֆ րան սիա յի Հայ Դա տի յանձ նա խում

բը ա մէն տա րի մաս նակ ցում է CCAFի 

(Ֆ րան սա յի հայ կա կան կազ մա կեր պու

թիւնների հա մա կար գող խոր հուրդ) 

ա մե նա մեայ ընթ րի քին: 2020թ.  այն անց

կաց ւեց յուն ւա րի 29ին՝ ի յի շա տակ 2001 

թւա կա նին նա խա գահ Ժակ Շի րա կի կող

մից հա յե րի ցե ղաս պա նու թիւ նը ճա նա չող 

օ րէն քի ու ժի մէջ մտնե լու:

Ընթ րի քի ըն թաց քում, հա մա նա խա գահ նե-

րի եւ Հան րա պե տու թեան նա խա գահ Էմ մա նո ւէլ 

Մակ րո նի ե լոյթ նե րը թոյլ տւե ցին քննար կել եւ վե-

րա նա յել Ֆ րան սիա յի եւ, մաս նա ւո րա պէս, նրա 

ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թեան ո րո շու մը 

խոչընդոտելու՝ Ֆ րան սիա կան քա ղաք նե րի եւ ինք-

նա կա րա վար ւած հա մայնք նե րի հա րա բե րու թիւն-

նե րին Ար ցա խի Հան րա պե տու թեան եւ նրա քա-

ղաք նե րի կամ հա մայք նե րի հետ (նկար 1-3):
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ԱՊ ՐԻԼ
 ̂ Քո րո նա վի րու սի հա մա ճա րա կի պատ ճա

ռով Ֆ րան սիա յի մէջ Հա յոց Ցե ղաս պա նու

թեան ո գե կո չու մի մի ջո ցա ռումն ե րը տե ղի 

ու նե ցան առ ցանց:

Փա րի զի ցե ղաս պա նու թեան յու շար ձա նի մօտ 

տե ղի ու նե ցաւ ո գե կոչ ման պաշ տօ նա կան բայց ոչ 

ժո ղովր դա կան ա րա րո ղու թիւն մը կազ մա կերպ ւած 

CCAF-ի՝ Ֆ րան սիա յի հայ կա կան կազ մա կեր պու-

թիւն նե րը հա մա կար գող մար մի նի կող մէն, որ տեղ 

նա խա գահ Մակ րո նին ներ կա յա ցուց Ար դա րա դա-

տու թեան նա խա րար Նի գոլ Պէ լու պէն: Փա րի զի 

քա ղա քա պետ Անն Ի տալ կոն եւ այլ բարձ րաս տի-

ճան ան ձինք եւս ներ կայ էին ա րա րո ղու թեան: Այս 

ա ռի թով Ֆ րան սիա յի վար չա պետ Էդ ւար Ֆի լի բը 

ցե ղաս պա նու թեան 105-րդ  ա մեա կի ու ղերձ յղեց ՀՀ 

վար չա պետ Նի կոլ Փա շի նեա նին, իսկ նա խա գահ 

Մակ րոն ըն կե րա յին ցան ցե րու մի ջո ցաւ ո գե կո չեց 

ցե ղաս պա նու թիւ նը (նկար 4):

Ցե ղաս պա նու թեան 105-րդ  ա մեա կի  ա ռի-

թով ՀՅԴ Ֆ րան սիա յի Հայ Դա տի յանձ նախմ-

բի ա տե նա պետ Ժիւլ Պո յա ճեա նը Ֆ րան սա կան 

հան րա ճա նաչ “Le Journal du Dimanche” պար բե-

րա կա նին մէջ Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան մա սին 

սիւ նակ մը հրա պա րա կեց: Իր յօդ ւա ծին մէջ ան 

ը սաւ̀  չու նե նա լով ցոյց կազ մա կեր պե լու ի րա-

ւունք` այս տա րի Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան ժա-

ռան գորդ նե րուն եւ հայ կա կան հա մայն քի ան-

դամ նե րուն հա մար մե կու սա ցումն ու փա կու մը 

ա ռա ւե լ ան տա նե լի են:

ՅՈՒ ԼԻՍ
 ̂ 19 յու լի սի, 2020 թւա կան. Ցոյց ընդ դէմ Ադր

բե ջա նի դես պա նա տան

2020 թ. յու լի սի 19-ին ՀՅԴ Ֆ րան սիա յի Հայ Դա-

տի յանձ նա խում բը մաս նակ ցեց Ադր բե ջա նի դես-

պա նա տան մօտ անց կաց վող ցոյ ցին` դա տա պար-

տե լու հա մար Հա յաս տա նի Տա ւու շի սահ մա նին 

Ադր բե ջա նի բռնա պե տու թեան կող մից սկսւած 

յար ձա կու մը:

Հայ Դա տի յանձ նա խում բը նա խազ գու շացրեց 

Ֆ րան սիա յի կա ռա վա րու թեան եւ քա ղա քա կան 

գոր ծիչ նե րին այդ ռազ մա կան սադ րանք նե րի մա-

սին, ո րոնք վախ են յա րու ցում տա րա ծաշր ջա նում 

նոր սրա ցու մից: Յանձ նա խում բը Ֆ րան սիա յի հայ 

հա մայն քի կող քին, խստօ րէն դա տա պար տեց 

այդ գոր ծո ղու թիւն նե րը եւ կոչ ա րեց մի ջազ գա-

յին հան րու թեան, մաս նա ւո րա պէս Ֆ րան սիա-

յին զգօն լի նել եւ ճնշում գոր ծադ րել Ադր բե-

ջա նի իշ խա նու թիւն նե րի վրայ վերջ տա լու այդ 

սադ րանք նե րին:

 ̂ ՀՅԴ Ֆ րան սիա յի Հայ Դա տի յանձ նա խում

բը եր կու գոր ծով դա տի տւաւ Ֆ րան սիա յի 

մէջ գոր ծող «Գորշ գայ լեր» թուրք ծայ րա

յե ղա կան խմբա ւոր ման ան դամ Ահ մեդ 

Չե թի նին:

2020 յու լի սին Հայ Դա տի յանձ նա խում բը շարք 

մը ցոյ ցեր կազ մա կեր պեց՝ ընդ դէմ ադր բե ջա նա-

կան ռազ մա կան ակ րե սիա յին եւ ի պաշտ պա նու-

թիւն Հա յաս տա նի եւ ա նոր սահ ման նե րուն: Ն ման 

ցոյց կազ մա կեր պո ւե ցաւ նաեւ Ռո նի շրջա նի Տե-

սին քա ղա քի մէջ: Հայ կա կան ցոյ ցին մի ջամ տե ցին 

թուրք ծայ րա յե ղա կան «Գորշ գայ լեր» զին ւած ան-

դամ եր, ո րոնք ա տե լու թեան եւ բռնու թեան հրահ-

րող կո չեր ը րին, եւ յար ձա կե ցան հայ կա կան խա-

նութ նե րու վրայ:

Թուրք ծայ րա յե ղա կան «Գորշ գայ լեր» խմբա ւոր-

ման եւ Ֆ րան սիա յի հայ հա մայն քի մի ջեւ բա խում-

նե րը մեծ ար ձա գանք ստա ցան ֆրան սա կան մա-

մու լի մէջ եւ քա ղա քա կան շրջա նակ նե րուն մօտ:

Բա խում ե րուն անդ րա դար ձան Ֆ րան սա կան 

ա մե նա շատ կար դաց ւած թեր թե րը: Հայ Դա տի 

յանձ նա խում բի ջան քե րով շարք մը քա ղա քա կան 

գոր ծիչ ներ ո րոց մէ նախ կին նա խա գահ Ֆ րան սո ւա 

Օ լան տը հայ հա մայն քին սա տա րող յայ տա րա րու-
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թիւն ներ կա տա րե ցին եւ նշե ցին, որ հա յա տեա ցու-

թիւ նը տեղ չու նի Ֆ րան սա յի մէջ:

Եր կու դա տա վա րու թիւն նե րու ար դիւնք նե րը 

դրա կան էին հայ կա կան հա մայն քին հա մար: Չե-

թի նը վեց ա միս պայ մա նա կան ա զա տազր կում, 

հինգ տա րի քւէար կե լու եւ ընտր ւե լու ի րա ւուն քի 

զրկում եւ 2000 եւ րօ տու գանք ստա ցաւ: Իսկ Գորշ 

գայ լե րու խմբա ւո րու մը Ֆ րան սիա յի կա ռա վա րու-

թեան 3 նո յեմ բե րի 2020-ի ո րոշ մամբ եւ ներ քին 

գոր ծե րու նա խա րա րի յայ տա րա րու թեամբ պաշ-

տօ նա պէս լու ծա րո ւե ցաւ եւ ա նոր գոր ծու նէու թիւ նը 

ար գիլ ւե ցաւ Ֆ րան սիա յի մէջ:

Ողջ Պա տե րազ մի ըն թաց քին  
բազ մա թիւ ցոյ ցե րու հա մա կազ մա
կեր պում եւ մաս նակ ցու թիւն

 ̂ Ցոյց Ադր բե ջա նի դես պա նու թեան առ ջեւ՝ 

2020 թ. Սեպ տեմ բե րի 29ին

2020-ի սեպ տեմ բե րի 27-ին, ի շա րու նա կու թիւն 

վեր ջին ա միս նե րի ըն թաց քում ար ձա նագր ւած 

բազ մա թիւ սադ րանք նե րին, Ադր բե ջա նը լայ նա-

մաշ տաբ յար ձակ ման ան ցաւ Ար ցա խում:

Հայ Դա տի յանձ նա խում բը մաս նակ ցեց Ֆ րան-

սիա յում Ադր բե ջա նի դես պա նա տան մօտ CCAF-ի 

կող մէն կազ մա կերպ ւած ցոյ ցին՝ հան ցա գործ Ադր-

բե ջա նի բռնա պե տու թեան գոր ծո ղու թիւն նե րի դեմ, 

ինչ պէս նաեւ ֆրան սիա կան հա սա րա կու թեան եւ 

իշ խա նու թիւն նե րին նա խազ գու շաց նե լու յար ձակ-

ման մա սին, եւ կան խե լու եր կար պա տե րազ մի հե-
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րան կա րը, որն ա պա կա յու նա ցում է նաեւ ողջ տա-

րա ծաշր ջա նին եւ Ֆ րան սա յի հա մար:

 ̂ 2020 թ. Հոկ տեմ բե րի 8ի ցոյց Թուր քիա յի 

դես պա նա տան առ ջեւ

Հոկ տեմ բե րի 8-ին Հայ Դա տի յանձ նա խում բը 

մաս նակ ցեց ցոյ ցի նա խա ձեռ նու թեա նը Թուր քիա-

յի դես պա նա տան դի մաց`դա տա պար տե լու Թուր-

քիա յի մաս նակ ցու թիւնը Ար ցա խում 12 օր ա ռաջ 

սկսւած յար ձակ մա նը:

Հա ւա քը ա ռիթ էր բազ մա թիւ ե լոյթ նե րի, ինչ-

պի սիք էին պատ գա մա ւոր Ֆ րան սո ւա Պու պո նիի, 

Փա րի զի 9-րդ շր ջա նի փոխ քա ղա քա պետ Ա լեք սիս 

Գով սի յա նի եւ պա րոն Պատ րիկ Կ լուգ մա նի՝ Փա րի-

զի քա ղա քա պէ տի տե ղա կալ եւ փաս տա բան: Մաս-

նա կից բո լոր քա ղա քա կան դէմ քե րը դա տա պար-

տե ցին Թուր քիա յի մաս նակ ցու թիւն:

 ̂ 2020 թւա կա նի հոկ տեմ բե րի 13ի ցոյց Ազ

գա յին ժո ղո վի դի մաց

Հոկ տեմ բե րի 13-ին Ֆ րան սիա յի Ազ գա յին ժո-

ղո վի առ ջեւ տե ղի ու նե ցան ցոյ ցեր, ո րոնց ա ջակ-

ցում էին բազ մա թիւ ընտր ւած պաշ տօ նեա ներ, ինչ-

պի սիք են պատ գա մա ւոր ներ Դա նիէլ Կա զա րեա նը, 

Գի յոմ Կաս բա րեա նը եւ սե նա տոր ներ Պիեռ Ու զու-

լիա սը եւ Վա լե րի Բո ւա յէն:

Հան րա հա ւա քի այս կոչն իս կա կան ազ դե ցու-

թիւն ու նե ցաւ, քա նի որ ա ւե լի քան 7000 մարդ հա-

ւաք ւել էր պատ գա մա ւոր նե րին ա հա զան գե լու ար-

դէն 17 օր տե ւող պա տե րազ մի մա սին:

Այս հան րա հա ւա քին յստակ պա հաջ նե րից 

մէկն էր Ար ցա խի ան կա խու թեան ճա նա չու մը Ֆ րան-

սիա յի օ րէնս դիր մար մին նե րի կող մից:

Հայ Դա տի յանձ նա խում բը եւ հայ հա մայն քը կը 

շա րու նա կեն բազ մա պատ կել ժո ղովր դա յին հա-

ւաք նե րը նա խազ գու շաց նե լու եւ դա տա պար տե լու 

հա մար յան ցա ւոր Ադր բե ջա նա կան ռե ժի մին ա նօ-

րի նա կան յար ձա կու մը Ար ցա խի խա ղա ղա սեր ժո-

ղո վուր դի վրայ, ինչ պէս նաեւ պա տե րազ մա կան եւ 

ան մարդ կա յին ո ճիր ները ըն դդէմ Ար ցա խի հայ կա-

կան բնակ չու թեան եւ պատ մա կան եւ կրօ նա կան 

վայ րե րուն վրայ:

 ̂ 2020 թւա կա նի հոկ տեմ բե րի 18ի եւ 25ի 

ցոյ ցեր

Հոկ տեմ բե րի 18-ի եւ 25-ի ցոյ ցե րին հա ւաք-

ւել էր ա ւե լի քան 20,000 մարդ: Հոկ տեմ բե րի 25-

ին Մար դու ի րա ւունք նե րի հրա պա րա կից կազ-

մա կերպ ւեց երթ` Ֆ րան սիա յին կոչ ա նե լու դուրս 

գալ իր չէ զոք դիր քո րո շու մից եւ ճա նա չել Ար ցա խի 

Հան րա պե տու թիւ նը՝ «Ար ցա խի ճա նա չում», «Մակ-
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րոն քայ լեր ձեռ նար կիր», «ար դա րու թիւն հայ ժո-

ղովր դի հա մար», «Լէ Դ րիանն ընտ րիր քո կող մը» 

բա ցա կան չու թիւն նե րով:

Պա տե րազ մի մեկ նար կից գրե թէ մէկ ա միս անց 

հայ հա մայնքն ա ռա ւել քան եր բե ւէ հա մախմբ ւել է 

դա տա պար տելու Մինս կի խմբի եւ եւ րո պա կան 

տէ րու թիւն նե րի, ներառեալ Ֆրանսիայի, դի ւա նա-

գի տա կան մար մին նե րի կող մից ադր բե ջա նա կան 

յան ցա գոր ծու թիւն նե րի դա տա պարտ ման ա նըն-

դու նե լի բա ցա կա յու թիւ նը (նկար 5-7):

ՀՈԿ ՏԵՄ ԲԵՐ
 ̂ ՀՅԴ Ֆ րան սիա յի Հայ Դա տի յանձ նա խում

բի եւ Ֆ րան սա յի հայ կա կան կազ մա կեր

պու թիւն նե րու հա մա կար գող մար մի նի 

միաս նա կան ջան քե րով 3 հոկ տեմ բե րին 

174 ֆրան սա ցի քա ղա քա կան  գոր ծիչ ներ 

եւ հան րա յին դէմ քեր ստո րագ րե ցին հրա

պա րա կա յին բաց նա մակ դա տա պար տե

լով Ադր բե ջա նի ռազ մա կան յար ձա կու մը 

Ար ցա խի վրայ եւ Ֆ րան սա յէն պա հան

ջե լով պաշ տօ նա պէս դա տա պար տել 

ակ րէ սիան եւ Ադր բե ջա նէն ան մի ջա պէս 

պա հան ջել դա դա րեց նել յար ձա կու մը այ

լա պէս Ֆ րան սիան պէտք է պաշ տօ նա պէս 

սա տա րէ Ար ցա խի իշ խա նու թեան եւ ա նոր 

ան կա խու թեան ար դար պա հան ջին:

Ս տո րագ րող յայտ նի դէմ քե րէն են Փա րի զի քա-

ղա քա պետ՝ Անն Ի տալ կոն, Մար սի լիա քա ղա քի 

նախ կին քա ղա քա պետ՝ Մի շէլ Րո պի րո լան եւ շարք 

մը բարձ րաս տի ճան քա ղա քա կան եւ հան րա յին 

դէմ քեր:

ՆՈ ՅԵՄ ԲԵՐ
 ̂ Պատ մա կան ի րա դար ձու թիւն:

ՀՅԴ Ֆ րան սա յի Հայ Դա տի ջան քե րով պա տե-

րազ մի եւ յետ պա տե րազ մեան ողջ ը նթաց քին քա-

րոզ չա կան եւ ի րա զեկ ման ա մէն հնա րա ւո րու թիւն 

եւ գոր ծիք օգ տա գոր ծւեց։ Ֆ րան սիա յի Ծե րա կոյ տը 

26 նո յեմ բե րին ըն դու նեց Ար ցա խի Հան րա պե տու-

թիւ նը ճանչ նա լու անհ րա ժեշ տու թեան մա սին բա-

նա ձե ւի նա խա գի ծը:

Ֆ րան սիա յի Ծե րա կոյ տը 305 թեր, 1 դէմ եւ 30 

ձեռն պահ քւէ նե րով որ դեգ րեց Ար ցա խի Հան րա-

պե տու թիւ նը ճանչ նա լու անհ րա ժեշ տու թեան մա-

սին բա նա ձե ւի նա խա գի ծը: Ծե րա կոյ տի գրե թէ 

բո լոր քա ղա քա կան ու ժե րը զօ րակ ցե ցան բա նա-

ձե ւին: Ծե րա կու տա կան նե րը Ծե րա կոյ տի նա խա-

գա հի յայ տա րա րու թիւ նը ըն դու նե ցին յոտն կայս 

ծա փա հա րու թիւն նե րով:

Այս բա նա ձե ւով Ծե րա կոյ տը կա ռա վա րու թեան 

կոչ կ՚ուղղէ ճանչ նա լու Ար ցա խի Հան րա պե տու թիւ-

նը եւ այդ ճա նա չու մը բա նակ ցու թիւն նե րու գոր ծիք 

դարձ նե լու կա յուն խա ղա ղու թեան հաս տատ ման 

հա մար:

Բա նա ձե ւով կա ռա վա րու թե նէն նաեւ կը պա-

հանջ ւի զանգ ւա ծա յին մար դա սի րա կան օգ նու թիւն 

ցու ցա բե րել Ար ցա խի բնակ չու թեան եւ Ղա րա բա ղի 

մէջ կա տար ւած պա տե րազ մի յան ցա գոր ծու թիւն-

նե րու մի ջազ գա յին հե տաքն նու թիւն սկսիլ:

Բա նա ձե ւը քննարկ ման ներ կա յաց ւած էր Ծե րա-

կոյ տի խմբակ ցու թիւն նե րու ան դամ հինգ ծե րա կու-

տա կան նե րու կող մէ՝ գլխա ւո րու թեամբ Պ րիւ նօ Ռե-

թա յոն (հան րա պե տա կան նե րու ղե կա վար) (նկար 8):

ԴԵԿ ՏԵՄ ԲԵՐ
 ̂ Ծե րա կոյ տին որ դեգ րած պատ մա կան 

ո րո շու մէն մէկ շա բաթ ետք Ֆ րան սա յի Ազ

գա յին ժո ղո վը 3 դեկ տեմ բե րին իր կար գին 

Ար ցա խի Հան րա պե տու թեան ճա նաչ ման 

վե րա բե րեալ բա նա ձեւ մը որ դեգ րեց 188 

թեր, 3 դէմ եւ 16 ձեռ նա պահ քո ւէ նե րով:
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Բա նա ձե ւին մէջ նաեւ կ՚ար ձա նագ րո ւին Ադր բե-

ջա նի կող մէ զին ւո րա կան ճամ բով խա ղա ղու թիւ նը 

տա պա լե լու եւ Ար ցա խի մէջ Թուր քիոյ ա ջակ ցու-

թեամբ ա հա բեկ չա կան խմբա ւո րում ե րու եւ Սու-

րիա յէն վարձ կան նե րու տե ղա կայ ման փաս տե րը:

Եր կու պատ մա կան բա նա ձե ւե րէն ետք Հայ Դա-

տի յանձ նա խում բը Ֆ րան սա յի կա ռա վա րու թեան 

կոչ ուղ ղե լով պա հան ջեց՝

«Ազ գա յին ժո ղո վի եւ Ծե րա կոյ տի բա նա ձե ւե-

րը,  գու մա րած բազ մա թիւ քա ղաք նե րու ինչ պի սին 

են` Փա րի զը, Մարսիլիան, Նի սը եւ բազ մա թիւ այլ 

շրջան նե րու ար տա յայ տած Ար ցա խի ան կա խու-

թեան ցան կու թիւն նե րը հզօր քա ղա քա կան միաս-

նա կա նու թիւն կը ձե ւա ւո րեն Ֆ րան սա յի քա ղա-

քա կան դաշ տին մէջ: Ա նոնք նաեւ Ֆ րան սիա յի 

կա ռա վա րու թեան չէ զո քու թեան ռազ մա վա րու-

թեան մեր ժում կ՚ար տա յայ տեն:

Ու ղեր ձը յստակ է. Ֆ րան սիա յի կա ռա վա րու թիւ-

նը պէտք է ճանչ նայ Ար ցա խի Հան րա պե տու թիւ-

նը եւ իր դաշ նա կից նե րուն հրա ւի րէ հե տե ւիլ այս 

հիմ ա դիր քայ լին: Կա ռա վա րու թիւ նը այ սօ րո ւա-

նէ պէտք է ան մի ջա կան եւ ու ղիղ կապ հաս տա-

տէ Ար ցա խի իշ խա նու թիւն նե րուն հետ քննարկ ման 

հա մար, հաս տա տէ դի ւա նա գի տա կան յա րա բե-

րու թիւն ներ եւ ա պա հո վէ Ֆ րան սա յի ներ կա յու թիւ-

նը Ար ցա խի մայ րա քա ղաք Ս տե փա նա կեր տի մէջ» 

(նկար 9):

 ̂ Հա մա գոր ծակ ցու թեամբ Ֆ րան սա յի 

Հայկական Բա րե գոր ծա կան ընդհանուր 

միու թեան, ՀՅԴ Ֆ րան սիա յի Հայ Դա տի 

յանձ նա խում բը Ֆ րան սայի ըն կեր վա րա

կան կու սակ ցու թեան ղե կա վար Օ լի ւիէ 

Ֆօ րի եւ խորհր դա րա նի շարք մը ըն կեր

վա րա կան ան դամն ե րու հա մար կազ մա

կեր պեց դէ պի Ար ցախ ա ռա քե լու թիւն: 

Ֆ րան սա յի Հայ Դա տի յանձ նա խում բի նա

խա գահը միա ցաւ պատ ւի րա կու թեան:

Պատ ւի րա կու թիւ նը ա կա նա տես ե ղաւ Ար ցա խի 

յետ պա տե րազ մեան ի րա վի ճա կին եւ հան դի պում-

ներ ու նե ցաւ երկ րի իշ խա նու թիւն նե րուն եւ ժո ղո-

վուր դին հետ:

Իր վե րա դար ձին Օ լի ւիէ Ֆօր Ար ցա խի եւ ա նոր 

ժո ղովուր դին ի րա ւունք նե րուն մա սին շարք մը յօդ-

ւած ներ հրա պա րա կեց (նկար 10 ):
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Deutsch-Armenisches  
Komitee für Gerechtigkeit  
und Demokratie

www.dakgd.de |   www.facebook.com/DAKfGD

2020 թ. մարտ ամ սին վե րա կազ մա ւոր ւեց Հայ 

Դա տի Գեր մա նիա յի յանձ նա խում բը, ո րը գեր մա-

նա կան օ րէնսդ րու թեան հա մա ձայն, սկսել է պե-

տա կան գրանց ման աշ խա տանք նե րը եւ հան դէս է 

գա լու Deutsch-Armenisches Komitee für Gerechtigkeit 

und Demokratie ան ւամբ։

Յանձ նախմ բի ա ռա ջին քայ լե րը ներ կա յաց նում 

ենք ստո րեւ.

Հա մա գոր ծակ ցու թեամբ ՀՄԸՄ Միւն խէ նի մաս-

նա ճիւ ղի, Հայ Դա տի Գեր մա նիա յի յանձ նա խում-

բը մար տի 16-ին կազ մա կեր պեց «Genozid an den 

Armenierinnen und Armeniern und Politik der Leu-

gnung» խո րագ րով սե մի նա րը, որն անց կաց րեց 

Լիւդ ւիգ Մաք սի մի լեան հա մալ սա րա նի դա սա խօս 

դոկտ. Թա լին Սու ջեա նը։ 

Քա րոզ չա կան եւ քա ղա քա կան բնոյ թի ո րո շա կի 

աշ խա տանք ներ են տար ւել հա կազ դե լու Գեր մա-

նիա յի կա ռա վա րու թեան՝ Ար ցա խի Հան րա պե տու-

թիւ նը չճա նա չե լու ո րոշ մա նը։

Հա մա գոր ծակ ցե լով Հայ Դա տի Եւ րո պա յի գրա-

սե նեա նի հետ, ԵԽԽՎ գեր մա նա ցի պատ գա մա ւոր-

նե րի հետ աշ խա տանք է տար ւել, որ պէս զի վեր ջին-

ներս նպաս տեն հայ կա կան շա հերն ար տա յայ տող 

բա նա ձե ւի ըն դուն մա նը:

Հայ-ադր բե ջա նա կան միջ պե տա կան սահ մա նի 

լար ման առ թիւ, Հայ Դա տի Գեր մա նիա յի յանձ նա-

խում բը յու լի սի 18-ին ցոյց է անց կաց րել Միւն խէ-

նում։ Միւն խէ նում եր կու ան գամ ցոյ ցեր անց կաց ւել 

են նաեւ 2020 թ. հոկ տեմ բե րին։

Յանձ նա խումբն ի րա կա նաց րել է նաեւ ո րո շա կի 

քա րոզ չա կան աշ խա տանք ներ եւ յա րա բե րու թիւն-

ներ սկսել գեր մա նա կան հա սա րա կա կան-քա ղա-

քա կան շրջա նակ նե րի հետ։

http://www.dakgd.de/
http://www.facebook.com/DAKfGD
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Հայ Դատի Յունաստանի 
յանձնախումբ

Αρμενική Εθνική Επιτροπή 
Ελλάδος   
Armenian National Committee of Greece

www.ancg.gr |   www.facebook.com/anc.gr

ՀՅԴ Հայ Դա տի Յու նաս տա նի յանձ նախմ բի յա-

րա բե րու թիւն նե րը երկ րի պե տա կան, կա ռա վա րա-

կան, մար զա յին եւ հա մայն քա յին շրջա նակ նե րի 

հետ բա ւա կան բարձր մա կար դա կի վրայ են՝ 1996 թ. 

Յու նաս տա նի Խորհր դա րա նի կող մից որ դեգր ւած 

Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան ճա նաչ ման բա նա ձե ւի, 

ինչ պէս նաեւ եր կու ժո ղո վուրդ նե րի եղ բայ րա կից եւ 

յար գա լից զգա ցում ե րի բե րու մով։ Հա յաս տա նի եւ 

Յու նաս տա նի քա ղա քա նե րի մի ջեւ հա մա գոր ծակ-

ցու թիւն նե րով, տար բեր շրջան նե րում եւ քա ղաք-

նե րում տե ղադր ւած հայ կա կան յու շար ձան նե րով 

ու պե տա կան զօ րակ ցա կան քայ լե րով յատ կանշ-

ւած նա խա ձեռ նու թիւն նե րը, վկա յում են հայ եւ յոյն 

ժո ղո վուրդ նե րի եղ բայ րա կան կա պե րի մա սին 

(նկար 1)։

Այս ծի րի մէջ է նաեւ յու նա կան-պոն տա կան 

կազ մա կեր պու թիւն նե րի հետ Հայ Դա տի յանձ-

նախմ բի մա յուն հա մա գոր ծակ ցու թիւ նը՝ տար բեր 

ձեռ նարկ նե րում փո խա դարձ ներ կա յու թեամբ ու 

գոր ծուն մաս նակ ցու թեամբ։ Նա խորդ տար ւայ վեր-

ջին լրա ցաւ Պոն տո սի յոյ նե րի ցե ղաս պա նու թեան 

100-րդ տա րե լի ցը, ո րի յի շա տակ ման մի ջո ցառ ման 

պաշ տօ նա կան բա ցու մը կա տար ւեց Ակ րո պո լի սի 

թան գա րա նում՝ Յու նաս տա նի վար չա պետ Քի րիա-

քոս Մի ցո դա քի սի ներ կա յու թեամբ։ Յոյն եւ օ տա-

րազ գի աշ խար հահռ չակ գիտ նա կան նե րի մաս-

նակ ցու թեամբ, եր կօ րեայ ե լոյթ նե րին հրա ւիր ւել էր 

նաեւ Հայ Դա տի յանձ նա խում բը (նկար 2)։

Յա տուկ պէտք է անդ րա դառ նալ ա ւե լի քան 20 

տա րի տե ւող իւ րա յա տուկ մի ծրագ րի, ո րով ա մէն 

ա մառ Յու նաս տա նի Սի րոս կղզի են այ ցե լում պա-

տա նի ներ Ար ցա խից, ով քեր Սի րո սում եւ Փի րեա-

յում անց կաց նում են 15-օ րեայ ար ձա կուրդ։ Յանձ-

նախմ բի շա րու նա կա կան ջան քե րի ար դիւն քում՝ 

այս ծրագ րով ա ռա ւել քան 450 ար ցախ ցի պա-

տա նի ներ ի րենց ա մա ռա յին հան գիստն են վա-

յե լել յու նա կան կղզում։ Սի րոս կղզու յա ջոր դա կան 

քա ղա քա յին խոր հուրդ ներն ի րենց վրայ են վերց-
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http://www.ancg.gr
http://www.facebook.com/anc.gr
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նում ծրագ րի ֆի նան սա ւո րում ու ի րա կա նա ցու մը 

(նկար 3)։

Հայ Դա տի Յու նաս տա նի յանձնախմբի գոր-

ծու նէու թիւ նը 2020 թ. սկզբից ի վեր յար մա րեց ւեց 

հա մա վա րա կի պատ ճա ռով պար տադր ւած սահ-

մա նա փա կում ե րին, առ կախ ւե ցին նա խա պէս 

ծրագր ւած տար բեր ձեռ նարկ ներ, դրան ցից ո րոշ-

նե րը կա յա ցան առ ցանց, ա ւե լի ակ տի ւաց ւեց սո-

ցիա լա կան ցան ցե րի օգ տա գոր ծու մը։

2020 թ. յուն ւա րին տե ղի ու նե ցաւ յու նա հայ գա-

ղու թի տե սակ ցու թիւ նը երկ րի վար չա պետ Քի րիա-

քոս Մի ցո դա քի սի հետ։ Յու նա հա յոց թե մի թե մա-

կալ ա ռաջ նոր դի գլխա ւո րած պատ ւի րա կու թեա նը 

մաս էր կազ մում նաեւ Հայ Դա տի Յու նաս տա նի 

յանձ նախմ բի պա տաս խա նա տու Հ ռիփ սի մէ Յա-

րու թիւ նեա նը (նկար 4)։

Փետր ւա րի վեր ջին Յու նաս տան այ ցե լեց ՀՅԴ 

Բիւ րո յի ներ կա յա ցու ցիչ, Հայ Դա տի Կենտ րո նա կան 

խորհր դի նա խա գահ Յա կոբ Տէր- Խա չա տու րեա նը, 

ում ներ կա յու թիւ նից օգտ ւե լով բարձր մա կար դա կի 

հան դի պում եր կազ մա կերպ ւե ցին Յու նաս տա նի 

Հան րա պե տու թեան նա խա գա հի, ար տա քին գոր-

ծե րի փոխ նա խա րա րի, խորհր դա րա նի Ազ գա յին 

անվ տան գու թեան եւ Ար տա քին յա րա բե րու թիւն նե-

րի յանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի, Հա յաս տա նի հետ 

խորհր դա րա նա կան բա րե կա մու թեան խմբի նա-

խա գա հի եւ ՍԻՐԻԶԱ գլխա ւոր ընդ դի մա դիր կու-

սակ ցու թեան ան դամ-նախ կին արտ գործ նա խա-

րա րի հետ։ Յ. Տէր- Խա չա տու րեա նը հան դի պում եր 

ու նե ցաւ նաեւ յու նա հայ գա ղու թի ազ գա յին եւ վար-

չա կան կա ռոյ ցը ներ կա յաց նող շրջա նակ նե րի հետ 

Ա թենք եւ Թե սա ղո նի կէ քա ղաք նե րում (նկար 5)։

Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան զո հե րի ո գե կոչ ման 

մի ջո ցա ռու մը, Ապ րի լի 24-ին ի րա կա նաց ւեց առ-

ցանց։ Մի ջո ցառ ման մաս նա կից նե րին ի րենց ու-
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ղեր ձը յղե ցին Յու նաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի 

նա խա րա րը, Խորհր դա րա նի ա ռա ջին փոխ նա խա-

գա հը, Ատ տի կէի, Կենտ րո նա կան Մա կե դո նիա յի 

եւ Թ րա կիա յի մարզ պետ նե րը, իսկ օր ւայ բա նա-

խօսն էր Յու նաս տա նի Հան րա պե տու թեան նախ-

կին նա խա գահ Պ րո կո պիս Պաու լո բու լո սը։ Հա յոց 

Ցե ղաս պա նու թեանն անդ րա դար ձան նաեւ Յու-

նաս տա նի վար չա պետն ու կա րե ւոր այլ քա ղա քա-

կան դէմ քեր (նկար 6):

Կոս տանդ նու պո լի սի Ա յա Սո ֆիա տա ճա-

րը մզկի թի վե րա ծե լու վե րա բե րեալ Թուր քիա յի 

նա խա գա հի ո րո շու մից յե տոյ, Հայ Դա տի յանձ-

նա խում բը ակ տիւ ներգ րաւ ւա ծու թիւն ու նե ցաւ 

յու նա կան կազ մա կեր պու թիւն նե րի կող մից կազ-

մա կերպ ւած տար բեր մի ջո ցա ռում ե րում։

Յու լիս ամ սին, հայ-ադր բե ջա նա կան սահ մա-

նա յին լար ման օ րե րին, Հայ Դա տի յանձ նա խում բը 

գրու թիւն ներ ու ղար կեց յու նա կան խորհր դա րա նի 

պատ գա մա ւոր նե րին՝ մատ նան շե լով հա յու թեան 

նկատ մամբ Թուր քիա յի սադ րանք նե րը եւ հայ ու 

յոյն ժո ղո վուրդ նե րի նկատ մամբ իր յար ձա կո ղա-

պաշտ քա ղա քա կա նու թիւ նը։

Ար ցա խեան պա տե րազ մի  
ըն թաց քում կա տար ւած  
աշ խա տանք ներ

Ար ցա խի դէմ սան ձա զերծ ւած ադր բե ջա նա-

թուր քա կան ագ րե սիա յից ան մի ջա պէս յե տոյ ա ռա-

ջին հեր թին ի րա վի ճա կի մա սին տե ղե կաց ւե ցին 

Յու նաս տա նի կա ռա վա րու թեան, ար տա քին գոր-

ծե րի նա խա րա րու թեան եւ քա ղա քա կան կու սակ-

ցու թիւն նե րի պա տաս խա նա տու նե րը։ Ն րան ցից 

պա հանջ ւեց դա տա պար տել Ար ցա խի դէմ յար ձա-

կու մը եւ զօ րակ ցել հայ ժո ղովր դին։

Միա ժա մա նակ ծա ւա լուն քա րոզ չա կան աշ-

խա տանք տար ւեց Յու նաս տա նի հան րա յին կար-

ծի քը ձե ւա ւո րող հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան 

եւ լրատ ւա կան շրջա նակ նե րի մօտ։ Գո հու նա կու-

թեամբ կա րե լի է հաս տա տել, յոյն ժո ղո վուր դի 

միան շա նա կօ րէն հա մե րաշխ ու զօ րա կից կեց-

ւած քը հայ ժո ղովր դի հան դէպ, որ ա մէն պահ 

ար տա յայտ ւում էր։

Հա սա րա կա կան զօ րակ ցու թեա նը հետզ հե տէ 

ե կաւ ա ւե լա նա լու յու նա կան կա ռա վա րու թեան հա-

յան պաստ դիր քո րո շու մը, որ քայլ առ քայլ զար գա-

ցաւ արտ գործ նա խա րար Նի կոս Տեն տիա սի ուղ-

ղա կի մի ջամ տու թիւն նե րի ար դիւն քում։ Տեն տիա սը 

եւ րո պա կան երկր նե րի կա ռա վա րու թիւն նե րի ան-

դամ ե րից միակն էր, որ պա տե րազ մի օ րե րին, 

հոկ տեմ բե րի 16-ին, այ ցե լեց Հա յաս տան։

Սեպ տեմ բե րի 30-ին, հա մա գա ղու թա յին մեծ 

հա ւաք կազ մա կերպ ւեց Սին տաղ մա յի հրա պա րա-

կում։ Հա ւա քին ներ կայ գտնւե ցին եւ ե լոյթ ներ ու նե-

ցան յու նա կան խորհր դա րա նի պատ գա մա ւոր ներ, 

քա ղա քա կան եւ հա սա րա կա կան ու ժե րի ու կազ-

մա կեր պու թիւն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ (նկար 7):

նկ
ա

ր 
6

նկ
ա

ր 
7



69

Հայ Դատի Յունաստանի յանձնախումբ

ՀՅԴ Յու նաս տա նի Կենտ րո նա կան կո մի տէի 

եւ Հայ Դա տի յանձ նախմ բի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 

հան դի պում եր են ու նե ցել գլխա ւոր ընդ դի մա դիր 

կու սակ ցու թեան՝ Սի րի զա յի նա խա գահ եւ նախ-

կին վար չա պետ Ա լեք սիս Ցիփ րա սի, ինչ պէս նաեւ 

ՔԻՆԱԼ կու սակ ցու թեան ընդ հա նուր քար տու ղա րի 

հետ։ Բազ մա թիւ հան դի պում եր են տե ղի ու նե ցել 

խորհր դա րա նի ան դամ ե րի հետ (նկար 8):

Հոկ տեմ բե րի 4-ին Թե սա ղո նի կէում տե ղի ու-

նե ցաւ խա ղաղ երթ՝ հա զա րա ւոր ցու ցա րար նե-

րի մաս նակ ցու թեամբ): Հե տա գա յում եւս տար բեր 

բնոյ թի հա ւաք ներ կազ մա կերպ ւե ցին, նաեւ Թ րա-

կիա յի քա ղաք նե րում, Քա լա մա թա յում եւ Կ րե տէ յում 

(նկար 9)։

Յու նա կան մա մու լում Ար ցա խեան պա տե րազ մը 

լայ նօ րէն լու սա բան ւեց հէնց սկզբից։ Լու սա բան-

ման աշ խա տանք նե րում լայ նօ րէն ներգ րաւ ւած էին 

ՀՅԴ Յու նաս տա նի Կենտ րո նա կան կո մի տէի, Հայ 

Դա տի յանձ նախմ բի եւ ՀՅԴ Ե րի տա սար դա կա նի 

ան դամ ե րը։ Մի շարք առ ցանց քննար կում եր են 

կազ մա կերպ ւել նաեւ յու նա կան քա ղա քա կան գոր-

ծիչ նե րի, խորհր դա րա նա կան նե րի կող մից, ո րոնք 

լայն ար ձա գանգ են գտել։

Յու նաս տա նի հան րա յին կար ծիքն ու լրատ ւա-

կան դաշ տը գրե թէ ամ բող ջու թեամբ դիր քո րոշ ւե-

ցին հա յու թեան կող մը։ Նաեւ ակն յայտ էին այն զու-

գա հեռ ներն ու մտա հո գու թիւն նե րը, որ յու նա կան 

շրջա նակ նե րը տա նում էին՝ կապ ւած Ար ցա խի դէմ 

պա տե րազ մի եւ Թուր քիա յի՝ Յու նաս տա նի հետ յա-

րա բե րու թիւն նե րի հետ։ Պա տե րազ մի ըն թաց քում, 

պար բե րա բար Հայ Դա տի յանձ նա խում բը յու նա-

կան լրատ ւա մի ջոց նե րին տրա մադ րում էր տե ղե-

կատ ւա կան բնոյ թի նիւ թեր։ Նոյ նաբ նոյթ գրու թիւն-

ներ էին հաս ցէագր ւում խորհր դա րա նա կան նե րին, 

ա կա դե միա կան շրջա նակ նե րին եւ այլն։

Ին տեն սիւ գրա ռում ե րով եւ ազ դու տե ղե կատ-

ւու թեամբ գոր ծում էին յանձ նախմ բի, ինչ պէս նաեւ 

ՀՅԴ ու ղե կից կազ մա կեր պու թիւն նե րի օգ տա հա շիւ-

նե րը «Facebook», Instagram, «Twitter» սո ցիա լա կան 

ցան ցե րում (նկար 10), ինչն էա պէս նպաս տեց լու-

սա բան ման աշ խա տանք նե րին։

Պա տե րազ մի ըն թաց քում ե րեք յոյն լրագ րող ներ 

այ ցե լե ցին Ար ցախ (CNN Greece- Գոս թաս Փ լիա քոս, 

ANT1 news- Մի խա լիս Վա ֆիա տիս եւ իր խում բը, AFP 

ֆո տոն կա րիչ Ա րիս Մե սի նիս):

Յա տուկ նա մակ ներ ու ղարկ ւե ցին Յու նաս տա-

նի խորհր դա րա նի 24 պատ գա մա ւոր նե րի, ո րոնք 

Յու նաս տան-Ադր բե ջան միջ խորհր դա րա նա կան 

բա րե կա մու թեան խմբի ան դամ եր էին։ Ն րան ցից 

պա հանջ ւեց հրա ժար ւել այդ խմբին ան դա մակ-

ցու թիւ նից։ Այս նա խա ձեռ նու թիւ նը մեծ թափ ա ռաւ 

նաեւ հա մա ցան ցում եւ գոր ծադր ւած ճնշում ե րի 

ար դիւն քում հինգ պատ գա մա ւոր ներ հրա ժար ւե-

ցին։ Այդ հար ցը քննարկ ման ա ռար կայ էր նաեւ քա-

ղա քա կան կու սակ ցու թիւն նե րի եւ Հայ Դա տի յանձ-

նախմ բե րի հան դի պում ե րի ըն թաց քում։

Հայ Դա տի յանձ նախմ բե րի եւ ՀՅԴ կո մի տէ-

նե րի աշ խա տանք նե րի շնոր հիւ՝ Յու նաս տա նի 22 

քա ղաք ներ դա տա պար տե ցին Ադր բե ջա նին եւ 

հան դէս ե կան Ար ցա խին զօ րակ ցող յայ տա րա րու-

թիւն նե րով։ Այդ քա ղաք նե րից ե րե քը՝ Ա մի նո տեն, 

Քի նու րիան եւ Վի սալ թիան ճա նա չե ցին Ար ցա խի 

ան կա խու թիւ նը, ո րոշ քա ղաք նե րի ո րո շում եր ըն-
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դու նե ցին Ար ցա խին նիւ թա կան օ ժան դա կու թիւն 

տրա մադ րե լու վե րա բե րեալ։

Հայ Դա տի յանձ նա խում բը, հոկ տեմ բե րի 26-ին, 

նա մակ ու ղար կեց նաեւ Եւ րո պա կան յանձ նա ժո ղո վի 

նա խա գահ, ԵՄ ար տա քին քա ղա քա կա նու թեան եւ 

անվ տան գա յին հար ցե րի գե րա գոյն յանձ նա կա տար 

Ջո զէֆ Բո րէ լին՝ մատ նան շե լով պա տե րազ մի ըն-

թացքն ու ադր բե ջա նա կան յան ցա գոր ծու թիւն նե րը։

Հայ Դա տի յանձ նախմ բի ան դամ ե րը պա տե-

րազ մի օ րե րին այ ցե լել են նաեւ Իս րա յէ լի եւ Ի րա նի 

դես պա նու թիւն ներ, հան դի պել դես պան նե րի հետ։ 

Մի դէպ քում բո ղոք է յայտն ւել Ադր բե ջա նին վա ճառ-

ւած իս րա յէ լա կան զէն քի՝ խա ղաղ բնակ չու թեան 

նկատ մամբ օգ տա գործ ման փաս տի առ թիւ, իսկ 

միւս դէպ քում զրոյց է ծա ւալ ւել, տա րա ծաշր ջա նա-

յին սպառ նա լից ի րա վի ճա կի, Թուր քիա յի կող մից 

ա հա բե կիչ նե րի ներգ րաւ ման եւ այլ նի վե րա բե րեալ։ 

Դես պան նե րը յանձ նա ռու են ե ղել ար ծարծ ւած թե-

մա նե րը փո խան ցել ի րենց կա ռա վա րու թիւն նե րին։

Նո յեմ բե րի 9-ի տխրահռ չակ յայ տա րա րու թեան 

ստո րագ րու մից յե տոյ, նո յեմ բե րի 13-ին Հայ Դա տի 

յանձ նա խումբ նա մա կով դի մեց Մինս կի խմբի ան-

դամ երկր նե րին։

Մեծ թւով ան հա տա կան գրու թիւն ներ են հաս-

ցէագր ւել Յու նաս տա նի պե տա կան եւ ԵՄ պաշ տօ-

նա տար շրջա նակ նե րին՝ հայ գե րի նե րի ա զատ ար-

ձակ ման խնդրով։

Հայ Դա տի յանձ նախմ բի հա մար ա ռաջ նա հեր-

թու թիւն դար ձաւ մար դա սի րա կան օգ նու թեան կազ-

մա կերպ ման եւ փո խադր ման խնդի րը։ Այս ա ռու մով 

մեծ աշ խա տանք կա տա րե ցին Յու նաս տա նի Կար-

կիր Խաչն ու Մա կե դո նիա յի եւ Թ րա կիա յի «Հայ Գ թու-

թեան խա չը»։ Քն նար կում եր անց կաց ւե ցին Յու-

նաս տա նի Պաշտ պա նու թեան նա խա րա րու թեան, 

Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թեան եւ վերջ նիս 

ԻՏԱՍ բաժ նի հետ, ին չի ար դիւն քում յա ջող ւեց C 130 

մակ նի շի եր կու ռազ մա կան օ դա նա ւե րով հու մա նի-

տար օգ նու թեան ա ռա քու մը Հա յաս տան եւ Ար ցախ 

(նկար 11-12):
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Հայ Դատի Միացեալ 
Թագաւորութեան 
յանձնախումբ

Armenian National Committee  
of the United Kingdom (ANC UK)

www.ancuk.org.uk |  www.facebook.com/armeniannationalcommitteeuk

Հայ Դա տի Միա ցեալ Թա գա ւո րու թեան (ՄԹ) 

յանձ նա խում բը վե րա կազ մա ւոր ւեց 2019 թ. վեր ջին 

եւ ար դէն 2020 թ. ըն թաց քում, ակ տիւ գոր ծու նէու-

թեամբ, իր ու րոյն տե ղը զբա ղեց րեց Հայ դա տի հա-

մաշ խար հա յին ըն տա նի քի կազ մում։ Յանձ նախմ բի 

քա ղա քա կան ա ռաջ նա հեր թու թիւն ներն են հան դի-

սա նում Ղա րա բա ղեան հիմ ախնդ րի հա յան պաստ 

լուծ մա նը նպաս տե լը, Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան 

ճա նա չու մը եւ Հա յաս տա նի անվ տան գու թեան մա-

կար դա կի բարձ րա ցու մը։ Այս խնդիր նե րի լուծ մա-

նը նպաս տե լու հա մար յանձ նա խում բը ճշտել է 

ռազ մա վա րա կան ու մար տա վա րա կան բնոյ թի 

ա ռաջ նա հեր թու թիւն ներ։ Վեր ջին ներս, ինչ պէս նաեւ 

յանձ նախմ բի՝ 2020 թ. գոր ծու նէու թեան հիմ ա կան 

ար դիւնք նե րը ներ կա յաց նում ենք ստո րեւ։

Հա յաս տա նի հետ խորհր դա րա նա
կան բա րե կա մու թեան խումբ  
(All party parliamentary group)

Բ րի տա նա կան Խորհր դա րա նի Հա մայնք նե րի 

պա լա տում ըն դուն ւած ըն թա ցա կար գի հա մա ձայն, 

գոր ծում են խորհր դա րա նա կան բա րե կա մու թեան 

խմբեր։ Հա յաս տա նի հետ բա րե կա մու թեան խում-

բը թէեւ մի քա նի տա րի գո յու թիւն ու նէր, սա կայն 

պատ գա մա ւոր եւ խմբի նախ կին նա խա գահ Ս թեֆն 

Փաուն դի լիա զօ րու թիւն նե րի ա ւար տից յե տոյ այն 

չգրանց ւեց եւ ո րե ւէ ակ տի ւու թիւն գրե թէ չէր ցու ցա-

բե րում։ Հայ Դա տի ՄԹ յանձ նա խում բը նախ եւ ա ռաջ 

ձեռն մուխ ե ղաւ Հա յաս տա նի հետ խորհր դա րա նա-

կան բա րե կա մու թեան խմբի վերս տեղծ ման եւ այդ-

պի սով քա ղա քա կան-յա րա բե րա կան բնոյ թի ակ տիւ 

աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նե լուն։ Ձեռ նարկ ւե ցին 

գոր ծո ղու թիւն ներ, ո րոնք են թադ րում էին՝ Հա մայնք-

նե րի եւ Լոր դե րի պա լատ նե րից խմբի ան դամ ե րի 

ներգ րա ւում, խմբի նա խա գա հի ընտ րու թիւն, ա ռան-

ձին հան դի պում եր խմբի հա ւա նա կան ան դամ ե-

րի հետ եւ այլն։ Հայ Դա տի յանձ նախմ բի նա խա գահ 

Ա նեթ Մոս քո ֆեա նը ի սկզբա նէ ստանձ նեց խմբի 

քար տու ղա րի պար տա կա նու թիւն նե րը, որ պէս զի 

ան մի ջա կա նօ րէն աշ խա տի հայ կա կան հար ցե րով 

հե տաքրքր ւող գոր ծիչ նե րի հետ։

2021 թ. յու լի սի 1-ին կա յա ցած բա րե կա մու թեան 

խմբի ա ռա ջին նիս տով՝ Պահ պա նո ղա կան կու-
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սակ ցու թիւ նից խորհր դա րա նա կան Թիմ Լոթ նը 

ընտր ւեց խմբի նա խա գահ, իսկ փոխ նա խա գահ-

ներ ընտր ւե ցին Բա րո նու հի Քե րո լայն Քոք սը, Անդ-

րիւ Ռո զին դե լը, Ջէյմս Գ րէ յը, Մարկ Փ րի չար դը, Ֆե-

րեալ Ք լար կը եւ Ջէյմս Մու րա յը (նկար 1)։

Հայ Դա տի յանձ նախմ բի կող մից խմբի ան դամ-

նե րին պար բե րա բար ու ղարկ ւել են անհ րա ժեշտ 

նո րու թիւն ներ, քա ղա քա կան վեր լու ծու թիւն ներ։ 

2020 թ. յու լի սին սահ մա նա յին մի ջա դէ պե րի, ինչ պէս 

նաեւ 44-օ րեայ պա տե րազ մի ըն թաց քում, յանձ նա-

խում բը բա րե կա մու թեան խմբին խնդրել է հան դէս 

գալ հա մա պա տաս խան յայ տա րա րու թիւն նե րով։ 

Պա տե րազ մի ըն թաց քում խում բը նա մա կով դի-

մել է ՄԹ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թեա նը, 

որ պէս զի նա խա րա րը Խորհր դա րա նում ներ կա-

յաց նի Ղա րա բա ղի շուրջ ստեղծ ւած ի րա վի ճակն ու 

պա տաս խա նի բարձ րաց ւող հար ցե րին։ Ռազ մա-

կան գոր ծո ղու թիւն նե րի օ րե րին Թիմ Լոթ նը կազ-

մա կեր պեց նաեւ խորհր դա րա նա կան քննարկ ում։

Ա ռանձ նա կի ակ տի ւու թիւն է ցու ցա բե րել խմբի 

փոխ նա խա գահ, հայ ժո ղովր դի մեծ բա րե կամ Բա-

րո նու հի Քե րո լայն Քոք սը, ով նախ սեպ տեմ բե րի 

2-ին շնոր հա ւո րա կան ու ղերձ յղեց Ար ցա խի ան կա-

խու թեան տօ նի առ թիւ, ա պա ադր բե ջա նա կան քա-

ղա քա կա նու թիւ նը քննա դա տող նա մակ յղեց Լոն-

դո նում Ադր բե ջա նի դես պա նին (նկար 2), իսկ ա ւե լի 

ուշ Բաք ւին դա տա պար տող յայ տա րա րու թիւն ներ 

ա րեց՝ Ադր բե ջա նի կող մից սան ձա զերծ ւած պա տե-

րազ մի ա ռի թով։

Հայ Դա տի յանձ նախմ բի ուղ ղա կի ներգ րաւ-

մամբ կազմ ւել է նաեւ բա րե կա մու թեան խմբի 1 

տար ւայ գոր ծու նէու թեան ծրա գի րը, յանձ նա խում-

բը շա րու նա կա բար քա ջա լե րել է բրի տա նա ցի 

քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րին՝ Ղա րա բա ղեան հիմ-

նախնդ րում դրսե ւո րել յա ւե լեալ ակ տի ւու թիւն։

Յա րա բե րու թիւն նե րի զար գա ցում
Հայ Դա տի ՄԹ յանձ նա խում բը քա ղա քա կան 

յա րա բե րու թիւն ներ է զար գաց րել եւ հան դի պում-

ներ ու նե ցել Միա ցեալ Թա գա ւո րու թիւ նում գոր ծող 

այլ ազ գա յին փոք րա մաս նու թիւն ներ ներ կա յաց նող 

կազ մա կեր պու թիւն նե րի հետ՝ այդ թւում «Կիպ րա ցի-

նե րի ազ գա յին ֆե դե րա ցիան», «Բ րիա տա նահ րէա-

կան պատ գա մա ւո րա կան խորհր դը», «Խա ղա ղու թիւն 

Քրդս տա նում», «Քր դե րի դե մոկ րա տա կան ա սամբ-

լեան», «Ա լե ւի նե րի խումբ» կազ մա կեր պու թիւն նե րը։ 

Հան դի պում եր են ե ղել եւ յա րա բե րու թիւն ներ հաս-

տատ ւել աշ խար հահռ չակ ի րա ւա պաշտ պան Ջեֆ-

րի Ռո բերթ սո նի, Օքս ֆոր դի հա մալ սա րա նի գի տաշ-

խա տող եւ Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան հե տա զօ տող 

նկ
ա

ր 
2

նկ
ա

ր 
3



73

Հայ Դատի Միացեալ Թագաւորութեան յանձնախումբ

Սու սան Քելթ չիի հետ։ Պե տա կան կա ռա վար ման 

հա մա կար գում հան դի պում եր են տե ղի ու նե ցել բրի-

տա նա կան արտ գործ նա խա րա րու թեան պաշ տօ նեայ 

Ք րիս տո ֆեր Լէ յի, Խորհր դա րա նի պաշտ պա նու թեան 

եւ անվ տան գու թեան յանձ նա ժո ղո վի ան դամ ե րի, 

Հա յաս տա նում ՄԹ դես պա նի եւ այ լոց հետ։

Բ րի տա նա կան պատ կան կա ռոյց նե րին են 

յղւել բազ մա թիւ գրու թիւն ներ, ո րոն ցով ներ կա յաց-

ւել են Ար ցա խի եւ Հա յաս տա նի շուրջ ստեղծ ւած 

ի րա վի ճա կը։

Հայ Դա տի յանձ նա խում բը սերտ հա մա գոր-

ծակ ցու թիւն հաս տատ ւեց յատ կա պէս կիպ րա կան 

եւ քրդա կան կազ մա կեր պու թիւն նե րի հետ (նկար 3):

Յու լի սեան սահ մա նա յին մի ջա դէ պեր
2020 թ. յու լի սին ՀՀ Տա ւու շի մար զում սահ մա-

նա յին ի րա վի ճա կի լար ման եւ սկսւած ռազ մա-

կան գոր ծո ղու թիւն նե րի ըն թաց քում Հայ Դա տի ՄԹ 

յանձ նա խում բը մի շարք ակ տիւ գոր ծո ղու թիւն նե-

րով ի րա կա նաց րեց ՀՀ շա հե րի պաշտ պա նու թեան 

աշ խա տանք ներ, ո րոնք են թադ րում էին ընտր ւած 

պաշ տօ նեա նե րի նկատ մամբ քա ղա քա ցիա կան 

ճնշման գոր ծադ րում, օ րի նակ «գրիր քո պատ գա-

մա ւո րին» ար շա ւը՝ ադր բե ջա նա կան ագ րե սիան 

դա տա պար տե լու պա հան ջով (նկար 4)։ Մո բի լի-

զաց վեց Հա յաս տա նի հետ բա րե կա մու թեան խմբի 

ռե սուր սը։ Խում բը նախ դա տա պար տեց ադր բե-

ջա նա կան ագ րե սիան, ա պա ա ռան ձին նա մա կով 

դի մեց բրի տա նա կան արտ գործ նա խա րա րու թեա-

նը։ Այդ օ րե րի ըն թաց քում յանձ նախմ բի կող մից 

կա տար ւեց մեծ ծա ւա լի ի րա զեկ ման աշ խա տանք 

(նկար 5-8)։ Ա ռան ձին գրու թիւն նե րով հան դէս ե կան 

մի շարք խորհր դա րա նա կան ներ։

Յանձ նա խում բը չա փա զանց ծան րա բեռն ւած 

գրա ֆի կով աշ խա տեց սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե-

ջա նի կող մից Ար ցա խի նկատ մամբ սան ձա զերծ-

ւած պա տե րազ մա կան գոր ծո ղու թիւն նե րից ան-

մի ջա պէս յե տոյ։ Կա տար ւել է հսկա յա կան ծա ւա լի 

ի րա զեկ ման աշ խա տանք, բրի տա նա կան պատ-

կան կա ռոյց նե րին մշտա պէս փո խանց ւել է թարմ 

տե ղե կատ ւու թիւն ստեղծ ւած ի րա վի ճա կի վե րա բե-
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րեալ։ Փորձ է ար ւել հնա րա ւո րինս մեր կողմ սե ւե ռել 

պե տա կան, քա ղա քա կան եւ հան րա յին կար ծի քը, 

Հա յաս տա նի շա հե րի պաշտ պա նու թեան գոր ծում 

ներգ րա ւել հնա րա ւո րինս մեծ թւով գոր ծիչ նե րի։

Հոկ տեմ բե րի 2-ին բա ւա կան ծա ւա լուն եւ հան-

գա մա նա լից ու ղեր ձով հան դէս ե կաւ Բա րո նու-

հի Քե րո լայն Քոք սը՝ ներ կա յաց նե լով Ար ցա խում 

ստեղծ ւած ի րա վի ճա կը, ստեղծ ւած ի րա վի ճա կի 

ան նա խա դէպ բնոյ թը, ադր բե ջա նա կան ագ րե-

սիան, մի ջազ գա յին ար ձա գանքն եւ այլն (նկար 9), 

օ րեր անց յայ տա րա րու թիւն տա րա ծեց նաեւ Բա րո-

նու հու կող մից հիմ ադր ւած «Հարթ» հիմ ադ րա մը։

Հոկ տեմ բե րի 13-ին, Հա մայնք նե րի պա լա տի 7 

ան դամ եր յայ տա րա րու թիւն տա րա ծե ցին, ո րով 

քննա դա տե ցին ադր բե ջա նա կան ու ժե րի կող մից 

Շու շիի տա ճա րի հրթի ռա կո ծու մը եւ քա ղա քա-

ցիա կան ան ձանց վրայ յար ձա կում ե րը։ Պատ-

գա մա ւոր նե րը մշա կու թա յին ժա ռան գու թեան 

դի տա ւո րեալ թի րա խա ւո րու մը հա մա րե ցին պա-

տե րազ մա կան յան ցա գոր ծու թիւն՝ հա մա ձայն մի-

ջազ գա յին ի րա ւուն քի։ Պատ գա մա ւոր նե րը բրի-

տա նա կան կա ռա վա րու թեա նը յոր դո րում էին 

դա տա պար տել մշա կու թա յին կո թող նե րի եւ քա ղա-

քա ցիա կան ան ձանց նկատ մամբ ադր բե ջա նա կան 

թի րա խա յին յար ձա կում ե րը։

Ադր բե ջա նին դա տա պար տող յայ տա րա րու-

թիւն նե րով հան դէս ե կան խորհր դա րա նա կան ներ 
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Ջէյմս Մու րա յը (նկար 10), Թիմ Լոթ նը, Սա ռա Օլ նին 

եւ ու րիշ ներ։

Նաեւ Հայ Դա տի ՄԹ յանձ նախմ բի ջան քե րով, 

անգ լիա կան կա ռա վա րու թիւ նը 1 մի լիոն ֆունտ 

հու մա նի տար օգ նու թիւն տրա մադ րեց Ար ցա խում 

ի րա կա նաց ւող աշ խա տանք նե րին։

Նո յեմ բե րի 5-ին Ար ցա խի ժո ղովր դի ինք նո րոշ-

ման ի րա ւուն քի ի րաց ման անհ րա ժեշ տու թեան 

մա սին բարձ րա ձայն վեց Լոր դե րի պա լա տում։ 

Պա տե րազ մի ամ բողջ ըն թաց քում բրի տա նա ցի 

բազ մա թիւ խորհր դա րա նա կան ներ գրու թիւն նե-

րով դի մում էին ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա-

րին՝ բարձ րաց նե լով հա յու թեա նը յու զող հար ցեր, 

Ղա րա բա ղեան հիմ ախնդ րի շուրջ զար գա ցում-

նե րը քա նիցս քննարկ ւել են Խորհր դա րա նի պա-

լատ նե րում։ Նոյ նիսկ, Ռու պա Հու քը Հա մայնք նե րի 

պա լա տում ներ կա յաց րեց խնդրա գիր, ըստ ո րի 

ա ռա ջարկ ւում էր ՄԹ-ի կող մից Ար ցա խի Հան-

րա պե տու թեան ճա նա չում եւ տա րա ծաշր ջա նում 

Լոն դո նի քա ղա քա կան ու մար դա սի րա կան դե րի 

բարձ րա ցում։

Հայ Դա տի յանձ նա խում բը նո յեմ բե րի 13-ին, հայ-

կա կան 18 այլ կազ մա կեր պու թիւն նե րի հետ, նա մակ 

ու ղար կեց ԵԱՀԿ Մինս կի խմբին, իսկ նո յեմ բե րի 

14-ին հան դէս ե կաւ ա ռան ձին յայ տա րա րու թեամբ։ 

Ըստ այդմ, քննա դատ ւում էր նո յեմ բե րի 10-ի հրա-

դա դա րի հայ տա րա րու թիւ նը եւ ԵԱՀԿ Մինս կի 

խմբին կոչ ար ւում կոնկ րետ գոր ծո ղու թիւն նե րի։

Նո յեմ բե րի 23-ին, Դեր բիի քա ղա քա յին խոր-

հուր դը ճա նա չեց Ար ցա խի Հան րա պե տու թեան ան-

կա խու թիւ նը, ին չը լաւ նա խա դէպ է ՄԹ քա ղաք նե-

րի եւ Ար ցա խի մի ջեւ հե տա գա յում ա պա կենտ րոն 

հա մա գոր ծակ ցու թեան ծրագ րեր ի րա կա նաց նե լու 

հա մար (նկար 11)

Դեկ տեմ բե րի 27-ին Սաութ ֆոր քի ա ւագ քա հա-

նան իր եւ Քո վենթ րիի եւ Էբս ֆի թի քա հա նա նե րի 

ա նու նից, նա մա կով դի մեց Իու նես կո յի գլխա ւոր 

քար տու ղա րին՝ բարձ րա ձայ նե լով ադր բե ջա նա կան 

բռնու թիւն նե րի ար դիւն քում Ար ցա խում քրիս տո-

նէա կան դա րա ւոր ժա ռան գու թեան պահ պան ման 

վտան գը։

Վե րը յի շա տակ ւած գոր ծո ղու թիւն նե րի, դրանց 

պայ մա նա ւո րած քա ղա քա կան-յա րա բե րա կան աշ-

խա տանք նե րի ըն թաց քում Հայ Դա տի ՄԹ յանձ նա-

խում բը մշտա պէս փոր ձել է խթա նել հա մայն քա յին 

ակ տի ւու թիւ նը։
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Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան ճա նաչ ման վե րա բե-

րեալ Նի դեր լանդ նե րի խորհր դա րա նում բազ մա թիւ 

ո րո շում եր են ե ղել։ Վեր ջին ան գամ 2019 թւա կա-

նի ա ւար տին ըն դուն ւած ո րո շու մը Նի դեր լանդ նե րի 

կա ռա վա րու թեա նը յանձ նա րա րում էր, որ 5 տա րին 

մէկ, բարձր մա կար դա կի այ ցե լու թիւն կա տար ւի 

Ծի ծեռ նա կա բեր դի Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան յու-

շա հա մա լիր։ 2020 թւա կա նի յուն ւա րի 20-ին արտ-

գործ նա խա րար Ս տեֆ Բ լո կը յայ տա րա րեց, որ 

մեկ նե լու է Հա յաս տան եւ ծաղ կեպ սակ է զե տե ղե լու 

Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան զո հե րին նւիր ւած յու շա-

հա մա լի րում։ Նի դեր լանդ նե րի Հայ Դա տի յանձ նա-

խում բը հան դէս ե կաւ յայ տա րա րու թեամբ, որ տեղ 

պա հանջ ւում էր կա ռա վա րու թիւ նից, որ արտ գործ-

նա խա րա րը օգ տա գոր ծի «Ցե ղաս պա նու թիւն» եզ-

րոյ թը, քա նի որ Նի դեր լանդ նե րի կա ռա վա րու թիւ նը 

դեռ պաշ տօ նա պէս չի ճա նա չել Հա յոց Ցե ղաս պա-

նու թիւ նը (նկար 1)։

Ընտ րու թիւն ներ Ար ցա խում, 
(27.01.2020)

Հայ Դա տի Նի դեր լանդ նե րի յանձ նա խում բը նա-

մա կով դի մեց երկ րի արտ գործ նա խա րա րու թիւն՝ 

տե ղե կաց նե լով Ար ցա խում կա յա նա լիք ընտ րու-

թիւն նե րի մա սին եւ ա ռա ջար կե լով, որ Նի դեր լանդ-

նե րից դի տորդ ներ մաս նակ ցեն ընտ րու թիւն նե րին։ 

Աշ խա տանք ներ են տար ւել մի շարք պատ գա մա-նկ
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ւոր նե րի հետ, որ պէս զի մեկ նեն Ար ցախ եւ հան դէս 

գան, որ պէս դի տորդ ներ, Ք րիս տո նեայ-ժո ղովր-

դա վա րա կան Միու թիւն կու սակ ցու թիւ նից (CDA) 

Մար տեյն Վան Հել վեր տը հա մա ձայ նել էր մեկ նել 

Ար ցախ։

Ա մէն տա րի, փետր ւա րի 27-ին Ադր բե ջա նի դես-

պա նու թեան դի մաց բո ղո քի գոր ծո ղու թիւն ներ են 

ի րա կա նաց ւել՝ յի շա տա կե լով Սում գա յի թի, Բաք ւի, 

Գան ձա կի եւ այլ վայ րե րում հայ կա կան կո տո րած-

նե րը։ 2020-ը բա ցա ռու թիւն չէր եւ նո րից փետր-

ւա րի 27-ին, Նի դեր լանդ նե րի հայ կա կան այլ կազ-

մա կեր պու թիւն նե րի հետ միա սին, յանձ նա խում բը 

հան րա հա ւաք ի րա կա նաց րեց Ադր բե ջա նի դես-

պա նա տան առ ջեւ եւ հան րա գիր յանձ նեց՝ դա տա-

պար տե լով Ադր բե ջա նա կան քա ղա քա նե րի հայ 

ազ գաբ նակ չու թեան հան դէպ տե ղի ու նե ցած վայ-

րա գու թիւն նե րը (նկար 2)։

Ք րիս տո նեայ- Ժո ղովր դա վա րա կան Միու թիւն 

(CDA) կու սակ ցու թեան ան դամ Փիթր Օմտ զիխ տը 

ա ռա ջադր ւեց որ պէս կու սակ ցու թեան նա խա գա հի 

թեկ նա ծու։ Նա ա մե նաա ռա ջա դէմ խորհր դա րա-

նա կան նե րից է, ով պե տու թեան ա մե նահ րա տապ 

եւ զգա յուն հար ցե րը ժա մա նա կին բարձ րա ձայ-

նում է։ Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան ճա նաչ ման 

հար ցում նա միշտ հան դի սա ցել է ա ռա ջա մար-

տիկ եւ մեծ ներդ րում ու նե ցել Նի դեր լանդ նե րի 

խորհր դա րա նում հա յան պաստ ո րո շում ե րի ըն-

դուն ման մէջ։ Նա մեծ յար գանք է վա յե լում նի դեր-

լան դա հա յու թեան մօտ եւ հէնց այդ պատ ճա ռով 

Հայ Դա տի յանձ նա խում բը հան դէս ե կաւ կու-

սակ ցու թեան նա խա գա հի ընտ րու թիւն նե րում 

Փիթր Օմտ զիխ տի թեկ նա ծու թիւ նը պաշտ պա նող 

յայ տա րա րու թեամբ։

Հա յաս տա նի սահ մա նա մերձ Տա ւու շի շրջա նում 

2020 թ. յու լի սեան մի ջա դե պե րի կա պակ ցու թեամբ 

Ամս տեր դա մում, Նի դեր լանդ նե րի այլ հայ կա կան 

կազ մա կեր պու թիւն նե րի հետ հա մա տեղ կազ մա-

կեր պե ցինք բո ղո քի ցոյց՝ ընդ դէմ Ադր բե ջա նի սան-

ձար ձակ ոտնձ գու թիւն նե րի։ Մաս նակ ցե ցին 300-ից 

ա ւե լի ցու ցա րար ներ։

Հայ Դա տի յանձ նախմ բի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 

յու լի սի 28-ին Ալ մե լօ քա ղա քում հան դի պե ցին Հա-

յաս տա նի Հան րա պե տու թիւ նում Նի դեր լանդ նե րի 

Թա գա ւո րու թեան ար տա կարգ եւ լիա զօր դես պան 

Նի կօ Ս խեր մեր սի հետ։ Քն նարկ ւեց փո խա դարձ 

հե տաքրք րու թիւն ներ կա յաց նող հար ցե րի լայն 

շրջա նակ։

Նի դեր լանդ նե րի  
արտ գործ նա խա րա րու թեան հետ 
հան դի պում (30.07.2020)

Տա ւու շեան դէպ քե րի կա պակ ցու թեամբ, ինչ պէս 

նաեւ հայ ցու ցա րա րա նե րի հան դէպ Նի դեր լանդ նե-

րի ոս տի կա նու թեան ան հա մա չափ գոր ծո ղու թիւն-

նե րի առն չու թեամբ յանձ նա խում բը յու լի սի 30-ին 

հե ռա վար հան դի պում անց կաց րեց Նի դեր լանդ նե-

րի արտ գործ նա խա րա րու թեան Կով կա սի տա րա-

ծաշր ջա նի պա տաս խա նա տու՝ տի կին Բա քի հետ։ 

Վեր ջի նիս տե ղե կու թիւն ներ փո խանց ւե ցին Տա ւու-

շում տե ղի ու նե ցած դէպ քե րի մա սին եւ ադր բե-

ջան ցի նե րի սան ձար ձա կու թիւն նե րի վե րա բե րեալ։ 

Խօ սե ցինք նաեւ հայ ցու ցա րար նե րի հան դէպ ոս-

տի կա նու թեան կոշտ վար ւե լա ձե ւի մա սին, ո րը շատ 

տա րօ րի նակ էր, քա նի որ անց յա լում բազ մա թիւ 

ցոյ ցե րի ժա մա նակ նման մի ջա դէ պեր չեն պա տա-

հել։ Տի կին Բա քի պա տաս խա նը չէր տար բեր ւում 

մինչ այդ արտ գործ նա խա րա րու թիւ նից ստա ցած 

պա տաս խան նե րից։ Բանն այն է, որ Նի դեր լանդ-

նե րը, Ղա րա բա ղեան հա կա մար տու թեան լուծ ման 

գոր ծըն թա ցում, ներգ րա ւած պե տու թիւն չի։ Ինչ վե-

րա բե րում է ոս տի կա նու թեան գոր ծո ղու թիւն նե րին՝ 

սկսւած է հե տաքն նու թիւն, ո րը կպար զի դրանց 

հա մա չա փու թիւ նը։ Բա քը խոս տա ցաւ յանձ նախմ-

բին տե ղե կաց նել հե տաքն նու թեան ար դիւնք նե րի 

մա սին (նկար 3)։նկ
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Պա տե րազ մի կան խազ գա ցու մը, 
(22.09.2020)

44-օ րեայ պա տե րազ մի մեկ նար կից օ րեր ա ռաջ՝ 

սեպ տեմ բե րի 22-ին Հայ Դա տի յանձ նախմ բի ա նու-

նից նի դեր լան դա ցի եւ րո պատ գա մա վոր նե րին նա-

մակ ու ղարկ ւեց՝ վեր ջին նե րիս զգու շաց նե լով, որ 

Ադր բե ջա նի յար ձա կո ղա պաշ տու թեան վե րա բե-

րեալ։ Մ տա հո գու թեամբ ընդգծ ւեց, որ ադր բե ջա-

նա կան զօր քե րի կու տա կու մը պայ թիւ նավ տանգ 

ի րա վի ճակ է ստեղ ծել եւ պէտք է մի ջոց ու ջանք 

չխնա յել կան խե լու հա մար վե րա հաս պա տե րազ մը։

Ար ցա խեան երկ րորդ  
պա տե րազ մի սկիզ բը,  
(27.09.2020)

Պա տե րազ մի լուրն առ նե լուց ան մի ջա պէս հե տո 

Հայ դա տի Նի դեր լանդ նե րի յանձ նա խում բը կա-

ռա վա րու թիւ նից եւ խորհր դա րա նից պա հան ջեց 

ան մի ջա պէս եւ խստօ րէն դա տա պար տել ադր բե-

ջա նա կան ագ րե սիան եւ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի 

հա կա մար տու թիւ նը բռնու թեամբ լու ծե լու փոր ձը։

Հան րա հա ւաք պա տե րազ մը  
դա դա րեց նե լու պա հան ջով 
(29.09.2020)

Հայ Դա տի Նի դեր լանդ նե րի յանձ նախմ բի եւ Նի-

դեր լանդ նե րի հայ կա կան կազ մա կեր պու թիւն նե րի 

կազ մա կերպ մամբ՝ սեպ տեմ բե րի 29-ին Հաա գա յում 

անց կաց ւեց հան րա հա ւաք, ո րին մաս նակ ցում էին 

մօ տա ւո րա պէս 300 ցու ցա րար ներ, վեր ջին նե-

րիս պա հան ջը Ադր բե ջա նի կող մից սան ձա զերծ-

ւած պա տե րազ մի դա դա րե ցում էր։ Միա ժա մա-

նակ հան րա գիր ներ կա յաց վեց Նի դեր լանդ նե րի 

խորհր դա րան՝ պա հան ջե լով մատ նան շել պա տե-

րազ մը հրահ րո ղին։ Հան րա գի րը ըն դու նող պատ-

գա մա ւոր նե րին յայ տա րա րե ցինք, որ Ադր բե ջա նին 

զսպող լծակ կա րող է լի նել միայն Ար ցա խի ան կա-

խու թեան ճա նա չու մը։

Նի դեր լանդ նե րի խորհր դա րա նի պատ գա մա ւոր՝ 

Փիթր Օմտ զիխ տը՝ Ք րիս տո նեայ- Ժո ղովր դա վա-

րա կան Միու թիւն (CDA) կու սակ ցու թիւ նից հան դէս 

ե կաւ Ադր բե ջա նա-թուր քա կան յար ձա կու մը դա-

տա պար տող յայ տա րա րու թիւն ըն դու նե լու ա ռա-

ջար կով։ Յու լի սի 30-ին Հայ Դա տի յանձ նա խում-

բը նա մակ յղեց բո լոր խորհր դա րա նա կան նե րին՝ 

խնդրե լով, որ պէս զի ա ջակ ցեն Օմտ զիխ տի նա-

խա ձեռ նու թեա նը (նկար 4)։

Հայ Դա տի յանձ նա խում բը Եւ րո պա կան Խորհր-

դա րա նում պա տե րազ մի վե րա բե րեալ քննար կում-

նե րի նա խօ րէին՝ հոկ տեմ բե րի 4-ին, նի դեր լան դա-

ցի պատ գա մա վոր նե րին նա մակ ներ ու ղար կեց՝ 

ման րա մասն բա ցատ րե լով ի րա վի ճա կը։ Յանձ-

նա խում բը պա հան ջեց հան դէս չգալ կող մե րին 

զսպւա ծու թեան կո չե րով, այլ ճշմար տա ցի գնա-

հա տա կան ներ տալ յըն թացս գոր ծո ղու թիւն նե րին, 

մատ նան շել ագ րե սիան սկսած կող մին։

Հայ Դա տի Նի դեր լանդ նե րի յանձ նախմ բի կազ-

մա կերպ մամբ մեծ թւով նի դեր լան դա հա յեր հոկ-

նկ
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Հայ Դատի Նիդերլանդների յանձնախումբ

տեմ բե րի 10ին մեկ նե ցին Բ րիւ սէլ՝ մաս նակ ցե լու 

Բ րիւ սէ լում անց կացւ ւող հան րա հա ւա քին։ Նոյն 

օ րը, Նի դեր լանդ նե րի այլ հայ կա կան կազ մա կեր-

պու թիւն նե րի հետ կազ մա կերպ ւեց լռա կեաց հան-

րա հա ւաք Հաա գա յում՝ խորհր դա րա նի առ ջեւ, որ-

պէս զի պատ գա մա ւոր նե րի ու շադ րու թիւ նը սե ւեռ ւի 

տե ղի ու նե ցող լայ նա ծա ւալ պա տե րազ մի վրայ։ 

ՀՅԴ ե րի տա սար դա կան միու թեան ան դամ ե րի 

ա ջակ ցու թեամբ եր կու շա բաթ շա րու նակ ներ կա-

յու թիւն ա պա հով ւեց այդ ցոյ ցին, ո րի ար դիւն քում 

կա րե ւոր հան դի պում եր տե ղի ու նե ցան, մին չեւ 

իսկ Նի դեր լանդ նե րի վար չա պետ Մարկ Ռու տեի 

հետ եւ փո խան ցե ցինք մեր մտա հո գու թիւն նե րը 

(նկար 5)։

Հա մա խոր հուրդ հայ կա կան այլ կազ մա կեր պու-

թիւն նե րի հետ՝ հոկ տեմ բե րի 10-ին բո ղո քի բազ-

մա մարդ մի ջո ցա ռում կազ մա կերպ ւեց Իս րա յէ լի 

դես պա նու թեան առ ջեւ՝ կապ ված Ադր բե ջա նին իս-

րա յե լա կան ա նօ դա չու նե րի վա ճառ քի եւ դրանց կի-

րա ռու թեան հետ։

Նո յեմ բե րի 2-ին, քա ղա քա կան գոր ծիչ Հա րի 

Վան Բո մե լը այ ցե լեց Հա յաս տան։ Ն րա նա խորդ 

այ ցե լու թիւ նը Հա յաս տան եւ Ար ցախ տե ղի էր ու նե-

ցել Հայ Դա տի յանձ նախմ բի նա խա ձեռ նու թեամբ։ 

Նա նշա նա կա լի ա ւանդ է ու նե ցել Հա յոց Ցե ղաս-

պա նու թեան ճա նաչ ման գոր ծում, ինչ պէս նաեւ Ար-

ցա խի ժո ղովր դի ի րա ւունք նե րի պաշտ պա նու թեան 

հար ցում։

Մի խումբ հա յա մէտ պատ գա մա ւոր նե րի կող-

մից, նո յեմ բե րի 18-ին, Նի դեր լանդ նե րի խորհր դա-

րան ներ կա յաց ւե ցին հա յան պաստ ո րո շում ե րի 

ա ռա ջար կու թիւն ներ։ Դ րանք հիմ ա կա նում Ադր-

բե ջա նին եւ Թուր քիա յին դա տա պար տող ո րո շում-

ներ էին։ Հայ Դա տի յանձ նա խում բը Նի դեր լանդ-

նե րի խորհր դա րա նի բո լոր պատ գա մա ւոր նե րին 

նա մակ ներ ու ղար կեց՝ խնդրե լով պաշտ պա նել այդ 

ա ռա ջար կու թիւն նե րը։

Նի դեր լանդ նե րի խորհր դա րա նի 
բա նա ձեւն Ար ցա խի վե րա բե րեալ 
(11.12.2020)

Դեկ տեմ բե րի 12-ին Հայ Դա տի յանձ նա խում բը 

հան դէս ե կաւ յայ տա րա րու թեամբ, որ տեղ ող ջու-

նեց Նի դեր լանդ նե րի Խորհր դա րա նի կող մից ըն-

դուն ւած բա նա ձե ւը Ար ցա խի վե րա բե րեալ, որ տեղ 

մաս նա ւո րա պէս նշվում է, որ Ար ցա խի կար գա վի-

ճա կի հար ցը պէտք է քննարկ ւի եւ լուծ ւի ԵԱՀԿ-ի 

Մինս կի խմբի շրջա նակ նե րում։ Այս ո րոշ մամբ, 
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փաս տօ րէն, Նի դեր լանդ նե րի խորհր դա րա նը, ան-

կախ պա տե րազ մի ել քից, ԵԱՀԿ Մինս կի խմբին է 

վե րա պա հում Ար ցա խի վերջ նա կան կար գա վի ճա-

կի ո րոշ ման հար ցը (նկար 6)։

Հան դի պում  
Հա րի Վան Բո մե լի  
եւ Ան տո նի Հոլս լա խի հետ  
(12.12.2020)

Դեկ տեմ բե րի 12-ին յանձ նա խումբն առ ցանց 

հան դի պում անց կաց րեց քա ղա քա կան գոր ծիչ Հա-

րի Վան Բո մե լի եւ գրող-հրա պա րա կա խօս՝ Ան տո-

նի Հոլս լա խի հետ, պա տե րազ մի հե տե ւանք նե րի 

մա սին։ Հան դիպ ման 40-ից ա ւե լի մաս նա կից նե րին 

նրանք պատ մե ցին ի րենց տպա ւո րու թիւն ներն ու 

պա տաս խա նե ցին հնչած հար ցե րին։ Օգ տա կար 

զրոյց տե ղի ու նե ցաւ, քա նի որ եր կու բա նա խօս-

ներն էլ քա ջա տե ղեակ էին պա տե րազ մի ման րա-

մաս նու թիւն նե րին։ Ծանր հո գե վի ճա կի մէջ գտնւող 

մեր հայ րե նա կից նե րի հա մար նրանք ո րոշ խոր-

հուրդ ներ ու նէին այս ի րա վի ճա կը յաղ թա հա րե լու 

եւ լու ծում եր գտնե լու վե րա բե րեալ։

նկ
ա

ր 
6



81

Հայ Դատի Լեհաստանի 
յանձնախումբ

Armenian National Committee  
of Poland

 www.facebook.com/haydatpoland

2020 թւա կա նի Կո րո նա վի րու սի ստեղ ծած ի րա-

վի ճա կի բե րու մով, Լե հաս տա նի մէջ բա ցար ձա կա-

պէս ար գիլ ւած էր ո րե ւէ մէկ հա ւա քա կան նա խա-

ձեռ նու թիւն կազ մա կեր պե լը։ Ժա մա նա կագ րա կան 

կար գով կա րե լի է ներ կա յաց նել Հայ Դա տի Լե հաս-

տա նի յանձ նա խում բի կազ մա կեր պած, մաս նակ-

ցած, քա ջա լե րած կամ հա մա գոր ծակ ցած աշ խա-

տանք նե րը հե տե ւեալ կէ տե րու մէջ։

Լե հաս տա նի մէջ  
ապ րի լեան 105րդ տա րե լի ցի  
մի ջո ցա ռում եր

20 յու լի սի 2020 թ. Լե հաս տա նի Հայ Դա տի յանձ-

նա խում բի մաս նակ ցու թեամբ եւ Լե հաս տա նի մէջ 

գոր ծող հայ կա կան կրօ նա կան, մշա կու թա յին եւ 

այլ կազ մա կեր պու թիւն նե րու կող մէ ե րախ տա-

գի տու թեան միաս նա կան նա մակ մը ուղ ղե ցինք 

Լե հաս տա նի խորհր դա րա նի (Սեյմ) նա խա գահ 

Տկն. Էլժ պիէ թա Վի թէ քին, շնոր հա կա լու թիւն եւ 

ե րախ տա գի տու թիւն յայտ նե լու Լե հաս տա նի Սէյ-

մին 19.04.2005 թւին միա ձայ նու թեամբ Հա յոց Ցե-

ղաս պա նու թիւ նը ըն դու նե լու ո րո շու մի 15-ա մեա կի 

ա ռի թով:

Լե հաս տա նի զա նա զան քա ղաք նե րու մէջ հայ-

կա կան խաչ քա րե րու կող քին (ոչ խմբա յին դրու-

թեամբ) ապ րիլ 24-ին ծաղ կեպ սակ նե րու զե տե ղում։

Լե հա կան մա մու լի մէջ 105-րդ տա րե լի ցի ա ռի-

թով, լոյս տե սան անդ րա դարձ ներ, յի շա տա կում-

ներ, յօդ ւած ներ ինչ պէս Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան 

մա սին իր յօդ ւած նե րով եւ իր գիր քե րով հան րա ծա-

նօթ պրո ֆե սոր Կ ժե կոժ Գու խար չի քի՝ «20-րդ դա րը՝ 

մարդ կու թեան պատ մու թեան ա մե նէն ա րիւ նա լի 

դա րը սկսաւ Ք րիս տո նեա նե րու հո լո քոս տով: Մեր 

պարտքն է յի շել Թուր քիա յի մէջ Հա յոց Ցե ղաս պա-

նու թիւ նը» յօդ ւա ծը եւլն։

23 ապ րի լի 2020 թ.  ե րե կո յեան լե հա կան պե տա-

կան TVP Historia հե ռուս տա կա յա նը ցու ցադ րեց 

«Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւն» ֆիլ մը, մէկ ժամ տե ւո-

ղու թեամբ։ Պատ մա-վա ւե րագ րա կան այս ֆիլ մը 

ան գամ մը եւս կրկնւե ցաւ 24 Ապ րի լին։

Ապ րիլ 24-ին լե հա կան «Polsat News» հե ռուս տա-

կա յա նի Հա մաշ խար հա յին քա ղա քա կան լու րե րու 

բաժ նի գլխա ւոր վեր լու ծա բա նը ան մի ջա կան հե-

ռա կայ հար ցազ րոյց մը ու նե ցաւ Լե հաս տա նի մօտ 

ՀՀ նախ կին դես պան էդ գար Ղա զա րեա նի հետ Հա-

յոց Ցե ղաս պա նու թեան 105-րդ տա րե լի ցի ա ռի թով։

Ադր բե ջա նի զին ւած ու ժե րու  
ՀՀ պե տա կան սահ մա նի խախ տում 
12 յու լի սի 2020

Յանձ նա խում բիս հա մա նա խա ձեռ նու թեամբ եւ 

հա մա գոր ծակ ցու թեամբ 20 յու լի սի 2020 թ. լե հա հայ 

փոք րա մաս նու թեան միու թիւն նե րու ա նու նով օգ-

նու թեան կոչ ներ կա յա ցու ցինք Լե հաս տա նի Սե նա-

թի նա խա գահ Թո մաշ Կ րոտծ քիին ար ձա գան գե-

լով 12 յու լիս 2020 թ.-ին Ադր բե ջա նի զին ւած ու ժե րու 

կող մէ Տա ւու շի ուղ ղու թեամբ ՀՀ պե տա կան սահ-

ման նե րու խախ տու մի հա մար, յի շեց նե լով նաեւ 

Մե ծա մօ րի ա տո մա կա յա նը թի րախ դարձ նե լու 

ադր բե ջա նա կան սպառ նա լիք ներն ու սադ րանք-

նե րը։ Լե հաս տա նի պե տու թե նէն խնդրե լով ա ւե լի 

զգաստ դիր քո րո շում ու նե նալ, ու շադ րու թեան հրա-

ւի րե լով եւ յի շեց նե լով նաեւ Լե հաս տա նի եւ մի ջազ-

գա յին ըն տա նի քի դե րա կա տա րու թիւ նը սահ մա-

նա յին ի րա վի ճա կէն բխած ՀՀ եւ հայ ժո ղո վուր դի 

անվ տան գու թեան խիստ անհ րա ժեշ տու թիւ նը:

http://www.facebook.com/haydatpoland
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Ադր բե ջա նի եւ Թուր քիոյ կող մէ  
լայ նա ծա ւալ յար ձա կու մէն  
27.09.2020թ. ետք

Լե հաս տա նի խորհր դա րա նի (Սեյմ) մէջ ա ռա-

ջին ան գամ ըլ լա լով 7 հոկ տեմ բե րի 2020 թ. Հա յաս-

տա նի հետ խորհր դա րա նա կան հա մախմ բում մը 

կազմ ւե ցաւ (գլխա ւո րու թեամբ Մար թա Քու պիա-

քի), հա մախմ բու մը կը բաղ կա նայ, իշ խող (Օ րէնք 

եւ ար դա րու թիւն) (PIS) կու սակ ցու թե նէն ե րեք պատ-

գա մա ւոր նե րէ, ա նոնց ա նուն մա կան նու ներն են` 

Մար թա Քու պիաք, Քա թա ժի նա Վօյ թի շեք, Կ ժե կոժ 

Լօ րեք:

Ա ւե լի ուշ այս խմբա կին միա ցաւ ընդ դի մա դիր 

կու սակ ցու թե նէն՝ քա ղա ցիա կան պլատ ֆորմ (PO) 

կու սակ ցու թե նէն՝ Թո մաշ Օ լիխ ւէր։

Ադր բե ջա նի եւ Թուր քիոյ կող մէ լայ նա ծա ւալ 

յար ձա կու մէն ետք քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րու, հո-

գե ւո րա կան նե րու, ար ւես տա գէտ նե րու եւ մտա ւո-

րա կան նե րու կող մէ ե ղան զա նա զան ա սու լիս ներ, 

հար ցազ րոյց ներ, ո րոնք կը պաշտ պա նէին Ար ցա-

խը եւ հայ ժո ղո վուր դի ի րա ւունք նե րը։

Ծա գու մով հայ նախ կին պատ գա մա ւոր Լու քաշ 

Ապ կա րո վիչ Łukasz Abgarowicz, լե հե րէ նով ար տա-

յայտ ւե ցաւ, նիւթ ու նե նա լով՝ «Ա ռանց Լեռ նա յին Ղա-

րա բա ղի չկայ Հա յաս տան: Սար սա փե լի է աշ խար-

հի լռու թիւ նը»։

Հայ ժո ղո վուր դի պաշտ պան եւ 2018 թ.-ին Եւ րո-

պա յի Հայ Դա տի գրա սե նեա կի գնա հա տա գի րին 

ար ժա նա ցող հո գե ւո րա կան, ծա գու մով հայ հայր 

Թա դէուշ վրդ. Ի սա քո վիչ – Զա լես քին (ks. Tadeusz 

Isakowicz-Zaleski), լրատ ւա կան զա նա զան կա յան-

նե րուն իր բո ղո քի խօս քե րը փո խան ձեց ադր բե-

ջա նա կան յար ձա կու մին ա ռի թով նիւթ ու նե նա լով 

«ԱՄՆ-ը դա ւա ճա նեց Հա յաս տա նին: Ռու սաս տա նի 

հետ դա շին քը սի րոյ դրդու մով չէ»։

14 հոկ տեմ բե րի 2020 թ.-ին Լե հաս տա նի խորհր-

դա րա նի (Սէյ մի) փոք րա մաս նու թիւն նե րու յանձ նա-

ժո ղո վի նիս տին ծա գու մով հայ ի րա ւա բան Մա չէյ 

Պոhո սե վի չը Լե հաս տա նի վար չա պե տին եւ պե-

տու թեան կոչ ուղ ղեց խնդրե լով օգ նել Ար ցա խի 

հա յու թեան։

Հար ցազ րոյց՝ լրագ րող Վի թոլդ Ռէ բէ թո վի չի 

(Witold Repetowicz) հետ «Լեռ նա յին Ղա րա բաղ՝ պե-

տու թիւն մը, որ չէ ճանչց ւած»: Պէտք է յայտ նել, որ 

Վի թոլդ Ռէ բէ թո վի չը միակ լեհ ռազ մա կան լրագ-

րողն էր, որ ե ղած է Ար ցա խի մէջ պա տե րազ մէն 

ա ռաջ, իսկ պա տե րազ մի ըն թաց քին մաս նակ ցած է 

իր լրագ րու թիւն նե րով, ներ կա յաց նե լով պա տե րազ-

մի ի րա կա նու թիւ նը եւ հա յան պաստ ար տա յայ տու-

թիւն նե րով, ա սու լիս նե րով ու հար ցազ րոյց նե րով, 

թէ յօդ ւած նե րով ներ կա յա ցու ցած է Ար ցա խա հա յու-

թեան քա ղա քա ցիա կան, մարդ կա յին ի րա ւունք նե-

րու եւ Ար ցա խի ի րա ւա տէր ըլ լա լու ճշմար տու թիւ նը։ 

Պա տե րազ մի ըն թաց քին նկա րա հա նած է Ար ցա-

խի մա սին ֆիլմ մը, որ Լե հաս տա նի պե տա կան 

ա ռա ջին ա լի քէն իր անդ րա նիկ սփռու մը ու նե ցաւ 

24.01.2021 թւին, «44 dni – koszmar wojny», «44 օ րե րու 

պա տե րազ մի մղձա ւան ջը» ան ւան տակ:

Հայ Դա տի յայնձ նա խում բի մաս նակ ցու թեամբ՝ 

հան դի պում-զրոյց տե ղի ու նե ցաւ Ար ցա խի 2020 թ.-ի 

պա տե րազ մի ըն թաց քին միակ լեհ լրագ րող Վի-

թոլտ Ռէ բէ թո վի չի հետ Վ րոց լաւ քա ղա քի մէջ։ Հա-

կա ռակ կո րո նա վի րու սի ստեղ ծած ի րա վի ճա կին 

եւ ար գե լա փա կում ե րուն, շա բաթ, 10 հոկ տեմ բե րի 

2020 թ.-ին Վար շա ւա յէն ժա մա նած լեհ լրագ րո ղը 

դա սա խօ սեց Ար ցա խի պա տե րա զի ի րա վի ճա կին 

մա սին, իր վեր լու ծում ե րը ներ կա յա ցուց ադր բե-

ջա նա կան ու թուր քա կան պե տու թիւն նե րու կող մէ 

լայ նա ծա ւալ յար ձա կում ե րէն ետք ստեղծ ւած Հա-

յաս տա նի թէ Ար ցա խի քա ղա քա կան ու ռազ մա-

կան ի րա վի ճա կին մա սին։ Լ րագ րո ղը խոս տա ցաւ 

եր կու շաբ թի օր Ար ցախ մեկ նիլ շա րու նա կե լու հա-

մար իր ա ռա քե լու թիւ նը, եւ այդ պէս ալ ե ղաւ, դի-

մա տետ րի իր ա մե նօ րեայ անդ րա դարձ նե րով ներ-

կա յա ցուց պա տե րազ մա կան ի րա վի ճա կի տար բեր 

հանգր ւան նե րը։

Յանձ նա խում բը 24 հոկ տեմ բե րի 2020 թ.-ին Լե-

հաս տա նի Հայ Դա տի ա նու նով նա մակ մը ուղ ղեց 

ԵՄ յանձ նա կա տա րին Ջո զէֆ Բո րէ լին խնդրե լով 

օգ նու թեան հաս նիլ ար ցա խա հա յու թեան։

05 հոկ տեմ բե րի 2020 թ.-ին յանձ նա խում բի հա-

մա նա խա ձեռ նու թեամբ եւ հա մա գոր ծակ ցու թեամբ՝ 

կոչ եւ խնդրա գիր ներ կա յա ցու ցինք Լե հաս տա-

նի պե տու թեան նա խա գա հին, վար չա պե տին եւ 

խորհր դա րա նի (Սէյ մի) նա խա գա հին, լե հա հայ 

միու թիւն նե րու, հո գե ւո րա կան նե րու եւ ան հատ նե-

րու ա նու նով, այդ կո չին միա ցան նաեւ յույ ներ եւ 

բուլ ղա րա ցի ներ։ Լե հաս տա նի Հան րա պե տու թեան 



83

Հայ Դատի Լեհաստանի յանձնախումբ

իշ խա նու թիւն նե րուն ուղղ ւած կո չի հե ղի նակ նե րը 

ան յա պաղ կը խնդրեն վճռա կան մի ջոց ներ ձեռ-

նար կե լու եւ օգ նե լու Ար ցա խի հա յու թեան:

06 հոկ տեմ բե րի 2020 թ.-ին ա ւե լի քան 2000 հա-

յոր դի ներ Վար շա ւա յի մէջ քայ լեր թով ի րենց բո ղո-

քը, զայ րոյ թը եւ ընդվ զու մը բարձ րա ձայն ար տա-

յայ տե ցին ընդ դէմ Ադր բե ջա նի եւ Թուր քիոյ կող մէն 

Ար ցա խի եւ ար ցա խա հա յու թեան դէմ պա տե րազ-

մա կան յար ձա կում ե րու հա մար։ Մաս նա կից նե րը 

ի րենց խօս քե րը ուղ ղե ցին Լե հաս տա նի նա խա գա-

հին, եւ իշ խա նու թեան եւ մա նա ւանդ Եւ րո պա կան 

Միու թեան հա մայնք նե րուն եւ ա նոնց ներ կա յա ցու-

ցիչ նե րուն, խնդրե լով միան շա նակ դա տա պար տե-

լու թուրք-ադր բե ջա նա կան հա մա տեղ զօր քե րու 

բար բա րո սա կան գոր ծո ղու թիւն նե րը եւ ա պա հո վե-

լու հայ ժո ղո վուր դի անվ տան գու թիւ նը:
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Կո րո նա հա մա վա րա կը ար դէն իր վատ հե տե-

ւան քը ձգած էր մեր միու թե նա կան աշ խա տանք նե-

րու վրայ, Ար ցա խեան քա ռա սու նօ րեայ պա տե րազ-

մը ե կաւ շա րու նա կե լու ջլա տե լ մեր միու թե նա կան 

ժո ղովն ե րը, բայց այս բո լո րին հետ  մեր քոյր միու-

թիւն նե րը ի րենց աշ խա տան քով զօ րա վիգ կանգ-

նե ցան Ար ցա խեան շարժ ման աշ խա տանք նե րուն՝ 

եւ օ ժան դա կե ցին նիւ թա պէս եւ բա րո յա պէս, օ ժան-

դա կե լով Ար ցա խեան պա տե րազ մի մեր ա զա տա-

մար տիկ նե րուն: ՀՅԴ Շ ւե դիա յի կո մի տէի ըն կեր նե րը 

հա մա գոր ծակ ցա բար Հայ Դա տի  յանձ նա խում բի 

հետ, քա ղա քա կան հան դի պում եր ու նե ցան Շ ւե-

դա կան քա ղա քա կան կու սակ ցու թիւն նե րու ներ-

կա յա ցու ցիչ նե րու հետ՝ յատ կա պէս ձա խա կող մեան 

կու սակ ցու թիւ նը, Ք րիս տո նիայ Դե մոկ րատ, Լի բե-

րալ նե րու հետ:

44-օ րեայ պա տե րազ մի ըն թաց քին զօ րա շար-

ժի են թար կած ենք մեր ամ բողջ նե րու ժը, որ պէս-

զի կա րե լի ըլ լայ մեր բո ղո քի ձայ նը լսե լի դառ նայ 

մի ջազ գա յին ըն տա նի քին։ Չ նա յած հա մա վա րա կի 

տա րած ման պատ ճա ռով, ցոյ ցե րու սահ մա նա փա-

կում ու հան րա հա ւաք նե րու կրճատ ման օ րէն քին՝ 

կա րո ղա ցանք տար բեր վայ րե րում թի ւով եօ թը ցոյց 

կազ մա կեր պել ընդ դէմ թուրք-ադր բե ջա նա կան 

ոտնձ գու թիւն նե րուն։ Ա ռա ւել եւս մեր ե րի տա սարդ-

նե րը բո ղո քի ցոյց մըն ալ կազ մա կեր պե ցին Իս-

րա յէ լի դես պա նու թեան դի մաց, ինչ պէս նաեւ TV4 

հե ռուս տաըն կե րու թեան կա յա նին դի մաց ա պա-

տե ղե կատ ւու թիւն սփռե լու պատ ճա ռով։

Նա մակ ներ ուղղ ւած են նաեւ խորհր դա րա նի 

տար բեր կու սակ ցու թիւն նե րու ներ կա յա ցու ցիչ նե-

րու, որ պէս զի ի րենք ալ ի րենց կար գին զօ րակ ցին 

մեզ։ 

Յա տուկ հան դի պում ու նե ցանք Շ ւե դիոյ խորհր-

դա րա նէն ներս Ք րիս տո նեայ կու սակ ցու թեան ներ-

կա յա ցու ցիչ Lars Adaktusson հայ ժո ղո վուր դի մեծ 

բա րե կամ եւ ջա տա գով Ար ցա խեան հիմ ա հար-

ցին, ո րը խորհր դա րա նէն ներս Շ ւե դիոյ ար տա-

քին գոր ծոց նա խա րա րու հին ներ կա յա ցու ցի չի հետ 

Ann Linde բա նա վի ճե լով պաշտ պա նած էր Ար ցա-

խի ժո ղո վուր դի դէմ շղթա յա զերծ ւած ա նո ղոք 

պա տե րազ մը:

Ինչ պէս նաեւ հան դի պում եր ու նե ցանք Սո տէր-

թէ լիո յէն ներս, «Ք րիս տո նիայ Դե մոկ րատ» կու սակ-

ցու թեան ներ կա յա ցու ցի չին հետ եւ քննար կած հայ 

ժո ղո վուր դը յու զող հար ցեր, յատ կա պէս Ար ցա-

խեան պա տե րազ մի ըն թաց քին հայ ռազ մա գե-

րի նե րու հար ցը եւ ար գիլ ւած զէն քեր գոր ծա ծել եւ 

պա տե րազ մի հե տե ւանք ձգած Ար ցա խի հայ գաղ-

թա կան նե րու եւ ա նօ թե ւան մա լու հար ցը:

Հայ գաղ թա կան նե րու ի րա վի ճա կի մա սին Lars 

Adaktusson ար ծար ծեց ար տա քին գոր ծոց նա խա-

րա րու հի Ann Linde հետ խորհր դա րա նէն ներս բա-

նա վէ ճի ժա մա նակ:

Ա ռա ւել հան դի պում եր ու նե ցանք քա ղա քա-

կան եւ պե տա կան մշա կու թա յին եւ մարմ ակր թա-

կան յանձ նա խում բե րու ներ կա յա ցու ցիչ նե րու հետ 

եւ քննար կած բո լոր այն մի ջոց նե րը, ո րով կա րե լի 

պի տի ըլ լայ օ ժան դա կու թիւն հայ թայ թեն նիւ թա-

կան Սո տէր թէ լիոյ Կենտ րո նի հա մար, նկա տե լով 

կո րո նա յի պատ ճա ռած հե տե ւանք նե րը, ո րը նա-

խա պէս օ ժան դա կու թիւն ներ կը ստա նա յինք ABF 

եւ Belda-էն, ցարդ դադ րած են, սա կայն բա նակ ցու-

թիւն նե րը կը շա րու նակ ւին:

http://www.facebook.com/eajfd.sweden
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Հայ Դատի Երուսաղէմի 
յանձնախումբ

Armenian National Committee  
of Jerusalem

 www.facebook.com/ANCJerusalem

Հայ Դա տի Ե րու սա ղէ մի յանձ նա խում բը յատ կա-

պէս մեծ ակ տի ւու թիւն ցու ցա բե րեց Ար ցա խի դէմ 

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ից սան ձա զերծ ւած ադր-

բե ջա նա թուր քա կան պա տե րազ մի մեկ նար կից յե-

տոյ, ին չը մե ծա պէս պայ մա նա ւոր ւած էր Իս րա յէ լի 

կող մից Ադր բե ջա նին հսկա յա կան քա նա կու թեամբ 

նո րա գոյն զէնք-զի նամ թեր քի վա ճառ քի փաս տով։ 

Ընդ հա նուր առ մամբ կազ մա կերպ ւել են թւով 9 ցոյ-

ցեր, ո րոնք ներ կա յաց նում ենք ստո րեւ։

2020 թ. հոկ տեմ բե րի 6-ին, Հայ Դա տի Ե րու սա-

ղէ մի յանձ նախմ բի նա խա ձեռ նու թեամբ, Իս րա յէ լի 

վար չա պե տի նստա վայ րի դի մաց տե ղի ու նե ցաւ 

բո ղո քի ցոյց՝ Ադր բե ջա նին իս րա յէ լա կան զէն քի 

վա ճառ քի դա դա րեց ման եւ ագ րե սիա յի դա տա-

պարտ ման պա հան ջով։

Բո ղո քի ցոյ ցի նպա տակն էր յի շեց նել Իս րա յէ լի 

կա ռա վա րու թեա նը, որ զի նե լով Ադր բե ջա նին, Իս-

րա յէլն ըստ էու թեան զի նում է Թուր քիա յին՝ ա ջակ-

ցե լով նրա ծա ւա լա պաշ տա կան եւ ար կա ծախն դիր 

քա ղա քա կա նու թեա նը, ին չը վտանգ է ներ կա յաց-

նում ամ բողջ տա րա ծաշր ջա նի, այդ թւում եւ Իս-

րա յէ լի հա մար: Հա մա վա րա կով պայ մա նա ւոր-

ւած սահ մա նա փա կում ե րի պատ ճա ռով՝ բո ղո քի 

ցոյ ցին թոյ լատր ւեց մաս նակ ցել միայն 20 հո գու 

(նկար 1):

Նոյն պա հան ջով եւս մէկ ցոյց, ար դէն հա մայն-

քա յին լայն ներգ րաւ մամբ, կազ մա կերպ ւեց հոկ-

տեմ բե րի 22-ին Իս րա յէ լի Ար տա քին գոր ծե րի նա-

խա րա րու թեան դի մաց (նկար 2):

Հոկ տեմ բե րի 27-ին բո ղո քի ցոյց տե ղի ու նե ցաւ 

ընդ դէմ Իս րա յէ լա կան լրատ ւա մի ջոց նե րի, ո րոնք 

մի տում ա ւոր չեն լու սա բա նում թուրք-ադր բե ջա-

նա կան ա հա բեկ չա կան յար ձա կու մը Հա յաս տա նի 

եւ Ար ցա խի վրայ: Բո ղո քի ակ ցիան անց կաց ւեց Իս-

րա յէ լի ա ռանց քա յին լրատ ւա մի ջոց ներ՝ «Իս րա յէլ 

ա լիք 13» -ի եւ «Կե շետ մե դիա խմբի» դի մաց:

Հոկ տեմ բե րի 29-ին ո գե կոչ ման լուռ ակ ցիա 

ի րա կա նաց ւեց ի յի շա տակ քա ղա քա ցիա կան ան-

ձանց ու խա ղաղ բնա կիչ նե րի յի շա տա կի, ով քեր 

զոհ ւել էին պա տե րազ մի ըն թաց քում, հնչե ցին Ադր-

բե ջա նին Իս րա յէ լա կան զէն քի վա ճառ քը դա տա-

պար տող յայ տա րա րու թիւն ներ։ Իս րա յէ լա կան զէն-

քի վա ճառ քը դա դա րեց նե լու կո չե րով բո ղո քի եւս 

մէկ ցոյց-երթ կազ մա կերպ ւեց ար դէն նո յեմ բե րի 

2-ին։ Նոյն նպա տա կով ցոյ ցեր կազ մա կերպ ւե ցին 

նաեւ նո յեմ բե րի 6-ին եւ 9-ին (նկար 3):
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Թարգ ման չա կան  
եւ հրա տա րակ չա կան  
աշ խա տանք ներ

Պարս կե րէն թարգ մա նու թեամբ հրա տա րակ

ւել է՝ (նկար 14)

 ̂ Ռի չարդ Յով հա նի սեա նի «Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թիւն» գրքի 2-րդ հա տո րը

 ̂  ایاالت متحده آمریکا و نسل کشی ارمنیان
(United states of America and the Armenian 

Genocide) (Ա մե րի կա յի Միա ցեալ Նա հանգ-

ներ եւ Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւն) (Ի սիկ 

Իւ նա նի սեան)

 ̂ نسل کشی ارمنیان در مراجع بین المللی
(«Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը» մի ջազ գա-

յին ա տեան նե րում) (Յա րութ Սա սու նեան) 

(Թարգ մա նիչ՝ Վա հիդ Ա մի րա նի)

 ̂ «Killing orders» ( Թա նէր Աք չամ) (թարգ մա-

նիչ՝ տկն. Ա թու սա  Սա միի)

Հայ Դա տի յանձ նա խում բը կա րո ղա ցել է իր 

շուրջ հա մախմ բել 400 ի րան ցի մտա ւո րա կան նե րի, 

այդ թւում՝ գրող ներ, թարգ մա նիչ ներ, հա մալ սա րա

նի դա սա խօս ներ եւ լրագ րող ներ: Այս շրջանակի 

համար, 2020 թւա կա նի սկզբում դա սա խօ սու թիւն

ներ եւ ծրագ րեր է կազ մա կեր պել. 

1. Դա սա խօ սա կան ե րե կոյ՝ «Հա յե րի ներդ-

րումն Օս մա նեան կայս րու թիւ նում» դա սա-

խօս՝ ճար տա րա գէտ՝ Ար միկ Նի կո ղո սեան:

2. Գ նա հա տան քի ե րե կոյ ի պա տիւ պրոֆ. 

Մկր տիչ  Թու մա նեա նի, ով հան դի սա նում է 

Ի րա նի գի տու թիւն նե րի ա կա դե միա յի մա թե-

մա տի կա յի ճիւ ղի նա խա գա հը: 

3.  Դա սա խօ սա կան ե րե կոյ՝ « Տա րա ծաշր ջա նի 

օր ւայ հար ցե րի վեր լու ծու թիւն եւ ա պա գա յի 

հե ռան կար ներ» թե մա յով: Դա սա խօս՝ Դոկտ. 

 Հո սէյն  Դա հե շեար (Ա լա մէ Թա բա թա բա յի 

հա մալ սա րա նի դա սա խօս, քա ղա քա գէտ): 

(նկար 5-6)

 Յանձ նա խում բը հիմ ա կա նում կենտ րո նա ցել է 

«ֆէյս բուք», , telegram, instagram եւ youtube է լեկտ

րո նա յին ցան ցե րի մի ջո ցով, նիւ թեր եւ պատ մա կան 

կարճ ֆիլ մե րի  տա րած մամբ: 

Առցանց ծրագ րեր.

1.  Նա խա ձեռ նել է մէ կօ րեայ «online talk show 

webinar» նիւթ՝ կոնֆ լիկտ, ա նե լիք ներ եւ 

չա նե լիք ներ:

2.  Կազ մա կեր պել է « Տե սա կէտ» ծրա գի րը  

online տար բե րա կով կա պի տու լեա-

ցիոն յայտ՝ պատ ճա ռա-հե տե ւան քա յին 

քննար կում:

2020 թւա կա նի մարտ ամ սից, կո րո նա վի րու սի 

պատ ճա ռով չի ի րա կա նաց ւել այս ծրագ րե րը.

 ̂ Ապ րիլ 24-ին  Մեծ Ե ղեռ նի ո գե կոչ ման 105-

րդ  տա րե լի ցին նւիր ւած մի ջո ցա ռում

 ̂ « Հայ  Դատն այ սօր» 14-րդ  խորհր դա ժո ղով

 ̂ « Հայ  Դատն այ սօր» սե մի նար ի րան ցի 

մաս նա գէտ նե րի հա մար 
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Հայ դատի Թեհրանի  
յանձնախումբ

“Hoor” Research Institute 
 of Armenian Issues

موسسه ترجمه و تحقیق هور
www.hoosk.ir | www.paymanonline.com

Հայ Դա տի յանձ նա խում բը իր են թա կայ են

թա յանձ նախմ բե րով եւ ա մե նօ րեայ բա նուկ գրա

սե նեա կով ար տա քին` ի րա նա կան եւ ներ քին` 

հա մայն քա յին ճա կատ նե րում գոր ծու նէու թիւնն է 

ծա ւա լել հե տե ւեալ բնա գա ւառ նե րում.

Հա մա ցանց
Որ պէս տե ղե կատ ւա կան մի ջոց օգ տա գոր ծել է 

կայ քէ ջը (հա յե րէն եւ պարս կե րէն տար բե րակ

ներ), ե րեք «ֆէյս բուք»ա յին էջ: Տե ղադր ւել է 11 ֆիլմ 

youtubeում:

Յանձ նա խում բը ակ տիւ գոր ծու նէու թիւն է 

ծա ւա լում «facebook» սո ցիա լա կան ցան ցում եւ 

telegramում:

Թի րա խա ւոր ւել է յատ կա պէս ոչհայ լսա րա

նը: Փորձ է կա տար ւել նրանց տրա մադ րել լիար

ժէք լրատ ւու թիւն, ինչ պէս նաեւ ա պա հո վել վեր

լու ծա կան յօդ ւած նե րով, ո րոնք ուղ ղա կի կամ 

ա նուղ ղա կի վե րա բե րում են Հայ Դա տին, Հա

յաս տա նին, Ար ցա խին եւ տա րա ծաշր ջա նա յին 

հիմ ախն դիր նե րին:

Յանձ նա խում բը ակ տիւ ներ կա յու թիւն է ա պա

հո վել նաեւ Վի քի պե դիա առ ցանց հան րա գի տա

րա նի պարս կե րէն բաժ նում, տե ղադ րե լով 560 

յօդ ւած ներ եւ փոր ձե լով կան խել հա կա հայ կա կան 

յօդ ւած նե րի թո ղար կու մը:

Օգ տա գոր ծե լով առ կայ հնա րա ւո րու թիւն նե

րը, տպագր ւել են մի շարք յօդ ւած ներ՝ Հա յաս տա

նի եւ Ար ցա խի վե րա բե րեալ: Ար ցա խեան 44օ րեայ 

պա տե րազ մի օ րե րին, Հայ Դա տի յանձ նա խումբն 

օգ տա գոր ծե լով այս հնա րա ւո րու թիւ նը, փոր ձել է 

ներ կա յաց նել ողջ ի րո ղու թիւ նը եւ յա ջո ղել է մի քա

նի նիւ թեր եւ յօդ ւած ներ տրա մադ րել պատ կան 

լրատ ւա մի ջոց նե րին:
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Հայ Դատի Թեհրանի յանձնախումբ

Թարգ ման չա կան  
եւ հրա տա րակ չա կան  
աշ խա տանք ներ

Պարս կե րէն թարգ մա նու թեամբ հրա տա րակ

ւել է՝ (նկար 14)

 ̂ Ռի չարդ Յով հա նի սեա նի «Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թիւն» գրքի 2-րդ հա տո րը

 ̂  ایاالت متحده آمریکا و نسل کشی ارمنیان
(United states of America and the Armenian 

Genocide) (Ա մե րի կա յի Միա ցեալ Նա հանգ-

ներ եւ Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւն) (Ի սիկ 

Իւ նա նի սեան)

 ̂ نسل کشی ارمنیان در مراجع بین المللی
(«Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը» մի ջազ գա-

յին ա տեան նե րում) (Յա րութ Սա սու նեան) 

(Թարգ մա նիչ՝ Վա հիդ Ա մի րա նի)

 ̂ «Killing orders» ( Թա նէր Աք չամ) (թարգ մա-

նիչ՝ տկն. Ա թու սա  Սա միի)

Հայ Դա տի յանձ նա խում բը կա րո ղա ցել է իր 

շուրջ հա մախմ բել 400 ի րան ցի մտա ւո րա կան նե րի, 

այդ թւում՝ գրող ներ, թարգ մա նիչ ներ, հա մալ սա րա

նի դա սա խօս ներ եւ լրագ րող ներ: Այս շրջանակի 

համար, 2020 թւա կա նի սկզբում դա սա խօ սու թիւն

ներ եւ ծրագ րեր է կազ մա կեր պել. 

1. Դա սա խօ սա կան ե րե կոյ՝ «Հա յե րի ներդ-

րումն Օս մա նեան կայս րու թիւ նում» դա սա-

խօս՝ ճար տա րա գէտ՝ Ար միկ Նի կո ղո սեան:

2. Գ նա հա տան քի ե րե կոյ ի պա տիւ պրոֆ. 

Մկր տիչ  Թու մա նեա նի, ով հան դի սա նում է 

Ի րա նի գի տու թիւն նե րի ա կա դե միա յի մա թե-

մա տի կա յի ճիւ ղի նա խա գա հը: 

3.  Դա սա խօ սա կան ե րե կոյ՝ « Տա րա ծաշր ջա նի 

օր ւայ հար ցե րի վեր լու ծու թիւն եւ ա պա գա յի 

հե ռան կար ներ» թե մա յով: Դա սա խօս՝ Դոկտ. 

 Հո սէյն  Դա հե շեար (Ա լա մէ Թա բա թա բա յի 

հա մալ սա րա նի դա սա խօս, քա ղա քա գէտ): 

(նկար 5-6)

 Յանձ նա խում բը հիմ ա կա նում կենտ րո նա ցել է 

«ֆէյս բուք», , telegram, instagram եւ youtube է լեկտ

րո նա յին ցան ցե րի մի ջո ցով, նիւ թեր եւ պատ մա կան 

կարճ ֆիլ մե րի  տա րած մամբ: 

Առցանց ծրագ րեր.

1.  Նա խա ձեռ նել է մէ կօ րեայ «online talk show 

webinar» նիւթ՝ կոնֆ լիկտ, ա նե լիք ներ եւ 

չա նե լիք ներ:

2.  Կազ մա կեր պել է « Տե սա կէտ» ծրա գի րը  

online տար բե րա կով կա պի տու լեա-

ցիոն յայտ՝ պատ ճա ռա-հե տե ւան քա յին 

քննար կում:

2020 թւա կա նի մարտ ամ սից, կո րո նա վի րու սի 

պատ ճա ռով չի ի րա կա նաց ւել այս ծրագ րե րը.

 ̂ Ապ րիլ 24-ին  Մեծ Ե ղեռ նի ո գե կոչ ման 105-

րդ  տա րե լի ցին նւիր ւած մի ջո ցա ռում

 ̂ « Հայ  Դատն այ սօր» 14-րդ  խորհր դա ժո ղով

 ̂ « Հայ  Դատն այ սօր» սե մի նար ի րան ցի 

մաս նա գէտ նե րի հա մար 
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Հայ դատի Թեհրանի  
յանձնախումբ

“Hoor” Research Institute 
 of Armenian Issues

موسسه ترجمه و تحقیق هور
www.hoosk.ir | www.paymanonline.com

Հայ Դա տի յանձ նա խում բը իր են թա կայ են

թա յանձ նախմ բե րով եւ ա մե նօ րեայ բա նուկ գրա

սե նեա կով ար տա քին` ի րա նա կան եւ ներ քին` 

հա մայն քա յին ճա կատ նե րում գոր ծու նէու թիւնն է 

ծա ւա լել հե տե ւեալ բնա գա ւառ նե րում.

Հա մա ցանց
Որ պէս տե ղե կատ ւա կան մի ջոց օգ տա գոր ծել է 

կայ քէ ջը (հա յե րէն եւ պարս կե րէն տար բե րակ

ներ), ե րեք «ֆէյս բուք»ա յին էջ: Տե ղադր ւել է 11 ֆիլմ 

youtubeում:

Յանձ նա խում բը ակ տիւ գոր ծու նէու թիւն է 

ծա ւա լում «facebook» սո ցիա լա կան ցան ցում եւ 

telegramում:

Թի րա խա ւոր ւել է յատ կա պէս ոչհայ լսա րա

նը: Փորձ է կա տար ւել նրանց տրա մադ րել լիար

ժէք լրատ ւու թիւն, ինչ պէս նաեւ ա պա հո վել վեր

լու ծա կան յօդ ւած նե րով, ո րոնք ուղ ղա կի կամ 

ա նուղ ղա կի վե րա բե րում են Հայ Դա տին, Հա

յաս տա նին, Ար ցա խին եւ տա րա ծաշր ջա նա յին 

հիմ ախն դիր նե րին:

Յանձ նա խում բը ակ տիւ ներ կա յու թիւն է ա պա

հո վել նաեւ Վի քի պե դիա առ ցանց հան րա գի տա

րա նի պարս կե րէն բաժ նում, տե ղադ րե լով 560 

յօդ ւած ներ եւ փոր ձե լով կան խել հա կա հայ կա կան 

յօդ ւած նե րի թո ղար կու մը:

Օգ տա գոր ծե լով առ կայ հնա րա ւո րու թիւն նե

րը, տպագր ւել են մի շարք յօդ ւած ներ՝ Հա յաս տա

նի եւ Ար ցա խի վե րա բե րեալ: Ար ցա խեան 44օ րեայ 

պա տե րազ մի օ րե րին, Հայ Դա տի յանձ նա խումբն 

օգ տա գոր ծե լով այս հնա րա ւո րու թիւ նը, փոր ձել է 

ներ կա յաց նել ողջ ի րո ղու թիւ նը եւ յա ջո ղել է մի քա

նի նիւ թեր եւ յօդ ւած ներ տրա մադ րել պատ կան 

լրատ ւա մի ջոց նե րին:
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 ̂  Դա սա խօ սու թիւն նե րի  ամ սա կան շա րան

 ̂  Հա յոց  Ցե ղաս պա նու թեան ճա նաչ ման 

քա րոզ չա կան նպա տա կով,  Մեծ Ե ղեռ-

նի ո գե կոչ ման 105-րդ  տա րե լի ցի ա ռի թով 

Ի րան ցի մտա ւո րա կա նու թեան հա մար 

մի ջո ցա ռում:

 ̂  Մե ծա րան քի ե րե կոյ՝ նւիր ւած  Դիա նա 

Աբ գա րի: 

 ̂ Գր քե րի շնոր հան դէս:

 Հայ  Դա տի յանձ նա խում բը կա նո նա ւոր կա պի 

մէջ է պար սիկ ան հատ մտա ւո րա կան նե րի, քա

ղա քա կանհա սա րա կա կան գոր ծիչ նե րի եւ դա սա

խօս նե րի հետ:

 Հա մա գոր ծակ ցում է երկ րում աշ խա տող մի քա

նի հե ղի նա կա ւոր վեր լու ծա կանհե տա զօ տա կան 

կենտ րո նե րի հետ:

Ս տեղ ծել է լրագ րող նե րի ցանց, ո րոնց հետ կա

նո նա ւոր կա պի մէջ է եւ նրանց մի ջո ցով փոր ձում 

է տա րա ծել  Հայ  Դա տի,  Հա յաս տա նի եւ Ար ցա խի 

հետ կապ ւած նիւ թեր:

 Թուր քիա յի եւ Ադր բե ջա նի դես պա նատ նե րը 

օգտ ւե լով հիմ ա կա նում պան թու րա նա կան շրջա

նակ նե րից ծա ւա լում են ակ տիւ հա կա հայ կա կան 

քա րոզ չու թիւն: Ն րանք նաեւ լաբ բիս տա կան աշ խա

տանք ներ են ծա ւա լում Ի րա նի քա ղա քա կան, հա

սա րա կա կան եւ ԶԼՄնե րի շրջա նա կում:

 Հա մա հայ կա կան հար ցե րի կա պակ ցու թեամբ 

հա մա գոր ծակ ցում է Ի րա նի ՀՀ դես պա նու թեան հետ:

«Պայ ման» ե ռամ սեայ հան դէս
«Պայ ման» ե ռամ սեայ հան դէ սը կա նո նա ւոր 

ձե ւով լոյս է տես նում ար դէն 23 տա րի` ե ռամ սեայ 

պար բե րա կա նու թեամբ: «Պայ ման»ը լի նե լով հայ 

ժո ղովր դին Ի րա նա կան լսա րա նին ծա նօ թաց նող 

միակ պարս կա լե զու հան դէ սը, հան դի սա նում է 

յանձ նախմ բի ար տա քին քա րոզ չա կան եւ յա րա բե

րու թիւն նե րի ազ դե ցիկ եւ կա րե ւոր գոր ծի քա կազ

մե րից մէ կը, որն ա ռիթ է ըն ձեռ նում հիմ ա կա նում 

Ի րա նի ա կա դե միա կան շրջա նակ նե րի հետ ձե ւա

ւո րել եւ ընդ լայ նել տար բեր մա կար դակ նե րի քա

ղա քա կան, հա սա րա կա կան եւ մշա կու թա յին յա

րա բե րու թիւն ներ՝ հան դէ սի շուրջ հա մախմ բե լով 

պար սիկ մտա ւո րա կան նե րի ներ կա յա ցուց չա կան 

բա նակ: Մինչ այժմ լոյս են տե սել «Պայ ման»ի թւով 

94 հա մար:
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Հա մա ճա րա կի ստեղ ծած բո լո րին ծա նօթ պատ-

ճառ նե րով, 2020 թւա կա նի փետր ւար ամ սից, գրա-

սե նեա կի աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց ւել են սոց-

ցան ցե րի մի ջո ցով:

Հայ Դա տի գրա սե նեա կը «Facebook» սոց ցան-

ցի «Հայ կա կան Հար ցի ար տա ցո լու մը» պարս կե րէն 

իր է ջով նիւ թեր է տա րա ծում Ի րա նում Ադր բե ջա-

նի եւ Թուր քիա յի կող մից ի րա կա նաց ւող հա կա հայ 

քա րոզ չու թեան դէմ:

Հայ Դա տի յանձ նախմ բի հիմ ադր ման 

75-ա մեա կին նւիր ւած, 2020 թւա կա նի յուն ւա րի 22-

ին կազ մա կերպ ւել է «Հայ Դա տի եւ Ար ցա խի բա րե-

կամ եր» խո րագ րով հան դի պում, հա մայն քի ան-

դամ ե րի մաս նակ ցու թեամբ (նկար 1):

Սի րիա յի խորհր դա րա նի կող մից Հա յոց Ցե ղաս-

պա նու թեան ճա նաչ ման եւ դա տա պարտ ման մա-

սին 2020 թւա կա նի փետր ւա րի 13-ին հաս տատ ւած 

բա նա ձե ւի կա պակ ցու թեամբ, ե րախ տա գի տու-

թեան նա մակ է ա ռաք ւել Սի րիա յի խորհր դա րա նի 

նա խա գա հին եւ շնոր հա ւո րան քի նա մակ՝ Հ.Յ.Դ. Սի-

րիա յի Հայ Դա տի յանձ նախմ բին:

Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան 105 եւ 106-րդ տա-

րե լի ցի առ թիւ, Հայ Դա տի գրա սե նեա կը տե-

սաու ղերձ է յղել, ո րը ցու ցադր ւել է յանձ նախմ բի 

ինս տագ րա մի է ջում:

Հայ Դա տի յանձ նախմ բի ներ կա յա ցու ցի չը մաս-

նակ ցել է թե մի ազ գա յին իշ խա նու թեան, ԻԻՀ-ում 

Վա տի կա նի դես պա նի եւ Ի րա նի ԱԳՆ մամ լոյ խօս-

նա կի հետ հան դիպ մա նը (10 յու լիս 2020 թ.), ո րի 

ըն թաց քում յա տուկ անդ րա դարձ է ե ղել Հա յոց Ցե-

ղաս պա նու թեան 100-րդ տա րե լի ցին Հ ռո մի Պա-

պի կող մից Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը ճա նա չե լու 

փաս տին եւ պատ ւի րա կու թեանն է փո խանց ւել մեր 

ե րախ տա գի տու թեան խօս քը (նկար 2):

2020 թ. օ գոս տո սի 4-ին, Բէյ րու թում տե ղի ու նե-

ցած ա ղէ տի առ թիւ Հայ Դա տի գրա սե նեա կը հրա-

պա րա կել է Լի բա նա նի հա յու թեանն ուղղ ւած զօ-

րակ ցու թեան կոչ:

2020 թւա կա նի սեպ տեմ բե րի 5-ին թե մի ազ գա-

յին իշ խա նու թեան եւ Շ ւէյ ցա րիա յի ար տա քին գոր-

ծե րի նա խա րա րի հետ հան դիպ մա նը ներ կայ է ե ղել 

նաեւ Հայ Դա տի յանձ նախմ բի ներ կա յա ցու ցի չը, 

որ տեղ շնոր հա կա լա կան խօսք է փո խանց ւել Շ ւէյ-

ցա րիա յի խորհր դա րա նին՝ Հա յոց Ցե ղաս պա նու-

թիւ նը պաշ տօ նա պէս ճա նա չե լու կա պակ ցու թեամբ 

եւ ա ւար տին Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան յու շար ձա-

նի մօտ տե ղի է ու նե ցել ծաղ կե մա տոյց (նկար 3-4):

Ար ցա խի 44օ րեայ պա տե րազմ
Հայ Դա տի յանձ նախմ բի մի ջո ցով կազ մա կերպ-

ւել է նւի րա հա ւաք՝ Ար ցա խեան 44-օ րեայ պա տե-

րազ մի տու ժած նե րին օ ժան դա կե լու հա մար:

2020 թ. հոկ տեմ բե րի 18-ին հան դի պում է տե ղի 

ու նե ցել ազ գա յին մար մին նե րի եւ միու թիւն նե րի 

ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ, որ տեղ Հայ Դա տի յանձ-

նախմ բի ներ կա յա ցու ցի չը զե կոյց է ներ կա յացր ւել 

Ար ցա խին օ ժան դա կե լու ուղ ղու թեամբ՝ Հայ Դա տի 

յանձ նախմ բի ի րա կա նաց րած աշ խա տանք նե րի 

շուրջ:

Ար ցա խի պա տե րազ մի ըն թաց քում Հայ Դա-

տի յանձ նախմ բի ներ կա յա ցու ցի չը նա հան գի պա-

տաս խա նա տու նե րի հետ հան դի պում ե րի ըն թաց-

նկ
ա

ր 
1

նկ
ա

ր 
2

 ̂  Դա սա խօ սու թիւն նե րի  ամ սա կան շա րան

 ̂  Հա յոց  Ցե ղաս պա նու թեան ճա նաչ ման 

քա րոզ չա կան նպա տա կով,  Մեծ Ե ղեռ-

նի ո գե կոչ ման 105-րդ  տա րե լի ցի ա ռի թով 

Ի րան ցի մտա ւո րա կա նու թեան հա մար 

մի ջո ցա ռում:

 ̂  Մե ծա րան քի ե րե կոյ՝ նւիր ւած  Դիա նա 

Աբ գա րի: 

 ̂ Գր քե րի շնոր հան դէս:

 Հայ  Դա տի յանձ նա խում բը կա նո նա ւոր կա պի 

մէջ է պար սիկ ան հատ մտա ւո րա կան նե րի, քա

ղա քա կանհա սա րա կա կան գոր ծիչ նե րի եւ դա սա

խօս նե րի հետ:

 Հա մա գոր ծակ ցում է երկ րում աշ խա տող մի քա

նի հե ղի նա կա ւոր վեր լու ծա կանհե տա զօ տա կան 

կենտ րո նե րի հետ:

Ս տեղ ծել է լրագ րող նե րի ցանց, ո րոնց հետ կա

նո նա ւոր կա պի մէջ է եւ նրանց մի ջո ցով փոր ձում 

է տա րա ծել  Հայ  Դա տի,  Հա յաս տա նի եւ Ար ցա խի 

հետ կապ ւած նիւ թեր:

 Թուր քիա յի եւ Ադր բե ջա նի դես պա նատ նե րը 

օգտ ւե լով հիմ ա կա նում պան թու րա նա կան շրջա

նակ նե րից ծա ւա լում են ակ տիւ հա կա հայ կա կան 

քա րոզ չու թիւն: Ն րանք նաեւ լաբ բիս տա կան աշ խա

տանք ներ են ծա ւա լում Ի րա նի քա ղա քա կան, հա

սա րա կա կան եւ ԶԼՄնե րի շրջա նա կում:

 Հա մա հայ կա կան հար ցե րի կա պակ ցու թեամբ 

հա մա գոր ծակ ցում է Ի րա նի ՀՀ դես պա նու թեան հետ:

«Պայ ման» ե ռամ սեայ հան դէս
«Պայ ման» ե ռամ սեայ հան դէ սը կա նո նա ւոր 

ձե ւով լոյս է տես նում ար դէն 23 տա րի` ե ռամ սեայ 

պար բե րա կա նու թեամբ: «Պայ ման»ը լի նե լով հայ 

ժո ղովր դին Ի րա նա կան լսա րա նին ծա նօ թաց նող 

միակ պարս կա լե զու հան դէ սը, հան դի սա նում է 

յանձ նախմ բի ար տա քին քա րոզ չա կան եւ յա րա բե

րու թիւն նե րի ազ դե ցիկ եւ կա րե ւոր գոր ծի քա կազ

մե րից մէ կը, որն ա ռիթ է ըն ձեռ նում հիմ ա կա նում 

Ի րա նի ա կա դե միա կան շրջա նակ նե րի հետ ձե ւա

ւո րել եւ ընդ լայ նել տար բեր մա կար դակ նե րի քա

ղա քա կան, հա սա րա կա կան եւ մշա կու թա յին յա

րա բե րու թիւն ներ՝ հան դէ սի շուրջ հա մախմ բե լով 

պար սիկ մտա ւո րա կան նե րի ներ կա յա ցուց չա կան 

բա նակ: Մինչ այժմ լոյս են տե սել «Պայ ման»ի թւով 

94 հա մար:
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քում տե ղե կու թիւն ներ է փո խան ցել պա տե րազ մում 

ա հա բեկ չա կան խմբա ւո րում ե րի մաս նակ ցու-

թեան վե րա բե րեալ, ընդգ ծե լով այս խմբա ւո րում-

նե րի կող մից ներ կա յաց ւող հա ւա նա կան վտան գը 

Ի րա նի հա մար:

Հայ Դա տի յանձ նա խում բը հան դէս է ե կել յայ-

տա րա րու թեամբ, ո րով դա տա պար տել է Ադր-

բե ջա նի յար ձա կու մը Ար ցա խի բնակ չու թեան 

վրայ եւ մի ջազ գա յին հան րու թիւ նից պա հան-

ջել է դա տա պար տել Ադր բե ջա նի եւ Թուր քիա յի 

գոր ծո ղու թիւն նե րը:

Հայ Դա տի յանձ նախմ բի ներ կա յա ցու ցի չը մաս-

նակ ցել է Թե մի ազ գա յին իշ խա նու թեան եւ Ռու-

սաս տա նի դես պա նու թեան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 

հետ հան դիպ մա նը, որ տեղ վեր ջին ներս յանձ նե-

ցին թե մա կալ ա ռաջ նոր դին ուղղ ւած դես պան Լե-

ւոն Ճա ղա րեա նի պա տաս խան-նա մա կը, ո րում 

մատ նանշ ւած էր Ռու սաս տա նի կա ռա վա րու թեան 

տա րած ջան քե րը՝ Ար ցա խում խա ղա ղու թիւն հաս-

տա տե լու եւ պայ մա նագ րի ստո րագ րու մից յե տոյ 

նա խա տես ւած ծրագ րե րի վե րա բե րեալ: Յատ կան-

շե լի է, որ Ի րա նի ԱԳՆ-ն եւ Ի րա նում Ռու սաս տա նի 

ու Ֆ րան սիա յի դես պա նատ նե րին յղւած ա ռան ձին 

նա մակ նե րի մի ջո ցով պա հանջ ւել էր հա մա պա-

տաս խան քայ լեր ձեռ նար կե լով, օր ա ռաջ կար-

գա ւո րել հայ կա կան կող մի ան հետ կո րած նե րին 

գտնե լու, զոհ ւած նե րի ա ճիւն նե րը եւ գե րի նե րին վե-

րա դարձ նե լու գոր ծը:

Հայ Դա տի գրա սե նեա կը Ար ցա խի պա տե րազ-

մա կան ի րա վի ճա կի հետ կապ ւած աշ խա տանք է 

ծա ւա լել սոց ցան ցե րում, պատ րաս տել է նա մակ ներ 

եւ յղել Ի րա նում Ռու սաս տա նի, Ֆ րան սիա յի, Գեր-

մա նիա յի, Շ ւէյ ցա րիա յի, Յու նաս տա նի, Կիպ րո սի, 

Չի նաս տա նի եւ Վ րաս տա նի դես պա նատ նե րին, 

ընդգ ծե լով տա րա ծաշր ջա նում Թուր քիա յի ծա ւա-

լա պաշ տա կան քա ղա քա կա նու թիւ նը, Ար ցա խեան 

պա տե րազ մում ա հա բեկ չա կան գրո հա յին նե րի 

ներ կա յու թեան հե տե ւանք նե րը եւ Ար ցա խի Հան-

րա պե տու թեան ճա նաչ ման անհ րա ժեշ տու թիւ նը:

Հայ Դա տի գրա սե նեա կի ան դամ ե րից մէ կը 

հար ցազ րոյց է տւել ի րա նա կան IMNA լրատ ւա կան 

գոր ծա կա լու թեա նը:
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Յանձ նա խում բին մա յուն եւ ա ռօ րեայ աշ խա-

տանքն է Ալ քա տիա կայ քէ ջը (www.alqadiya.com), 

ուր կը հրա տա րակ ւի Հայ Դա տի հետ կապ ւած բո-

լոր տե սա կի լու րեր եւ ա րա բե րէն հրա տա րա կու-

թիւն ներ, այս շրջա նին նաեւ յանձ նա խում բը նա-

խա ձեռ նեց կարգ մը տե սաե րիզ նե րու ա րա բե րէ նի 

թարգ մա նու թեան եւ ա նոնք որ պէս subtitle տե սաե-

րի զին միաց ման աշ խա տան քին, օ րի նակ Ցե ղաս-

պա նու թեան թան գա րա նի հրա տա րա կած կարգ 

մը վկա յու թիւն նե րու տե սաե րիզ նե րը ո րոնք կը տե-

ղադր ւին կայ քէ ջին մէջ:

Կայ քէ ջը ու նի յա տուկ «Facebook»-ի, Instagram-ի 

է ջեր, ինչ պէս նաեւ Telegram channel եւ Android App:

Հայ Դա տի եւ այդ ուղ ղու թեամբ տար ւած աշ-

խա տանք նե րու ծա նօ թաց ման ծի րէն ներս, ինչ պէս 

նաեւ Ար ցա խեան խնդրի ու վեր ջին պա տե րազ մի 

կա պակ ցա բար՝ յանձ նա խումբս ու նե ցաւ դա սա խօ-

սա կան շարք մը Ս.Ե.Մ., Ս.Պ.Մ եւ Հ.Մ.Ը.Մ. շար քե րուն 

(նկար 1):

Ի րա րա յա ջորդ Սու րիոյ Հայ Դա տի յանձ նա խում-

բե րու եւ ա նոնց հու նին մէջ աշ խա տող գոր ծիչ նե րու 

եր կար տա րի նե րու աշ խա տանք նե րուն շնոր հիւ, 13 

փետր ւար 2020-ին Սու րիոյ խորհր դա րա նը միա-

ձայ նու թեամբ ճանչ ցաւ Թուր քիոյ կող մէ ի րա գործ-

ւած Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը միա ժա մա նակ դա-

տա պար տե լով այդ բռնա րարք նե րը’ կոչ ուղ ղե լով 

մի ջազ գա յին ըն տա նի քին ա պա գա յին կան խե լու 

ցե ղաս պա նու թիւն նե րը (նկար 2):

Հոկ տեմ բեր 2020-ին նա խա ձեռ նու թեամբ յանձ-

նա խում բի եւ հա մա գոր ծակ ցու թեամբ «Ք րիս տա-

փոր» Ու սա նո ղա կան միու թեան կազ մա կերպ ւե ցաւ 

Ար ցա խի զօ րակ ցու թեան հա լէ պա հայ գա ղու թին 

հա մար իր տե սա կին մէջ ա ռա ջի նը հան դի սա ցող 

ժո ղովր դա յին բո ղո քի հա ւաք, որ տե ղի ու նե ցաւ 

Հա լէպ քա ղա քի Ա զի զիէի հրա պա րա կը:

Հա ւա քին մաս նակ ցե ցան Սու րիոյ խորհր դա-

րա նի ան դամ եր, քա ղա քա կան կու սակ ցու թիւն-

ներ, իս լամ եւ քրիս տո նեայ հա մայն քա պե տեր եւ 

ներ կա յա ցու ցիչ ներ, քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ եւ 

այլ դէմ քեր։ Ներ կա յա ցու ցիչ նե րը խօսք առ նե լով 

հաս տա տե ցին Ար ցա խի ժո ղո վուր դի ի րա ւա ցիու-

թիւ նը ինք նորշ ման ի րա ւուն քի կի րար ման եւ իր 

սե փա կան Հայ րե նի քին մէջ ա զատ ապ րե լու, նաեւ 

կոչ ը րին դադ րեց նե լու պա տե րազ մը դա տա պար-
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Հայ դատի տարեգիրք 2020

տե լով Թուր քիոյ ոճ րա յին մեղ սակ ցու թիւ նը այս 

պա տե րազ մին:

Ա ւե լի քան 20 զա նա զան ա րաբ եւ այլ լրատ ւա-

կան մի ջոց ներ ներ կայ էին հա ւա քին եւ ներ կա նե-

րուն ու վե րոն շեալ կող մե րուն հետ հար ցազ րոյց-

նե րով ու մեկ նա բա նու թիւն նե րով ար ձա գան գե ցին 

այս ակ տին (նկար 3-4):

Դեկ տեմ բեր 2020-ին յանձ նա խումբս կազ մա-

կեր պեց խորհր դակ ցա կան հան դի պում (Ար ցա-

խեան վեր ջին պա տե րազմ) վեր նագ րով, տա րի նե-

րու ըն թաց քին Սի րիոյ Հայ Դա տի աշխ տանք նե րուն 

աշ խա տա կից նե րու մաս նակ ցու թեամբ, հան դի պու-

մը գու մար ւե ցաւ եր կու նիս տով եւ մաս նա կից նե րը 

ա ռա ջար կե ցին 3-րդ  եզ րա փա կիչ նիս տով ա ւար-

տել սոյն խորհր դակ ցա կան հան դի պու մը:

Հան դի պու մին ըն թաց քին ներ կա յաց ւե ցաւ եւ 

քննարկ ւե ցաւ հե տե ւեալ խնդիր նե րը.

 ̂ Զե կոյց՝ Ար ցա խեան վեր ջին պա տե րազ

մին մա սին, զե կու ցա բեր՝ Մի ջին Ա րե ւել

քի Հայ Դա տի գրա սե նեա կի տնօ րէ նու հի՝ 

դոկտ. Վե րա Եա գու պեան,

 ̂ Ներ կա յա ցում՝ պարտ ւո ղա կան յայ տա րա

րու թեան 9 կէ տե րուն եւ ա նոնց ա ռար կա

յա կան քննար կումն եւ ար ժե ւո րու մը,

 ̂ Հա յաս տա նի դաշ նա կից եւ թշնա մի պե

տու թիւն նե րու դե րա կա տա րու թիւ նը պա

տե րազ մի ըն թաց քին,

 ̂ Հա յաս տա նի անվ տան գու թեան սպառ նա

ցող նոր մար տահ րա ւէր նե րը,

 ̂ Պար տու թեան ազ դե ցու թիւ նը հայ ժո ղո

վուր դի բա րո յահո գե բա նա կան վի ճա կին 

եւ Հայ Դա տի պայ քա րին եւ աշ խա տանք

նե րուն վրայ,

 ̂ Մեր պար տա ւո րու թիւն նե րը Ար ցա խի Հան

րա պե տու թեան ճա նաչ ման առ ա ռա ւել 

հաս տատ ման, ինչ պէս նաեւ Ար ցա խեան 

պատ մամշա կու թա յին ար ժէք նե րու պահ

պան ման կա պակ ցա բար,

 ̂ Հա յաս տա նի քա ղա քա կան ներ

քին ի րա դար ձու թիւն նե րը եւ Ս փիւռ քի 

դե րա կա տա րու թիւ նը:
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Հայ Դատի Իրաքի 
յանձնախումբ

Armenian National Committee  
of Iraq
لجنة القضیة االرمنیة في العراق
  www.facebook.com/ANCIRAQ/

Հայ Դա տի Ի րա քի յանձ նա խում բը Ի րա քի ա ռաջ

նոր դա րա նին մէջ եւ Ազ գա յին Կենտ րո նա կան վար

չու թեան հո վա նա ւո րու թեամբ, ու նի գրա սե նեակ՝ 

Ցե ղաս պա նու թեան եւ Ար ցա խի հար ցե րու կա պակ

ցու թեամբ աշ խա տանք նե րը ա ռաջ տա նե լու հա մար։

Վեր ջերս Հայ Դա տի յանձ նա խում բը կա րո ղա

ցաւ ո րոշ գիր քեր ա պա հո վել զա նա զան աղ բիւր նե

րէ Հայ Դա տի եւ Ար ցա խի վե րա բե րեալ եւ մա սամբ 

թարգ մա նել ա րա բե րէ նի, ո րոնք են: – 

- «Shameful Act», Թա ներ Աք չամ, թարգ.՝ 

 Գէորգ  Խա թուն-Օ հան նէս (անգ լե րէ նէ 

թարգ ման ւած) 

- «Killing Orders»,  Թա ներ Աք չամ, թարգ.՝ 

 Գէորգ  Խա թուն-Օ հան նէս (անգ լե րէ նէ 

թարգ ման ւած)

- « Ղա րա բաղ ա րիւ նա հոս վէր քը», Ար շակ 

 Փո լա տեան - ա րա բե րէ նով

- « Ղա րա բա ղի հար ցի պատճառները եւ ար-

մատ նե րը», Ար շակ Փոլատեան - ա րա բե րէն  

լեզ ւով 

- « Ղա րա բաղ օ րէնսդ րա կան նայ ւածք», 

 Շա հէն Ա ւա գեան, թարգ.՝  Նո րա Ա րի սեան

- «Ի րա քա հա յու թեան պատ մու թիւն»,  Սե դա 

Օ հա նեան, թարգ.՝  Վա հէ  Յա կո բեան եւ 

դոկտ.  Ջա ւադ Ալ բէյ դա նի (հա յե րէ նէ թարգ-

ման ւած ա րա բե րէ նի) 

Հարկ է նշել, որ այս գիր քե րէն օ րի նակ ներ նւրի

ւած են Ի րա քի տար բեր մար զե րու մէջ գտնւող հա

մալ սա րան նե րուն, ինչ պէս նաեւ կա րե ւոր նշա նա

կու թիւն ու նե ցող կենտ րոն նե րուն:

Հայ Դա տի յանձ նա խում բը Ար ցա խի պա տե

րազ մի օ րե րուն ի րենց ժիր աշ խա տան քը կա տա

րե ցին եւ նիւ թա կան օ ժան դա կու թիւն ա պա հո վե լու 

հա մար դի մե ցին տար բեր մի ջոց նե րու, ինչ պէս Ար

ցա խի մա սին հա յե րէն լեզ ւով գրու թեամբ (Tshirt) 

պատ րաս տել եւ վա ճա ռել:

Հայ Դատի Իրաքի 
յանձնախումբ

 www.facebook.com/ANCIRAQ/

http://www.facebook.com/ANCIRAQ/
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Հայ Դատի Քուվէյթի 
յանձնախումբ

Armenian National Committee  
of Kuwait

  https://bit.ly/3krkH88

Հայ Դա տի Քու վէյ թի յանձ նախմ բի աշ խա տան-

քա յին ա ռաջ նա հեր թու թիւն նե րը ընդգր կում են գոր-

ծու նէու թեան ե՛ւ ար տա քին, ե՛ւ ներ քին ճա կատ նե րը։

Յանձ նա խում բը պար բե րա բար հան դի պում եր է 

ու նե ցել հա մայն քի կա թո ղի կո սա կան փո խա նորդ 

հոգշ. Տ. Պետ րոս վրդ. Մա նո ւէ լեա նի եւ Քու վէյ թում ՀՀ 

ար տա կարգ եւ լիա զօր դես պան Ն.Գ. Սար մէն Բաղ-

դա սա րեա նի հետ։ Այս հան դի պում ե րի ըն թաց քում 

քննարկ ւել են հա մա տեղ ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման 

հնա րա ւո րու թիւ նը։

Հա մա վա րա կով պայ մա նա ւոր ւած սահ մա նա-

փա կում ե րի թե լադր մամբ՝ Հա յոց Ցե ղաս պա նու-

թեան 105-րդ տա րե լի ցի ո գե կո չում ի րա կա նա-

ցաւ առ ցանց։ Առ ցանց կա յա ցաւ նաեւ Հա յաս տա նի 

Ա ռա ջին Հան րա պե տու թեան տօ նա կա տա րու թեան 

ձեռ նար կը։ Այս ձեռ նարկ նե րում կա րե ւոր ներգ րաւ-

ւա ծու թիւն ու նեն Քու վէյ թի Ե րի տա սար դա կան միու-

թեան ան դամ ե րը։

Յանձ նա խում բը կա պեր է հաս տա տել Քու վէյ թում 

գոր ծող մի շարք զանգ ւա ծա յին լրատ ւա մի ջոց նե րի 

ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ (նկար 1), ին չը հնա րա ւո րու-

թիւն է տւել այն լրատ ւա կան նե րով ե թեր ստա նալ եւ 

ներ կա յաց նել յանձ նախմ բի դիր քո րո շու մը այս կամ 

այն խնդրի վե րա բե րեալ։ Այս ա ռու մով յատ կան շա-

կան է, «Ալ Ջա րի տա» թեր թում հրա պա րակ ւած յօդ-

ւա ծը՝ Հայ Դա տին առնչ ւող հար ցե րի վե րա բե րեալ։
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Հայ Դատի Նոր Զելանդիայի 
յանձնախումբ

Armenian National Committee  
of New Zealand

  www.facebook.com/ancnz

2020թ. մար տի 11-13ը Հայ Դա տի Նոր Զե լան-

դիա յի յանձ նախմ բի հրա ւէ րով Նոր Զե լան դիա-

յի Օք լենդ եւ Վե լինգ տոն քա ղաք ներ այ ցե լեց Հայ 

Դա տի Աւստ րա լիա յի յանձ նախմ բի պատ ւի րա կու-

թիւ նը։ Հա մա տեղ հան դի պում եր անց կաց ւե ցին 

ՆԶ խորհր դա րա նակ նե րի, հա սա րա կա կան-քա-

ղա քա կան գոր ծիչ նե րի հետ։

Օք լեն դի հա մալ սա րա նում կազ մա կերպ ւեց Հա-

յոց Ցե ղաս պա նու թեան եւ Թուր քիա յի հետ Նոր 

Զե լան դիա յի յա րա բե րու թիւն նե րի վե րա բե րեալ 

յա տուկ քննար կում, ո րին մաս նակ ցե ցին ա կա-

դե միա կան գոր ծիչ ներ, ու սա նող ներ եւ հան րա յին 

գոր ծիչ ներ (նկար 1)։

Քն նար կու մը հիւ րըն կա լեց Օք լեն դի հա մալ սա-

րա նի Եւ րո պա յի ինս տի տու տը, քննարկ ման խո-

րա գիրն էր՝ «Նոր Զե լան դիան եւ Հա յոց Ցե ղաս-

պա նու թիւ նը: Ո՞րն է մար դու ի րա ւունք նե րի գի նը 

Թուր քիա յի հետ յա րա բե րու թիւն նե րում»։ Քն նարկ-

ման ըն թաց քում դա սա խօ սու թիւն նե րով հան դէս 

ե կան Հո լո կոս տի ու սում ա սի րու թիւն նե րի աւստ-

րա լիա կան ինս տի տու տի դոկ տոր Պա նա յիո տիս 

Դիա մա դի սը եւ Օք լեն դի հա մալ սա րա նի քա ղա քա-

կա նու թեան եւ մի ջազ գա յին յա րա բե րու թիւն նե րի 

ա ւագ դա սա խօս Մա րիա Ար մու դեա նը։

Ն ման քննար կում ե րը կա րե ւոր են Նոր Զե-

լան դիա յի հան րու թեան շրջա նում Հա յոց Ցե ղաս-

պա նու թեան վե րա բե րեալ տե ղե կաց ւա ծու թիւնն 

ու գի տե լիք նե րի մա կար դա կը բարձ րաց նե լու 

տե սան կիւ նից։

Աշ խար հահռ չակ ե րա ժիշտ Սերժ Թան կեա նը, ով 

Նոր Զե լան դիա յի քա ղա քա ցի է, ակ տի ւօ րէն մաս-

նակ ցել է Նոր Զե լան դիա յում Հա յոց Ցե ղաս պա նու-

թեան ճա նաչ ման ուղ ղու թեամբ աշ խա տանք նե րին։ 

Թան կեա նը ցե ղաս պա նու թեան ճա նաչ ման կո չով 

դի մել է նաեւ Նոր Զե լան դիա յի արտ գործ նա խա-

րա րին։ Այդ խնդրով հա յազ գի ե րա ժիշ տը հան դի-
նկ

ա
ր 
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պում եր է ու նե ցել երկ րի խորհր դա րա նում, ներ-

կա յաց րել ան ձամբ իր պատ մու թիւ նը, թէ ինչ պէս է 

ցե ղաս պա նու թիւնն ազ դել իր ըն տա նի քի ու իր 

կեան քի վրայ։ Թան կեա նի գոր ծո ղու թիւն նե րը լայ-

նօ րէն լու սա բան ւել են նոր զե լան դա կան լրատ ւա-

մի ջոց նե րով (նկար 2)։

Հայ Դա տի Աւստ րա լիա յի եւ Նոր Զե լան դիա յի 

յանձ նախմ բե րի կազ մա կերպ մամբ, 2020 թ. մար տի 

11-ին կա յա ցաւ յայտ նի գրող Ջէյմս Ռո բին սի նոր 

գրքի՝ «Երբ մե ռած ենք արթ նա նում. Աւստ րա լիան, 

Նոր Զե լան դիան եւ Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը» 

առ ցանց շնոր հան դէ սը։ Գիր քը կամր ջում է պատ-

մա կան եր կու ի րա դար ձու թիւն ներ՝ Հա յոց Ցե ղաս-

պա նու թիւնն ու Գա լի պո լիի ճա կա տա մար տը եւ 

ներ կա յաց նում է աւստ րա լա ցի ու նոր զե լան դա ցի 

ռազ մա գե րի նե րի վկա յու թիւն նե րը, ով քեր վտան-

գե լով կեան քը փոր ձում էին պաշտ պա նել հայ 

փախս տա կան նե րին եւ սե փա կան աչ քե րով են տե-

սել թուր քա կան վայ րա գու թիւն նե րը (նկար 3): 

նկ
ա

ր 
2

նկ
ա

ր 
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ու համակիրներով կանգնած է հայկական զոյգ պետութեանց, հայկական բանակին կողքին: 
Ինչպէս միշտ, մենք պատրաստ ենք մեր բոլոր հնարաւորութիւններն ու կարողականութիւնը 
ի սպաս դնել Հայրենիքին ու հայութեան անվտանգութեան եւ զարգացումին»։

Հ.Յ. Դաշնակցութեան Բիւրօ
14 Յուլիս 2020
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