«Այս դժուարին պահուն, Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը իր աշխարհասփիւռ կառոյցով,
Հայ Դատի Յանձնախումբերու եւ գրասենեակներու ցանցով, ուղեկից ﬕութիւններով
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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Պատրաստութիւն՝ Հայ Դատի կենտրոնական գրասենեակի
Հրատարակութիւն՝ «Հայ Դատ» հիմնադրամի
Լուսանկարները՝ բաց աղբիւրներից
Տպագրութիւն՝ «ՆԱՄԷ» տպագրատանը
Ձեւաւորում ու շարուածք՝ Գրիգոր Հակոբյանի



Երկու խօսք
Ձեզ ենք ներկայացնում «Հայ Դատի տարեգիրք 2020»-ը, որը լինելու է ամէնամեայ։ Այն համառօտ ամ
փոփում է Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան Հայ Դատի յանձնախմբերի եւ գրասենեակների ցանցի
տուեալ տարուայ գործունէութեան կարեւ որագ ոյն աշխատանքները։
2020 թւականը հայութեան, Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետութիւնների համար եղաւ փոթորկա
լի։ Յուլ իսեան Տաւ ուշեան կռիւները, եւ յատկապէս Սեպտեմբերի 27-ին, Թուրքիայի եւ վարձկան ահաբե
կիչների մասնակցութեամբ՝ Ադրբեջանի կողմից Արցախի դէմ սանձազերծուած պատերազմը յանգեցրին
հազարաւ որ մարդկային զոհերի, վիրաւ որների, տեղահանուածների եւ տարածքային կորուստների։ Հա
յութիւնը յայտնուեց ամբողջապէս նո՛ր իրականութեան, նո՛ր վտանգների ու նո՛ր մարտահրաւէրների առջեւ։
Ամբողջ տարուայ ընթացքում, Հայ Դատի յանձնախմբերն ու գրասենեակները ոչ միայն շարունակեցին
իրենց նախածրագրուած աշխատանքները, այլեւ, 44-օրեայ պատերազմով պայմանաւ որուած, նո՛ր թափ
հաղորդեցին իրենց գործունէութեանը, որը բնականաբար ազդ ուեց նաեւ տարեսկզբից Covid-19-ով ստեղ
ծուած տեղաշարժի ու հրապարակային հաւաքների սահմանափակում
ն երից եւ մարդկային յարաբերու
թիւնների նոր իրադրութիւնից։
Ծրագրուած էր 1920 թ. Սեւրի պայմանագրի եւ Հայաստան-Թուրքիա սահմանի մասին ԱՄՆ նախագահ
Վուտրօ Վիլսոնի իրաւարար վճռի 100-ամեակները նշել մեծ հնչեղութեամբ՝ Սեւրից Վաշինգտոն ու Երեւան։
Համավարակն ու 44-օրեայ պատերազմը սահմանափակեցին այդ ծրագրերի իրականացումը։
Տարեգրքում, ինչ-ինչ պատճառներով, տեղ չեն գտել մի քանի երկրների Հայ Դատի յանձնախմբերի,
Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի Երիտասարդական գրասենեակի արտաքին յարաբերութիւնների եւ Հայ Դատի համակար
գին մաս կազմող երկու հիմ
ն արկների (Երեւանում գործող «Արեւմտահայաստանի եւ արեւմտահայութեան
հարցերի ուսում
ն ասիրութեան կենտրոն» [akunq.net], եւ Վաշինգտոնում գրանցուած «Արդարութեան եւ
մարդ ու իրաւ ունքների իրաւական կենտրոն» [armenianlegal.org]) աշխատանքների ամփոփ զեկոյցները։ Այս
բացթողումը սրբագրւելու է «Հայ Դատի տարեգիրք 2021»-ում։
Մինչ այդ, կարող էք Հայ Դատի աշխատանքներին հետեւել տարեգրքում նշուած կայքերի եւ սոցցան
ցերի էջերի միջոցով։
Հայ Դատի Կենտրոնական գրասենեակ
22 Նոյեմբերի, 2021 թ.
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Հայ Դատի յանձնախմբի
հիմ
ն ադրութիւնը
Հ. Յ. Դաշնակցութ եան Հայ Դատի յանձնախմ
բերն այդ անունով գործ ում են առաւել քան 75

նոյնութեամբ ներկայացւած է Հայ Դատի Կենտրո
նական խորհրդի www.ancnews.info կայքում:

տարի, սկսած 1944 թւականից, սակայն դրանց
ակունքներն աւել ի վաղ ժամանակներից են գա
լիս: Առաջ ին աշխարհամարտի աւարտին Ամե
րիկայի

Միացեալ

Նահանգներում

Հայ դատի յանձնախմբերը
Հայ Դատի կառոյցը բաղկացած է շուրջ 9 տաս

կազմւած

նեակի հասնող եւ աշխարհի շուրջ երեսուն երկրում

«Հայաստանի անկախութ եան ամերիկեան կո

գործող տարածաշրջանային, շրջանային, նահան

միտէն», իսկ Հայաստանի խորհրդայնացումից

գային եւ քաղաքային մակարդակների վրայ գոր

յետ ոյ` նաեւ «Հայաստանի Հանրապետ ութ եան

ծող յանձնախմբերից։

պատւ իրակութ իւնը» եղել են այն կառ ոյցները,
որոնց միջոցով Հայ Յեղափ ոխական Դաշնակ
ցութ իւնը միջազգային մակարդակով վարում էր

Տարածաշրջանային յանձ նախմբեր
Հայ

Դատի

տարածաշրջանային

յանձնա

քաղաքական, յարաբերական եւ քարոզ չական

խմբերն են Ամերիկայի Միացեալ նահանգների,

աշխատանքներ՝ յանուն հայ ժողովրդ ի իրա

Եւրոպայի, Հարաւային Ամերիկայի, Ռուսաստանի,

վունքների միջազգային ճանաչման եւ Հայաս

Մերձաւ որ Արեւելքի յանձնախմբերը, որոնք բո

տանի անկախութ եան:

լորն էլ ունեն Հայ Դատի գրասենեակներ։

Երկրորդ աշխարհամարտի աւարտին, 1944 թ.
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներում Հ. Յ. Դաշ

Շրջանային յանձ նախմբեր

նակցութիւնը կազմեց Հայ Դատի յանձնախումբ

Հայ Դատի շրջանային յանձնախմբեր են գոր

(Armenian National Committee), որը Նիւ Եօրքում ու

ծում Կանադայում, Աւստրալ իայում, ԱՄՆ Արեւմ

նեցաւ գրասենեակ եւ հայ ժողովրդի իրաւ ունքների

տեան

խնդիրը ներկայացրեց նորակազմ Միաւ որւած Ազ

Ուրուգվայում, Բրազ իլ իայում, Աւստրիայում, Բել

գերի Կազմակերպութեանը։

գիայում, Բուլղարիայում, Կիպրոսում, Ֆրանսիա

Հայոց Ցեղասպանութեան յիսունամեակի առի

եւ

Արեւելեան

ափերում,

Լիբանանում,

յում, Գերմանիայում, Յունաստանում, Միացեալ

թով Սփիւռքի բոլոր համայնքներում Դաշնակցու

Թագաւ որութիւնում,

թիւնը կազմեց յատուկ յանձնախմբեր, որոնք էլ այ

ներում, Լեհաստանում, Իսպանիայում, Շւեդ իա

նուհետեւ կոչւեցին ՀՅԴ Հայ Դատի յանձնախմբեր

յում, Եգիպտոսում, Երուսաղէմում, Իրանում (Թեհ

եւ առ այսօր գործում են աշխարհի շուրջ երեսուն

րանում եւ Նոր Ջու ղայում), Սիրիայում, Իրաքում,

երկրներում:

Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններում, Քուվէյ

1947 թ. Բոսթոնում, Սիմոն Վրացեանի խմբագ

Իտալ իայում,

Նիդերլանդ

թում եւ այլուր։

րութեամբ լոյս տեսնող «Հայրենիք տարեգիրքտօնացոյց» գրքում լոյս է տեսել հետաքրքիր մի
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Նահանգային եւ քաղաքային յանձնախմբեր

յօդւած՝ Հայ Դատի յանձնախմբի հիմ
ն ադրութեան

Հայ Դատի համակարգ ում նահանգային կամ

կապակցութեամբ։ Այն ներկայացնում է ժամանա

քաղաքային յանձնախմբեր են կոչւ ում մեր այն

կի ազգային-քաղաքական առաջադրանքներն ու

յանձնախմբերը, որոնց գործունէութեան տիրոյթն

Հայ Դատի յանձնախմբի հիմ
նադրութեան եւ հե

ընդգրկում է որեւէ պետութեան որեւէ նահանգի

տագայ գործունէութեան նպատակներրը։ Յօդւածը

կամ քաղաքի տարածքը։ Այդպիսի յանձնախմբեր

Հայ Դատի յանձնախմբի հիմ
ն ադրութիւնը

շատ կան յատկապէս Ամերիկայի Միացեալ նա

ւեց միջազգային յարաբերութիւններում քաղաքա

հանգներում եւ Կանադայում։

կան գործօնի։
Միջազգային յարաբերութիւնների եւ սփիւռքերի

Հայ Դատի տարածաշրջանային

աշխարհահռչակ բազմաթիւ հետազօտողներ (Յո

գրասենեակները

սի Շէյն, Ռոբերտ Կոհեն, Գ. Շեֆեր, Ս. Հանթինգթոն

Միջազգային քաղաքական կեանքի կարեւ որ

եւ ուրիշներ) հայկական սփիւռքը դասում են ամե

մայրաքաղաքներում` Վաշ ինգտոնում, Բրիւսէլում,

նաազդեցիկ լաբբիստական կառոյցներ ունեցող

Մոսկւայում եւ Բէյրությում վերջ ին տասնամեակ

սփիւռքերի շարքին, որոնց քանակն աշխարհում

ներում գործ ում են Հայ Դատի գրասենեակներ:

այնքան էլ մեծ չէ։ Ընդ ունւած է կարծել, որ, օրինակ

Դրանք, պայմանաւ որւած գործ ունէութեան տիրոյ

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներում, հայկական

թի լայն ընդգրկմամբ, Հայ Դատի համակարգ ում

լաբբին իր ազդեցութեամբ զիջում է միայն հրեա

կոչւ ում են տարած աշրջանին գրասենեակներ։

կան լաբբիին։

Տարածաշրջանային գրասենեակներից զատ,

1944 թւա
կա
նի վեր
ջ ից սկսւած Հայ Դա
տի

Հայ Դատի գրասենեակներ են գործում նաեւ այլ

յանձ նախմբերի գործ ունէութ իւնը սեփական պե

երկրներում եւ տարածքներում, օրինակ Սիդնէյում,

տութ իւն չունեցող, բայց պետականութ եան վե

ԱՄՆ Արեւմտեան եւ Արեւելեան ափերում` համա

րականգնման երազ ը պահող, ազգային երա

պատասխանաբար Գլենդէլում եւ Վոթրթաունում,

զանքներ ու նպատակներ ունեցող տարագ իր

Օտտաւայում, Տորոնտոյում, Բուենոս Այրեսում, Փա

ժողովրդ ի քաղաքական արդար հաւակնութ իւն

րիզում, Աթենքում եւ այլուր։

ների ճիչն էր։ Հայաստանի Խորհրդային Սոցիա
լիստական

Հայ Դատի նպատակներն ու քաղա
քական առաջնահերթութիւնները

Հանրապետ ութ իւնը

հասկանալ ի

պատճառներով կաշկանդւած էր մեր ժողովրդ ի
ազգային շահերի ու նպատակների բարձրա

Ներկայումս, պայմանաւ որւած համայն հայու

ձայնման, դրանց հասնելու կոնկրետ քայլերի

թեանը առերեսւած մարտահրաւէրներով, ՀՅԴ Հայ

իրականացման գործ ում։ Այդ պայմաններում մեր

Դատի

առաջ

ժողովրդ ի նւիրական նպատակներն ու երազնե

նահերթութիւնները ներառում են հետեւեալ չորս

րը վառ պահող, մատաղ սերնդ ի դաստիարակ

խմբերը։

մամբ,

̂ Արցախեան հիմն ախնդիր

մամբ զբաղւ ող հիմ նական կազմակերպւած ուժ ը

̂ Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչ

հայ
կա
կան սփիւռքն էր՝ ի դէմս իր գոր
ծ ու
նէու

քաղաքական-մարտավարական

երիտասարդ ութ եան

քաղաքականաց

ման, դատապարտման եւ հատուցման

թեան քաղաքական բաղադրիչ ի՝ էթնիկ լաբբին

գործընթաց

գի կամ հայկական շահերի պաշտպանութ եան

̂ Միջազգային միջպետական յարա
բերութիւններում եւ խորհրդարանա

կազմակերպութ իւնների։
Հայ

Դատի

ձեռքբերում ները

քաղաքական

կան դիւանագիտութեան հարթակնե

հարթութեան վրայ յատկանշւեցին Հայոց Ցեղաս

րում Հայաստանի Հանրապետութեանն

պանութեան խնդրի միջազգայնացումով, այնու

օժ անդակութիւն

հետեւ միջազգային ճանաչումով, իսկ 1988թ.-ից

̂ Արցախի Հանրապետութեան տարածքա

զուգահեռաբար

ձեռքբերում ներ

գրանցւեցին

յին ամբողջականութեան վերականգնում

նաեւ ղարաբաղեան շարժ ման արդ իւնքում Ար

եւ անկախութեան ճանաչում

ցախի պետութեանն ու ժողովրդ ին օժ անդա
կութեան

Հայ Դատի ձեռքբերում
ն երը

աշխատանքներում։

հիմ նախնդրի՝

հանրային

Ղարաբաղեան

դիւանագ իտութեան

Հայ Դատի յանձնախմբերի եւ գրասենեակների

մակարդակում սպասարկումը դարձաւ Հայ Դա

գործունէութեան արդիւնքում հայկական սփիւռքը

տի գործ ունէութեան անկիւնաքարային առա

ստացաւ ուրոյն քաղաքական դիմագիծ եւ վերած

ջադրանքներից մէկը։
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Ըստ այդմ ա
ռա
ջար
կում ենք, ստո
րեւ հա

համագ ործակցող օտար պետութիւնների վարչա

կիրճ ծանոթանալ Հայ Դատի գործունէութեան

տարածքային միաւ որներից. ընդհանուր՝ շուրջ 30

առանցքային երկու խնդիրների՝ Հայոց Ցեղաս

երկրներից աւել ի քան 150 քաղաքական-հասարա

պանութեան միջազգային ճանաչման եւ Արցախի

կական գործիչներ եւ մտաւ որականներ։

շահերի պաշտպանութեան գործում հիմ
ն ական
ձեռքբերում
ն երին։

Համաժողով ի քննարկում
ն երն անցկացւեցին
երկու թեմաների շուրջ.

Միջանկեալ նշենք, որ այս ոլորտներում ձեռք

ա) «Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման

բերւած արդիւնքերը նաեւ երախտիքն են Հայաս

իրաւ ունքը եւ խաղաղ կարգաւ որման

տանի

գործընթացը».

Հանրապետութեան

դիւանագիտական

ներկայացուցչութիւնների, ՀՀ եւ ԱՀ ԱԳՆ կենտրո

բ) «Արցախի Հանրապետութեան

նական ապարատների եւ հայկական սփիւռքի

միջազգային կապերի ընդլայնման

բազմաթիւ այլ կազմակերպութիւնների, միութիւն

հնարաւ որութիւնները տնտեսական,

ների եւ անհատների։

մշակութային եւ գիտակրթական ոլորտնե
րում՝ Արցախի մեկուսացմանն ուղղւած

Արցախեան հիմ
ն ախնդիր

Ադրբեջանի քաղաքականութեանը դիմագ
րաւելու նպատակով»։
Համաժողովն ընդ ունեց հռչակագիր, որով յայ
տարարւել է «Պրօ Արցախ» միջազգային ցանց
ստեղծելու մասին՝ միջազգային հարթակներում
Արցախի մասին տեղեկացւածութիւնը բարձրաց
նելու, նրա ժողովրդի օրինական շահերը պաշտ
պանելու, միջազգային գործընթացներում Արցախի

artsakhforum.org

ներգրաւմանն աջակցելու նպատակով։
Ներկայումս «Pro Artsakh» ցանցի աշխատանք

Արցախի բարեկամն երի «Pro Artsakh»

ները համակարգւ ում են ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ Դատի

միջազգային ցանցի ստեղծում

Կենտրոնական գրասենեակի կողմից։

2019 թ. հոկտեմբերի 11-ին Ստեփանակերտում
կայացաւ «Համագ ործակցութիւն յանուն արդարու

Արցախի Հանրապետութեան միջազգային

թեան եւ խաղաղութեան» խորագրով Արցախի բա

յարաբերութիւնների զարգացում

րեկամ
ն երի համաժողով, որի նպատակն էր ընդ
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Արցախի

Հանրապետութեան

անկախութեան

լայնել եւ ամրապնդել Արցախի Հանրապետութեան

ճանաչման համար Հայ Դատի յանձնախմբերի եւ

ապակենտրոն համագ ործակցութիւնն օտարերկ

գրասենեակների կողմից կատարւում են հսկա

րեայ պետութիւնների տարբեր շրջանների եւ քա

յածաւալ աշխատանքներ, որոնք թէեւ վերջնարդ

ղաքների հետ, նոր ազդակ եւ գործնական բնոյթ

յունքում չեն հանգեցրել ԱՀ` որպէս միջազգային

հաղորդել Արցախի արդէն առկայ միջազգային

իրաւունքի սուվերեն սուբիեկտի ճանաչմանը, այնո

կապերին, ինչպէս նաեւ ստեղծել Արցախին աջակ

ւամենայնիւ, շօշափում են միջազգային ճանաչման

ցող սուբիեկտներին, քաղաքական եւ հասարակա

այլ մակարդակներ, ինչպիսիք են ապակենտրոն

կան գործիչներին միաւ որող միջազգային ցանց։

ճանաչումը, տեղական ինքնակառավարման մար

Համաժողով ին մասնակցեցին տարբեր երկր

մինների շրջանակներում ապակենտրոն համագոր

ներում գործող Արցախի հետ խորհրդարանական

ծակցութիւնը եւ միջխորհրդարանական յարաբե

բարեկամութեան խմբերի եւ շրջանակների, ինչպէս

րութիւնները: Կատարւած ու յընթացս իրականացւող

նաեւ քաղաքական եւ հասարակական կառոյցների

աշխատանքներն էականօրէն բարձրացնում են Ար

ներկայացուցիչներ, պատւիրակութիւններ Արցա

ցախի Հանրապետութեան միջազգային վարկն ու

խի անկախութիւնը ճանաչած կամ Արցախի հետ

հեղինակութիւնը, արտաքին միջավայրում ձեւաւո

Հայ Դատի յանձնախմբի հիմ
ն ադրութիւնը

րում են հակամարտութեան օբիեկտիւ ընկալում եւ

տականաշինութեան գործընթացում ձեռք բերւած

հող են նախապատրաստում ԱՀ վերջնական ճա

յաջողութիւններով պայմանաւ որւած՝ որոշակի յա

նաչման մեկնարկի համար:

ջողութիւններ է գրանցել նաեւ ԱՀ միջազգային ճա

Ընդհանրապէս կարել ի է առանձնացնել Արցա

նաչման գործընթացը:

խի Հանրապետութեան միջազգային ճանաչմանն

Էական յաջողութիւններ են գրանցւել նաեւ Ար

ուղղւած արտաքին քաղաքականութեան` որպէս

ցախի Հանրապետութեան Ազգային ժողով ի ար

անկախ գործընթացի անշրջել իութեան եւ դրան

տաքին յարաբերութիւնների ընդլայնման տեսան

այլընտրանքի

կիւնից։

բացակայութեան

ցուցիչի

երեք

ուղղութիւն`

Մասնաւ որապէս,

ներկայումս

Արցախի

Հանրապետութեան Ազգային ժողովը ի դէմս հա

1. ապակենտրոն համագ ործակցութիւն,

մատեղ բարեկամութեան խմբերի եւ շրջանակնե

2. միջխորհրդարանական

րի, միջխորհրդարանական գործակցութիւն ունի

դիւանագիտութիւն,

Եւրոպական Խորհրդարանի, Ֆրանսիայի Սենա

3. ապակենտրոն ճանաչում:

տի, Լիտվայի Սէյմասի, Բելգիայի ֆլամանդախոս

Արցախի հարցով հայկական լաբբիի աշխա

եւ ֆրանսիախօս խորհրդարանների, Կանադայի

տանքային հիմ
ն ական ուղղութիւններից մէկը Ար

Համայնքների պալատի եւ Աւստրալ իայի Խորհր

ցախի եւ աշխարհի տարբեր երկրների բազում

դարանի միջեւ։

համայնքների միջեւ ապակենտրոն համագ որ

Ինչ վերաբերում է Արցախի եւ աշխարհի տար

ծակցութեան հաստատմանը նպաստելն ու այդ

բեր քաղաքների միջեւ ապակենտրոն համա

համագ ործակցութիւնը զարգացնելն է: Նման յա

գործակցութեան հաստատմանը, ապա ներկայ

րաբերութիւնները էականորեն նպաստում են ու

դրութեամբ Արցախի տարբեր համայնքների հետ

ղիղ շփում
ն երով պայմանաւ որւած բարեկամական

միջհամայնքային ապակենտրոն համագ ործակ

կապերի ամրապնդմանը տարբեր ժողովուրդների

ցութեան յուշագրեր ստորագրած ֆրանսիական,

հետ: Նման գործընթացները նպաստում են նաեւ

ամերիկեան, լիբանանեան, իսպանական, բրազ ի

Արցախի տեղական ինքնակառավարման համա

լական քաղաքների թիւը հասնում է շուրջ 25-ի։

կարգի կայացմանը, ինչպէս նաեւ մշակութային,

Ինչ վերաբերում է ապակենտրոն ճանաչմա

կրթական, սպորտային եւ առեւտրային տարաբ

նը, ապա մինչեւ 2020 թւականի սեպտեմբերի 27-

նոյթ ծրագրերի իրականացմանը:

ից սկսւած ադրբեջանաթուրքական ագրեսիան,

Հայ Դատի յանձնախմբերի ու գրասենեակնե
րի աշխատանքների շնորհիւ, ինչպէս նաեւ պե

Արցախի

Հանրապետութեան

անկախութիւնը/

ինքնորոշման իրաւ ունքի իրացումը ճանաչել էին

7

Հայ դատի տարեգիրք 2020

Բասկերի երկրի խորհրդարանը, ամերիկեան 8

իշխանութեան որոշում
ն երով կամ օրէնքով ճանա

նահանգ, 4 քաղաք, աւստրալ իական մէկ նահանգ։

չել են առաւել քան 30 պետութիւններ։

Սեպտեմբերի 27-ից յետոյ Արցախի Հանրապե

Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանաչւել է ՄԱԿ-ի

տութեան անկախութեան ապակենտրոն ճանաչ

Անվտանգ ութեան խորհրդի հինգ մշտական ան

ման մակարդակը շեշտակի աւելացաւ՝ ընդգրկե

դամ
ն երից երեքի՝ Ամերիկայի Միացեալ նահանգ

լով ամերիկեան ու աւստրալ իական նահանգների,

ների, Ռուսաստանի Դաշնութեան եւ Ֆրանսիայի

եւրոպական շուրջ 30 քաղաքների։ Ներկայումս Ար

Հանրապետութեան կողմից։

ցախի Հանրապետութեան անկախութիւնը ճանա
չած ամերիկեան նահանգների թիւը 10 է։

Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանաչել են նաեւ Եւ
րոպական Խորհրդարանը, Սիրիան, Պորտուգա
լիան, Իտալ իան, Չեխիան, Գերմանիան, Բելգիան,

Հայոց Ցեղասպանութեան
միջազգային ճանաչում

րիան, Դանիան, Չիլ ին, Վատիկանը, Բոլ իւիան, Շւե

1925-1923 թթ. Օսմանեան Կայսրութեան կողմից

դիան, Արգենտինան, Լիտւան, Լատւիան, Վենեսո

հետեւ ողականօրէն ծրագրաւ որւած եւ առանձայա

ւելան, Լեհաստանը, Նիդերլանդները, Սլովակիան,

տուկ վայրագ ութեամբ իրականացւած Հայոց Ցե

Սլովենիան, Կանադան, Ուրուգւայը, Շւէյցարիան,

ղասպանութեան փաստը ճանաչւել է երեք տաս

Լիբանանը, Յունաստանը, Կիպրոսը, Պարագւայը,

նեակ պետութիւնների եւ բազմաթիւ միջազգային

Ուրուգւայը։

կազմակերպութիւնների կողմից։ Հայոց Ցեղասպա

Հայոց

Ցեղասպանութիւնը

որպէս

այդպի

նութիւնը ճանաչած պետութիւնների աշխարհագ

սին ճանաչել են շուրջ երկու տասնեակի հասնող

րութիւնն ու միջազգային կշիռը բաւարար է պնդե

միջազգային կազմակերպութիւններ, այդ թւում

լու համար, որ միջազգային հանրութեան կողմից

Ֆրանկաֆոնիայի Միջազգային կազմակերպութիւ

թրքական եղեռնագ ործութիւնը ճանաչւ ում է որպէս

նը, Եւրոպայի Խորհրդի Խորհրդարանական վե

ցեղասպանութիւն՝ բաւարարելով այդ ոճրագ որ

հաժողովը, Եկեղեցիների համաշխարհային խոր

ծութեան սահմանման համար անհրաժեշտ իրա

հուրդը եւ այլն։

ւաքաղաքական նախապայմանները, որոնք սահ
մանւած են Ռաֆայէլ Լեմ
կ ինի եւ ՄԱԿ-ի կողմից։
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Բրազ իլ իան, Բուլղարիան, Լիւքսենբուրգը, Աւստ

ԱՄՆ-ի, Աւստրալ իայի, Կանադայի, Շւէյցարիա
յի, Մեծ Բրիտանիայի, Իտալ իայի, Իսպանիայի,

Ներկայում, Հայոց Ցեղասպանութիւնը ներպե

Բելգիայի, Աւստրիայի, Ուկրայինայի, Մեքսիկա

տական իրաւական աստիճանակարգման տար

յի ընդհանուր առմամբ շուրջ 130 վարչատարած

բեր մակարդակներում՝ գլխաւ որապէս խորհր

քային միաւ որներ նոյնպէս ճանաչել են Հայոց

դարանական բանաձեւերով, երբեմն գործադիր

Ցեղասպանութիւնը։

Հայ Դատի Կենտրոնական
գրասենեակ
Armenian National
Committee-International
www.ancnews.info |

https://www.facebook.com/ArmenianNationalCommitteeInternational

Հայ Դատի Կենտրոնական խորհրդի ղեկա

տանքների բոլոր ուղղութիւններին, ոլորտներին,

վարման ներքոյ Երեւանում գործում է Հայ Դատի

ինչպէս նաեւ հայկական շահերի պաշտպանու

Կենտրոնական գրասենեակը, որը պատասխա

թեան գործիքակազմին։

նատու է Կենտրոնական խորհրդի որոշում
ն երի

2020 թ. հեկտեմբերից սկսած ՀՅԴ Բիւրոյի

գործադրման, Հայ Դատի աշխատանքների հա

Հայ Դատի Կենտրոնական գրասենեակը պար

մադրման, ինչպէս նաեւ ՀՅԴ Բիւրոյի միջազգային

բերաբար հրապարակում է Հայ Դատի յանձ

յարաբերութիւնների սպասարկման համար։

նախմբերի ու գրասենեակների գործ ունէութ եան

Այդպիսի

գրասենեակ

անցեալում

գործել է

Աթենքում, երբ քաղաքական արգելանքների պատ
ճառով Բիւրոյի նստավայրը դեռեւս Երեւանում չէր։
2020 թ. փետրւարի 24-ին Երեւանում բացւեց
(նկար 1) ՀՅԴ Հայ Դատի յանձնախմբերի ու գրասե
նեակների խորհրդաժողովը, որին մասնակցեցին
Հայ Դատի աւելի քան 20 յանձնախմբերի շուրջ 50
ներկայացուցիչներ։ Փետրւարի 25-ից խորհրդաժո
ղովն իր աշխատանքները շարունակեց Ստեփա

Դատի յանձնախմբերի ու գրասենեակների աշխա

նկար 1

Համաժողով ի օրակարգը վերաբերում էր Հայ

նկար 2

նակերտում (նկար 2), ապա աւարտւեց Երեւանում։
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ամփ ոփագրեր,

որոնք

հասարակական

լայն

լրատւամիջոցներին,
շրջանակներին,

մաս

նագ իտական ու քաղաքական հանրոյթներին
հնարաւ որութ իւն են տալ իս կենտրոնացւած եւ
հաւաստի տեղեկատւ ութ իւն ստանալ ՀՅԴ Հայ
Դատի համաշխարհային ցանցի գործ ունէու
թեան վերաբերեալ, իրազեկ լինել Սփիւռք ի քա
ղաքական գործ ունէութ եան ընթ ացիկ արդ իւնք
ներին եւ առաջադրւած խնդիրներին։ Ամսեկան
պարբերութ եամբ,

էլեկտրոնային

փաստային

համակարգ ի միջոցով, մեր համակիրներին են
տրամադրւ ում նախորդ ամսւայ Հայ Դատի գոր
ծունէութ եան տեղեկատ ուներ։
ՀՅԴ Հայ Դատի Կենտրոնական գրասենեակը
շուրջ տասնհինգ առցանց հանդիպում-քննարկում
ներ է ունեցել Հայ Դատի յանձնախմբերի ու գրա
սենեակների ներկայացուցիչների հետ։
Սեւրի

պայմանագրի

գրա
սե
նեակը

անգլերէն

100-ամեակի
լեզւով

եւ

առիթով,
առանձին

գրքոյ
կով հրատարակեց իրաւագէտ Աիդա Յով
հաննիսեանի
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իրաւագիտական

վերլուծութիւնը՝

«Սեւրի Դաշնագրի եւ Վուդրո Վիլսոնի Իրավարար

ty of the Treaty of Sevres and the Arbitral Award of

Վճռի Վաւերականութեան Մասին» (On the Validi-

Woodrow Wilson)

Հայ Դատի
Ամերիկայի յանձնախումբ
Armenian National
Committee of America (ANCA)
www.anca.org |

www.facebook.com/ancagrassroots

2020թ. ընթ ացք ում Հայ Դատի Ամերիկա

1) ԱՄՆ-ի աջակցութեամբ Արցախի

յի յանձնախումբը (ANCA) շար ունակել է ռազ

անվտանգ ութեան եւ Հայաստանի

մավարական

ինքնիշխանութեան ընդլայնումը,

բնոյթ

ունեցող

քաղաքական

առաջնահերթ ութ իւնների սպասարկման գոր

2) Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նկատմամբ

ծողութ իւնները՝ մասնաւ որապէս՝ Արցախի Հան

պատժ ամիջոցների կիրառումը՝

րապետ ութ եան

ռազմական հանցագ ործութիւնների

պաշտպանութ իւնը,

ԱՄ Ն- Հա

յաստան գործ ընկեր ութ եան ընդլայնումը, Հայոց

համար,

Ցեղասպանութ եան

3) Ադրբեջանի կողմից անօրինականօրէն

ապահ ովումը,

մաս ով

ԱՄ Ն-ի

արդ ար ութ եան

արտաք ին

օգնութ եան

պահւ ող աւել ի քան 200 հայ

կառ ուցողական քաղաքականութ եան առաջմ

ռազմագերիների ազատ արձակման

ղումը, Հայաստանի անվտանգ ութ եան, Արցախի

ապահովումը,

ինքնիշխանութ եան

4) ԱՄՆ-ի կողմից հրատապ օգնութեան

բարձրացումը,

Մերձաւ որ

Արեւել ք ի հայ համայնքների բարեկեցութ եա

տրամադրումն այն ընտանիքներին,

նը սպառնացող խնդիրների յաղթահարումը եւ

ովքեր զրկւել են տանիքից,

այլն։

5) ԱՄՆ-ի կողմից Ադրբեջանին զէնքի եւ

Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծ
ւած կործանարար պատերազմից եւ Հայաստանին

ռազմական օգնութեան տրամադրման
դադարեցումը (նկար 1, 2)։

պարտադրւած նոյեմբերի 9-ի հրադադարի յայ
տարարութիւնից յետոյ ANCA-ի գործունէութեան

նկար 2

նկար 1

հիմ
ն ական ուղղութիւններ դարձան՝
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Հայոց ցեղասպանութիւն

յին կրթվածութիւնը բարձրացնելու ուղղութեամբ։

2020թ. ընթացքում ANCA-ն օգտագ ործեց Կոնգ

Մասնաւ որապէս յանձնախումբը ողջունել է Ներ

րեսի զույգ պալատների կողմից 2019թ. Հայոց Ցե

կայացուցիչների պալատի ընդ ունած 943 բանա

ղասպանութեան փաստը գրեթէ միաձայնօրէն

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

ընդ ունւած բանաձեւերը` վերջ դնելու ԱՄՆ գործա

նախարարութեանը

դիր իշխանութեան մեղսակցութեանը թուրքական

տարիների համար ամենամեայ 2 մլն. դոլար դրա

ժխտողականութեան համատեքստում։

մաշնորհ տրամադրել Հոլոկոստի կրթութեանը

լիազօրում է

առաջիկայ

5

Ամերիկայում թուրքական ժխտողականութեան

աջակցելու համար: Ներկայացուցիչների պալատի

ուժեղ քարոզ ի պայմաններում աւել ի քան 80 սե

կրթութեան եւ աշխատուժի կոմիտէի նախագահ

նատորներից եւ ներկայացուցիչներից բաղկացած

Բոբի Սքոթին ուղղւած նամակում՝ յանձնախումբը

երկկուսակցական խումբը մասնակցեց ANCA-ի տե

կոչ է արել քննարկել հայերի, յոյների, ասորինե

ղական, տարածաշրջանային եւ ազգային ծրագրե

րի, քաղդեացիների, մարոնիտների եւ այլ ժողո

րին՝ արդարութիւն պահանջելով Թուրքիայի դեռեւ

վուրդների

անպատիժ մնացած յանցագ ործութեան համար:

հանրային կրթութեան բարձրացմանն աջակցող

Կոնգրեսի առանցքային դաշնակիցների կող

ցեղասպանութիւնների

վերաբերեալ

փոփոխութիւնները:

մից մեծ աջակցութիւն ստացած ANCA-ի արշաւը
յանգեցրեց Կոնգրեսի գրադարանավարուհի դոկ

Արցախեան հիմ
ն ախնդիր

տոր Կառլա Հէյդենի որոշմանը, որով «Հայկական

Հայ Դատի Ամերիկայի յանձնախումբը շարու

կոտորածներ» խորագրով դասակարգւած գրքերը

նակել է աշխատանքները՝ նպաստելու Արցախի

եւ այլ ռեսուրսներ սկսեցին նշւել որպէս «Հայոց Ցե

Հանրապետութեան անվտանգ ութեան եւ բար

ղասպանութիւն»: Այս փոփոխութեան մէջ կարեւ որ

գաւաճման գործում ԱՄՆ ներգրաււածութեան ու

դեր խաղաց Կալ իֆոռնիայի համալսարանը՝ Լոս

աջակցութեան մեծացմանը, ինչպէս նաեւ նպաս

Անջէլեսում ամերիկեան առաջատար հետազօ

տելու Ադրբեջանի ագրեսիւ վարքը կաշկանդելուն

տական գրադարաններից մէկը, որն այդ հարցով

եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում Արցախի

նախապէս պաշտօնական դիմում էր ներկայացրել

կարգավ իճակի եւ անվտանգ ութեան խնդիրները

Կոնգրեսի գրադարանին (նկար 3):

լուծելուն (նկար 4, 5)։

ANCA-ն աշխատանքներ է իրականացրել նաեւ

Հայաստանի եւ Արցախի դէմ Թուրքիայի եւ Ադր

Հայոց Ցեղասպանութեան վերաբերեալ հանրա

բեջանի յարձակում
ն երին նախորդած ամիսներին
Հայ Դատի յանձնախումբը Կոնգրեսում աշխատեց
պաշտպանելու Արցախի օգնութեան ծրագիրը՝ կոչ
անելով շարունակել Արցախի ականազերծման եւ
վերականգնման օժ անդակութիւնը։ Արցախին օգ
նութեան խնդրանքը մաս էր կազմում աւել ի քան
100 միլ իոն դոլարի նպատակային օգնութեան փա
թեթի, որը կ՚ուժեղացնէր ԱՄՆ-Հայաստան տնտե
սական եւ ռազմական գործընկերութիւնը եւ աջակ
ցութիւնը Հայաստանին: 2020 թւականի մարտին եւ
ապրիլ ին ԱՄՆ -ի աւել ի քան 75 ներկայացուցիչներ
եւ 30 սենատորներ արձագանգեցին ANCA-ի կո
չերին՝ Կոնգրեսի անդամ
ն երին կոչ անելով շարու
նակել աջակցութիւնը Արցախի ականազերծման

նկար 3

աշխատանքներին:
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Յուլ իսին ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատը
որոշում ընդ ունեց Արցախում ականազերծման աշ

Հայ Դատի Ամերիկայի յանձնախումբ

խատանքները շարունակելու վերաբերեալ՝ ընդ ու

Ադրբեջանը յարձակում ձեռնարկեց Հայաստա

նելով Հայ Դատի յանձնախմբի ջանքերով առաջ

նի նկատմամբ, ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալա

մղւող եւ Կոնգրեսի հայկական հարցերով խմբի

տը ճնշող մեծամասնութեամբ ընդ ունեց Կոնգրեսի

համանախագահ Ջեքի Սփեյէրի, խմբի անդամ
ն եր

հայկական խմբի համանախագահ Ֆրանկ Փալոնի

Ջոն Քոքսի, Գուս Բիլ իրակիսի, Ռայա Քրիստմըր

օրէնսդրական փոփոխութեան նախագիծը, որով

ֆի եւ նրանց աւել ի քան 35 գործընկերների կողմից

Կոնգրեսն աւել ի մեծ վերահսկողութիւն էր սահմա

ներկայացված բանաձեւը։

նում ԱՄՆ արտաքին ռազմական օժ անդակութեան

Հայաստանի եւ Արցախի դէմ ադրբեջանակա-

ծրագրի վրայ:

թուրքական աճող ագրեսիայի պայմաններում՝
ANCA-ն սերտօրէն համագ ործակցեց կոնգրեսա

Արցախի շուրջ ԱՄՆ քաղաքականութիւնը.

կան առաջնորդների հետ։ 2020 թւականի մայիսին,

Ադրբեջանա-թուրքական պատերազմը եւ

ԱՄՆ ներկայացուցիչների երկկուսակցական խում

դրա հետեւանքները սեպտեմբերեան յար

բը միացաւ Կոնգրեսի հայկական խմբի ղեկավար

ձակումն երը եւ դրա հետեւանքները

ներին եւ ահազանգեց Ադրբեջանի լայնածաւալ

ԱՄՆ Կոնգրեսի արձագանքը 2020 թւականի

զօրավարժութիւնների վերաբերեալ՝ ԱՄՆ ղեկա

սեպտեմբերին Արցախի եւ Հայաստանի դէմ սան

վարներին եւ միջազգային միջնորդներին լուրջ

ձազերծւած պատերազմին բաւական արագ էր եւ

մտահոգ ութիւններ յղելով, որ գլոբալ համաճա

ուժգին։ Սենատի եւ Ներկայացուցիչների պալա

րակի պայմաններում Բաքւի անխոհեմ գործողու

տի աւել ի քան 100 անդամ
ն եր պաշտպանեցին Հայ

թիւնները կարող են ապակայունացնել Կովկասը:

Դատի Ամերիկայի յանձնախմբի կողմից քաջա

2020 թւականի յունիսին սենատոր Ռոբերտ Մենեն

լերւած օրէնսդրական երեք նախաձեռնութիւններ,

դէզը Կառավարութեան հաշւետւ ողականութեան

որոնց միջոցով Կոնգրեսը դատապարտեց Թուր

գրասենեակից պաշտօնապէս խնդրեց Սենատի

քիայի եւ Ադրբեջանի ագրեսիան եւ աջակցեց Ար

Արտաքին յարաբերութիւնների յանձնաժողով ին

ցախի ժողովրդին։

տրամադրել Ազատութեան աջակցութեան ակտի

Հոկտեմբերի սկզբին Սենատի եւ Ներկայացու

907-րդ յօդւածի («907-րդ բանաձեւ») համապա

ցիչների պալատի մի շարք առանցքային դէմքեր,

տասխանութեան վերաբերեալ մանրամասն զե

իրենց վաթսունից աւել ի գործընկերների հետ,

կոյց: Մենենդէզը նաեւ տեղեկատւ ութուն խնդրեց

պետքարտուղար Պոմպէոյին կոչ արեցին վճռա

Ադրբեջանին ԱՄՆ ռազմական օժ անդակութեան

կան քայլեր ձեռնարկել, դատապարտել Ադրբե

վերաբերեալ՝ այն անհանգստութեամբ, որ այդ

ջանի եւ Թուրքիայի յարձակում
ն երը, վերջիններիս

օգնութիւնը բաւականաչափ աճել էր՝ հասնելով

նկատմամբ կիրառել պատժ ամիջոցներ:

րի ընթացքում (մինչեւ 2016-2019թթ.): Յուլ իսին, երբ

նի կոչին՝ ուղղւած Ադրբեջանի նկատմամբ «Մագ

նկար 5

ANCA-ն աջակցեց կոնգրեսական Բրեդ Շերմա

նկար 4

աւել ի քան 120 մլն. դոլարի՝ վերջին երեք տարինե
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նիտսկու գլոբալ պատժ ամիջոցների» կիրառմանը՝

խաղաղապահ համագ ործակցութիւն, ինչպէս նաեւ

ԱՄՆ վարչակազմից պահանջելով սահմանափա

ապահովել բարձր մակարդակի երկկողմ այցելու

կել, սառեցնել ադրբեջանական իշխանաւ որնե

թիւնների յաճախականութիւն:

րի ֆինանսական ակտիւները եւ սահմանափակել
նրանց ճանապարհորդ ութիւնները:

ANCA-ի

համար

գերակայ

առաջնահերթու

թիւն էր նաեւ ԱՄՆ-ի կողմից Հայաստանին աջակ

Հոկտեմբերին ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմ

ցութիւնը COVID-19-ի դէմ պայքարում։ Յանձնա

պէոյի եւ Ադրբեջանի արտգ ործնախարար Ջէյհուն

խումբը ողջունեց օժ անդակութեան նախնական

Բայրամով ի հանդիպմանն ընդառաջ՝ ԱՄՆ Ներկա

յատկացում
ն երը, սակայն հետագայում պահանջեց

յացուցիչների պալատի աւել ի քան 50 անդամ
ն եր

յաւելեալ 25 միլ իոն դոլարի օգնութիւն: Այդ պահան

պահանջեցին պատժ ամիջոցներ կիրառել նախա

ջին միացան մի շարք կոնգրեսականներ։

գահ Ալ իեւի եւ երկրի ռազմական ղեկավարութեան

Հաշւի առնելով պաշտօնական Վաշինգտոնի

դէմ ՝ ռազմական յանցագ ործութիւնների կատար

պահւածքը պատերազմի ժամանակ, ինչպէս նաեւ

ման համար:

համավարակի դէմ պայքարում Հայաստասնին

Ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի ընթաց

տրամադրւած օժ անդակութեան չաւելացումը՝ AN-

քում ANCA-ն հրապարակային արշաւներ սկսեց

CA-ն կոչ արեց վերանայել դեսպան Լին Թրէյսիի

ամերիկեան եւ միջազգային այն ընկերութիւն

դիւանագիտական գնահատականը եւ նրա գոր

ների դէմ, որոնց տեխնոլոգիաներն օգտագ ործ

ծունէութիւնը որակել որպէս ձախողւած (նկար 6)։

ւում էր թուրքական անօդաչու թռչող սարքերում։

ANCA-ն այլ ուղղութիւններով նոյնպէս շարու

Այդ արշաւները յանգեցրեցին ընկերութիւնների

նակել է աշխատանքներ իրականացնել։ Այդ աշ

հրապարակային յայտարարութիւններին, որոնք

խատանքները վերաբերել են հայ-ամերիկեան յա

պարտաւ որւ ում էին վերանայել իրենց վաճառքի

րաբերութիւնների հասարակական-քաղաքական,

հարցերը: ANCA-ի մտահոգ ութիւնները կիսում էին

տնտեսական եւ բնապահպանական հարցերին։

Կոնգրեսի առաջնորդները, այդ թւում՝ ԱՄՆ Ներկա
յացուցիչների պալատի հետախուզութեան յանձ
նաժողով ի նախագահ Դեւին Նունեսը, ով նոյնպէս

Թուրքիայի հանդէպ ԱՄՆ
քաղաքականութիւնը

ԱՄՆ վարչակազմին կոչ արեց ճնշում գործադրել

2020թ. Հայ Դատի Ամերիկայի յանձնախումբը

Թուրքիայի վրայ՝ դադարեցնելու անօդաչուների

նպատակ է ունեցել հաւասարակշռել ԱՄՆ-Թուր

կիրառութիւնները:

քիա յարաբերութիւնները եւ պատասխանատւ ու

ANCA-ն նաեւ սերտօրէն համագ ործակցել է

թեան ենթարկել Թուրքիային իր հակաամերիկեան

Կոնգրեսի ղեկավարութեան հետ` ապահովելու

գործողութիւնների

եւ

բացայայտ

թշնամական

ԱՄՆ-ի վերաակտիւացումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի

բնոյթ ունեցող հակահայկական կողմ
ն որոշման

բանակցային գործընթացի շրջանակներում եւ վե

համար:

րանայման ենթարկել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի
կողմից Հայաստանին պարտադրւած անխոհեմ
համաձայնութիւնը։

ԱՄՆ-Հայաստան
յարաբերութիւնները
2020թ. ANCA-ն փոր
ձել է նպաս
տել ԱՄՆ-
Հա
յաստան ռազմավարական գործընկերութեան ձե
ւաւ որմանը՝ ընդլայնել առեւտուրը, աւելացնել Հա
հետագայում զարգացնել փոխշահաւէտ քաղաքա
կան, տնտեսական, անվտանգային, ռազմական եւ
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յաստանին տրամադրւ ող ամերիկեան օգնութիւնը,

Հայ Դատի Ամերիկայի յանձնախումբ

2020թ. ընթացքում ԱՄՆ-Թուրքիա յարաբերու

̂ Թուրքիայի հետ արտօնեալ առեւտ

թիւններն զգալ իօրէն փոխւեցին. անցում, որը պայ

րի հնարաւ որութեան կասեցում, քանի

մանաւ որւած էր եւ արտացոլւեց նաեւ ԱՄՆ Ներկա

դեռ Անկարան շրջափակման է ենթար

յացուցիչների պալատի գրեթէ միաձայն ընդ ունւած

կում Հայաստանը եւ ժխտում է Հայոց

թիւ 296 (2019 թ. հոկտեմբերին) եւ Սենատի կողմից

Ցեղասպանութիւնը:

միաձայն ընդ ունւած թիւ 150 բանաձեւերով, որոնցով

Երկարաժ ամ
կ էտ հեռանկարում ANCA-ն ձգ

Կոնգրեսը հաստատեց Հայոց Ցեղասպանութեան

տում էր ԱՄՆ-ի ճնշմանը Թուրքիայի վրայ` դադա

պաշտօնական եւ շարունակական ոգեկոչումը:

րեցնելու Հայոց Ցեղասպանութեան համար ար

Թուրքիայի ուղղութեամբ յանձնախմբի գործու

դարադատութեանը խոչընդ ոտելը, դադարեցնելու

նէութիւնը մեծ մասամբ, համակարգւել է յունա-ա

Կիպրոսի օկուպացիան, վերացնելու Հայաստանի

մերիկեան խմբերի, այդ թւում՝ Յունա-ամերիեան

շրջափակումը,

առաջնորդ ութեան խորհրդի (HALC) եւ Ի պաշտ

նկատմամբ

պանութիւն քրիստոնեաների (IDC) կազմակերպու

եկեղեցու գողացւած ունեցւածքը եւ դադարեցնե

թեան հետ (նկար 7):

լու քրդերի եւ նրանց ղեկավարութեան նկատմամբ

Քաղաքական

այլ

առաջնահերթութիւններ

դադարեցնելու

հետապնդ ում
ն երը,

քրիստոնեաների
վերադարձնելու

հետապնդ ում
ն երը։

ներառում էին.

Երիտասարդական ծրագրեր

̂ ԱՄՆ գործադիր իշխանութեան կողմից
Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչում եւ

Հայ Դատի Ամերիկայի յանձնախումբը յստակ

յիշատակութիւն

նպատակ ունի հզօրացնել ամերիկահայերի յա

̂ ԱՄՆ կողմից Թուրքիայի դէմ պատժ ամի

ջորդ սերունդը` վերապատրաստելով համալսա

ջոցների կիրառում

րանական ուսանողների՝ որպէս հայութեան շահե

̂ ԱՄՆ պաշտօնական պահանջի ձեւակեր

րի արդիւնաւէտ պաշտպանների եւ օգնել նրանց

պում Թուրքիային՝ յանձնել Էրդ ողանի

սկսել քաղաքական յաջող կարիերա (նկար 8)։

թիկնապահներին, որոնք մեղադրւ ում են

ANCA-ի երկու երիտասարդական կրթական

2017 թ. մայիսին Վաշինգտոնում բռնու

ծրագ
րե
րը՝ «Leo Sarkisian Summer Internship Pro-

թիւններ գործելու համար

gram»-ը եւ «Hovig Apo Saghdejian Capital Gateway

̂ ԱՄՆ կողմից Թուրքիայում տեղակայւած

Program»-ը շարունակւեցին անխափան իրակա

միջուկային զէնքի հեռացում եւ

նացւել՝ անցում կատարելով առցանց ռեժիմի։ «Leo

Թուրքիայում ռազմավարական

Sarkisian Summer Internship Program»-ով, տարեկան

ակտիւների հետագայ տեղակայման

ութշաբաթեայ ծրագրերի ընթացքում վերապատ

համար արգելքի սահմանում

րաստւել են ամերիկահայ համայնքի հարիւրաւ որ

նկար 8

նկար 7

երիտասարդներ, որոնք ներկայումս զբաղեցնում
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են պատասխանատու հանգամանքներ (նկար 9):
«Leo Sarkisian Summer Internship Program»-ի հարիւ
րաւ որ շրջանաւարտներ աշխատում են Սպիտակ
տանը, Կոնգրեսում, դաշնային գործակալութիւննե
րում, Համաշխարհային բանկում, ուղեղային յայտ
նի կենտրոններում, խոշոր լրատւամիջոցներում եւ
այլ շատ յարգւած կազմակերպութիւններում:
Երկարաժ ամ
կ էտ հեռանկարում յանձնախում
բը ձգտում է դաստիարակել Կոնգրեսի հայազգի
անդամ
ն երի եւ պաշտօնեաների նոր սերունդ, որը
Միացեալ Նահանգների կառավարութեան որո
նկար 9

շում
ն երի կայացման գործընթացում առանցքային
կարեւ որութիւն կունենայ:

Օնլայն լաբբինգ
ANCA-ն կտրուկ ընդլայնեց իր հասանել իութիւնը

ահազանգերի»: Տարեկան կտրւածքով, այս խումբը

սոցիալական ցանցերում եւ իր արագ արձագանք

միլ իոնաւ որ հայանպաստ հաղորդագրութիւններ է

գան համակարգի հզօրութիւնը, դրանով առաւել

յղում իրենց ընտրեալ պաշտօնեաներին:

քան երբեւէ հնարաւ որ եղաւ կապել հայամէտ ընտ
րեալ պաշտօնեաներին իրենց ընտրողների հետ:
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Ադրբեջանա-թուրքական յարձակում
ն երի ըն
թացքում ANCA-ի արագ կապի համակարգը, որն

ANCA-ի արագ արձագանգման ծրագիրը, որն

ներառում է Կոնգրեսի գրասենեակների տւեալ

այժմ ունի աւել ի քան 50,000 գրանցւած մասնակից,

ները, անգնահատել ի արդիւնք ունեցաւ՝ դառնա

հանդիսանում է հայութեան շահերի պաշտպանու

լով ընտրւած պաշտօնեաներին հասնելու եւ տե

թեան նորարարական գործիք, ինչը համայնքային

ղեկատւ ութեամբ ապահովելու վստահել ի գործիք:

ակտիւիստներին հնարաւ որութիւն է տալ իս իրենց

Այս ծրագիրը, որն աւելացւել է զանգւածային հա

տեղական, նահանգային եւ դաշնային ընտր

ղորդագրութիւնների

ւած պաշտոնեաներին ինքնաբերաբար ուղարկել

գով, կենսական նշանակութիւն ունեցաւ Կոնգրե

նպատակային, յարմարեցւած հաղորդագրութիւն

սի հայանպաստ գործողութիւնների ապահովման

ներ` ի պատասխան ANCA-ի «գործողութիւնների

գործում:

փոխանցման

համակար

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
www.facebook.com/HAYTAD.BELGIQUE

«Մոռացւած փախստականներ.
ի՞նչ պատահեց Բաքւի հայերի հետ»

ղովը: Այս թեմային առաջին անգամ էր անդրա
դարձ կատարւ ում Եւրոխորհրդարանում: Միջոցա

2020 թ. փետրւարի 5-ին Եւրոխորհրդարանում

ռումը կազմակերպւել էր ՀՅԴ Եւրոպայի Հայ Դատի

տեղ ի ունեցաւ Բաքւի հայ փախստականներին

գրասենեակի եւ ԵՄ-ում ՀՀ առաքելութեան համա

նւիրւած «Մոռացւած փախստականներ. ի՞նչ

տեղ ջանքերով (նկար 1):

նկար 1

պատահեց Բաքւի հայերի հետ» խորհրդաժո
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Խորհրդաժ ողովը

հիւրընկալեց

Եւրոխորհր

Եւրոխորհրդարանի

մի

շարք

պատգամա

դարանի պատգամաւ որ Կոստաս Մաւրիդեսը:

ւորներ էլ իրենց ուղերձների միջոցով յարգան

Բանախօսներն էին Մեծ Բրիտանիայի Լորդերի

քի տուրք մատուցեցին Հայոց Ցեղասպանութեան

պալատի նախկին փոխխօսնակ, իր մարդասի

զոհերին:

րական գործունէութեամբ յայտնի բարոնու հի Քե

Եւրոպայի Հայ Դատի գրասենեակի կողմից

րոլայն Քոքսը, ամերիկահայ գրող, իրաւաբան եւ

քննադատութեան

արժ անացաւ

Եւրոմիութեան

իրաւապաշտպան Աննա Աստւած ատուրեան Թեր

պաշտօնական անդրադարձը՝ Հայոց Ցեղասպա

քոթը եւ Բրիւսէլ ի բաց համալսարանի դասախօս,

նութեան տարել իցի առթիւ։

թարգմանիչ Դաւիդ Բաբայեւը: Բարոնու հի Քոքսին

Ի տարբերութիւն նախորդ տարիների (2016-

Լոնդ ոնից ու ղեկցում էր Միացեալ Թագաւ որու

2019), 2020 թ. Հայաստանում ԵՄ պատւիրակութեան

թեան Հայ Դատի յաձ նախմբի ատենապետ Ա նեթ

«twitter»-եան գրառման մէջ չօգտագ ործեց «ցե

Մոսկոֆեանը:

ղասպանութիւն» եզրը։ Այս հիասթափեցնող փաս
տի առիթով՝ Եւրոպայի Հայ Դատի գրասենեակը

Հայոց Ցեղասպանութեան
105-րդ տարելից

բաց նամակ յղեց Հայաստանում ԵՄ պատւիրակու
թեան ղեկավար դեսպան Վիկտորինին:

Թէեւ կորոնավ իրուսի պատճառով հնարա
ւոր չեղաւ կազմակերպել ոգեկոչման աւանդական

Արցախի ընտրութիւններ

զանգւածային արարողութիւններ եւ բողոքի ցոյց

Եւրոպայի Հայ Դատի գրասենեակն ամիսներ

Թուրքիայի դեսպանութեան առջեւ, այնուամենայ

շարունակ Արցախի խորհրդարանական եւ նա

նիւ Եւրոպայի հայ համայնքները՝ մասնաւ որապէս

խագահական ընտրութիւններին միջազգային դի

ՀՅԴ Հայ Դատի յանձնախմբերը, կազմակերպեցին

տորդական առաքելութիւն կազմակերպելու լուրջ

ոգեկոչման առցանց միջոցառում
ն եր: Սա ուղերձ էր

աշխատանքներ էր տարել (նկար 2): Առաքելութիւ

առ այն, որ նոյնիսկ համաճարակի պայմաններում

նը պէտք է կազմւած լինէր երեք խմբից՝ 1) միջազ

հայ ժողովուրդը յիշում է Հայոց Ցեղասպանութեան

գային փորձառու դիտորդներից բաղկացած 10 հո

զոհերին եւ պահանջում է ցեղասպանութեան ճա

գանոց խումբ՝ եւրոպական 8 երկներից 2) մօտ մէկ

նաչում, դատապարտում եւ հատուցում: Ըստ այդմ,

տասնեակ քաղաքական գործիչներից կազմւած

ՀՅԴ Եւրոպայի Հայ Դատի գրասենեակը նախա

խումբ եւ 3) լրագրողական խումբ: Սակայն, համա

ձեռնել էր թւային արշաւ, որի նպատակն էր #Justice

վարակով պայմանաւ որւած իրավ իճակից ելնելով

for the #ArmenianGenocide #Virtualcommemoration

կայացւեց դիտորդական առաքելութիւնը չեղարկե

կապակցութիւնները «twitter» սոցիալական ցան

լու վերաբերեալ դժւարին որոշում:

ցում դարձնել ամենատարածւած թեմաներից: Այս
նպատակով հարիւրաւ որ էլ-նամակներ ուղարկւե
ցին Եւրոպայի հայկակական կազմակերութիւննե
րին եւ Եւրոպայում բնակւ ող հայերին:
Արդիւնքում, երեք երկրներում՝ Բելգիայում, Յու
նաստանում եւ Ֆրանսիայում Հայոց Ցեղասպանու
թեան թեման Ապրիլ ի 24-ին դարձաւ ամենատա
րածւած ու քննարկւած թեմաներից: Բելգիայում եւ
Ֆրանսիայում այն առնւազն 7-րդ ամենատարած
ւած թեման էր՝ ունենալով մօտ 70 հազար հրապա
րակում: Յունաստանում թեման առնւազն 9-րդ  էր:
պանութեան մասին յիշեցնելու եւ այն եւրոպական
օրակարգ ում պահելու արդիւնաւէտ ձեւերից են:
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նկար 2

Այսպիսի էլեկտրոնային արշաւները Հայոց Ցեղաս

Հայ Դատի Եւրոպայի յանձնախումբ/Բրիւսէլի գրասենեակ
Եւրոպայի Հայ Դատի գրասենեակի
չեղարկւած միջոցառում
ն եր

խորհրդարանը անորոշ ժամակակով յետաձգեց
բոլոր միջոցառ ում ները, այդ թւում Եւրոապա

Կորոնավ իրուսի պատճառով ստեղծւած առող
ջապահական ճգնաժ ամից ելնելով՝ ՀՅԴ Եւրոպա

յի Հայ Դատի գրասենեակի հետ նախատեսւած
միջոցառ ումը:

յի Հայ Դատի գրասենեակը չեղարկեց եւս երեք

Հայաստանի անկախութեան
102-րդ ամեակը

միջոցառում
ն եր:

Հայաստանի

Հանրապետութեան

հռչակման

առթիւ Եւրոպայի Հայ Դատի գրասենեակի կազմա
կերպմամբ՝ Եւրոպայում Հայ Դատի յանձնախմբերի
ղեկավարները շնորհաւ որանքներ են յղել աշխար
հասփիւռ հայութեանը:
Չեղեալ է յայտարարւել նաեւ աւանդաբար

20-րդ դարասկզբին Հայաստանի Առաջին Հան

մայիսին Բրիւսէլում անցկացւող Տերվուրէն փո

րապետութեան ժողովրդավարական եւ առա

ղոցի տօնը, որի ընթ ացքում Հայ Դատի գրա

ջադէմ մի շարք բարեփոխում
ն երը Եւրոպական

սենեակը, համագ ործ ակցելով Հայ Օգնութ եան

հասարակական-քաղաքական

Միութ եան Բելգ իայի մասնաճիւ ղ ի հետ, պէտք է

ներկայացնելու համար հրապարակւել ու լայնօրէն

ներկայացնէր Արցախը, մասնաւ որապէս Արցա

տարածւել են քարոզչական բնոյթի պաստառներ

խի թէյերը եւ աւանդական աղանդերները: Ապ

(նկար 3-6):

շրջանակներին

րիլ ի վերջ ին Եւրոխորհրդանում պէտք է տեղ ի
ունենար «Armenia. Reinventing a Future» ցուցա

Պայմանաւ որւած Թուրքիայի նախագահ Ռեջեբ

ներին եւ զարգացմանը: Եւրոպայի Հայ Դատի

Էրդ ողանի կողմից Հայոց Ցեղասպանութեան ճա

գրասենեակը պէտք է ներկայացնէր բարձրա

նաչման համար պայքարողների, այն է՝ Հայ Դատի

գոյն տեխնոլոգ իաների ոլորտ ում Հայաստանի

յանձնախմբերի դէմ հնչեցւած սպառնալ իքներով,

նւաճում ները եւ դրանց կիրառ ումը անվճար ար

Եւրոպայի Հայ Դատի յանձնախումբն արշաւ իրա

տադպրոցական կրթութ եան մէջ: Ցուցահանդ է

կանացրեց ընդդէմ Թուրքիայի նախագահի: Եւրո

սի կազմակերպչական աշ խատաքներում գրա

պայի Հայ Դատի գրասենեակը յայտարարութեամբ

սենեակը համագ ործ ակցում էր «AGBU Europe»-ի

հանդէս եկաւ հայերէն եւ անգլերէն լեզուներով, որը

հետ: Սակայն, համաճարակի պատճառ ով Եւրո

լայն արձագանգ ստացաւ մամուլում:

նկար 6

տասնամեակներում Հայաստանի ձեռքբերում

նկար 4
նկար 5

նկար 3

հանդ է սը: Ցուցահանդ է սը նւիրւած էր վերջ ին

Թիրախային պայքար
Էրդողանի դէմ
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տեղեկացնելով Ադրբեջանի կողմից միջուկային
ահաբեկչութեան

սպառնալ իքների,

Հայաստա

նի տարածքային ամբողջականութիւնը խախտող
ռազմական ագրեսիայի եւ տարածաշրջանի կայու
նութիւնը վտանգ ող քաղաքականութեան մասին:
նկար 7

Եւրոպայի Հայ Դատի յանձնախմբի տեղեկատ
ւական աշխատանքի շնորհիւ Եւրոխորհրդարա
նի մի շարք պատգամաւ որներ հրապարակում
ն եր

Միեւնոյն ժամանակ Եւրոպայի Հայ Դատի յանձ

կատարեցին՝ յորդ որելով դադարեցնել ռազմական

նախմբերը գրութիւններ յղեցին իրենց երկրների

ագրեսիան եւ կոչ անելով Ադրբեջանին համաձայ

օրէնսդիր մարմիններին՝ տեղեկացնելով Հայոց

նել կիրառել ԵԱՀԿ հրադադարի վերահսկողու

Ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչման հա

թեան մեխանիզմ
ն երը:

մար պայքար մղողների դէմ պետական մակար

Սեւրի դաշնագրի հարիւր ամեակը

դակով սպառնալ իքների մասին։

Եւրոպայի Հայ Դատի գրասենեակը կազմակեր

 արոզչական եւ տեղեկատւական
Ք
աշխատանք՝ հայ-ադրբեջանական
յուլիսեան բախում
ն երի օրերին

պեց Սեւրի դաշնագրի ստորագրման 100-ամեակի
եւ դրա արդիականութեան վերաբերեալ Հայ Դատի
յանձնախմբերի ներքին քննարկում (նկար 8):

Հայկական կողմի քարոզչական յաղթանակ

Բացի վեբինարից, պայմանագրի ստորագրման

կարել ի է համարել ՀՅԴ Եւրոպայի Հայ Դատի

օրը գրասենեակը հրապարակեց նաեւ Հայ Դատի

գրասենեակի ջանքերով Եւրոխորհրդարանի 29

յանձնախմբի նախագահ Գասպար Կարապետեա

պատգամաւ որների (այդ թւում ԵԽ երեք փոխնա

նի հետ հարցազրոյց։ Հրապարակւեց նաեւ Սեւրի

խագահներ) նամակը՝ ուղղւած Եւրոյանձնաժո
ղով ի փոխնախագահ ԵՄ արտաքին գործերի եւ
անվտանգ ութեան քաղաքականութեան հարցե
րով բարձր ներկայացուցիչ Ջոզէֆ Բորէլ ին (նկար
7): Նամակում նրանք շեշտում են, որ Եւրոմիութիւ
նը պէտք է օգտագ ործի իր լծակները տարածաշր
ջանում վստահութեան ամրապնդման իրական եւ
արդիւնաւէտ միջոցներ գործի դնելու համար եւ կոչ
են անում Ադրբեջանի իշխանութիւններին կիրառել
ԵԱՀԿ-ի հրադադարի խախտում
ն երի հետաքննու
թեան մեխանիզմը:
Եւրոպայի Հայ Դատի յանձնախումբը տեղե
կատւական արշաւ կազմակերպեց եւ ահազան
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նկար 9

նկար 8

գող նամակներ յղեց Եւրոպատգամաւ որներին՝

Հայ Դատի Եւրոպայի յանձնախումբ/Բրիւսէլի գրասենեակ

դաշնագրի վերաբերեալ երկու տեղեկատւական

ւորները նախկինում Ադրբեջանի հետ սերտ կա

պաստառ: Բացի այդ, «ֆէյսբուք»-ում տարածւեց

պեր են ունեցել, որոշները՝ նեղ անձնական շահեր:

պայմանագրի 100-ամեակին նւիրւած շրջանակ,

Գրասենեակի

կօօրդինացիոն

աշխատանքի

որն օգտատէրերը կարող էին տեղադրել իրենց

շնորհիւ 24 եւրոպատգամաւ որներ գրաւ որ հարցում

հիմ
ն ական նկարի շուրջ (նկար 9):

յղեցին Եւրոմիութեան խորհրդի նախագահ Շառլ
Միշէլ ին՝ հարցնելով, թէ արդեօ՞ք ԵՄ-ը պատրաստ

Եւրոպայի Հայ Դատի յանձնախմբի
աշխատանքը՝ Արցախի
Անկախութեան տօնի առիթով

ւում է պատժ ամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի դէմ
եւ թէ ի՞նչ քայլեր է պատրաստւում ձեռնարկել ԵՄ
խորհուրդն Ադրբեջանի ղեկավարութեան նկատ

Արցախի Հանրապետութեան Անկախութեան

մամբ ճնշում գործադրելու համար, որպէսզ ի վեր

29-րդ տարել իցի առիթով ՀՅԴ Եւրոպայի Հայ Դա

ջինս դադարեցնի ռազմական գործողութիւնները

տի յանձնախումբը աշխատանք կատարեց, որ

եւ Արցախից դուրս բերի իր զօրքերը:

պէսզ ի տարբեր եւրոպական երկրների քաղաքա

48 հոգ ուց բաղկացած Եւրոպատգամաւ որնե

կան եւ հասարակական գործիչներ հանդէս գան

րի մէկ այլ խումբ էլ նա
մակ յղեց Եւ
րո
միու
թեան

շնորհաւ որական ուղերձով:

Բարձր ներկայացուցիչ Ժոզէֆ Բորէլ ին՝ խիստ զայ

Արդիւնքում՝ բաւականին մեծ թւով քաղաքա
կան

գործիչներ

հրապարակում
ն երով

րոյթ յայտնելով Արցախի խաղաղ բնակչութեան

հանդէս

նկատմամբ Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի

եկան։ Նրանցից էր, օրինակ, Եւրոխորհրդարանի

վերաբերեալ եւ կոչ անելով կոնկրետ քայլեր ձեռ

կիպրացի պատգամաւ որ Դեմիտրիս Պապադակի

նարկել այս ուղղութեամբ եւ իրականացնել բովան

սը «twitter»-ում շնորհաւ որեց Արցախի ժողովրդին՝

դակային գործողութիւններ (նկար 10, 11)։

Անկախութեան հռչակման 29-ամեակի առիթով՝

Պատերազմի առաջին օրերից Եւրոխորհրդա

նշելով, որ Արցախի ժողովուրդն իր պատմական

րանի եւ այլ խորհրդարանների պատգամաւ որ

հայրենիքում իրագ ործել է ազատութեան իր հիմ

ներ, քաղաքական գործիչներ սոցիալական ցան

նարար իրաւ ունքը:

ցերում հրապարակում
ն եր կատարեցին՝ իրենց
աջակցութիւնը յայտնելով Արցախի բնիկ հայ ազ

Հայ Դատի Եւրոպայի գրասենեակի
գործունէութիւնը՝ Արցախեան երկ
րորդ պատերազմի ընթացքում։

գաբնակչութեանը եւ դատապարտելով ադրբեջա
նաթուրքական տանդեմի յարձակումը: Այս հրա
պարակում
ն երի մի կարեւ որ մաս Եւրոպայի Հայ
Դատի գրասենեակի լաբբիստական եւ տեղեկատ

Համաեւրոպական մակարդակ

ւական աշխատանքի արդիւնք է:

Եւրոպայի Հայ Դատի յաձնախումբը լայնածա

Պատերազմի ամբողջ ընթացքում եւ աւարտից

ւալ աշխատանք կատարեց Եւրոխորհրդարանի

յետոյ, Եւրոպայի Հայ Դատի գրասենեակը հան

2020 թ. հոկտեմբերի 7-ի լիագ ումար նիստում Արցա

գամանալ ից եւ փաստարկւած նամակներ տարա

խեան պատերազմի շուրջ քննարկմանն ընդառաջ:
Տեղեկատւական շարունակական աշխատանք է
կատարւել անհատական պատգամաւ որների եւ
իրենց օգնականների հետ: Արդիւնքում՝ պատգա
մաւ որների ճնշող մեծամասնութիւնը՝ բոլոր քա
ղաքական խմբերից, յստակօրէն եւ խիստ կերպով
դատապարտեցին Թուրքիայի դերը հակամար
աջակցութիւն ցուցաբերելու համար: Ելոյթ ունեցող
60 պատգամաւ որից միայն հինգն իր աջակցութիւ
նը յայտնեց Ադրբեջանին: Բոլոր հինգ պատգամա

նկար 10

տութեան սրացման մէջ, ինչպէս նաեւ Ադրբեջանին

21

Հայ դատի տարեգիրք 2020

Լեռնային Ղարաբաղ ի հակամարտութեան կար
գաւ որման գործընթացում՝ վերանայելով ներկա
յիս յայտարարութիւնը, որը ստորագրւել է առանց
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի երեք համանախագահներից
երկուսի՝ ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի:
Բելգիական մակարդակ
Համագ ործակցելով ՀՅԴ Եւրոպայի Հայ Դատի
գրասենեակի հետ եւ Բելգիայի Հայ Դատի յանձ
նախմբի ջանքերով Բելգիայում Արցախի հետ
ֆրանսախօս, ինչպէս նաեւ հոլանդախօս բարե
կամութեան խմբերը շնորհաւ որական նամակներ
ուղղեցին Արցախի նորընտիր նախագահ Արայիկ
Յարութիւնեանին: Նամակում նրանք նշում էին, որ
շատ լաւ գործնական յարաբերութիւններ էին հաս
տատել Արցախի նախկին իշխանութիւնների հետ
նկար 11

եւ իրենց պատրաստակամութիւնն են յայտնում
համագ ործակցութեան բարձր մակարդակը պահ
պանել Արցախի նորընտիր իշխանութիւնների հետ

ծեց Եւրոխորհրդարանում՝ խորհրդարանական

եւս: Բարեկամութեան երկու խմբերի անդամ
ն երը

ներին հաւաստի տեղեկութիւններ հաղորդելով

նաեւ շեշտում էին, որ Արցախի ընտրւած ներկայա

պատերազմի, վարձկան ահաբեկիչների, Թուր

ցուցիչների մասնակցութիւնը հակամարտութեան

քիայի եւ Ադրբեջանի վայրագ ռազմական յանցա

կարգաւ որման բանակցութիւններին անհրաժեշտ է

գոծութիւնների եւ ստեղծւած հումանիտար աղէտի

եւ վճռորոշ: Նրանք նաեւ ափսոսանք էին յայտնում,

վերաբերեալ:

որ համաճարակի պատճառով չեն կարողացել ֆի

Գրասենեակը նաեւ ակտիւ կերպով մասնակցեց

զիկապէս ներկայ գտնւել ընտութիւններին, քանի

հայկական ցոյցերի կազմակերպմանը, Բրիւսէլում

որ Եւրոպայի Հայ Դատի գրասենեակի կազմակեր

տեղ ի ունեցած երկու ցոյցերի ընթացքում գրասե

պած դիտորդական առաքելութիւնը, ինչպէս նշւեց,

նեակի ներկայացուցիչները հանդէս եկան ելոյթ

ցաւօք չեղարկւել էր:

ներով: Գրասենեակի հրաւէրով ցոյցերին մասնակ

Հայ Դատի Բելգիայի յանձնախումբը մեծ դերա

ցեցին Բելգիայում Արցախի հետ ֆրանսախօս եւ

կատարում ունեցաւ ինչպէս պատերազմի ընթաց

ֆլամանդական բարեկամութեան խմբերի անդամ

քում, այնպէս էլ յուլ իս ամսին սահմանային լարման

ները, ինչպէս նաեւ Եւրոխորհրդարանի պատգա
մաւ որներ՝ Ֆրանսուա Ալֆոնսին, Պիտէր Վան Դա
լենը եւ Կոստաս Մաւրիդէսը, որոնք հանդէս եկան
ելոյթներով եւ իրենց աջակցութիւնը յայտնեցին
հայութեանը:
Նոյեմբերի 10-ին Եւրոպայի Հայ Դատի գրասե
նեակի զինադադարի յայտարարութեան կապակ
ցութեամբ տարածեց յայտարարութիւն, որով մեր
Արդէն նոյեմբերի 14-ին եւրոպահայ աւել ի քան
100 կազմակերպութիւններ կոչ արեցին ԵԱՀԿ Մինս
կի խմբի համանախագահներին կրկին ներգրաււել
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ժեց ընդ ունել այդ յայտարարութեան դրոյթները։

նկար 13

Հայ Դատի Եւրոպայի յանձնախումբ/Բրիւսէլի գրասենեակ

կան խորհրդարանն ընդ ունեց մի բանաձեւ, որում
դատապարտում է Ադրբեջանի ռազմական գոր
ծողութիւնները, քննադատում է Թուրքիային՝ իր
մասնակցութեան եւ ջիհադիստ վարձկանների

նկար 14

տարածաշրջան տեղափոխելու համար: Բանաձեւի

օրերին Բրիւսէլում անցկացւած ցոյցերի կազմա
կերպման գործում։

նախաբանում

հանգամանալ ից

ներկայացւ ում է

Արցախի Հանրապետութեան եւ հակամարտու
թեան բաւականին լաւ ներկայացւած նախապատ
ւութիւնը (նկար 12):
Բելգիայի Դաշնային խորհրդարանը պատե

Ռազմական գործողութիւնների ընթացքում Բել

րազմի վերաբերեալ բանաձեւ ընդ ունեց միայն

գիայում Արցախի հետ բարեկամութեան ֆրան

յունւարի 21-ին, թէեւ գործընթացը սկսւել էր բաւա

սախօս շրջանակը յայտարարութիւն տարածեց՝

կանին վաղ: Բանաձեւի համահեղ ինակներից մէկը

շնորհաւ որելով 29 տարւայ կայուն եւ ակտիւ ժո

Ժորժ Դալեմանն էր, ով Եւրոպայի Հայ Դատի գրա

ղովրդավարութեան համար «ինչը տարածաշրջա

սենեակի միջոցով պատերազմի վերջին օրերին

նային խաղաղութեան համար լուրջ ներդրում է»:

այցելել էր Արցախ:

Շնորհաւ որական հրապարակում
ն եր են կատարել

Այս բարեկամութեան խմբերի հետ սերտ հա

նաեւ Բելգիայի Սենատի եւ Ֆլամանդական Խորհր

մագ ործակցութեան արդիւնքում, բելգիական ամե

դարանի մի շարք անդամ
ն եր։

նաազդեցիկ օրաթերթերում երեք բաց-նամակ

Արցախի ժողովրդի դէմ սանձազերծած պատե

հրապարակւեց՝ ի պաշտպանութիւն Արցախի եւ

րազմի առաջին օրերին գրասենեակի ջանքերով

հայ ժողովրդի: Դրանցից մէկը ստորագրւած էր

Արցախի հետ Բելգիայի երկու բարեկամութեան

մէկ տասնեակից աւել ի հասարակական, քաղա

խմբերը հանդէս եկան յայտարարութիւններով՝

քական գործիչների, լրագրողների, դասախօսների

իրենց մտահոգ ութիւնը յայտնելով մասնաւ որա

կողմից:

պէս

խաղաղ

բնակչութեանը

թիրախաւ որելու

Հայ Դատի յանձնախմբի ջանքերով 32 ֆրան

Ադրբեջանի մարտավարութեան եւ համակար

սախօս բելգիական քաղաքական եւ հասարակա

տութիւնում Թուրքիայի անթոյլատրել ի ներգրաւ

կան գործիչներ Բելգիայի ամենահեղ ինակաւ որ

ւածութեան առնչութեամբ: Պատերազմի ընթաց

պարբերաթերթի մէջ հրապարակեցին յայտա

քում այս երկու խմբերի, մասնաւ որապէս նրանցում

րարութիւն, ըստ որի միջազգային հանրութեան

ընդգրկւած պատգամաւ որների հետ աշխատանքի

կողմից Արցախի Հանրապետութեան ճանաչումը

շնորհիւ հոկտեմբերի 15-ին Բելգիայի Ֆլամանդա

նախապայման է եւ ամենաարդիւնաւէտ միջոցը
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խատանքի արդ իւնքում, տարբեր առաջատար
լրատւամիջոցներ

ներկայացնող

լրագրողների

երկու պատւ իրակութիւններ մեկնեցին Արցախ՝
լուսաբանելու

ադրբեջանաթուրքական

ոճրա

գործ ութիւնները եւ ներկայացնելու արցախցի

նկար 15

ների կացութիւնը: Գրասենեակի ջանքերով եւ
ու ղեկցութեամբ նաեւ բելգիական քաղաքական
գործիչների երկու խումբ մեկնեց Արցախ՝ պատե
րազմի ընթացքում եւ աւարտից յետոյ: Երկրորդ ը
ներկայ եւ նախկին քաղաքական գործիչներից
Արցախի բնակչութեան պաշտպանութիւնն ապա

կազմւած Արցախի հետ Բելգիայի ֆրանսախօս

հովելու համար: Նրանք կոչ էին անում Բելգիային եւ

բարեկամութեան խումբն էր, այցի ընթացքում

Եւրոմիութեանը յստակօրէն դատապարտել թուրք-

խմբի անդամ ներն իրենց պատրաստակամու

ադրբեջանական յարձակումը Արցախի վրայ:

թիւնը յայտնեցին ներդրում ունենալու տարբեր

Եւրոպայի Հայ Դատի գրասենեակի նախա
ձեռ ութեամբ եւ կազմակերպական ծաւալուն աշ
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ոլորտների վերակառ ուցման աշխատանքներում
(նկար 13-16):

Հայ Դատի Ռուսաստանի
յանձնախումբ/Մոսկւայի
գրասենեակ
Армянский Национальный
Комитет России
www.proarmenian.ru |

www.facebook.com/haydatmoscowoffice

ՀՅԴ Հայ Դատի Մոսկւայի գրասենեակի հովա

վեր բարձրացւած հարցերն ու Մոսկւայի գրասե

նու ներքոյ իրենց գործունէութիւնն են ծաւալում

նեակի եւ յանձնախմբի յանձնառութիւնները։ Քն

«Պրօ-Արմենիա» տեղեկատւական վերլուծական

նարկմանը, որին մասնակցում էին նաեւ մի շարք

կենտրոնն ու Հայ Դատի բարեկամ
ն երի ակումբ

գործընկերներ, որոշում կայացւեց ձեւաւ որել համա

ները։ Գրասենեակն ունի պաշտօնական կայքէջ,

գործակցային նոր հարթակ, որը պիտի ընդլայներ

իւթուբեան ալ իք, երիտասարդական կենտրոն եւ

գրասենեակի գործունէութեան շրջանակները։ Այս

տեսանկարահանման ստուդիա։ Մոսկւայի գրա

աշխատանքներին զուգահեռ հիմ
ն ադրւեց «Պրօ-

սենեակը 2020 թւականին ակտիւ գործունէութիւն է

Արմենիա» հեռուստաստուդիան, որը 2020 թւակա

ծաւալել ինչպէս Հայ Դատի օրակարգային խնդիր

նին հիւրընկալել է տասնեակ ռուս քաղաքական

ների լուծման, այնպէս էլ Ռուսաստանի Դաշնութիւ

գործիչների եւ նրանց հայամէտ դիրքորոշում
ն երը

նում հայութեան համախմբման եւ շահերի պաշտ

տարածել ռուսախօս հասարակութեան շրջանում,

պանութեան ուղղութիւններով։

լուսաբանել բազմաթիւ միջոցառում
ն եր եւ գործըն

Մասնաւ որապէս, 2020 թւականի յունւարի 28-ին

թացներ։ Հեռուստաստուդիային զուգահեռ գոր

գրասենեակի նախաձեռնութեամբ Մոսկւայում մեծ

ծարկւեց նաեւ www.pro-armenia.ru համառուսաս

շուքով նշւեց Հայոց Բանակի օրը, որին մասնակցե

տանեան երկլեզու տեղեկատւական պորտալը։

ցին ինչպէս ՌԴ տարբեր քաղաքներից, այնպէս էլ

Մարտ-ապրիլ ամիսներից սկսած Ռուսաստանի

Հայաստանից ժամանած հիւրեր։ Փետրւարի 27-

Դաշնութիւնում սահմանւեցին խիստ ինքնամեկու

ին գրասենեակի նախաձեռնութեամբ Սումգայի

սացման եւ անցագրային ռեժիմ
ն եր, ինչի հետե

թի զոհերի յիշատակին նւիրւած խաչքարի մօտ

ւանքով արտագնայ աշխատանքի մեկնած հա

կազմակերպւեց խնկարկման եւ պսակադրութեան

զարաւ որ հայրենակիցներ յայտնւեցին փողոցում,

արարողութիւն, նոյն օրը կազմակերպւեց ստորագ

առանց ապրուստի միջոցի եւ կացարանի։ Հայ

րահաւաք եւ թւով 12 դեսպանատներ ուղարկւեցին

Դատի գրասենեակը առաջին իսկ օրից իր բոլոր

Սումգայիթի ցեղասպանական ջարդերի դատա

ռեսուրսները ուղղեց խոցել ի վիճակում յայտնւած

պարտման պահանջագրեր։ Փետրւարի 28-ին Հայ

մեր հայրենակիցների յայտնաբերման, կացարա

Դատի Մոսկւայի գրասենեակում կազմակերպւեց

նով եւ սննդով ապահովման եւ, ի վերջոյ Հայրենիք

կլոր սեղան՝ «Սովորական ցեղասպանութիւն։ Սում

փոխադրման խնդիրների լուծմանը։ Այդ օրերին

գայիթի եւ Բաքւի Եղեռնագ ործութիւնները» խո

գրասենեակի կամաւ որները այն եզակի անձան

րագրով (նկար 1)։

ցից էին, ովքեր հերթապահութիւն էին սահմանել

Փետրւար ամսին Հայ Դատի Մոսկւայի կենտ

հաւաքակայանի վերածւած «Դոմոդեդ ովօ» օդա

րոնում կազմակերպւեց հանրային քննարկում, որի

նաւակայանում եւ օրական տասնեակ շահառու

ընթացքում ներկայացւեց Արցախում կազմակերպ

ների էին տեղափոխում ժամանակաւ որ կացա

ւած Հայ Դատի խորհրդաժողով ի արդիւնքները,

րաններ։

Աշխատանքների

արդիւնաւէտութիւնը
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բարձրացնելու նպատակով ՀԴ գրասենեակի եւ

հանրային կարծիքի ձեւաւ որման եւ հակահայկա

Հայ Օգնութեան Միութեան Մոսկւայի մասնաճիւղ ի

կան քարոզչութեան կանխման ուղղութեամբ։ Գոր

նախաձեռնութեամբ, հիմ
ն ադրւեց «Ապաւէն» հա

ծընկերութեան շրջանակներում ձեւաւ որւել է նաեւ

մառուսաստանեան բարեսիրական շարժումը, որը

տեղեկատւական-վերլուծական յանձնախումբ, որի

հումանիտար աջակցութիւն տրամադրեց սոցիա

կազմում ներգրաււել են մի շարք հեղ ինակաւ որ

լապէս անապահով աւել ի քան 500 ընտանիքների։

եւ ազդեցիկ փորձագէտներ։ Շնորհիւ կատարւած

Ապրիլ ի 24-ի նախընթաց շրջանում, թէեւ կա

աշխատանքների հնարաւ որ դարձաւ ռուսաստա

րանտինի պայմաններում հնարաւ որ չէր մասսա

նեան հանրութեանը ներկայացնել օբիեկտիւ տե

յական միջոցառում
ն երի անցկացումը, գրասե

ղեկատւ ութիւն իրադարձութիւնների վերաբերեալ

նեակը կազմակերպեց Հայոց Ցեղասպանութեան

եւ կանխել հակահայ դրսեւ որում
ն երը առաւելապէս

վերաբերեալ առցանց քննարկում, ինչպէս նաեւ

այն շրջաններում, որտեղ մեծ է ադրբեջանական

հարիւրաւ որ կամաւ որներ նամակներ յղեցին Ռու

համայնքի ազդեցութիւնը։

սաստանում Թուրքիայի դեսպանատանը՝ պահան

Այդ օրերին Մոսկւայում սկիզբ առած այսպէս

ջելով ճանաչում եւ հատուցում։ Այդ ակցիաներին

կոչւած «ծիրանեան պատերազմ» անունը կրող հայ-

մասնակցութիւն ցուցաբերեցին նաեւ բազմաթիւ

ադրբեջանական բախում
ն երը լուրջ վտանգ էին

ռուսաստանցի գործիչներ։

ներկայացնում վերաճելու ազգամիջեան բախում

Յունիս եւ յուլ իս ամիսներին Հայ Դատի Մոսկ

ների։ Արդէն իսկ տեղ ի էին ունեցել մի քանի բռնու

ւայի գրասենեակի նախաձեռնութեամբ հիմ
ն ադր

թիւններ հայերի նկատմամբ, հայերին պատկանող

ւեց Ռուսաստանի հայկական կազմակերպութիւն

անշարժ եւ շարժ ական գոյքերի վնասարարութիւն,

ների համագ ործակցութեան «Ալ իանս» հարթակը,

ատելութեան եւ բռնութեան քարոզ։ Ադրբեջանցի

որին իրենց մասնակցութիւնը բերեցին աւել ի քան

ներին պատկանող շուկաներում արգելւել էր հայ

քառասուն հասարակական-քաղաքական կազ

կական տաղաւարների աշխատանքը, հայկական

մակերպութիւններ եւ միութիւններ։ «Ալ իանս»-ի

ապրանքների վաճառքն ու հայկական պետհամա

կարեւ որ

հասարակական

րանիշերով մեքենաների մուտքը առեւտրի կենտ

դաշտի համախմբումն ու նոր գործիչների ի յայտ

րոններ։ Ադրբեջանի կողմից ուղղորդւ ող բռնու

բերումը, ինչպէս նաեւ հայկական շրջանակնե

թեան քարոզը տարածւ ում էր նաեւ իսլամադաւան

րում

այլ շրջանակներում եւ վտանգ կար, որ հայատեա

ձեռքբերում
ն երից էր

փոխադարձ

վերացումը։

անհանդ ուրժողականութեան

Համագ ործակցութեան

շրջանակ

ցութիւնը կարող է տարածւել նաեւ տարածքներում

ներում «Ալ իանս»-ի մասնակից կազմակերպու

եւ հասնել անկառավարել ի մասշտաբների։ Այդ օրե

թիւնների անունից կատարւել է ադրբեջանական

րին գրասենեակի պատասխանատուները ունեցել

ագրեսիան դատապարտող մի քանի քաղաքա

են մի շարք հանդիպում
ն եր ՌԴ իշխանութիւնների

կան յայտարարութիւններ, ինչպէս նաեւ Ռուսաս

ներկայացուցիչների հետ, զուգահեռաբար աշխա

տանի իշխանութիւններին ուղղւած կոչեր՝ կան

տանքներ են տարւել հայկական շրջանակների

խելու ադրբեջանական տարբեր շրջանակների
կողմից հայատեացութեան քարոզն ու ագրեսիւ
գործողութիւնները։ Իսկ Տաւ ուշեան դէպքերի ժա
մանակ տարածւել է ադրբեջանական ագրեսիան
դատապարտող երկու ուղերձ-յայտարարութիւն՝
տասնեակ

հայկական

կազմակերպութիւնների

ստորագրութեամբ։
Տաւ ուշեան

իրադարձութիւնների

ժամանակ

մասնակցել են բազմաթիւ քաղաքական հանդի
պում
ն երի, աշխատանքներ տարել Ռուսաստանում
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նկար 1

գրասենեակի եւ յանձնախմբի ներկայացուցիչները

Հայ Դատի Ռուսաստանի յանձնախումբ/Մոսկւայի գրասենեակ

հետ՝ նպատակ ունենալով կանխելու հնարաւ որ

մի քանի ուղղութիւններով՝ քաղաքական, տեղե

անկանխատեսել ի

իրաւական

կատւական, կազմակերպչական եւ հումանիտար։

աջակցութիւն ցուցաբերելու բախում
ն երի արդիւն

Տեղեկատւական ոլորտի աշխատանքների արդիւ

քում կալանաւ որւած երիտասարդներին, ինչպէս

նաւէտութիւնը բարձրացնելու նպատակով ներգ

նաեւ կազմակերպելու կանխարգել իչ միջոցառում

րաււեցին նաեւ կամաւ որներ, որոնք շուրջօրեայ

ներ բոլոր այն շրջաններում, որտեղ առկայ էր բա

ռեժիմով պայքարում էին ադրբեջանական եւ թուր

խում
ների բռնկման նոր վտանգ։ Այդ օրերին Հայ

քական ապատեղեկատւ ութեան դէմ եւ փորձում

Դատի գրասենեակը մշտապէս իր անվերապահ

պահպանել հաւասարակշռութիւնը։

զարգացում
ն երը,

աջակցութիւնն է ցուցաբերել ՀՀ դեսպանատան եւ

Արցախեան պատերազմից յետոյ գրասենեակը

Ռուսաստանի Հայերի միութեան կողմից տարւ ող

նոր թափով լծւեց Հայաստանի եւ Արցախի առջեւ

աշխատանքներին, փորձել է ընդհանուր օրակար

ծառացած խնդիրների, մասնաւ որապէս՝ ռազմա

գի շուրջ համախմբել հայկական կազմակերպու

գերիների, Արցախի կարգավ իճակի եւ Ռուսաս

թիւններին եւ գործիչներին։

տանից Արցախին աջակցութեան տրամադրման

Արցախեան պատերազմի մեկնարկից սկսած

հարցերի բարձրացման աշխատանքներին։ Զու

Հայ Դատի գրասենեակն ակտիւօրէն մասնակցեց

գահեռաբար աշխատանքներ են տարւել հայկա

Արցախի աջակցութեան միասնական շտաբի ձե

կան

ւաւ որման աշխատանքներին։ Հէնց առաջին իսկ

զարգացման, հայաշատ քաղաքներում հայկա

օրը ձեւաւ որւեց միասնական շտաբ, որը ամենօ

կան

րեայ ռեժիմով հանդիպում
ն եր էր կազմակերպում

հայկական կիրակնօրեայ դպրոցների ստեղծման

երեք հարթակներում՝ ՀՀ դեսպանատուն, Ռուսաս

ուղղութեամբ։

կազմակերպութիւնների
կազմակերպութիւնների

կարողութիւնների
հիմ
ն ադրման

եւ

տանի Հայերի միութիւն եւ Հայ Դատի Մոսկւայի

Գրասենեակը յատուկ ուշադրութիւն է դարձնում

գրասենեակ։ Հայ Դատի պատասխանատուներին

նաեւ հայապահպանութեան խնդիրներին, որոնց

վստահւեց կամաւ որների հաւաքագրման եւ Հա

լուծման համար ակտիւօրէն համագ ործակցում է

յաստան փոխադրման կարեւ որ աշխատանքը, որի

ինչպէս ՀՅԴ ռուսաստանեան կառոյցի, ուղեկից

արդիւնքում հարիւրաւ որ հայրենակիցներ հնա

միութիւնների, այնպէս էլ ռուսաստանեան մի շարք

րաւ որութիւն ստացան վերադառնալ Հայրենիք

հասարակական կազմակերպութիւնների հետ։ ՀՅԴ

եւ մասնակցել պաշտպանութեանը։ Հայ Դատի

Հայ Դատի Մոսկւայի գրասենեակի հովանու ներ

Մոսկւայի գրասենեակի ղեկավար Ներսէս Ներ

քոյ 2020 թ. մարտ ամսից գործում է «Լուսարձակ»

սիսեանին վստահւեց նաեւ միասնական շտաբի

կիրակնօրեայ դպրոցը, որն ունի աւել ի քան յիսուն

բարեգ ործական բաժնի համակարգ ումը։ Արցա

աշակերտ։ 2020 թւականից Հայ Դատի գրասենեա

խի առաջնագիծ ուղարկւեց հսկայական աջակ

կի օրակարգի կարեւ որագ ոյն հարցերից է հայաբ

ցութիւն (ուղարկւած ապրանքները չէին մնում պա

նակ գիւղերում եւ հայաշատ քաղաքներում հայոց

հեստներում, այլ ուղ իղ հասնում էին առաջնագծի

լեզու եւ գրականութիւն առարկաների ներառումը

ջոկատներին), Ռուսաստանի գրեթէ բոլոր շրջան

կրթական ծրագրերում, ինչպէս նաեւ Հայաստա

ներից առաքւած հումանիտար բեռները ինչպէս

նի եւ Ցեղասպանութեան մասին նիւթերի ներա

օդային, այնպէս էլ ցամաքային ճանապարհներով

ռումը ՌԴ-ում պատմութիւն առարկայի հանրակր

սեղմ ժամ
կ էտներում փոխադրւեցին Հայաստան։

թական, միջին մասնագիտական եւ ԲՈՒՀ-ական

Այդ օրերին նոյնպէս գրասենեակը աշխատում էր

ծրագրերում։
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Հայ Դատի Միջին Արեւելքի
յանձնախումբ/Բէյրութի
գրասենեակ
Armenian National Committee
of Middle East (ANCME)
www.ancme.net |

https://bit.ly/3C5yWFy

Հաշւի առնելով Միջին Արեւելքի վերջին տա

ժխտող մի շարք արտայայտութիւնների՝ Հայ Դատի

րիներու քաղաքական ապահովական եւ տնտե

Միջին Արեւելքի գրասենեակը հրապարակեց պա

սական բարդ իրավ իճակը եւ այդ կացութեան մէջ

տասխան հաղորդագրութիւն, որով ընդգծւեց, որ

հայկական գաղութներու պարզած ծանր իրադրու

սոցցանցերում վարձու օգտահաշիւների միջոցով

թիւնը՝ Հայ Դատի աշխատանքները դէմ-յանդիման

տարածւ ող յայտարարութիւնները կրօնական սադ

գտնուեցան յաւելեալ մարտահրաւէրներու առջեւ։

րանքներ հրահրելու եւ պատմական ճշմարտութիւ

Գլխաւ որ գաղութներու մէջ հայութեան թիւի
նօսրացումը եւ նիւթական դժւարութիւնները մէկ

Արցախի դէմ սանձազերծւած թուրք-ադրբեջա

կողմէ աւել ի հրամայական դարձուցին շրջանի մէջ

նական

Հայ Դատի աշխատանքներու աշխուժ ացումը, իսկ

ագրեսիայի յետեւ ում թաքնւած նպատակների,

միւս կողմէ պատճառ հանդիսացան, որ գրասե

պատերազմական յանցագ ործութիւնների եւ ռազ

նեակը չյաջող ի իր ծրագիրները ամբողջութեամբ

մական գործողութիւնների ընթացքի վերաբերեալ

իրականացնելու։

Միջին Արեւելքի գրասենեակը առաջին օրից հար

պատերազմի

մանրամասնութիւններին,

Հայոց Ցեղասպանութեան 105-րդ տարել իցի

ցազրոյցներ ունեցաւ արաբական եւ հայկական մի

առթիւ Հայ Դատի Միջին Արեւելքի գրասենեակի

շարք լրատւամիջոցների եւ տպագիր ու էլեկտրո

պատասխանատու Վերա Եագ ուբեանը տարբեր

նային մամուլ ի ներկայացուցիչների հետ (նկար 1, 2):

հարցազրոյցներ ունեցաւ «Արաբիա» «Սքայ Նիւզ»

Գրասենեակի կողմից կատարւել է մեծ ծաւալ ի

հեռուստաընկերութիւնների, ինչպէս նաեւ «Նա

տեղեկատւական աշխատանք, ինչ ի արդիւնքում

հար» առցանց հեռուստաընկերութեան հետ։

արաբալեզու շուրջ 20 լրատւական ծառայութիւն

պատասխան

Հայոց

Ցեղասպանութեան

նկար 1

պատմական իրողութիւնը սոցիալական ցանցերում

ների միջոցով ներկայացւել է հայկական կողմի
տեսակէտները։

նկար 2

Ի
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նը խեղաթիւրելու նպատակ են հետապնդ ում։

Հայ Դատի Կանադայի
յանձնախումբ
Armenian National Committee
of Canada (ANCC)
www.anccanada.org |

www.facebook.com/ArmenianNationalCommitteeofCanada

2020 թ. սկզբից ի վեր, տարբեր առիթներով Հայ

ջոցառման ընթացքում Հայ Դատի յանձ նախմ

Դատի Կանադայի յանձնախումբը կազմակերպել է

բին եւ ամբողջ կանադահայութեանը ու ղերձ

ներկայացուցչական

որոնց

յղեց վարչապետ Ջասթին Թրիւ դօն՝ ոգեկոչելով

մասնակցել են մեծ թւով կանադական պետական,

ցեղասպանութեան մէկուկէս միլ իոն նահատակ

քաղաքական եւ հասարակական գործիչներ։

ների յիշատակը եւ, առաջ ին անգամ, նշելով Օս

ընդ ունելութիւններ,

Փետրւարին, Սումգայիթի եւ Բաքւի ջարդերի յի

մանեան Թուրքիան որպէս ցեղասպանութեան

շատակման առթիւ, Կանադայի խորհրդարանում

ոճիրը գործ ած պետութիւն։ Վարչապետի ու ղեր

պատգամաւ որներ՝ Ֆայսալ Էլ Խուրիի, Պապ Սա

ձից բացի, յայտարարութիւններ արեցին խորհր

րոյայի եւ Էմմանուէլլա Լամբրոբուլոսի կողմից կա

դարանում ներկայացւած բոլոր կուսակցութիւննե

տարւել են յիշատակման յայտարարութիւններ։

րի ղեկավարները, նահանգային վարչապետները,

Արձանագրելով Արցախի Հանրապետութեան

ինչպէս նաեւ աւել ի քան 70 պատգամաւ որներ

համապետական ընտրութիւնների նախնական

ու նախարարներ՝ դաշնային եւ նահանգային

արդ իւնքները՝ Անկարայում Կանադայի դեսպա

մակարդակներից։

նութիւնը, ապրիլ 1-ին, առանց պաշտօնական

Մայիս 18-էն՝ 22 երկարող շաբաթը, Հայ Դատի

Օտտւաւայի գիտութեան, «twitter»-ի իր միկրոբ

յանձնախումբը յայտարարեց Արցախեան զօրակ

լոգ ում, յայտարարութեամբ մերժել էր Արցախի

ցութեան շաբաթ (նկար 1)։ Կորոնավ իրուսի ստեղ

ազատ եւ արդար ընտրութիւնների իրաւական

ծած սահմանափակում
ն երուն պատճառով տեղ ի

վաւերականութիւնը։

յայտարարու

չունեցան ֆիզ իկական միջոցառում
ն եր, սակայն

թեամբ դեսպանութիւնն իր համերաշխութիւնն էր

առցանց դրութեամբ սփռւեցան տարատեսակ քա

Տարած ւած

յայտնել Ադրբեջանի տարածքային ամբող ջակա
նութեանը եւ չէր նշել Արցախի ժողովրդ ի ինքնո
րոշման իրաւ ունքը։ Այս ուղղութեամբ, Հայ Դատի
Կանադայի յանձ նախումբը բողոքի համապե
տական ալիք բարձրացրեց եւ մի շարք խորհր
դակցութիւններից յետոյ, Կանադայի արտգ ործ
նախարար Ֆրանսուա Ֆիլ իպ Շամպայնը Հայ
Դատի յանձ նախմբին յղեց յատուկ նամակ, որ
տեղ նշւում էր Կանադայի աջակցութիւնը ժողո
վուրդների ինքնորոշման իրաւ ունքին։
Ապրիլ ի 24-ին, կազմակերպմամբ Հայ Դատի
նութեան 105-րդ տարել իցի առցանց ոգեկոչում,
որն ունեցաւ առաւել քան 20.000 մասնակից։ Մի

նկար 1

յանձնախմբի, տեղ ի ունեցաւ Հայոց Ցեղասպա
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րոզչական նիւթեր, որոնք օգտագ ործւեցան ներ

եղաւ ապահովել մեծ թւով դատապարտող յայ

քին եւ արտաքին սպառման համար։

տարարութիւններ՝

խորհրդարանականների

եւ

Հայ Դատի Կանադայի յանձնախումբը եւ Կա

այլ բարձրաստիճան պաշտօնեաների կողմից։

նադայի յունական Կոնգրեսը, յունիսի 30-ին, հա

Այս շարքում խիստ ուշագրաւ է, Կանադայի Պահ

մատեղ նամակ ուղարկեցին Կանադայի մեծա

պանողական կուսակցութեան ղեկավար Անդրիւ

գոյն ռազմարդիւնաբերական ընկերութիւններին՝

Շիրի հայամէտ եւ հասցէական յայտարարութիւ

կոչ անելով նրանց, որ դադարեցնեն Թուրքիայի եւ

նը։ Քարոզ չական առ ումով եւս, հնարաւ որ եղաւ

Ադրբեջանի հետ զէնքի եւ ռազմական նշանակու

կանադական լրատւամիջոցներում ապահովել մի

թեան արտադրանքի առեւտուրը։

շարք հայանպաստ յօդւածներ եւ հարցազ րոյցներ։

Հաշւ ի առնելով յուլ իսի ընթացքում ՀՀ Տաւ ուշ ի

Հայ Դատի յանձախմբի ջանքերով, օգ ոստոսի

մարզում սահմանային ընդ հարում ները՝ Հայ Դա

26-ին, հնարաւ որ եղաւ ապահովել 260.000 դոլարի

տի յանձ նախումբը ծաւալեց հսկայական քաղա

նիւթական օժ անդակութիւն Հայաստանին՝ COVID

քական եւ քարոզ չական աշխատանք։ Հ նարաւ որ

19-ի դէմ պետական պայքարի համար։ Հարկ է
նկատել, որ նախապէս հաստատւած եւս 100.000
դոլարի չափով օժ անդակութիւն, նոյնպէս յատ
կացւեց Հայաստանին (նկար 2):
Օգ ոստոսին Հայ Դատի Կանադայի յանձնա
խումբը, համագ ործակցաբար ԱՄՆ Արեւմտեան եւ
Արեւելեան շրջանների Հայ Դատի յանձնախմբե
րի եւ Վաշինգտոնի գրասենեակի հետ, առցանց
յիշատակեց Սեւրի Դաշնագրի հարիւրամեակը
(նկար 3)։ Ամբողջ ամսւայ ընթացքում, սոցիալա
կան ցանցերի միջոցով սփռւեց համապատաս
մէկ առցանց քննարկում՝ Սեւրի դաշնագրի վաւե
րականութեան եւ իրաւական այժմէականութեան

նկար 3

նկար 2

խան քարոզչական նիւթեր, կազմակերպւեց նաեւ
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մասին։ Այդ նիւթերը անմիջապէս տրամադրւեցին

րի մօտ՝ ապահովելով մի շարք յաջողութիւններ,

կանադացի խորհրդարանականներին եւ մի շարք

մասնաւ որապէս.

պետական մարմիններին։ Հարկ է նշել, որ առաջին

̂ դաշնային, նահանգային եւ քաղաքային

անգամ Սեւրի դաշնագիրը, հարիւրամեակի առ

մակարդակներ ներկայացնող ընտրւած

թիւ, Հան Տոնկի կողմից յիշատակւեց Կանադայի

պաշտօնեաների կողմից կատարւեցին

խորհրդարանում։

տասնեակ հասցէական դատապարտող

ՀՀ

անկախութեան

վերականգնման

29-րդ

ամեակի առթիւ, սեպտեմբերի 21-ին հայ համայնքին

յայտարարութիւններ,
̂ խորհրդրանական ընդդիմադիր բոլոր

շնորհաւ որական ուղերձ յղեց Կանադայի վարչա

կուսակցութիւնների կողմից համեմատա

պետ Ջասթին Թրիւդօն, հայ համայնքը շնորհաւ ո

բար հայանպաստ յայտարարութիւններ,

րանքներ ստացաւ նաեւ կանադական հասարա

̂ Կանադա-Հայաստան եւ Կանադա-Ար
ցախ խորհրդարանական խմբակցութիւն

կական-քաղաքական մի շարք գործիչներից։

ների կողմից դատապարտման հասցէա

Արցախեան պատերազմ

կան յայտարարութիւններ (նկար 4),
̂ թուրքական անօդաչու սարքերի վրայ տե

չական ներգրաւմամբ սանձազերծ ւած ադրբե

ղադրւած կանադական արտադրութեան

ջանաթուրքական ագրեսիայով պայմանաւ որւած

տեսանկարահանման եւ թիրախաւ որման

Կա
նա
դա
յի ամ
բողջ հայ հա
մայնքն ու Հայ Դա

արտադրանքի առկայութիւնը բացայայ

տի յանձնախումբը արագ մէկտեղեցին ուժերը եւ

տելուց յետոյ՝ Կանադայի կողմից նշեալ

սկսեցին օգտագ ործել քաղաքական ու քարոզ

ապրանքների արտահանման դադարեց

չական բոլոր հնարաւ որ լծակները։ Հայ Դատի

ման որոշում։ Այս ուղղութեամբ պետական

շրջանային եւ տեղական մարմինները կարողա

հետաքննութեան մեկնարկ (նկար 5),

ցան տարատեսակ քաղաքական ու քարոզ չա

̂ Քւեբեկի եւ Օնտարիոյի խորհրդարաննե

կան նախաձեռնութիւններ կեանքի կոչել, ունե

րի կողմից Հայաստանին ու հայ ժողովր

ցան առաւել քան 100 հանդ իպում ներ։ Կատարւած

դին զօրակցութիւն յայտնող բանաձեւերի

հսկայական աշ խատանքի արդ իւնքում հնարա

ընդ ունում,

ւոր եղաւ հայութեան ձայնը լսել ի դարձնել թէ՛ քա

նկար 4

ղաքական, եւ թէ՛ քաղաքացիական շրջանակնե

̂ Քւեբեկի Լաւալ քաղաքի կողմից Արցախի
անկախութեան ճանաչում,

նկար 5

Սեպտեմբերի 27-ից, Արցախի դէմ ահաբեկ
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ճանաչող բանաձեւի նախագիծ, որը սա
կայն անյաջողութեան մատնւեց,
̂ դաշնային խորհրդարարանի Արտաքին
յարաբերութիւնների յանձ նաժողով ի որո
շում՝ Կանադայի կողմից Թուրքիա զէնքի
մատակարարման վերաբերեալ ընդ ուն
ւած որոշումն երի շուրջ յատուկ հետաքն
նութիւն անցկացնելու վերաբերեալ,
̂ ամենշաբաթեայ կտրւածքով բողոքի բազ
մատեսակ միջոցառումն երի անցկացում
Կանադայի խոշոր քաղաքներում,
Վերոնշեալ բոլոր աշխատանքներին զուգահեռ՝
նկար 6

Հայ Դատի Կանադայի յանձնախումբն օգտագ որ

̂ Կանադայի կողմից 400.000 դոլարի օժ ան

տան-Կանադա յարաբերութիւնների զարգացման,
Ղարաբաղեան հիմ
ն ախնդրի կարգաւ որման, Հա

դակութիւն Արցախում Կարմիր Խաչի

յոց Ցեղասպանութեան ճանաչման եւ կարեւ որ այլ

միջազգային կազմակերպութեան աշխա

թեմաների շուրջ՝ մշտապէս համագ ործակցելով

տանքների համար (նկար 6),

տեղական մարմինների եւ քոյր կազմակերպու

̂ առաջին անգամ, Կանադայի Սենատում
ներկայացւեց Արցախի անկախութիւնը
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ծեց լաբբինգի աւանդական միջոցները՝ Հայաս

թիւնների հետ։

Հայ Դատի Աւստրալիայի
յանձնախումբ
Armenian National Committee
of Australia (ANC-AU)
www.anc.org.au |

www.facebook.com/ancaustralia

Հայ Դատի Աւստրալ իայի յանձ նախումբը հիմ

Կայուն Հայաստան

նականում կենտրոնացել է Հայաստանի կայուն
յանձ նախմբի

առաջադրանքնե

2020 թ. Յուլ իսեան դէպքերի ընթացքում Հայ Դա

րի առանցքը եղել են Արցախի Հանրապետու

տի Աւստրալ իայի յանձնախումբը դիմեց Աւստրալա

թեան շահերի պաշտպանութեան եւ Հայոց Ցե

ցի պետական ու քաղաքական գործիչներին եւ հայ

ղասպանութեան

համայնքի բարեկամ
ն երին, որպէսզ ի վերջիններս

յանձ նախմբի
եղել

քաղաքական

ա) Յուլ իսեան ագրեսիա

ճանաչման

ուշադրութեան

Հայաստան-Աւստրալ իա

յարաբերութիւնները։

աշ խատանքները.
կենտրոնում

են

դատապարտեն ադրբեջանական գործողութիւն

միջպետական

ները եւ համերաշխութիւն յայտնեն Աւստրալահայ
համայնքին։ Արդիւնքում՝ Աւստրալ իա-Հայաստան

նկար 1

զարգացմանը միտւած աշխատանքների վրայ,
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միջխորհրդարանական բարեկամութեան խմբի

Նախաձեռնութիւնների լայն շրջանակի շնորհիւ

համանախագահներ Թրենթ Զիմերմանը եւ Ջօ

յանձնախուբը, Աւստրալահայ գաղութի անունից

Ֆիցգիբենը համատեղ յայտարարութեամբ խստօ

փոխգ ործակցում է հայ եւ Աւստրալ իացի օրէնս

րէն դատապարտեցին Ադրբեջանի գործողութիւն

դիրների հետ։ Յանձնախումբը կազմակերպել է

ները (նկար 1)։ Ադրբեջանի քաղաքականութեան

բազմաթիւ

դատապարտման գործընթացներ սկսւեցին նաեւ

որոնց մասնակցել են Հայաստան-Աւստրալ իա

նահանգային խորհրդարաններում։

միջխորհրդարանական յանձնաժողով ի անդամ

քննարկում
ն եր

եւ

հանդիպում
ն եր,

ներն ու քննարկել փոխադարձ հետաքրքրութիւն
բ) Պայքար COVID-ի դէմ

ներկայացնող հարցեր։

Յունիսի վերջ ին, Հայ Դատի Աւստրալ իայի
յանձ նախումբը սկսեց իրականացնել «#Combat-

Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչում

covid in Armenia» ծրագիրը՝ փորձելով մեղմել հա
մաճարակի հետեւանքով Հայաստանում ստեղծ

ա) Արդարութեան միացեալ

ւած առ ող ջապահական իրավ իճակը։ Այս ծրագրի

նախաձեռնութիւն

շրջանակում յանձ նախումբը սերտօրէն համագ որ

2020 թ. փետրւարի 25-ին Աւստրալ իայի խորհր

ծակցեց ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարութեան

դարանում

Աւստրալահայ,

Ասորա-աւստրալ իա

հետ եւ ստացաւ այն անհրաժեշտ պարագանե

կան եւ Աւստրալ իա-յունական կոմիտէների միջեւ

րի ցուցակը, որի կարիքը ՀՀ առ ող ջապահական

Աւստրալ իայի խորհրդարանի սրահներից մէկում

համակարգն ունէր։ Սկսւած դրամահաւաքի ար

ստորագրւեց փոխըմբռման յուշագիր: Աւստրալ իա

դիւնքում Աւստրալահայ համայնքը հանգանակեց

ցի շուրջ 100 խորհրդարանականներ, քաղաքա

առաւել քան 45.000 դոլար (նկար 2)։ Բացի նիւթա

կան գործիչներ, դիւանագէտներ, գերատեսչական

կան օժ անդակութիւնից, Աւստրալահայ անւանի

պաշտօնեաներ, ակադեմիկոսներ, լրատւամիջոց

բժիշկների մի խումբ մեկնեց Հայաստան, տեղում

ներ եւ համայնքների ղեկավարներ հաւաքւել էին

օգնութիւն ցուցաբերելու համար։

ոգեկոչելու պատմական արդարութիւնը եւ համա
տեղ նպաստելու, որ Աւստրալ իան պաշտօնապէս

գ) Երկկողմ յարաբերութիւններ

ճանաչի հայերի, յոյների եւ ասորիների ցեղաս

Հայաստանի զարգացմանն ուղղւած՝ Հայ Դա

պանութիւնը՝ Օսմանեան Թուրքիայի կողմից։ Այս

տի Աւստրալ իայի յանձնախմբի աշխատանքնե

նախաձեռնութեամբ նաեւ աւստրալացի սենա

րը կենտրոնանում են Երեւանի եւ Կանբերայի

տորներից եւ պատգամաւ որներից պահանջւեց

միջեւ առողջ եւ արդիւնաւէտ յարաբերութիւննե

հաստատել իրենց աջակցութիւնը հայերի, ասո

րի հաս
տատ
ման եւ դրանց սպա
սարկ
ման վրայ։

րիների եւ յոյների ցեղասպանութիւնների ճանաչ
մանը՝ ստորագրելով «Արդարութեան միացեալ
նախաձեռնութեան»

հաստատումը:

Ներկայումս

աւստրալացի շուրջ 20 սենատորներ եւ նոյնքան էլ
պատգամաւ որներ միացել են սոյն նախաձեռնու
թեանը (նկար 3)։
բ) Համախմբւած աջակցութիւն
Հայ Դատի Աւստրալ իայի յանձ նախումբը ներ
կայացնում է հայ-աւստրալ իական հաւաքական
տեսակէտը

հանրային

քաղաքականութ եանը

նկար 2

վերաբերող մի շարք հարցերի վերաբերեալ, նե

34

րառեալ 1915 թ. Հայոց Ցեղասպանութ եան ճանա
չումը դաշնային մակարդակում։ Համավարակն

Հայ Դատի Աւստրալիայի յանձնախումբ

իր ազդեցութ իւնը թողեց պլանաւ որւած միջո

կան

ցառ ում ների վրայ եւ դրանց հիմ նական մասն

մարմինն էր 2020 թւականի ընթացքում, հանդէս

անցկացւեց առցանց, այդ թւում, Հայոց Ցեղաս

եկաւ Հայոց Ցեղասպանութիւնը ֆեդերալ մակար

պանութ եան

դակում ճանաչելու կոչով։

ոգեկոչման

ձեռնարկը։

Սակայն

դա չխանգարեց, որ Հայոց Ցեղասպանութ եան
ոգեկոչմանը

մասնակցեն

ռեկորդային

համայնքի

գլխաւ որ

ներկայացուցչական

Հայերի, յոյների եւ ասորիների ցեղասպանու

թւով

թեան ճանաչման կոչով հանդէս եկան նաեւ, Նոր

խորհրդարանականներ՝ դաշնային եւ նահան

Հարաւային Վէլս նահանգի Էկումենիկ խորհուրդը,

գային խորհրդարաններից ու այլ քաղաքական

որն ընդգրկում է թւով 16 եկեղեցիներ Նոր Հարա

գործ իչներ։

ւային Վէլս նահանգից եւ Աւստրալ իայի կենտրո

Հայոց Ցեղասպանութեան ոգեկոչումը աւստ

նական տարածքներից։

րալացի անւանի քաղաքական գործիչների, ֆե
դերալ սենատորների եւ պատգամաւ որների կող

գ) Ովքեր են մեզ դէմ

մից, ինչպէս նաեւ Նոր Հարաւային Վէլս նահանգի

Հայ Դատի Աւստրալ իայի յանձնախմբի ջանքե

վարչապետի ու նահանգի ողջ ղեկավարութեան

րը, յատկապէս Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչ

կողմից, Կանաբերայի պաշտօնական դիրքորոշ

ման աշխատանքներում լուրջ հակազդեցութեան

ման պահպանման համար շատ երերուն վիճակ

են հանդիպում թուրք դիւանագէտների եւ ընդհուպ

են ստեղծել։

թուրքական պետութեան ղեկավարութեան կողմից։
բացի,

Աւստրալ իա-հրէական

գործ ադիր խորհուրդը, որն Աւստրալ իայում հրէա

Յանձ նախումբը

ող ջունեց

Աւստրալ իայի

խորհրդարանի անդամ Ա դամ Սոմիւրեքի պաշ

նկար 3

Վերոգրեալ ից
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տօնազրկումը եւ աքսորումը Լէյբորիստական

դարանականներ, նահանգային վարչապետ եւ

կուսակցութիւնից, քանի որ նա աջակցել էր թուր

նահանգային

քական ծայրայեղ ազգայնական «Ուլ քու Օջաքլ

քապետ եւ խորհրդականներ, ակադեմիական

րի» կազմակերպութեանը, որն ըստ էութեան

եւ մտաւորական մարդ իկ, ինչպէս նաեւ մի շարք

պատկանում է «Գորշ գայլերին»։ 2014 թ. յունիսին

կրօնական եւ համայնքային հաստատութիւնների

Սոմիւրեքը երդմամբ միացել էր «Գորշ գայլերին»

ղեկավարներ:

վերջ իններիս Մելբորնի գրասենեակում։
Աւել ին, հետաքրքիր է, որ Ստոկհոլմում տեղա

խորհրդարանականներ,

քաղա

2020 թ. սեպտեմբերին Արցախի նկատմամբ
ադրբեջանաթուրքական

պատերազմի

սանձա

կայւած «Nordic Research Monitoring Network» (Nor-

զերծումից յետոյ, Հայ Դատի Աւստրալ իայի յանձ

dic Monitor) ընկերութիւնը հրապարակել էր փաս

նախումբը, համայնքի հետ լայն համագ ործակցու

տաթղթեր, որոնք ապացուցում էին, որ թուրքական

թեամբ, իրականացրեց մի շարք գործողութիւններ

արտաքին հետախուզական ծառայութիւնը լրտե

այդ թւում բողոքի ցոյցեր՝ Պերտ, Սիդնէյ, Կանբերա

սական գործունէութիւն է ծաւալում Աւստրալ իայում

քաղաքներում եւ այլուր։

եւ թիրախում ունեն Էրդ ողանի քննադատներին ու
ընդդիմախօսներին։

ա) Տեղեկացւածութեան բարձրացում

Այս բացայայտումը մանրամասն տեղեկութիւն

Հայ Դատի Աւստրալ իայի յանձ նախումբն իրա

ներ է տրամադրում Աւստրալ իական հասարա

կանացնում է մի շարք ծրագրեր եւ քարոզ չական

կական տրամադրութիւնները լրտեսական ցանցի

բնոյթի արշաւներ, որոնց նպատակն է բարձ

միջոցով Անկարային փոխանցելու վերաբերեալ,

րացնել

ինչը աւստրալ իական օրէնսդրութեան կոպիտ

շրջանակների տեղեկացւած ութեան մակարդա

ոտնահարում է։

կը Ղարաբաղեան հիմ նախնդրի, Հայաստանի

տեղ ի

հասարակական-քաղաքական

եւ Ադրբեջանի վերաբերեալ, յատուկ շեշտւ ում է

Արցախի Հանրապետութիւն/
2020 թ. պատերազմ

վերջնիս

հակաժ ողովրդավարական

բնոյթը։

Յանձ նախումբը սոցցանցերում նախաձեռնել է
#FriendsFridays

սոցիալական

մեդիայի

արշա

Հայ Դատի Աւստրալ իայի յանձ նախ ումբը

ւը, որն ընդգծում է ականաւ որ այն գործիչներին,

ներկայացնելով աւստրալ իահայութ եան

ով քեր հաստատել են իրենց անդամակցութիւնը

հաւաքական տեսակէտը՝ արդ իւնաւ էտ ու

Աւստրալ իայում «Արցախի բարեկամ
ն եր» ցանցին

թեամբ իրականացն ում է հայութ եան շա

(նկար 4):

հերի պաշտպան ութ եան աշխատանքներ,
յատկապէս Արցախի Հանրապետ ութ եան
ինքն որ ոշման իրաւ ունք ի եւ անկախ ու
թեան համատեքստ ում։ Յանձ նախ ումբը
յանձ նառ ու է շար ունակել խթանել Արցախի
եւ Աւստրալ իայի միջեւ յարաբեր ութ իւննե
րը, ինչպէս ֆեդերալ, այնպէս էլ նահան
գային մակարդակներ ում։
Այս ոլորտում յանձ նախմբի կարեւ որագ ոյն
ձեռքբերում ներից թերեւս առաջ ինը «Արցախի
բարեկամ ներ» ցանցն է, որի կազմում ընդգրկւած
են աւստրալացի առաւել քան 60 յայտնի քաղա
դաշնային գանձապետ եւ նախկին դեսպան, Ջօ
Հոուքին, դաշնային նախարարներ եւ խորհր
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նկար 4

քական գործիչներ, որոնց թւում` ԱՄՆ նախկին

Հայ Դատի Աւստրալիայի յանձնախումբ

Մեծ ծաւալով տարածւ ող քաղաքական յայտա

Աւստրալ իական

կանաչների

կուսակցութիւ

րարութիւններից բացի, յանձնախումբը քարոզչա

նը, որը երկրի խոշորագ ոյն քաղաքական միաւ ո

կան բնոյթի նիւթեր է տարածել Արցախի պատ

րումն  է, պատերազմի սկզբից օրեր անց Թուրքիա

մութեան եւ ներկայի վերաբերեալ՝ բարձրացնելու

յին եւ Ադրբեջանին յայտարարեց ագրեսորներ եւ

համար աւստրալ իական հասարակութեան տեղե

պահանջեց ռազմական գործողութիւնների անյա

կացւածութիւնը Արցախից։ Կարեւ որ աշխատանք է

պաղ դադարեցում (նկար 5):

կատարւել նաեւ միջազգային լրատւական գործա
կալութիւնների հետ։

Աւստրալ իայի խոշորագ ոյն՝ Նոր Հարաւային Վէլս
նահանգից ընտրւած խորհրդարանական Հուգ
Մըք Դերմոթը բաց նամակ գրեց Աւստրալ իայում

բ) Քաղաքական աջակցութիւն

Ադրբեջանի դեսպանին՝ խստօրէն քննադատելով

Հայ Դատի Աւստրալիայի յանձնախմբի գործողու

Արցախի նկատմամբ ագրեսիայի սանձազերծման,

թիւնների արդիւնքնում, 2020 թ. սեպտեմբերի 27-ից

ինչպէս նաեւ Հայաստանի Հանրապետութեան

Արցախի դէմ սանձազերծւած թուրք-ադրբեջանա

սահմանամերձ բնակավայրերի թիրախաւ որման

կան ագրեսիան Աւստրալիայի հասարակական-

համար։

քաղաքական կեանքում խիստ դատապարտման

Արդէն հոկտեմբերի 22-ին Նոր Հարաւային Վէլս

արժանացաւ։ Հայ ժողովրդին իրենց զօրակցութիւ

նահանգի խորհրդարանը, ձայների 61-2 յարաբե

նը յայտնեցին եւ ադրբեջանական ագրեսիան դա

րակցութեամբ ընդ ունեց Արցախի Հանրապետու

տապարտեցին մի շարք խորհրդարանականներ ու

թեան անկախութիւնը ճանաչող եւ Թուրքիայի ու

քաղաքական գործիչներ, ինչպէս ֆեդերալ մակար

Ադրբեջանի անօրինական գործողութիւնները դա

դակում, այնպէս էլ նահանգային։ Այս առումով յիշա

տապարտող բանաձեւ (նկար 6):

Թիմ Զիմերմանը եւ Ջոէլ Ֆիցգիբոնը, ով նախկինում

ջոցով Արցախին աջակցութիւնը Հայ Դատի յանձ

զբաղեցրել է Աւստրալիայի պաշտպանութեան նա

նախմբի համար լաւ հնարաւ որութիւն է Աւստրա

խարարի պաշտօնը։ Կարեւոր էին նաեւ Աւստրա

լիայի հասարակական-քաղաքական եւ պետական

լիայի խորհրդարանի ներկայացուցիչների պալատի

շրջանակներին դուրս հանել Ադրբեջանի եւ Թուր

անդամ
ն եր, պատգամաւորներ՝ Ջօ Ալեքսանդրի եւ

քիայի կողմից նենգափոխւած տեղեկատւ ութեան

Փօլ Ֆլեթչերի զօրակցութիւնները։

ազդեցութեան գօտուց։

նկար 6

Աւստրալ իացի քաղաքական գործիչների մի

նկար 5

տակման են արժանի դաշնային պատգամաւորներ՝
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գ) Համայնքային ակտիւ ութիւն, ներառեալ

ցոյց իրականացրեցին Ադրբեջանի դեսպանատան

մեդիալուսաբանում

առջեւ։ Հոկտեմբերի 24-ին եւ դեկտեմբերի 10-ին

Հայ Դատի Աւստրալ իայի յանձնախումբը մեծա

նոյնպէս անցկացւեցին բողոքի միջոցառում
ն եր։

պէս աջակցեց պատերազմի ընթացքում համայն

Վերջինն անցկացւել է Կանբերայում, Դաշնային

քային բոլոր նախաձեռնութիւններին, այդ թւում

Խորհրդարանի առջեւ։ Վարչապետ Ցքոթ Մորի

բողոքի հանրային միջոցառում
ն երին, որոնց մաս

սոնին յանձնւած նամակով, ցուցարարները բողո

նակցութիւնը, պայմանաւ որւած համավարակով,

քում էին կառավարութեան լռութեան դէմ։

սահմանափակւած էր 500 մարդ ով։

Բողոքի այս ցոյցերը լայնօրէն լուսաբանւել են

Հոկտեմբերի 6-ին, թւով 500 աւստրալահա

աւստրալ իական ամենաառաջատար լրատւամի

յեր, Սիդնէյից գնացին Կանբերրա, որտեղ բողոքի

ջոցներով, ինչպէս նաեւ համաշխարհային մի շարք
լրատւամիջոցների տեղական ծառայութիւնների

նկար 8
նկար 9

նկար 7

կողմից (նկար 7-10)։
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նկար 10

Հայ Դատի Աւստրալիայի յանձնախումբ

դ) Կառավարութեան աջակցութիւն

կորդային թւով՝ շուրջ 15.000 մասնակցութիւն ապա

ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործընթացին

հովեց։ Հաշւի առնելով արձանագրւած արդիւնքը,

Արտաքին գործերի նախարար Մարիս Փէյնը
վերահաստատեց Աւստրալ իայի կառավարութեան

2021թ. ոգեկոչման միջոցառումը հաւանաբար նոյն
պէս առցանց կանցկացւի։

աջակցութիւնը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործընթացին՝

2020-ի Արցախեան պատերազմի ընթացքում,

կարեւ որելով «մարդկանց հաւասար իրաւ ունքներն

հարիւրաւ որ Աւստրալացիներ մասնակցեցին Աւստ

ու ինքնորոշումը»՝ որպէս հակամարտութեան կար

րալ իայի Հայ Դատի յանձնախմբի #EndYourSilence

գաւ որման երեք հաւասար սկզբունքներից մէկը՝

սոցիալական արշաւին, որի նպատակն էր տարա

կայուն խաղաղութեան հասնելու համար։ Նախա

ծել Արցախի Հանրապետութեան վրայ Ադրբեջանի

րար Փէյնը հետագայում կոչ արեց ինչպէս Հայաս
տանին, այնպէս էլ Ադրբեջանին աջակցել ԵԱՀԿ
Մինսկի խմբի՝ տարածաշրջանում խաղաղութիւն
հաստատելու ջանքերին (նկար 11):

Արշաւներ սոցիալական մեդիայում
Հայ Դատի Աւստրալ իայի յանձնախումբը լայն
ծաւալով իրականացնում է սոցիալական տարբեր
արշաւներ, որոնք մի կողմից ներառում են ժաման
ցա
յին բնոյ
թին մօտ քննար
կում
ներ, միւս կող
մից
աւստրալ իական, միջազգային եւ հայաստանեան
լրատւական միջոցների հետ հարցազրոյցներ եւ
այլն։
յոց Ցեղասպանութեան ոգեկոչման կենտրոնական
միջոցառումը նոյնպէս առցանց անցկացւեց եւ ռե

նկար 11

Համավարակի պայմաններով թելադրւած՝ Հա
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յարձակում
ն երի մասին տեղեկութիւն ու տեղական

եւ հայերի հետագայ համագ ործակցութեան հնա

լրատւամիջոցներին յորդ որել դադարեցնել իրենց

րաւ որութիւնների վերաբերեալ (նկար 12)։

«մահացու լռութիւնը»:

Հայ Դատի Աւստրալ իայի յանձնախումբը նաեւ

Իւրաքանչիւր գրառման համար, որն ընդգր

մասնակցեց Ասորական ազգային խորհրդի կող

կում էր #EndYourSilence հեշթագը, յանձնախումբը

մից կազմակերպւած՝ ասորի նահատակների ոգե

5 դոլար նւիրաբերեց Համահայկական հիմ
ն ադ

կոչմանը նւիրւած առցանց միջոցառմանը, որի

րամին։ Արդիւնքում՝ յանձնախմբի նւիրատւ ութիւնը

ընթացքում ելոյթ ունեցան նաեւ հայկական, յունա

հիմ
ն ադրամին ընդհանուր առմամբ կազմեց 40.000

կան եւ ասորական համայնքի ներկայացուցիչներ,

դոլար:

քաղաքական գործիչներ եւ գիտնականներ։ Հայ
Դատի յանձնախմբի ներկայացուցիչը կարեւ որեց

Քաղաքական յարաբերութիւններ

յանուն արդարութեան համատեղ պայքարը շարու

Հայ Դատի Աւստրալ իայի յանձնախումբը ամուր

նակելու յանձնառութիւնը։

կապեր ունի Աւստրալ իայում բնակւ ող այլ էթ
նիկ համայնքների հետ եւ մի շարք ճակատներում
ներկայացնում է հայ համայնքին։ 2020 թ. սկզբին,
աւստրալ իա-կիպրական

համայնքի

Երիտասարդական ծրագրեր
Հայ Դատի Աւստրալ իայի յանձնախումբն իրա

հրաւէրով,

կանացնում է մի շարք ծրագրեր, որոնք երիտա

Հայ Դատի յանձնախումբը հանդիպում է ունե

սարդներին հնարաւ որութիւն են տալ իս ընդգրկւել

ցել Կիպրոսի խորհրդարարանի նախագահ Դի

Հայ Դատի Աւստրալ իայի գրասենեակի աշխա

միտրիս Սիլուրիսի հետ։ Հանդիպման ընթացքում

տանքներում՝ իւրաքանչիւրն իր կարողութիւնների

քննարկւեցին կարեւ որ հարցեր՝ Կիպրոսի հայ հա

շրջանակներում։ Այս առումով սերտ համագ ործակ

մայնքի դրական դերի, Կիպրոս-Հայաստան յա

ցութիւն է առկա համապատասխան կրթօջախնե

րաբերութիւնների, երկու ժողովուրդների համար

րի հետ, տարբեր ծրագրերով գրասենեակում աշ

թուրքական սպառնալ իքների, ինչպէս նաեւ Աւստ

խատում-սովորում են ոլորտային հետաքրքրութիւն

րալ իայում եւ ամբողջ աշխարհում կիպրացիների

ունեցող հայ երիտասարդներ (նկար 13)։ Երիտա
սարդներին հնարաւ որութիւն է տրւում ծանօթանալ
նաեւ Աւստրալ իայի պետական համակարգի, յատ
կապէս Դաշնային խորհրդարանի աշխատանքին։
Յատուկ միջոցառում
ն երով բարձրացւ ում է հա
մայնքային կեանքի հանդէպ ակտիւ ութիւն ցուցա
բերող երիտասարդների գիտել իքները հայութեա

40

նկար 13

նկար 12

նը վերաբերող ամենատարբեր հարցերում։

Հայ Դատի Աւստրալիայի յանձնախումբ
Օժանդակութեան արշաւներ

եւ Հայկական ռեսուրս կենտրոնի հետ շուրջ 4.000

2020 թ. օգ ոստոսի 4-ին Բէյրութի սոսկալ ի պայ

դոլար հանգանակեց Աւստրալ իական հրդեհնե

թիւնի հետեւանքների վերացման գործում օժ ան

րի հետեւանքների յաղթահարմանը օժ անդակելու

դակութիւն ապահովելու համար Հայ Դատի յանձ

նպատակով։

նախմբի ջանքերով հանգանակւեց 70.000 ԱՄՆ
դոլար։

Հայկական մասնագիտական ցանց

Հայ Դատի յանձնախմբի նախաձեռնութեամբ,

Հայ Դատի Աւստրալ իայի յանձնախմբի կա

Սիդնէյի հայկական կազմակերպութիւնները հան

րեւ որ նախաձեռնութիւններից մէկը «Հայկական

գանակեցին 5000 ԱՄՆ դոլար, որն ուղղւեց կորո

մասնագիտական ցանցի» (Armenian Proffession

նավ իրուսային հիւանդ ութիւնից բուժւ ող կանանց

al Network /APN) ստեղծումն  էր, որի նպատակն է

համար յատուկ կացարանների ստեղծմանը։

Աւստրալահայ համայնքում սոցիալապէս պատաս

Յանձնախումբը, մասնակցեց Հայ Օգնութեան

խանատու, համայնքային հարցերի վրայ կենտրո

միութեան արշաւին, եւ համագ ործակցաբար Հա

նացած մասնագէտների լայն, ուժեղ եւ ամուր ցան

մազգային հայ կրթամշակութային հիմ
ն ադրամի,

ցի ստեղծումը:

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի, Հայ երիտասարդաց դաշնակցութեան
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Ամերիկայի յանձնախումբ
(Արգենտինա, Ուրուգւայ,
Բրազիլիա)
Consejo Nacional Armenio de Sudamerica
www.cna.org.ar |

www.facebook.com/consejonacionalarmenio

Հայ Դատի Բուէնոս Այրեսի գրասենեակը

են եղել մի շարք խորհրդարանականների, քաղա

2020 թ. ընթացքում իրականացրել է բազ

քապետերի, Արգենտինայի Սոցիալ իստական կու

մակողմանի յարաբերական աշխատանք

սակցութեան նախագահի, Չիլ իի Սոցիալ իստական

ներ, ունեցել մեծ թւով հանդիպումն եր,

կուսակցութեան ներկայացուցչի, Արգենտինայում

իրականացրել բողոքի միջոցառումն եր։

ՄԱԿ-ի առաքելութեան համակարգ ող ի եւ մարդ ու

Յանձ նախմբի աշխատանքները տարածւել

իրաւ ունքների խորհրդականի հետ եւ այլն։ Արգեն

են նաեւ հարեւան երկրներում, մասնաւ որա

տինայի Ազգային ժողով ի, Սենատի, Բուէնոս Այ

պէս Գւատեմալայում եւ Մեքսիկայում։ Յանձ

րեսի Քաղաքային խորհրդի, ինչպէս նաեւ թւով 9

նախումբն իրականացրել է առաւել քան 15

քաղաքապետարաններին է յանձնւել հայութեան

հանդիպումն եր Հարաւ-ամերիկեան բարձ

Դատին առնչւ ող բանաձեւերի նախագծեր։

րաստիճան պաշտօնեաների հետ։

Կորիենտես քաղաքում Հայոց Ցեղասպանու

2020 թ. մայիսին Հայ Դատի Արգենտինայի

թեան յուշարձանի վերականգման առիթով՝ յանձ

յանձնախումբը հանդիպում
ն եր է ունեցել INADI-ի

նախումբը յունիս ամսին շնորհակալագիր յղեց

(Խտրականութեան, օտարատեացութեան եւ ցե

քաղաքապետին։

ղասպանութեան դէմ պայքարի ազգային ինստի

2020 թ. յուլ իսին Տաւ ուշեան սահմանային լա

տուտ) ներկայացուցիչ Վիկտորիա Դոնդայի հետ եւ

րում
ն երի ընթացքում Հայ Դատի Արգենտինայի

քննարկել փոխադարձ հետաքրքրութիւն ներկա

յանձնախումբը Ազգային ժողով ի, Բուէնոս Այրեսի

յացնող հարցերի լայն շրջանակ։ Հանդիպում
ն եր

Քաղաքային խորհրդի անդամ
ն երին ներկայացրեց
ստեղծւած իրավ իճակը եւ խնդրեց, որպէսզ ի վեր
ջիններս դատապարտեն Հայաստանի սահմաննե
րի վրայ ադրբեջանական յարձակում
ն երը։
Հարաւային Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախմ
բի կազմակերպմամբ՝ սեպտեմբերի 9-ին տեղ ի
ունեցաւ «Սեւրի պայմանագրի ստորագրումից 100
տարի անց» տարածաշրջանային համաժողովը,
որին մասնակցեցին իրաւ ունքի եւ հասարակական
գիտութիւնների դասախօս Օսկար Լոպէս Գոլդա
րասենան, արգենտինացի լրագրող Ժորժ Էլ իասը,

նկար 1

արգենտինացի լրագրող եւ ուսուցիչ Մարսելօ Տա
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բորդան եւ միջազգային յարաբերութիւնների բրա
զիլացի մասնագէտ Գուտեր Ռուդզ իտը (նկար 1)։

Հայ Դատի Հարաւային Ամերիկայի յանձնախումբ

Արցախի նկատմամբ ադրբեջանաթուրքական
պատերազմի սկզբից օրեր անց, հոկտեմբերի 1-ին
Հայ Դատի յանձնախումբը Հայաստանի դեսպա
նութեան առջեւ միացաւ ի զօրակցութիւն՝ հայ ժո
ղովրդին կազմակերպւած ցոյցին։
Հոկտեմբերի 3-ին, Հ. Յ. Դաշնակցութեան, Ար
գենտինայի Երիտասարդական միութեան, Հայ
օգնութեան, Համազգային հայ մարմ
ն ակրթական

նկար 3

յի եւ Ադրբեջանի դեսպանատներ՝ պահանջելով

նկար 4

իրականացւեց զանգւածային երթ դէպի Թուրքիա

նկար 2

եւ Պատանեկան միութիւնների կազմակերպմամբ
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Հայ դատի տարեգիրք 2020

անյապաղ դադարեցնել Արցախի եւ Հայաստանի

31-ի համամայրցամաքային բողոքի ակցիան, երբ

նկատմամբ ագրեսիան (նկար 2-4)։

Հարաւային Ամերիկայի բոլոր երկրներում գործող

Հայ Դատի Հարաւային Ամերիկայի յանձնա

հայ համայնքները համաձայնւեցին եւ նոյն ժամին

խումբը կարեւ որ ներգրաււածութիւն եւ մասնակ

իրականացրեցին բողոքի միջոցառում
ն եր իրենց

ցութիւն է ունեցել Արգենտինայի հայ համայնքի

երկրներում։

կողմից իրականացւած մի շարք բողոքի ակցիա

Նոյեմբերի 13-ին յանձնախումբը մասնակցեց

ների կազմակերպական աշխատանքներում եւ

Արգենտինայի Կաթող իկէ համալսարանի կողմից

իրականացման գործում (նկար 5-6)։

կազմակերպւած «Լեռնային Ղարաբաղ ի հակա

Հոկտեմբերի 8-ին, 10-ին, 19-ին, 27-ին եւ 31-ին
Արգենտինայում իրականացւել են բողոքի բազմա

մարտութիւն/Արցախ,

աշխարհաքաղաքականու

թիւն, պատմութիւն եւ իրողութիւն» բանավէճին:
Արցախի հակամարտութեան վերաբերեալ հա

քիայի, Ադրբեջանի եւ Իսրայէլ ի դեսպանատների

մապատասխան նիւթեր են ապահովւել ներքոդ

առաջ։ Աննախադէպ էր, յատկապէս հոկտեմբերի

րեալ լրատւական կայաններում.

նկար 6

նկար 5

մարդ ցոյցեր, աւտոերթեր։ Ցոյցեր են եղել Թուր
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Հայ Դատի Հարաւային Ամերիկայի յանձնախումբ

̂ 30/9 – Radio Gráfica (ռադիոկայան)

̂ 8/11 – Radio Futuro Rock - Զգացողու

̂ 8/10 – Radio 10 (ռադիոկայան)

թիւնների աշխարհ - Federico Vázquez

̂ 18/10 – C5N con Maria Belen Aramburu

(ռադիոկայան)

(Հեռուստաալ իք)
̂ 19/10 -«Արգենտինացիները պատերազմա
կան գօտում. Լեռնային Ղարաբաղ ի դէպ

̂ 13/11 – Իշխանութեան Գաղտնիքները - Ari
el Crespo (ռադիոկայան)
̂ 11/12 – Radio Cut - Սիրել միմեանց ազա

քը»: Հատւած: El Primer Café por Spotify

տութեամբ (ռադիոկայան)

(առցանց կայան)

ՀՅԴ «Արմենիա» պաշտօնաթերթի կողմից Հա

̂ 20/10 – TV Pública en vivo desde la Mar

յաստան ճամբորդած լրագրողներն իրենց տե

cha por el reconocimiento de Artsaj

ղեկութիւնները տարածեցին ոչ միայն հայկական

(Հեռուստաալ իք)

լրատւամիջոցներով, այլ նաեւ արգենտինական

̂ 22/10 – Radio La Boca (ռադիոկայան)

մի քանի ռադիոկայանների, հեռուստաալ իքնե

̂ 29/10 – Página 12 (Օրաթերթ)

րի, թերթերի հետ համագ ործակցելով։ Հնարա

̂ 6/11 – C5N — Luciana Rubinska

ւոր եղաւ Հարաւային Ամերիկայում Ղարաբաղեան

(ռադիոկայան)

հիմ
ն ախնդրի վերաբերեալ ապահովել պատշաճ
տեղեկացւածութիւն։
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Հայ Դատի Ուրուգւայի
յանձնախումբ
El Consejo Causa Armenia
del Uruguay
https://bit.ly/3c4sSCN

Ինչպէս Արցախեան նախորդ ընտրութիւնների

ղաքական կուսակցութիւնների հետ մեծ ծաւալ ի

պարագայում, Հայ Դատի Ուրուգւայի յանձնախում

աշխատանք տարւեց, որպէսզ ի վերջիններս դա

բը 2020 թ. ընտրութիւնների համար նոյնպէս նա

տապարտեն ադրբեջանական ագրեսիան։ Այս աշ

խատեսել էր ուրուգւայական դիտորդական առա

խատանքները պսակւեցին յաջողութեամբ։

քելութեան ժամանում Արցախ, ինչը համավարակի
պատճառով չեղարկւեց։

Ուրուգւայի խորհրդարանի երկու պալատնե
րի բոլոր անդամ
ն երին, ինչպէս նաեւ մամուլ ի մի

Հայոց Ցեղասպանութիւնն առաջինը ճանաչած

ջոցներին օգ ոստոսին յանձնւեց «Ապատեղեկատ

Ուրուգւայում արդէն 20 տարուց աւել ձեւաւ որւած մի

ւութիւն. Ադրբեջանի հիմ
ն ական արտահանման

աւանդ ոյթ կայ, ըստ որի Հայոց Ցեղասպանութեան

արտադրանքը» փաստաթուղթը, որն անկախ աղ

ոգեկոչման կենտրոնական ձեռնարկը բացւ ում է

բիւրներից ստացւած փաստերով բացայայտում է

խորհրդարանում՝ Ներկայացուցիչների պալատի

ադրբեջանական կեղծիքները։

նախագահի եւ Հայ Դատի յանձնախմբի կողմից։

Արդէն օգ ոստոսի 12-ին Հայ Դատի Ուրուգւայի

Սակայն, համավարակով պայմանաւ որւած, 2020-ի

յանձնախումբը հանդիպում ունեցաւ Սենատի Մի

ոգեկոչումն իր ձեւ ով այլ էր։

ջազգային

յարաբերութիւնների

յանձնաժողով ի

Հայ համայնքին ու Հայ Դատի յանձնախմբին

հետ եւ ներկայացրեց ադրբեջանական ագրեսիա

տեսաուղերձներ յղեցին եւ Հայոց Ցեղասպանու

յի բնոյթը, ընգծւեց հակամարտութեան վերսկսման

թեան հերթական տարել իցը ոգեկոչեցին Ուրուգ

վտանգը, ինչպէս նաեւ անդրադարձ կատարւեց

ւայի նախագահ Լուիս Լագաժէժէ Փօուն, Խորհր

Սեւրի դաշնագրի 100-ամեակին։

դարանի նախագահ Մարտին Լեման, ինչպէս նաեւ
երկրի փոխնախագահ Բեատրիս Արխիմօն։

Սեպտեմբերի 1-ին Հայ Դատի յանձնախմբի
անդամ
ն երը հանդիպում ունեցան Ուրուգւայի Ար

Նախագահ Փօուն իր ուղերձում նշել էր. «Այսօր

տաքին գործերի նախարարութեան քաղաքական

հայերի եւ ողջ մարդկութեան համար յիշողութեան

հարցերով տնօրէնի հետ։ Դրա ընթացքում ար

օր է: Ջերմօրէն գրկում եմ մեր հայ համայնքին, որն

ծարծւեց Ուրուգւայի կողմից Ղարաբաղեան հա

այնքան գործ է արել Հայ Դատին համար»։

կամարտութեան շրջանակում ներգրաււածութեան

Կառավարութեան եւ խորհրդարանի բոլոր կու

մեծացման անհրաժեշտութիւնը, ինչպէս նաեւ փո

սակցութիւնների տասնեակ անդամ
ն եր սոցցանցերի

խանցւեց Ուրուգւայի կողմից Արցախի Հանրապե

իրենց օգտահաշիւների միջոցով հրապարակեցին

տութեան ճանաչման համայնքային պահանջը։

Հայոց Ցեղասպանութեան ոգեկոչման ուղերձներ։
Իր հերթին՝ Հայ Դատի յանձնախումբը հրապա
րակեց տեսահոլովակ՝ «Հայոց Ցեղասպանութիւնը
1915-1923 մէկ րոպէի մէջ»։
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Արցախեան պատերազմ
Պատերազմի 44 օրերի ընթացքում Հայ Դատի
յանձնախումբը, իր կողմից տարւ ող քաղաքական-

Յուլ իս ամսին Տաւ ուշի վրայ ադրբեջանական

յարաբերական աշխատանքին զուգահեռ, նաեւ

յարձակում
ն երից յետոյ, Ուրուգւայում գործող քա

համայնքային այլ կազմակերպութիւնների հետ

Հայ Դատի Ուրուգւայի յանձնախումբ

միասնաբար մշակեց ընդհանուր ռազմավարու

իր աջակցութիւնը յայտնեց Արցախի Հանրապե

թիւն՝ նպատակ ունենալով հասնել Ուրուգւայի կող

տութեան ինքնորոշման իրաւ ունքի իրացմանը։

մից Արցախի Հանրապետութեան ճանաչմանը։
գործերի

28-ին

Ու ուրգւայի

նախարարութիւնը

Արտաքին

ռազմական

տանքների արդիւնքում նաեւ, Ուրուգւայի Սենա

գոր

տի կողմից միաձայնութեամբ ընդ ունւած բանա

ծողութիւնների վերաբերեալ տարածեց մի յայ

ձեւ ով դատապարտւեց Հայաստանի եւ Արցախի

տարարութիւն, որը որեւէ հասցէականութիւն չէր

վրայ կատարւած յարձակումն ու քաղաքացիական

պարունակում, մտահոգ ութիւն էր արտայայտւ ում

բնակչութեան ռմբակոծումը։ Դատապարտւեց նաեւ

տարած աշրջանում բռնութեան աճի կապակցու

պատերազմին Թուրքիայի կողմից հաւաքագրւած

թեամբ եւ այլն։ Բնականաբար, Հայ Դատի յանձ

վարձկանների մասնակցութիւնը (նկար 7)։

նախմ
բի եւ ամ
բողջ հա
մայն
քի հա
մար այդ յայ
տարարութիւնը

տւեց։

տապալւեց «ՕՐԴ» համալսարանում նախատես

աշխատանքի

ւած «Էրդ ողանի ժամանակաշրջանի Թուրքիա

արդիւնքում, այդ թւում Ուրուգւայի նախագահ Լա

յի արտաքին քաղաքականութիւնը» միջոցառման

գաժէի հետ ունեցած ուղ իղ կապի միջոցով եւ իր

անցկացումը։

Յանձնախմբի

դժգոհութեան
կողմից

տարւած

տեղ իք

Հոկտեմբերի 11-ին, յանձնախմբի ջանքերով

յանձնարարութեամբ ԱԳ նախարարութիւնը հրա

Հոկտեմբերի 12-ին երկրորդ յայտարարութեամբ

պարակեց երկրորդ յայտարարութիւնը, նշելով թէ

հանդէս եկաւ Արցախի ուրուգւայցի բարեկամ
ն երի

Ուրուգւայը դատապարտում է հայ ժողովրդի դէմ

խումբը։ Վերջիններս իրենց զօրակցութիւնը յայտ

կատարւած յարձակում
ն երը։

նեցին Արցախի Հանրապետութեանը եւ անյապաղ

Սեպտեմբերի 28-ին յայտարարութեամբ հան
դէս եկաւ «Արցախի ուրուգւայցի բարեկամ
ն երի

հրադադարի ու բանակցութիւնների վերսկսման
կոչ արեցին։
Արդէն հոկտեմբերի 14-ին յայտարարութեամբ

ծային յարձակումը՝ հրադադարի կոչ արեց։ Խումբն

հանդէս եկաւ Ուրուգւայի Պատգամաւորների պա

նկար 7

խումբը» եւ խստօրէն դատապարտելով զանգւա

նկար 8

Սեպտեմբերի

Հայ Դատի Ուրուգւայի յանձնախմբի աշխա
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նկար 9

Հայ դատի տարեգիրք 2020

լատը։ Վերջինս դատապարտեց քաղաքացիական

նաեւ «Միջելինի» հիմ
ն ադրամի ներկայացուցիչ Սե

բնակավայրերի ռմբակործումն ու Թուրքիայի կողմից

սիլիա Միջելինին եւ «Հրայր Մարուխեան» հիմ
ն ադ

վարձկանների հաւաքագրումն ու նրանց մասնակ

րամի ներկայացուցիչ Մարիօ Նալբանդեանը։

ցութիւնը պատերազմական գործողութիւններին։
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Գիրքը վերաբերում է Ուրուգւայում Հայ Դատի

Խիստ յատկանշական է հոկտեմբերի 28-ին Ու

գործունէութեանը, յատկապէս Ցեղասպանութեան

րուգւայի նախկին չորս նախագահների համատեղ

ճանաչման գործընթացին։ Գրքի ֆինանսաւ որումն

յայտարարութիւնը, որով նրանք իրենց զօրակցու

իրականացւել է «Հրայր Մարուխեան» հիմ
ն ադրա

թիւնն ու պաշտպանութիւնն էին յայտնում Հայաս

մի կողմից, իսկ հետազօտական աշխատանքը

տանին։ Յայտարարութիւնը ստորագրել էին նախ

կատարել է «Ջելմար Միջել ին» հիմ
ն ադրամը։ Հե

կին նախագահներ Խուլ իօ Մ. Նակգինեթթին, Լուիս

տազօտութեան 200 օրինակներ բաժ անւել են կա

Ալբերտօ Լակաժէ դէ Հերրերան, Դամարէ Վասգե

ռավարութեան, խորհրդարանի, համալսարաննե

սը եւ Խոսէ Մուխիգան (նկար 8):

րի, գրադարանների, լրագրողների միջեւ։

Դեկտեմբերին, կայացաւ «Հայ Դատը Արարատի

«Արցախի ուրուգւայցի բարեկամ
ն եր» խմբի ան

եւ Ուրուգւայի միջեւ. մի ճանաչման պատմութիւն»

դամ, մարդ ու իրաւ ունքների եւ միջազգային իրա

գրքի առցանց շնորհանդէսը, որին մասնակցեցին

ւունքի մասնագէտ դոկտ. Օսկար Լոբես Կուլտա

Ուրուգւայի գործող նախագահն ու փոխնախագահը,

րասենանի կողմից հեղ ինակւած «Հայոց մշակոյթի

Ուրուգւայի Հանրապետական համալսարանի ռեկ

ցեղասպանութիւնը» գիրքը անգլերէն հրատարա

տոր Ռիկարդօ Ալին, գրքի հեղինակներ՝ Խորարդօ

կելու ուղղութեամբ տարւել են անհրաժեշտ աշխա

Գաեդանօն, Սալւադոր Նաւեսը եւ Մաուրիսիօ Ռոդ

տանքներ։ Ձեռնարկի հովանաւ որն է «Խաչիկ Պա

րիգեսը (նկար 9)։ Շնորհանդէսին մասնակցում էին

պիկեան» հիմ
ն ադրամը։

Հայ Դատի Բրազիլիայի
յանձնախումբ
Causa Armenia - CNA Brasil
Հայ Դատի Բրազ իլ իայի յանձնախմբի կողմից
իրականացւած քաղաքական-յարաբերական աշ
խատանքների արդիւնքում 44-օրեայ պատերազ
մի ընթացքում Հայ ժողովրդին զօրակցութեան
խօսքեր են յղել եւ ադրբեջանա-թուրքական յան
ցաւ որ գործողութիւնները դատապարտել Բրա
զիլ իայի խորհրդարանի, Սան Պաուլօ եւ Օսասգօ
քաղաքների քաղաքային խորհրդարանի անդամ
ներ, մտաւ որականներ, ակադեմիական գործիչներ։
Յանձնախումբը կազմակերպել է բողոքի ցոյցեր եւ
քարոզչական բնոյթի տարբեր միջոցառում
ն եր:
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Հայ Դատի Լիբանանի
յանձնախումբ
Armenian National Committee
of Lebanon (ANCL)
www.anclebanon.org |

www.facebook.com/ANCLebanon

Սիրիայի Հանրապետութեան խորհրդարանի
կողմից Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանաչող բա

յոց Ցեղասպանութեան ճանաչումն ու Օսմանեան
Կայսրութեան դատապարտումը։

նաձեւի ընդ ունումից յետոյ, Հայ Դատի Լիբանանի

Լիբանանի Հայ Դատի մարմինը 2020 թ. մարտի

մարմինը, հաղորդագրութեամբ ողջունեց բանա

6-ին կազմակերպեց «Արցախի Հանրապետութիւ

ձեւի միաձայն ընդ ունման փաստը։

նը՝ լիբանանցիների վկայութեամբ» (նկար 2) խո

ՀՅԴ Լիբանանի Հայ Դատի մարմինը 13 փետր

րագրով զրոյց-հաւաքը, որին մասնակցում էին

ւար 2020-ին լիբանանեան լրատւամիջոցներին

ներկայ ու նախկին նախարարներ, պատգամաւ որ

մի հաղորդագրութիւն յղելով ողջունեց Սիրիայի

ներ, լիբանանեան քաղաքական կուսակցութիւննե

խորհրդարանի կողմից Հայոց Ցեղասպանութիւնը

րի ներկայացուցիչներ, մտաւ որականներ, խմբա

ճանաչող բանաձեւի միաձայնութեամբ որդեգրու

գիրներ եւ լրագրողներ։ Օրւայ բանախօսներն էին՝

մը: Արդէն փետրւարի 27-ին Հայ Դատի մարմինը

դոկտ. Մոհամմադ Նուրէդինը, դոկտ. Լէյլա Նիքոլան

ներկայացնող պատւիրակութիւնը՝ ՀՅԴ Լիբանանի

եւ հաղորդավար Հասսան Շամին, ովքեր ակա

Կենտրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ Յակոբ

նատեսի վկայութեամբ ներկայացրեցին Արցախի

Բագրատունու գլխաւ որութեամբ այցելեց Լիբա

Հանրապետութիւնը, որտեղ 2019 թ. հոկտեմբերին,

նանում Սիրիայի դեսպան Ալ ի Աբդել ին (նկար 1):

Հայ Դատի մարմ
ն ի հրաւէրով, մասնակցել էին «Pro

Հանդիպման ընթացքում Յակոբ Բագրատունին

Artsakh» ֆորումին։
Հայ Դատի Լիբանանի մարմինը վարել է ակտիւ

րանին՝ բարձր գնահատելով վերջնիս կողմից Հա

յարաբերական աշխատանքներ, մասնաւ որապէս

նկար 1

շնորհակալութիւն յայտնեց Սիրիայի խորհրդարա
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նկար 2

Հայ Դատի Լիբանանի յանձնախումբ

44-օրեայ պատերազմի ընթացքում, ինչպէս նաեւ

Անցած տարւայ ընթացքում Լիբանանում նկատ

դրանից առաջ ու յետոյ տասնեակ պաշտօնական

ւեց հակահայ յայտարարութիւնների եւ երեւ ոյթների

գրութիւններ են հասցէագրւել Լիբանանում գործող

աճ, ինչի կանխարգելմանը լծւեց նաեւ Հայ Դատի

այլ պետութիւնների դեսպանութիւններին՝ մասնա

Լիբանանի մարմինը։ Այդ շրջանակում Լիբանանում

ւորապէս Ուրուգւայի, Վրաստանի, Ռուսաստանի,

գործող թւով 18 դեսպանատների ուղարկւեցին հա

ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Չինաստա

մապատասխան հաղորդագրութիւններ:

նի դեսպաններին եւ Եւրոմիութեան պատւիրակու

Լիբանանի խորհրդարանի կողմից Հայոց Ցե

թեան ղեկավարին՝ բարձրացնելով հայութեանը

ղասպանութեան ճանաչման 20-րդ ամեակի առի

յուզող հարցերի լայն շրջանակ։

թով, Հայ Դատի մարմինը ստեղծեց եւ տարածեց

Հայ Դատի մարմինը նաեւ քաղաքական աշխա

վիդէոհոլովակ, որն ամփոփում էր Հայոց Ցեղաս

տանք է իրականացրել լիբանանցի քաղաքական

պանութեան ճանաչման գործընթացի դերակա

գործիչների եւ մտաւ որականների հետ, որպէսզ ի

տարների յուշերը։

հնարաւ որ լինի Լիբանանում ունենալ ադրբեջա

Հայ Դատի Լիբանանի մարմինը կայուն կապ է

նաթուրքական ագրեսիայի դատապարտման լայն

պահել եւ աշխատանքներ իրականացրել 2019 թ.

շրջանակ։

հոկտեմբերին Ստեփանակերտում կայացած «Pro

Այդ օրերին կատարւել է նաեւ մեծ ծաւալ ի քա

Artsakh» ֆորումին մասնակցած «Արցախի լիբա

րոզչական աշխատանք՝ փորձելով լիբանանեան

նանցի բարեկամ
ն եր» խմբի անդամ
ն երի հետ,

հասարակութեանը տրամադրել Արցախի շուրջ

որոնք պատերազմի ընթացքում հանրային եւ քա

զարգացում
ն երի վերաբերեալ օբիեկտիւ եւ իրա

ղաքական օժ անդակութիւն ցուցաբերեցին լիբա

կան տեղեկատւ ութիւն։

նանահայ համայնքին:
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Հայ Դատի Աւստրիայի
յանձնախումբ
Austrian Armenian Committee
for Justice and Democracy
www.facebook.com/aacjd

Haytadologi 1. Հայկական
ժամանակակից հարցերին
նւիրւած դասընթաց,
յունւարի 31-փետրւարի 2, 2020 թ.
Գերմանիայից, Աւստրիայից, Հոլանդիայից, Լե
հաստանից աւել ի քան 50 երիտասարդներ մաս
վերաբերեալ եռօրեայ դասընթացին։
Դասընթացն ընդգրկեց հայոց ժամանակակից

նկար 1

նակցեցին Հայ Դատի ժամանակակից հարցերի

պատմութեան, Հայոց Ցեղասպանութեան, Ղարա
բաղեան հակամարտութեան եւ դրա բանակցային
գործընթացի, եւրոպահայ համայնքի մարտահ
րաւէրների, քարոզչական-յարաբերական աշխա
տանքի, ՀՀ-ԵՄ յարաբերութիւնների, Հայ Դատի
ներկայ հոլովոյթի, Հայաստան-Թուրքիա յարա
բերութիւններին վերաբերող հարցերի լայն շրջա
Իբրեւ բանախօսներ դասընթացի ժամանակ հան

նկար 3

դէս եկան ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ, Բիւրոյի Հայ Դատի

նկար 2

նակ, ինչպէս նաեւ գործնական վարժութիւններ։
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Կենտրոնական գրասենեակի պատասխանատու

նական փողոցներով անցկացւեց երթ՝ ի ոգեկո

Կիրօ Մանոյեանը, Հայ Դատի Եւրոպայի յանձ

չումն Սումգայիթի եւ Բաքւ ի ջարդերի զոհերի

նախմբի նախագահ Գասպար Կարապետեանը,

յիշատակի։ Երթը մեկնարկեց Վիեննայի նշա

ՀՅԴ Արեւմտեան Եւրոպայի Կենտրոնական կո

նաւ որ Հոֆբուրգ պալատի Հիլթն հրապարա

միտէի ներկայացուցիչ Հրաչ Վարժ ապետեանը,

կից։ Ցուցարարներն մէկ անգամ եւս յիշեցրեցին

դասընթացին առցանց միացաւ Հայ Դատի Ամե

ադրբեջանական ոճրագ ործ ութիւնները, Բաքւ ի

րիկայի յանձնախմբի գործադիր տնօրէն Արամ

ռազմատենչ եւ հակահայ քաղաքականութիւնը,

Համբարեանը։ Դասընթացի այս ծրագիրը շարու

հայկական ջարդերի կազմակերպիչներին պա

նակական է լինելու (նկար 1-3)։

տասխանատւ ութեան չենթարկել ը, ի հակառակ
դրանց՝ ընդգծ ւեց Արցախի Հանրապետութեան

նախմբի կազմակերպմամբ Վիեննայի կենտրո

ցորդների բաժ անւեցին ադրբեջանական գործե
լաոճը մերկացնող թռուցիկներ, գրքեր ու տեսաս
կաւառակներ (նկար 4-5)։

նկար 4

Փետրւարի 22-ին Հայ Դատի Աւստրիայի յանձ

ժողովրդավարական բնոյթը։ Հազարաւ որ ան

նկար 5

Սումգայիթի եւ Բաքւի ջարդերին
նւիրւած երթ Վիեննայում
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Հայ դատի տարեգիրք 2020
Մամուլ
Յանձնախմբի

Աւստրիայի կառավարութեանն ու խորհրդարանի
աշխատանքների

արդիւնքում

պատկան մարմիններին։

Աւստրիական մամուլում հրապարակւել են Արցա
խին նւիրւած յօդւածներ, իսկ պատերազմի ընթաց

Արցախեան պատերազմ

քում հայանպաստ յօդւածներով հանդէս են եկել

Հայ Դատի Աւստրիայի յանձնախումբը հոկտեմ

«Wiener Zeitung», «Profil», «Kurier» կարեւ որ թերթերը:

բերի 5-ին բողոքի նամակ յղեց Աւստրիայի վար
չապետ Սեբաստիան Կուրցին՝ աւստրիական իշ

Հայոց Ցեղապանութեան ոգեկոչում

խանութիւններից պահանջելով յաւելեալ ճնշում

ոգեկոչման շրջանակում յանձնախումբը նամակ

ներիս սանձազերծած պատերազմին վերջ տալու

ներ յղեց Աւստրիայում գործող բոլոր դիւանագի

համար։ Ի պատասխան նամակի, վարչապետը

տական ներկայացուցչութիւններին, ինչպէս նաեւ

նշանակեց յատուկ ներկայացուցիչ, ով հանդիպեց

նկար 8

նկար 7

բանեցնել Թուրքիայի ու Ադրբեջանի վրայ՝ վերջին

նկար 6

Հայոց Ցեղասպանութեան 105-րդ տարել իցի
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յանձնախմբի հետ։ Յաջորդ օրը վարչապետ Կուրցը

վիրաւ որւած հայորդիներին, ովքեր Հայրենիքի

պատերազմի դադարեցման կոչով հանդէս եկաւ եւ

սահմանները պաշտպանում էին ահաբեկչական

պատրաստակամութիւն յայտնեց Հայաստանին ու

յարձակում
ն երից։ Չնայած եղանակային անբա

Ադրբեջանին տրամադրել բանակցային հարթակ։

րենպաստ պայմաններին՝ հռչակաւ որ հայ ու հա

Հայ Դատի յանձնախմբի նամակի յանձնման

յութեան բարեկամ մի շարք արւեստագէտներ աւե

օրը, վարչապետի նստավայրի դիմաց յանձնախմ

լի քան մէկուկէս ժամ ելոյթներ ունեցան եւ իրենց

բի անդամ
ն երի մի խումբ հայ երիտասարդների

արւեստի միջոցով յարգանքի տուրք մատուցեցին։

կողմից տեղ ի էր ունեցել ակցիա։

Միջոցառման ընթացքում անցորդներին բաժ ան

Հոկտեմբերի 17-ին Վիեննայի Օպերայի հրա

ւեցին տեղեկատւական բնոյթի նիւթեր (նկար 6-8)։

պարակում տեղ ի ունեցաւ «Խաղաղութիւն Արցա

Հայ Դատի Աւստրիայի յանձնախումբը՝ նկատի

խին» խորագրով մշակութային միջոցառում, որը

ունենալով Արցախում հեղւ ող արիւնը, համագ որ

կազմակերպւած էր Հայ Դատի յանձնախմբի եւ

ծակցաբար Աւստրիայի Կարմիր խաչի հետ, կազ

«Աւստրիայի հայ ուսանողական-երիտասարդա

մակերպեց արեան յանձնման ակցիա, որը կրում էր

կան» միութեան կողմից։

«Let’s Donate Blood to Stop the Blood” (Յանձնենք

Միջոցառումը նւիրւած էր մինչ այդ պահը շա

(նկար 9, 10):

նկար 10

նկար 9

րունակւ ող պատերազմի ընթացքում զոհւած եւ

արիւն, կանգնեցնելու համար արիւնը) խորագրով
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յանձնախումբ
Armenian National Committee
of Cyprus
www.facebook.com/haytadcy

Հակառակ համավարակի ստեղծ ած անբա

կիպրական հասարակական-քաղաքական շրջա

րենպաստ պայմաններին՝ Հայ Դատի Կիպրոսի

նակներում Ղարաբաղեան հիմ
ն ախնդրի էութեան

յանձնախումբը նախաձեռնել եւ իրականացրել է

վերաբերեալ տեղեկացւածութեան բարձրացման

քաղաքական-յարաբերական լայնած աւալ գոր

ուղղութեամբ՝ զուգահեռներ անցկացնելով Կիպրո

ծունէութիւն։ Այնուամենայնիւ, համավարակի անց

սի Հանրապետութեան թուրքական օկուպացիայի

կացումը չեղարկել կամ յետաձգել է որոշ ծրագրեր,

հետ։

ինչպիսիք են՝ Սեւրի դաշնագրի 100-ամեակի միջո
ցառումը, Արցախի հերոսներին նւրիւած պուրակի
բացումը, այցելութիւններ Արցախ եւ Հայ Դատի

2020 թ. մարտի 6-ին Հայ Դատի Կիպրոսի յանձն

լսարաններ։

լով խորհրդարանական եւ արտախորհրդարա

դարարւեց «Արցախի բարեկամ
ն երի շրջանակի»

նական բոլոր կուսակցութիւնների ներկայացուցիչ

կազմութեան մասին, որին անդամակցում են շուրջ

ների հետ։ Հետեւ ողական աշխատանք է տարւել

20 անձինք՝ քաղաքական կուսակցութիւնների ներ

նկար 2

նելութիւն, որի ընթացքում հանդիսաւ որապէս ազ

նկար 4

աշխատանքներ է տարել հանդիպում
ն եր ունենա

նկար 1

խումբը կազմակերպեց ներկայացուցչական ընդ ու

նկար 3

քաղաքական-յարաբերական

Յանձնխումբը
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Արցախի բարեկամ
ն երի
(Pro Artsakh) շրջանակ

նկար 5

Հայ Դատի Կիպրոսի յանձնախումբ

կայացուցիչներ, պատգամաւ որներ, ակադեմիա

անմիջապէս յետոյ, յանձնախումբը դիմեց «Ար

կան գործիչներ եւ լրագրողներ։ Ներկաներին ուղղ

ցախի բարեկամ
ն երի շրջանակի»-ն։ Հոկտեմբերի

ւած իր խօսքում՝ Հայ Դատի Կիպրոսի յանձնախմբի

5-ին Հայ Դատի յանձնախումբը հրաւիրեց մամու

նախագահ Յակոբ Գազանճեանը ներկայացրեց

լի ասուլ իս, որին մասնակցում էր նաեւ «Արցախի

բարեկամութեան շրջանակի կազմութեան դրդա

բարեկամ
ն երի շրջանակի» վարչութեան ամբողջ

պատճառները եւ ներկայացրեց Արցախի բարե

կազմը (նկար 5)։

կամ
ն երի անունները։ Ելոյթով հանդէս եկան նաեւ

Հայ Դատի Կիպրոսի յանձնախումբը մասնակ

ՀՅԴ Հայ Դատի Եւրոպայի յանձնխմբի նախագահ

ցեց նաեւ Արցախի օժ անդակութեան Կենտրոնա

Գասպար Կարապետեանն ու Արցախի Հանրապե

կան յանձնախմբի աշխատանքներին։ Այս առումով,

տութեան արտաքին գործերի նախարարի տեղա

յանձնախմբի հիմ
ն ական նպատակն էր յօգ ուտ Ար

կալ Արմինէ Ալեքսանեանը, ով հանդիպում ունեցաւ

ցախի ապահովել նիւթական հանգանակութիւն

Կիպրոսի խորհրդարանի նախագահ Դմիթրիս Սի

ներ։ Դրա արդիւնքում, Արցախ ուղարկւեց առաւել

լուրիսի հետ։ Ձեռնարկին ներկայ էին եւ այն լուսա

քան 150.000 EURO ընդհանուր արժողութեամբ դե

բանեցին կիպրական հինգ խոշոր հեռուստաըն

ղորայք։ Կիպրոսի պետութիւնը նոյնպէս ի նպաստ

կերութիւնների

Արցախի հատկացում կատարեց։

ներկայացուցիչները:

Ձեռնարկի

ընթացքում ստորագրւեց «Արցախի բարեկամ

Հոկտեմբերի 1-ին կիպրահայ համայնքը Նի

ների շրջանակի» հռչակագիրը, ապա ձեւաւ որւեց

կոսիայում բազմամարդ ցոյց կազմակերպեց, որը

շրջանակի վարչութիւնը հետեւեալ կազմով՝ Էլե

երթով

նի Թէոխարուս (վարչութեան նախագահ, Կիպրո

Ֆրանսիայի եւ ԱՄՆ դեսպանատներ։ Համայնքի

սի «Համերաշխութեան շարժում» կուսակցութեան

ղեկավարութիւնը ներկայացնող պատւիրակութիւ

նախագահ), Կոստիս Էֆսդադիու (պատգամաւ որ,

նը նամակ յանձնեց նշեալ դեսպանատներին՝ պա

ԷՏԵՔ կուսակցութեան փոխնախագահ), Եօրղոս

հանջելով իբրեւ Մինսկի խմբի համանախագահ

Պերտիկիս (պատգամաւ որ), Միխալ իս Եօրղալլաս

երկրներ, միջամտել զարգացում
ն երին, կանխել

(պատգամաւ որ), Անդրէա Պապախարալամպուս

Թուրքիայի ներգրաււածութիւնը պատերազմին եւ

(Ստւ որոլոսի քաղաքապետ), Սիմոն Այնեճեան եւ

վերջ տալ ռազմական գործողութիւններին։ Ցոյցին

Յակոբ Գազանճեան (նկար 1-4)։

մասնակցում էին նաեւ «Արցախի բարեկամ
ն երի

ուղեւ որւեց

Ռուսաստանի

Դաշնութեան,

շրջանակի» անդամ
ն երը։

Արցախի պատերազմ

Հոկտեմբերի 9-ին, շնորհիւ «Արցախի բարեկամ

Սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի կողմից սան

ների շրջանակի» ներկայացուցիչների ջանքերի,

ձազերծւած պատերազմը Հայ Դատի Կիպրոսի

Կիպրոսի խորհրդարանը միաձայնութեամբ ըն

յանձնախմբին կանգնեցրեց մեծ պատասխանատ

դունեց Արցախի դէմ ադրբեջանական ագրեսիան

ւութեան առաջ՝ առաւել ակտիւ պաշտպանելու հա

դատապարտող բանաձեւ, Խորհրդարանը դատա

յութեան շահերը։ Պատերազմի լուրը ստանալուց

պարտեց նաեւ Թուրքիայի անվերապահ աջակցու
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թիւնը Ադրբեջանին եւ վարձկան ահաբեկիչների

Ադրբեջանին արտայանձնելու դիմում ներկայաց

ներգրաւ ումը ռազմական գործողութիւններին

րեց Կիպրոսի իշխանութիւններին։ Յանձնախումբն

Ի զօրակցութիւն Արցախի, հոկտեմբերի 25-ին,

իր գործուն զօրակցութիւնը յայտնեց դոկտ. Թէո

Նիկոսիայում անցկացւեց իրազեկման աւտոերթ

խարուսին։ Յանձնախումբը 2020 թ. ընթացքում

(նկար 6)։

աշխատանքներ է տարել նաեւ ՀՀ-ԵՄ Համապար

Ռազմական յանցագ ործութիւնների դադարից

փակ եւ ընդլայնւած գործընկերութեան համաձայ

յետոյ՝ յանձնախմբի նախաձեռնութեամբ՝ «Արցա

նագրի վաւերացման աշխատանքներին նպաստե

խի բարեկամ
ն երի շրջանակի» վարչութեան կող

լու եւ այդ գործընթացում Ադրբեջանի վնասակար

մից հայ գերիների ազատ արձակման խնդրով

ներգ ործութիւնը բացառելու ուղղութեամբ։ Ղա

նամակ

Ռուսաստանի,

րաբաղեան հիմ
ն ախնդրի ճիշտ ներկայացման

ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի դեսպաններին, ինչպէս

նպատակով որոշակի աշխատանքներ են տարւել

նաեւ Կար
միր Խա
չի եւ «Amnesty International»-ի

Եւրոխորհրդի Խորհրդարանական վեհաժողով ի

ներկայացուցիչներին։

կիպրացի պատգամաւ որների հետ։

ուղարկւեց

Կիպրոսում

Արցախում ընթացիկ զարգացում
ն երի առնչու

Հայ Դատի յանձնախումբն ակտիւ աշխատանք

թեամբ Հայ Դատի յանձնախմբի նախագահը եւ

ներ է տարել նաեւ տեղական ինքնակառավարման

յանձնախմբի անդամ
ն երը կիպրական լրատւա

մակարդակում։ Յանձնախմբի խնդրանքով, կիպ

միջոցների հետ ակտիւ աշխատանքի մէջ են եղել։

րական Պաֆոս քաղաքի մէջ վերանւանւեց «Թա

Յանձնախումբն ինտենսիւ հանդիպում
ն եր է ունե

լէաթ փաշա» անունը կրող փողոցը, ապա հաշւի

ցել եւ քաղաքական խորհրդակցութիւններ անց

առնելով, որ Լառնագա քաղաքի փողոցներից մէկը

կացրել կիպրական քաղաքական լայն շրջանակ

կրում է BOZ KURT (գորշ գայլեր) անւանումը, յանձ

ների հետ։

նախումբը դիմեց Լառնագայի քաղաքապետարան,
յայտնելով յանձնախմբի վրդովմունքը։ Փոխքաղա

Այլ Հարցեր

քապետի հետ տեղ ի ունեցած զրոյցի ընթացքում
ներկայացւել են փողոցի անւանափոխութեան հա

կան վարչակազմը, հաւատարիմ իր բիրտ գործե

մար հիմք հանդիսացող պատճառները։ Փոխքա

լաոճի, Կիպրոսի «Համերաշխութեան շարժում»

ղաքապետը խոստացել է, որ հարցը քննարկւելու է

կուսակցութեան նախագահ եւ մեր ժողովրդի մեծ

քաղաքի աւագանու կողմից։ Հայ Դատի յանձն

բարեկամ Էլենի Թէոխարուսին ձերբակալելու եւ

խումբն ուշադրութեամբ հետեւ ում է գործընթացին։

նկար 6

2020 թ. տարեսկզբին Ադրբեջանի բռնատիրա
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www.cdca.asso.fr |

www.facebook.com/cdcaANCfr

ՅՈՒՆՒԱՐ

Ընթրիքի

ընթացքում,

համանախագահնե

̂ ՀՅԴ Ֆրանսիայի Հայ Դատի յանձ նախում

րի եւ Հանրապետութեան նախագահ Էմմանուէլ

բը ամէն տարի մասնակցում է CCAF-ի

Մակրոնի ելոյթները թոյլ տւեցին քննարկել եւ վե

(Ֆրանսայի հայկական կազմակերպու

րանայել Ֆրանսիայի եւ, մասնաւ որապէս, նրա

թիւնների համակարգ ող խորհուրդ)

արտաքին գործերի նախարարութեան որոշումը

ամենամեայ ընթրիքին: 2020թ. այն անց

խոչընդոտելու՝ Ֆրանսիական քաղաքների եւ ինք

կացւեց յունւարի 29-ին՝ ի յիշատակ 2001

նակարավարւած համայնքների հարաբերութիւն

թւականին նախագահ Ժակ Շիրակի կող

ներին Արցախի Հանրապետութեան եւ նրա քա

մից հայերի ցեղասպանութիւնը ճանաչող

ղաքների կամ համայքների հետ (նկար 1-3):

նկար 2
նկար 3

նկար 1

օրէնքի ուժի մէջ մտնելու:
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ՅՈՒԼԻՍ
̂ 19 յուլ իսի, 2020 թւական. Ցոյց ընդդէմ Ադր
բեջանի դեսպանատան
2020 թ. յուլիսի 19-ին ՀՅԴ Ֆրանսիայի Հայ Դա
տի յանձնախումբը մասնակցեց Ադրբեջանի դես
պանատան մօտ անցկացվող ցոյցին` դատապար
տելու համար Հայաստանի Տաւ ուշի սահմանին
Ադրբեջանի

բռնապետութեան

կողմից

սկսւած

յարձակումը:
Հայ Դատի յանձ նախումբը նախազգ ուշացրեց
նկար 4

Ֆրանսիայի կառավարութեան եւ քաղաքական
գործիչներին այդ ռազմական սադրանքների մա
սին, որոնք վախ են յարուցում տարած աշրջանում
նոր սրացումից: Յանձ նախումբը Ֆրանսիայի հայ

ԱՊՐԻԼ

համայնքի կող քին, խստօրէն դատապարտեց

̂ Քորոնավ իրուսի համաճարակի պատճա

այդ գործ ողութիւնները եւ կոչ արեց միջազգա

ռով Ֆրանսիայի մէջ Հայոց Ցեղասպանու

յին հանրութեան, մասնաւ որապէս Ֆրանսիա

թեան ոգեկոչումի միջոցառումն երը տեղ ի

յին զգօն լի
նել եւ ճնշում գոր
ծ ադ
րել Ադր
բե

ունեցան առցանց:

ջանի իշխանութիւնների վրայ վերջ տալու այդ

Փարիզ ի ցեղասպանութեան յուշարձանի մօտ

սադրանքներին:

տեղ ի ունեցաւ ոգեկոչման պաշտօնական բայց ոչ

̂ ՀՅԴ Ֆրանսիայի Հայ Դատի յանձ նախում

ժողովրդական արարողութիւն մը կազմակերպւած

բը երկու գործով դատի տւաւ Ֆրանսիայի

CCAF-ի՝ Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպու

մէջ գործող «Գորշ գայլեր» թուրք ծայրա

թիւնները համակարգ ող մարմինի կողմէն, որտեղ

յեղական խմբաւ որման անդամ Ահմեդ

նախագահ Մակրոնին ներկայացուց Արդարադա

Չեթինին:

տութեան նախարար Նիգ ոլ Պէլուպէն: Փարիզ ի

2020 յուլ իսին Հայ Դատի յանձնախումբը շարք

քաղաքապետ Անն Իտալկոն եւ այլ բարձրաստի

մը ցոյցեր կազմակերպեց՝ ընդդէմ ադրբեջանա

ճան անձինք եւս ներկայ էին արարողութեան: Այս

կան ռազմական ակրեսիային եւ ի պաշտպանու

առիթով Ֆրանսիայի վարչապետ Էդւար Ֆիլ իբը

թիւն Հայաստանի եւ անոր սահմաններուն: Նման

ցեղասպանութեան 105-րդ ամեակի ուղերձ յղեց ՀՀ

ցոյց կազմակերպուեցաւ նաեւ Ռոնի շրջանի Տե

վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանին, իսկ նախագահ

սին քաղաքի մէջ: Հայկական ցոյցին միջամտեցին

Մակրոն ընկերային ցանցերու միջոցաւ ոգեկոչեց

թուրք ծայրայեղական «Գորշ գայլեր» զինւած ան

ցեղասպանութիւնը (նկար 4):

դամ
ն եր, որոնք ատելութեան եւ բռնութեան հրահ

Ցեղասպանութ եան 105-րդ ամեակ ի

առ ի

թով ՀՅԴ Ֆրանսիայի Հայ Դատի յանձնախմ
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րող կոչեր ըրին, եւ յարձակեցան հայկական խա
նութներու վրայ:

բի ատենապետ Ժիւլ Պոյաճեանը Ֆրանսական

Թուրք ծայրայեղական «Գորշ գայլեր» խմբաւ որ

հանրաճանաչ “Le Journal du Dimanche” պարբե

ման եւ Ֆրանսիայի հայ համայնքի միջեւ բախում

րականին մէջ Հայոց Ցեղասպանութ եան մասին

ները մեծ արձագանք ստացան ֆրանսական մա

սիւնակ մը հրապարակեց: Իր յօդւած ին մէջ ան

մուլ ի մէջ եւ քաղաքական շրջանակներուն մօտ:

ըսաւ` չունենալով ցոյց կազմակերպելու իրա

Բախում
ն երուն անդրադարձան Ֆրանսական

ւունք` այս տարի Հայոց Ցեղասպանութ եան ժա

ամենաշատ կարդացւած թերթերը: Հայ Դատի

ռանգ որդներ ուն եւ հայկական համայնք ի ան

յանձնախումբի ջանքերով շարք մը քաղաքական

դամ ներ ուն համար մեկուսացումն ու փակումը

գործիչներ որոցմէ նախկին նախագահ Ֆրանսուա

առաւել անտանել ի են:

Օլանտը հայ համայնքին սատարող յայտարարու

Հայ Դատի Ֆրանսիայի յանձնախումբ

թիւններ կատարեցին եւ նշեցին, որ հայատեացու

գործերու նախարարի յայտարարութեամբ պաշ

թիւնը տեղ չունի Ֆրանսայի մէջ:

տօնապէս լուծարուեցաւ եւ անոր գործունէութիւնը

Երկու

դատավարութիւններու

արդիւնքները

արգիլւեցաւ Ֆրանսիայի մէջ:

դրական էին հայկական համայնքին համար: Չե

զրկում եւ 2000 եւրօ տուգանք ստացաւ: Իսկ Գորշ

Ողջ Պատերազմի ընթացքին
բազմաթիւ ցոյցերու համակազմա
կերպում եւ մասնակցութիւն

գայլերու խմբաւ որումը Ֆրանսիայի կառավարու

̂ Ցոյց Ադրբեջանի դեսպանութեան առջեւ՝

թինը վեց ամիս պայմանական ազատազրկում,
հինգ տարի քւէարկելու եւ ընտրւելու իրաւ ունքի

թեան 3 նոյեմբերի 2020-ի որոշմամբ եւ ներքին

2020 թ. Սեպտեմբերի 29-ին
2020-ի սեպտեմբերի 27-ին, ի շարունակութիւն
վերջին

ամիսների

ընթացքում

արձանագրւած

բազմաթիւ սադրանքներին, Ադրբեջանը լայնա
մաշտաբ յարձակման անցաւ Արցախում:
Հայ Դատի յանձնախումբը մասնակցեց Ֆրան
սիայում Ադրբեջանի դեսպանատան մօտ CCAF-ի
կողմէն կազմակերպւած ցոյցին՝ հանցագ ործ Ադր
բեջանի բռնապետութեան գործողութիւնների դեմ,
ինչպէս նաեւ ֆրանսիական հասարակութեան եւ
ման մասին, եւ կանխելու երկար պատերազմի հե

նկար 6

նկար 5

իշխանութիւններին նախազգ ուշացնելու յարձակ
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րանկարը, որն ապակայունացում է նաեւ ողջ տա

Հանրահաւաքի այս կոչն իսկական ազդեցու

րածաշրջանին եւ Ֆրանսայի համար:

թիւն ունեցաւ, քանի որ աւելի քան 7000 մարդ հա

̂ 2020 թ. Հոկտեմբերի 8-ի ցոյց Թուրքիայի

ւաքւել էր պատգամաւ որներին ահազանգելու ար

դեսպանատան առջեւ
Հոկտեմբերի 8-ին Հայ Դատի յանձնախումբը

դէն 17 օր տեւ ող պատերազմի մասին:
Այս

հանրահաւաքին

յստակ

պահաջներից

մասնակցեց ցոյցի նախաձեռնութեանը Թուրքիա

մէկն էր Արցախի անկախութեան ճանաչումը Ֆրան

յի դեսպանատան դիմաց`դատապարտելու Թուր

սիայի օրէնսդիր մարմինների կողմից:

քիայի մասնակցութիւնը Արցախում 12 օր առաջ
սկսւած յարձակմանը:

Հայ Դատի յանձնախումբը եւ հայ համայնքը կը
շարունակեն բազմապատկել ժողովրդային հա

Հաւաքը առիթ էր բազմաթիւ ելոյթների, ինչ

ւաքները նախազգ ուշացնելու եւ դատապարտելու

պիսիք էին պատգամաւ որ Ֆրանսուա Պուպոնիի,

համար յանցաւ որ Ադրբեջանական ռեժիմին անօ

Փարիզ ի 9-րդ շրջանի փոխքաղաքապետ Ալեքսիս

րինական յարձակումը Արցախի խաղաղասեր ժո

Գովսիյանի եւ պարոն Պատրիկ Կլուգմանի՝ Փարի

ղովուրդի վրայ, ինչպէս նաեւ պատերազմական եւ

զի քաղաքապէտի տեղակալ եւ փաստաբան: Մաս

անմարդկային ոճիրները ընդ դէմ Արցախի հայկա

նակից բոլոր քաղաքական դէմքերը դատապար

կան բնակչութեան եւ պատմական եւ կրօնական

տեցին Թուրքիայի մասնակցութիւն:

վայրերուն վրայ:

̂ 2020 թւականի հոկտեմբերի 13-ի ցոյց Ազ

̂ 2020 թւականի հոկտեմբերի 18-ի եւ 25-ի
ցոյցեր

Հոկտեմբերի 13-ին Ֆրանսիայի Ազգային ժո

Հոկտեմբերի 18-ի եւ 25-ի ցոյցերին հաւաք

ղով ի առջեւ տեղ ի ունեցան ցոյցեր, որոնց աջակ

ւել էր ա
ւե
լ ի քան 20,000 մարդ: Հոկ
տեմ
բե
րի 25-

ցում էին բազմաթիւ ընտրւած պաշտօնեաներ, ինչ

ին Մարդ ու իրաւ ունքների հրապարակից կազ

պիսիք են պատգամաւ որներ Դանիէլ Կազարեանը,

մակերպւեց երթ` Ֆրանսիային կոչ անելու դուրս

Գիյոմ Կասբարեանը եւ սենատորներ Պիեռ Ուզու

գալ իր չէզոք դիրքորոշումից եւ ճանաչել Արցախի

լիասը եւ Վալերի Բուայէն:

Հանրապետութիւնը՝ «Արցախի ճանաչում», «Մակ

նկար 7

գային ժողով ի դիմաց
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րոն քայլեր ձեռնարկիր», «արդարութիւն հայ ժո
ղովրդի համար», «Լէ Դրիանն ընտրիր քո կողմը»
բացականչութիւններով:
Պատերազմի մեկնարկից գրեթէ մէկ ամիս անց
հայ համայնքն առաւել քան երբեւէ համախմբւել է
դատապարտելու Մինսկի խմբի եւ եւրոպական
տէրութիւնների, ներառեալ Ֆրանսիայի, դիւանա
գիտական մարմինների կողմից ադրբեջանական
յանցագ ործութիւնների դատապարտման անըն
դունել ի բացակայութիւնը (նկար 5-7):

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ
նկար 8

̂ ՀՅԴ Ֆրանսիայի Հայ Դատի յանձ նախում
բի եւ Ֆրանսայի հայկական կազմակեր
պութիւններու համակարգ ող մարմինի
միասնական ջանքերով 3 հոկտեմբերին
174 ֆրանսացի քաղաքական գործիչներ

պետութիւնը ճանչնալու անհրաժեշտութեան մա

եւ հանրային դէմքեր ստորագրեցին հրա

սին բանաձեւի նախագիծը: Ծերակոյտի գրեթէ

պարակային բաց նամակ դատապարտե

բոլոր քաղաքական ուժերը զօրակցեցան բանա

լով Ադրբեջանի ռազմական յարձակումը

ձեւին: Ծերակուտականները Ծերակոյտի նախա

Արցախի վրայ եւ Ֆրանսայէն պահան

գահի յայտարարութիւնը ընդ ունեցին յոտնկայս

ջելով պաշտօնապէս դատապարտել

ծափահարութիւններով:

ակրէ սիան եւ Ադրբեջանէն անմիջապէս

Այս բանաձեւ ով Ծերակոյտը կառավարութեան

պահանջել դադարեցնել յարձակումը այ

կոչ կ՚ուղղէ ճանչնալու Արցախի Հանրապետութիւ

լապէս Ֆրանսիան պէտք է պաշտօնապէս

նը եւ այդ ճանաչումը բանակցութիւններու գործիք

սատարէ Արցախի իշխանութեան եւ անոր

դարձնելու կայուն խաղաղութեան հաստատման

անկախութեան արդար պահանջ ին:

համար:

Ստորագրող յայտնի դէմքերէն են Փարիզ ի քա

Բանաձեւ ով կառավարութենէն նաեւ կը պա

ղաքապետ՝ Անն Իտալկոն, Մարսիլ իա քաղաքի

հանջւի զանգւածային մարդասիրական օգնութիւն

նախկին քաղաքապետ՝ Միշէլ Րոպիրոլան եւ շարք

ցուցաբերել Արցախի բնակչութեան եւ Ղարաբաղ ի

մը բարձրաստիճան քաղաքական եւ հանրային

մէջ կատարւած պատերազմի յանցագ ործութիւն

դէմքեր:

ներու միջազգային հետաքննութիւն սկսիլ:
Բանաձեւը քննարկման ներկայացւած էր Ծերա

ՆՈՅԵՄԲԵՐ

կոյտի խմբակցութիւններու անդամ հինգ ծերակու

̂ Պատմական իրադարձութիւն:

տականներու կողմէ՝ գլխաւ որութեամբ Պրիւնօ Ռե

ՀՅԴ Ֆրանսայի Հայ Դատի ջանքերով պատե

թայոն (հանրապետականներու ղեկավար) (նկար 8):

րազմի եւ յետպատերազմեան ողջ ընթացքին քա
րոզչական եւ իրազեկման ամէն հնարաւ որութիւն

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

եւ գործիք օգտագ ործւեց։ Ֆրանսիայի Ծերակոյտը

̂ Ծերակոյտին որդեգրած պատմական

26 նոյեմբերին ընդ ունեց Արցախի Հանրապետու

որոշումէն մէկ շաբաթ ետք Ֆրանսայի Ազ

թիւնը ճանչնալու անհրաժեշտութեան մասին բա

գային ժողովը 3 դեկտեմբերին իր կարգին

նաձեւի նախագիծը:

Արցախի Հանրապետութեան ճանաչման

Ֆ
րան
սիա
յի Ծե
րա
կոյ
տը 305 թեր, 1 դէմ եւ 30
ձեռնպահ քւէներով որդեգրեց Արցախի Հանրա

վերաբերեալ բանաձեւ մը որդեգրեց 188
թեր, 3 դէմ եւ 16 ձեռնապահ քուէներով:
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նկար 9

նկար 10

Հայ դատի տարեգիրք 2020

Բանաձեւին մէջ նաեւ կ՚արձանագրուին Ադրբե

տէ Արցախի իշխանութիւններուն հետ քննարկման

ջանի կողմէ զինւ որական ճամբով խաղաղութիւնը

համար, հաստատէ դիւանագիտական յարաբե

տապալելու եւ Արցախի մէջ Թուրքիոյ աջակցու

րութիւններ եւ ապահովէ Ֆրանսայի ներկայութիւ

թեամբ ահաբեկչական խմբաւ որում
ն երու եւ Սու

նը Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտի մէջ»

րիայէն վարձկաններու տեղակայման փաստերը:

(նկար 9):

Երկու պատմական բանաձեւերէն ետք Հայ Դա
տի յանձնախումբը Ֆրանսայի կառավարութեան

Հայկական Բարեգ ործական ընդհանուր

կոչ ուղղելով պահանջեց՝

միութեան, ՀՅԴ Ֆրանսիայի Հայ Դատի

«Ազգային ժողով ի եւ Ծերակոյտի բանաձեւե

յանձ նախումբը Ֆրանսայի ընկերվարա

րը, գումարած բազմաթիւ քաղաքներու ինչպիսին

կան կուսակցութեան ղեկավար Օլ իւիէ

են` Փարիզը, Մարսիլիան, Նիսը եւ բազմաթիւ այլ

Ֆօրի եւ խորհրդարանի շարք մը ընկեր

շրջաններու արտայայտած Արցախի անկախու

վարական անդամն երու համար կազմա

թեան ցանկութիւնները հզօր քաղաքական միաս

կերպեց դէպի Արցախ առաքելութիւն:

նականութիւն կը ձեւաւ որեն Ֆրանսայի քաղա

Ֆրանսայի Հայ Դատի յանձ նախումբի նա

քական դաշտին մէջ: Անոնք նաեւ Ֆրանսիայի

խագահը միացաւ պատւիրակութեան:

կառավարութեան

Պատւիրակութիւնը ականատես եղաւ Արցախի

չէզոքութեան

ռազմավարու

թեան մերժում կ՚արտայայտեն:
Ուղերձը յստակ է. Ֆրանսիայի կառավարութիւ
նը պէտք է ճանչնայ Արցախի Հանրապետութիւ
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̂ Համագ ործակցութեամբ Ֆրանսայի

յետպատերազմեան իրավ իճակին եւ հանդիպում
ներ ունեցաւ երկրի իշխանութիւններուն եւ ժողո
վուրդին հետ:

նը եւ իր դաշնակիցներուն հրաւիրէ հետեւիլ այս

Իր վերադարձին Օլ իւիէ Ֆօր Արցախի եւ անոր

հիմ
ն ադիր քայլ ին: Կառավարութիւնը այսօրուա

ժողովուրդին իրաւ ունքներուն մասին շարք մը յօդ

նէ պէտք է ան
մի
ջա
կան եւ ու
ղ իղ կապ հաս
տա

ւածներ հրապարակեց (նկար 10 ):

Հայ Դատի Գերմանիայի
յանձնախումբ
Deutsch-Armenisches
Komitee für Gerechtigkeit
und Demokratie
www.dakgd.de |

www.facebook.com/DAKfGD

2020 թ. մարտ ամսին վերակազմաւ որւեց Հայ
Դատի Գերմանիայի յանձնախումբը, որը գերմա

նիայի կառավարութեան՝ Արցախի Հանրապետու
թիւնը չճանաչելու որոշմանը։

նական օրէնսդրութեան համաձայն, սկսել է պե

Համագ ործակցելով Հայ Դատի Եւրոպայի գրա

տական գրանցման աշխատանքները եւ հանդէս է

սենեանի հետ, ԵԽԽՎ գերմանացի պատգամաւ որ

գալու Deutsch-Armenisches Komitee für Gerechtigkeit

ների հետ աշխատանք է տարւել, որպէսզ ի վերջին

und Demokratie անւամբ։

ներս նպաստեն հայկական շահերն արտայայտող

Յանձնախմբի առաջին քայլերը ներկայացնում
ենք ստորեւ.

բանաձեւի ընդ ունմանը:
Հայ-ադրբեջանական միջպետական սահմանի

Համագ ործակցութեամբ ՀՄԸՄ Միւնխէնի մաս

լարման առթիւ, Հայ Դատի Գերմանիայի յանձնա

նաճիւղ ի, Հայ Դատի Գերմանիայի յանձնախում

խումբը յուլ իսի 18-ին ցոյց է անցկացրել Միւնխէ

բը մարտի 16-ին կազմակերպեց «Genozid an den

նում։ Միւնխէնում երկու անգամ ցոյցեր անցկացւել

Armenierinnen und Armeniern und Politik der Leu-

են նաեւ 2020 թ. հոկտեմբերին։

gnung» խորագրով սեմինարը, որն անցկացրեց

Յանձնախումբն իրականացրել է նաեւ որոշակի

Լիւդւիգ Մաքսիմիլեան համալսարանի դասախօս

քարոզչական աշխատանքներ եւ յարաբերութիւն

դոկտ. Թալ ին Սուջեանը։

ներ սկսել գերմանական հասարակական-քաղա

Քարոզչական եւ քաղաքական բնոյթի որոշակի

քական շրջանակների հետ։

աշխատանքներ են տարւել հակազդելու Գերմա
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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 Դատի Յունաստանի յանձնախմբի յա

գործուն մասնակցութեամբ։ Նախորդ տարւայ վեր

րաբերութիւնները երկրի պետական, կառավարա

ջին լրացաւ Պոնտոսի յոյների ցեղասպանութեան

կան, մարզային եւ համայնքային շրջանակների

100-րդ տարել իցը, որի յիշատակման միջոցառման

հետ բաւական բարձր մակարդակի վրայ են՝ 1996 թ.

պաշտօնական բացումը կատարւեց Ակրոպոլ իսի

Յունաստանի Խորհրդարանի կողմից որդեգրւած

թանգարանում՝ Յունաստանի վարչապետ Քիրիա

Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման բանաձեւի,

քոս Միցոդաքիսի ներկայութեամբ։ Յոյն եւ օտա

ինչպէս նաեւ երկու ժողովուրդների եղբայրակից եւ

րազգի աշխարհահռչակ գիտնականների մաս

յարգալ ից զգացում
ն երի բերումով։ Հայաստանի եւ

նակցութեամբ, երկօրեայ ելոյթներին հրաւիրւել էր

Յունաստանի քաղաքաների միջեւ համագ ործակ

նաեւ Հայ Դատի յանձնախումբը (նկար 2)։

ցութիւններով, տարբեր շրջաններում եւ քաղաք

Յատուկ պէտք է անդրադառնալ աւել ի քան 20

ներում տեղադրւած հայկական յուշարձաններով

տարի տեւ ող իւրայատուկ մի ծրագրի, որով ամէն

ու պետական զօրակցական քայլերով յատկանշ

ամառ Յունաստանի Սիրոս կղզի են այցելում պա

ւած նախաձեռնութիւնները, վկայում են հայ եւ յոյն

տանիներ Արցախից, ովքեր Սիրոսում եւ Փիրեա

ժողովուրդների

յում անցկացնում են 15-օրեայ արձակուրդ։ Յանձ

եղբայրական

կապերի

մասին

(նկար 1)։

նախմբի շարունակական ջանքերի արդիւնքում՝

կազմակերպութիւնների հետ Հայ Դատի յանձ

տանիներ իրենց ամառային հանգիստն են վա

նախմբի մնայուն համագ ործակցութիւնը՝ տարբեր

յելել յունական կղզում։ Սիրոս կղզու յաջորդական

ձեռնարկներում փոխադարձ ներկայութեամբ ու

քաղաքային խորհուրդներն իրենց վրայ են վերց
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նկար 2

այս ծրագ
րով ա
ռա
ւել քան 450 ար
ցախ
ցի պա

նկար 1

Այս ծիրի մէջ է նաեւ յունական-պոնտական

նկար 3

Հայ Դատի Յունաստանի յանձնախումբ

նում ծրագրի ֆինանսաւ որումն ու իրականացումը
(նկար 3)։
Հայ Դատի Յունաստանի յանձնախմբի գոր
ծունէութիւնը 2020 թ. սկզբից ի վեր յարմարեցւեց
համավարակի պատճառով պարտադրւած սահ
մանափակում
ն երին,

առկախւեցին

նախապէս

ծրագրւած տարբեր ձեռնարկներ, դրանցից որոշ
ները կայացան առցանց, աւել ի ակտիւացւեց սո
նկար 4

ցիալական ցանցերի օգտագ ործումը։
2020 թ. յունւարին տեղ ի ունեցաւ յունահայ գա
ղութի տեսակցութիւնը երկրի վարչապետ Քիրիա
քոս Միցոդաքիսի հետ։ Յունահայոց թեմի թեմա
կալ առաջնորդի գլխաւ որած պատւիրակութեանը
մաս էր կազմում նաեւ Հայ Դատի Յունաստանի
յանձնախմբի պատասխանատու Հռիփսիմէ Յա
րութիւնեանը (նկար 4)։
Փետրւարի վերջին Յունաստան այցելեց ՀՅԴ
Բիւրոյի ներկայացուցիչ, Հայ Դատի Կենտրոնական
խորհրդի նախագահ Յակոբ Տէր-Խաչատուրեանը,
ում ներկայութիւնից օգտւելով բարձր մակարդակի
նկար 5

հանդիպում
ն եր կազմակերպւեցին Յունաստանի
Հանրապետութեան նախագահի, արտաքին գոր
ծերի փոխնախարարի, խորհրդարանի Ազգային
անվտանգ ութեան եւ Արտաքին յարաբերութիւննե

ունեցաւ նաեւ յունահայ գաղութի ազգային եւ վար

րի յանձնաժողով ի նախագահի, Հայաստանի հետ

չական կառոյցը ներկայացնող շրջանակների հետ

խորհրդարանական բարեկամութեան խմբի նա

Աթենք եւ Թեսաղոնիկէ քաղաքներում (նկար 5)։

խագահի եւ ՍԻՐԻԶԱ գլխաւ որ ընդդիմադիր կու

Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերի ոգեկոչման

սակցութեան անդամ-նախկին արտգ ործնախա

միջոցառումը, Ապրիլ ի 24-ին իրականացւեց առ

րարի հետ։ Յ. Տէր-Խաչատուրեանը հանդիպում
ն եր

ցանց։ Միջոցառման մասնակիցներին իրենց ու
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Հայ դատի տարեգիրք 2020
Արցախեան պատերազմի
ընթացքում կատարւած
աշխատանքներ
Արցախի դէմ սանձազերծւած ադրբեջանաթուրքական ագրեսիայից անմիջապէս յետոյ առա
ջին հերթին իրավ իճակի մասին տեղեկացւեցին
Յունաստանի կառավարութեան, արտաքին գոր
ծերի նախարարութեան եւ քաղաքական կուսակ
ցութիւնների

պատասխանատուները։

Նրանցից

պահանջւեց դատապարտել Արցախի դէմ յարձա
կումը եւ զօրակցել հայ ժողովրդին։
Միաժ ամանակ ծաւալուն քարոզչական աշ
խատանք տարւեց Յունաստանի հանրային կար
ծիքը

ձեւաւ որող

հասարակական-քաղաքական

եւ լրատւական շրջանակների մօտ։ Գոհունակու
թեամբ կարել ի է հաստատել, յոյն ժողովուրդի
միանշանակօրէն համերաշխ ու զօրակից կեց
ւած
քը հայ ժո
ղովր
դի հան
դէպ, որ ա
մէն պահ

նկար 6

արտայայտւ ում էր։
Հասարակական զօրակցութեանը հետզհետէ
եկաւ աւելանալու յունական կառավարութեան հա
յանպաստ դիրքորոշումը, որ քայլ առ քայլ զարգա

ղերձը յղեցին Յունաստանի արտաքին գործերի

ցաւ արտգ ործնախարար Նիկոս Տենտիասի ուղ

նախարարը, Խորհրդարանի առաջին փոխնախա

ղակի միջամտութիւնների արդիւնքում։ Տենտիասը

գահը, Ատտիկէի, Կենտրոնական Մակեդ ոնիայի

եւրոպական երկրների կառավարութիւնների ան

եւ Թրակիայի մարզպետները, իսկ օրւայ բանա

դամ
ն երից միակն էր, որ պատերազմի օրերին,

խօսն էր Յունաստանի Հանրապետութեան նախ

հոկտեմբերի 16-ին, այցելեց Հայաստան։

կին նախագահ Պրոկոպիս Պաուլոբուլոսը։ Հայոց

Սեպտեմբերի 30-ին, համագաղութային մեծ

Ցեղասպանութեանն անդրադարձան նաեւ Յու

հաւաք կազմակերպւեց Սինտաղմայի հրապարա

նաստանի վարչապետն ու կարեւ որ այլ քաղաքա

կում։ Հաւաքին ներկայ գտնւեցին եւ ելոյթներ ունե

կան դէմքեր (նկար 6):

ցան յունական խորհրդարանի պատգամաւ որներ,

Կոստանդնուպոլ իսի

Այա

Սոֆիա

տաճա

րը մզկիթի վերածելու վերաբերեալ Թուրքիայի

քաղաքական եւ հասարակական ուժերի ու կազ
մակերպութիւնների ներկայացուցիչներ (նկար 7):

նախագահի որոշումից յետոյ, Հայ Դատի յանձ
նախումբը

ակտիւ

ներգրաււածութիւն

ունեցաւ

յունական կազմակերպութիւնների կողմից կազ
մակերպւած տարբեր միջոցառում
ն երում։
Յուլ իս ամսին, հայ-ադրբեջանական սահմա
նային լարման օրերին, Հայ Դատի յանձնախումբը
գրութիւններ ուղարկեց յունական խորհրդարանի
պատգամաւ որներին՝ մատնանշելով հայութեան
յոյն ժողովուրդների նկատմամբ իր յարձակողա
պաշտ քաղաքականութիւնը։
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նկար 7

նկատմամբ Թուրքիայի սադրանքները եւ հայ ու

Հայ Դատի Յունաստանի յանձնախումբ

պատերազմի եւ Թուրքիայի՝ Յունաստանի հետ յա
րաբերութիւնների հետ։ Պատերազմի ընթացքում,
պարբերաբար Հայ Դատի յանձնախումբը յունա
կան լրատւամիջոցներին տրամադրում էր տեղե
կատւական բնոյթի նիւթեր։ Նոյնաբնոյթ գրութիւն
նկար 8

ներ էին հասցէագրւ ում խորհրդարանականներին,
ակադեմիական շրջանակներին եւ այլն։
Ինտենսիւ գրառում
ն երով եւ ազդ ու տեղեկատ
ւութեամբ գործում էին յանձնախմբի, ինչպէս նաեւ
ՀՅԴ ուղեկից կազմակերպութիւնների օգտահաշիւ
ները «Facebook», Instagram, «Twitter» սոցիալական
ցանցերում (նկար 10), ինչն էապէս նպաստեց լու
նկար 9

սաբանման աշխատանքներին։
Պատերազմի ընթացքում երեք յոյն լրագրողներ
այցելեցին Արցախ (CNN Greece-Գոսթաս Փլ իաքոս,
ANT1 news-Մ իխալ իս Վաֆիատիս եւ իր խումբը, AFP
ՀՅԴ Յունաստանի Կենտրոնական կոմիտէի

ֆոտոնկարիչ Արիս Մեսինիս):

եւ Հայ Դատի յանձնախմբի ներկայացուցիչները

Յատուկ նամակներ ուղարկւեցին Յունաստա

հանդիպում
ն եր են ունեցել գլխաւ որ ընդդիմադիր

նի խորհրդարանի 24 պատգամաւ որների, որոնք

կուսակցութեան՝ Սիրիզայի նախագահ եւ նախ

Յունաստան-Ադրբեջան

կին վարչապետ Ալեքսիս Ցիփրասի, ինչպէս նաեւ

բարեկամութեան խմբի անդամ
ն եր էին։ Նրանցից

ՔԻՆԱԼ կուսակցութեան ընդհանուր քարտուղարի

պահանջւեց հրաժ արւել այդ խմբին անդամակ

հետ։ Բազմաթիւ հանդիպում
ն եր են տեղ ի ունեցել

ցութիւնից։ Այս նախաձեռնութիւնը մեծ թափ առաւ

խորհրդարանի անդամ
ն երի հետ (նկար 8):

նաեւ համացանցում եւ գործադրւած ճնշում
ն երի

միջխորհրդարանական

Հոկտեմբերի 4-ին Թեսաղոնիկէում տեղ ի ու

արդիւնքում հինգ պատգամաւ որներ հրաժ արւե

նեցաւ խաղաղ երթ՝ հազարաւ որ ցուցարարնե

ցին։ Այդ հարցը քննարկման առարկայ էր նաեւ քա

րի մասնակցութեամբ): Հետագայում եւս տարբեր

ղաքական կուսակցութիւնների եւ Հայ Դատի յանձ

բնոյթի հաւաքներ կազմակերպւեցին, նաեւ Թրա

նախմբերի հանդիպում
ն երի ընթացքում։

կիայի քաղաքներում, Քալամաթայում եւ Կրետէյում
(նկար 9)։
Յունական մամուլում Արցախեան պատերազմը

Հայ Դատի յանձնախմբերի եւ ՀՅԴ կոմիտէ
ների աշխատանքների շնորհիւ՝ Յունաստանի 22
քաղաքներ

դատապարտեցին

Ադրբեջանին

եւ

լայնօրէն լուսաբանւեց հէնց սկզբից։ Լուսաբան

հանդէս եկան Արցախին զօրակցող յայտարարու

ման աշխատանքներում լայնօրէն ներգրաււած էին

թիւններով։ Այդ քաղաքներից երեքը՝ Ամինոտեն,

ՀՅԴ Յունաստանի Կենտրոնական կոմիտէի, Հայ

Քինուրիան եւ Վիսալթիան ճանաչեցին Արցախի

Դատի յանձնախմբի եւ ՀՅԴ Երիտասարդականի

անկախութիւնը, որոշ քաղաքների որոշում
ն եր ըն

անդամ
ն երը։ Մի շարք առցանց քննարկում
ն եր են
կազմակերպւել նաեւ յունական քաղաքական գոր
ծիչների, խորհրդարանականների կողմից, որոնք
լայն արձագանգ են գտել։
Յունաստանի հանրային կարծիքն ու լրատւա
ցին հայութեան կողմը։ Նաեւ ակնյայտ էին այն զու
գահեռներն ու մտահոգ ութիւնները, որ յունական
շրջանակները տանում էին՝ կապւած Արցախի դէմ

նկար 10

կան դաշտը գրեթէ ամբողջութեամբ դիրքորոշւե
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դունեցին Արցախին նիւթական օժ անդակութիւն

թեան խաչը»։ Քննարկում
ն եր անցկացւեցին Յու

տրամադրելու վերաբերեալ։

նաստանի Պաշտպանութեան նախարարութեան,

Հայ Դատի յանձնախումբը, հոկտեմբերի 26-ին,

Արտաքին գործերի նախարարութեան եւ վերջնիս

նամակ ուղարկեց նաեւ Եւրոպական յանձնաժողովի

ԻՏԱՍ բաժնի հետ, ինչի արդիւնքում յաջողւեց C 130

նախագահ, ԵՄ արտաքին քաղաքականութեան եւ

մակնիշի երկու ռազմական օդանաւերով հումանի

անվտանգային հարցերի գերագոյն յանձնակատար

տար օգնութեան առաքումը Հայաստան եւ Արցախ

Ջոզէֆ Բորէլին՝ մատնանշելով պատերազմի ըն

(նկար 11-12):

թացքն ու ադրբեջանական յանցագործութիւնները։
Հայ Դատի յանձնախմբի անդամ
ն երը պատե
րազմի օրերին այցելել են նաեւ Իսրայէլ ի եւ Իրանի
դեսպանութիւններ, հանդիպել դեսպանների հետ։
Մի դէպքում բողոք է յայտնւել Ադրբեջանին վաճառ
ւած իսրայէլական զէնքի՝ խաղաղ բնակչութեան
նկատմամբ օգտագ ործման փաստի առթիւ, իսկ
միւս դէպքում զրոյց է ծաւալւել, տարածաշրջանա
յին սպառնալ ից իրավ իճակի, Թուրքիայի կողմից
ահաբեկիչների ներգրաւման եւ այլնի վերաբերեալ։
Դեսպանները յանձնառու են եղել արծարծւած թե
մաները փոխանցել իրենց կառավարութիւններին։
Նոյեմբերի 9-ի տխրահռչակ յայտարարութեան
ստորագրումից յետոյ, նոյեմբերի 13-ին Հայ Դատի
յանձնախումբ նամակով դիմեց Մինսկի խմբի ան
դամ երկրներին։
Մեծ թւով անհատական գրութիւններ են հաս
ցէագրւել Յունաստանի պետական եւ ԵՄ պաշտօ
նատար շրջանակներին՝ հայ գերիների ազատ ար
ձակման խնդրով։
Հայ Դատի յանձնախմբի համար առաջնահեր
թութիւն դարձաւ մարդասիրական օգնութեան կազ
մեծ աշխատանք կատարեցին Յունաստանի Կար

նկար 12

կիր Խաչն ու Մակեդոնիայի եւ Թրակիայի «Հայ Գթու

նկար 11

մակերպման եւ փոխադրման խնդիրը։ Այս առումով
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յանձնախումբ
Armenian National Committee
of the United Kingdom (ANC UK)
www.ancuk.org.uk |
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Հայ Դատի Միացեալ Թագաւ որութեան (ՄԹ)

գործողութիւններ, որոնք ենթադրում էին՝ Համայնք

յանձնախումբը վերակազմաւ որւեց 2019 թ. վերջին

ների եւ Լորդերի պալատներից խմբի անդամ
ն երի

եւ արդէն 2020 թ. ընթացքում, ակտիւ գործունէու

ներգրաւում, խմբի նախագահի ընտրութիւն, առան

թեամբ, իր ուրոյն տեղը զբաղեցրեց Հայ դատի հա

ձին հանդիպում
ն եր խմբի հաւանական անդամ
ն ե

մաշխարհային ընտանիքի կազմում։ Յանձնախմբի

րի հետ եւ այլն։ Հայ Դատի յանձնախմբի նախագահ

քաղաքական առաջնահերթութիւններն են հանդի

Անեթ Մոսքոֆեանը ի սկզբանէ ստանձնեց խմբի

սանում Ղարաբաղեան հիմ
ն ախնդրի հայանպաստ

քարտուղարի

լուծմանը նպաստելը, Հայոց Ցեղասպանութեան

անմիջականօրէն աշխատի հայկական հարցերով

ճանաչումը եւ Հայաստանի անվտանգ ութեան մա

հետաքրքրւող գործիչների հետ։

պարտականութիւնները,

որպէսզի

կարդակի բարձրացումը։ Այս խնդիրների լուծմա

2021 թ. յուլ իսի 1-ին կայացած բարեկամութեան

նը նպաստելու համար յանձնախումբը ճշտել է

խմբի առաջին նիստով՝ Պահպանողական կու

ռազմավարական ու մարտավարական բնոյթի
առաջնահերթութիւններ։ Վերջիններս, ինչպէս նաեւ
յանձնախմբի՝ 2020 թ. գործունէութեան հիմ
ն ական
արդիւնքները ներկայացնում ենք ստորեւ։

Հայաստանի հետ խորհրդարանա
կան բարեկամութեան խումբ
(All party parliamentary group)
Բրիտանական

Խորհրդարանի

Համայնքների

պալատում ընդունւած ընթացակարգի համաձայն,
գործում են խորհրդարանական բարեկամութեան
խմբեր։ Հայաստանի հետ բարեկամութեան խում
բը թէեւ մի քա
նի տա
րի գո
յու
թիւն ու
նէր, սա
կայն
պատգամաւոր եւ խմբի նախկին նախագահ Սթեֆն
Փաունդի լիազօրութիւնների աւարտից յետոյ այն
չգրանցւեց եւ որեւէ ակտիւութիւն գրեթէ չէր ցուցա
բերում։ Հայ Դատի ՄԹ յանձնախումբը նախ եւ առաջ
ձեռնմուխ եղաւ Հայաստանի հետ խորհրդարանա
պիսով քաղաքական-յարաբերական բնոյթի ակտիւ
աշխատանքներ իրականացնելուն։ Ձեռնարկւեցին

նկար 1

կան բարեկամութեան խմբի վերստեղծման եւ այդ
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սակցութիւնից խորհրդարանական Թիմ Լոթնը

Հայ Դատի յանձնախմբի ուղղակի ներգրաւ

ընտրւեց խմբի նախագահ, իսկ փոխնախագահ

մամբ կազմւել է նաեւ բարեկամութեան խմբի 1

ներ ընտրւեցին Բարոնուհի Քերոլայն Քոքսը, Անդ

տարւայ գործունէութեան ծրագիրը, յանձնախում

րիւ Ռոզ ինդելը, Ջէյմս Գրէյը, Մարկ Փրիչարդը, Ֆե

բը

րեալ Քլարկը եւ Ջէյմս Մուրայը (նկար 1)։

քաղաքական գործիչներին՝ Ղարաբաղեան հիմ

Հայ Դատի յանձնախմբի կողմից խմբի անդամ

շարունակաբար

քաջալերել է

բրիտանացի

նախնդրում դրսեւ որել յաւելեալ ակտիւ ութիւն։

ներին պարբերաբար ուղարկւել են անհրաժեշտ
նորութիւններ,

քաղաքական

վերլուծութիւններ։

Յարաբերութիւնների զարգացում

2020 թ. յուլ իսին սահմանային միջադէպերի, ինչպէս

Հայ Դատի ՄԹ յանձնախումբը քաղաքական

նաեւ 44-օրեայ պատերազմի ընթացքում, յանձնա

յարաբերութիւններ է զարգացրել եւ հանդիպում

խումբը բարեկամութեան խմբին խնդրել է հանդէս

ներ ունեցել Միացեալ Թագաւորութիւնում գործող

գալ համապատասխան յայտարարութիւններով։

այլ ազգային փոքրամասնութիւններ ներկայացնող

Պատերազմի ընթացքում խումբը նամակով դի

կազմակերպութիւնների հետ՝ այդ թւում «Կիպրացի

մել է ՄԹ արտաքին գործերի նախարարութեանը,

ների ազգային ֆեդերացիան», «Բրիատանահրէա

որպէսզ ի նախարարը Խորհրդարանում ներկա

կան պատգամաւորական խորհրդը», «Խաղաղութիւն

յացնի Ղարաբաղ ի շուրջ ստեղծւած իրավ իճակն ու

Քրդստանում», «Քրդերի դեմոկրատական ասամբ

պատասխանի բարձրացւ ող հարցերին։ Ռազմա

լեան», «Ալեւիների խումբ» կազմակերպութիւնները։

կան գործողութիւնների օրերին Թիմ Լոթնը կազ

Հանդիպում
ն եր են եղել եւ յարաբերութիւններ հաս

մակերպեց նաեւ խորհրդարանական քննարկում։

տատւել աշխարհահռչակ իրաւապաշտպան Ջեֆ

Առանձնակի ակտիւ ութիւն է ցուցաբերել խմբի

րի Ռոբերթսոնի, Օքսֆորդի համալսարանի գիտաշ

փոխնախագահ, հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Բա

խատող եւ Հայոց Ցեղասպանութեան հետազօտող

րոնուհի Քերոլայն Քոքսը, ով նախ սեպտեմբերի
2-ին շնորհաւ որական ուղերձ յղեց Արցախի անկա
խութեան տօնի առթիւ, ապա ադրբեջանական քա
ղաքականութիւնը քննադատող նամակ յղեց Լոն
դոնում Ադրբեջանի դեսպանին (նկար 2), իսկ աւել ի
ուշ Բաքւին դատապարտող յայտարարութիւններ
արեց՝ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծւած պատե
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նկար 3

նկար 2

րազմի առիթով։

Հայ Դատի Միացեալ Թագաւորութեան յանձնախումբ

դիմեց բրիտանական արտգ ործնախարարութեա
նը։ Այդ օրերի ընթացքում յանձնախմբի կողմից
կատարւեց մեծ ծաւալ ի իրազեկման աշխատանք
(նկար 5-8)։ Առանձին գրութիւններով հանդէս եկան
մի շարք խորհրդարանականներ։
Յանձնախումբը չափազանց ծանրաբեռնւած
գրաֆիկով աշխատեց սեպտեմբերի 27-ին Ադրբե
ջանի կողմից Արցախի նկատմամբ սանձազերծ
ւած պատերազմական գործողութիւններից ան
միջապէս յետոյ։ Կատարւել է հսկայական ծաւալ ի
իրազեկման աշխատանք, բրիտանական պատ
կան կառոյցներին մշտապէս փոխանցւել է թարմ

նկար 4

տեղեկատւ ութիւն ստեղծւած իրավ իճակի վերաբե

Սուսան Քելթչիի հետ։ Պետական կառավարման
համակարգում հանդիպում
ն եր են տեղի ունեցել բրի
տանական արտգործնախարարութեան պաշտօնեայ
Քրիստոֆեր Լէյի, Խորհրդարանի պաշտպանութեան
եւ անվտանգութեան յանձնաժողովի անդամ
ն երի,
Հայաստանում ՄԹ դեսպանի եւ այլոց հետ։
Բրիտանական

պատկան

կառոյցներին

են

յղւել բազմաթիւ գրութիւններ, որոնցով ներկայաց
ւել են Արցախի եւ Հայաստանի շուրջ ստեղծւած
Հայ Դատի յանձնախումբը սերտ համագ որ
ծակցութիւն հաստատւեց յատկապէս կիպրական

նկար 5

իրավիճակը։

եւ քրդական կազմակերպութիւնների հետ (նկար 3):

Յուլիսեան սահմանային միջադէպեր
2020 թ. յուլ իսին ՀՀ Տաւ ուշի մարզում սահմա
նային իրավ իճակի լարման եւ սկսւած ռազմա
կան գործողութիւնների ընթացքում Հայ Դատի ՄԹ
յանձնախումբը մի շարք ակտիւ գործողութիւննե
րով իրականացրեց ՀՀ շահերի պաշտպանութեան
աշխատանքներ, որոնք ենթադրում էին ընտրւած
պաշտօնեաների

նկատմամբ

քաղաքացիական

ճնշման գործադրում, օրինակ «գրիր քո պատգա
մաւ որին» արշաւը՝ ադրբեջանական ագրեսիան
դատապարտելու պահանջով (նկար 4)։ Մոբիլ ի
ռեսուրսը։ Խումբը նախ դատապարտեց ադրբե
ջանական ագրեսիան, ապա առանձին նամակով

նկար 6

զացվեց Հայաստանի հետ բարեկամութեան խմբի
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նկար 9

Հայ դատի տարեգիրք 2020

րեալ։ Փորձ է արւել հնարաւ որինս մեր կողմ սեւեռել
պետական, քաղաքական եւ հանրային կարծիքը,
Հայաստանի շահերի պաշտպանութեան գործում
նկար 7

ներգրաւել հնարաւ որինս մեծ թւով գործիչների։
Հոկտեմբերի 2-ին բաւական ծաւալուն եւ հան
գամանալ ից ուղերձով հանդէս եկաւ Բարոնու
հի Քերոլայն Քոքսը՝ ներկայացնելով Արցախում
ստեղծւած իրավ իճակը, ստեղծւած իրավ իճակի
աննախադէպ բնոյթը, ադրբեջանական ագրե
սիան, միջազգային արձագանքն եւ այլն (նկար 9),
օրեր անց յայտարարութիւն տարածեց նաեւ Բարո
նուհու կողմից հիմ
ն ադրւած «Հարթ» հիմ
ն ադրամը։
Հոկտեմբերի 13-ին, Համայնքների պալատի 7
անդամ
ն եր յայտարարութիւն տարածեցին, որով
քննադատեցին ադրբեջանական ուժերի կողմից
Շուշիի տաճարի հրթիռակոծումը եւ քաղաքա
ցիական անձանց վրայ յարձակում
ն երը։ Պատ
գամաւ որները

մշակութային

ժառանգ ութեան

դիտաւ որեալ թիրախաւ որումը համարեցին պա
տերազմական յանցագ ործութիւն՝ համաձայն մի
ջազգային իրաւ ունքի։ Պատգամաւ որները բրի
տանական

կառավարութեանը

յորդ որում էին

դատապարտել մշակութային կոթողների եւ քաղա
քացիական անձանց նկատմամբ ադրբեջանական
թիրախային յարձակում
ն երը։
նկար 8

Ադրբեջանին
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դատապարտող

յայտարարու

թիւններով հանդէս եկան խորհրդարանականներ

Հայ Դատի Միացեալ Թագաւորութեան յանձնախումբ

Ջէյմս Մուրայը (նկար 10), Թիմ Լոթնը, Սառա Օլնին
եւ ուրիշներ։
Նաեւ Հայ Դատի ՄԹ յանձնախմբի ջանքերով,
անգլ իական կառավարութիւնը 1 միլ իոն ֆունտ
հումանիտար օգնութիւն տրամադրեց Արցախում
իրականացւ ող աշխատանքներին։
Նոյեմբերի 5-ին Արցախի ժողովրդի ինքնորոշ
ման իրաւ ունքի իրացման անհրաժեշտութեան
մասին

բարձրաձայնվեց

Լորդերի

պալատում։

Պատերազմի ամբողջ ընթացքում բրիտանացի
բազմաթիւ խորհրդարանականներ գրութիւննե
րով դիմում էին արտաքին գործերի նախարա
րին՝ բարձրացնելով հայութեանը յուզող հարցեր,
նկար 10

Ղարաբաղեան հիմ
ն ախնդրի շուրջ զարգացում
ները քանիցս քննարկւել են Խորհրդարանի պա
լատներում։ Նոյնիսկ, Ռուպա Հուքը Համայնքների
պալատում ներկայացրեց խնդրագիր, ըստ որի
առաջարկւ ում էր ՄԹ-ի կողմից Արցախի Հան
րապետութեան ճանաչում եւ տարածաշրջանում
Լոնդ ոնի քաղաքական ու մարդասիրական դերի
բարձրացում։
Հայ Դատի յանձնախումբը նոյեմբերի 13-ին, հայ
կական 18 այլ կազմակերպութիւնների հետ, նամակ
ուղարկեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին, իսկ նոյեմբերի

նկար 11

14-ին հանդէս եկաւ առանձին յայտարարութեամբ։
Ըստ այդմ, քննադատւ ում էր նոյեմբերի 10-ի հրա
դադարի հայտարարութիւնը եւ ԵԱՀԿ Մինսկի
խմբին կոչ արւ ում կոնկրետ գործողութիւնների։
Նոյեմբերի 23-ին, Դերբիի քաղաքային խոր

քարտուղարին՝ բարձրաձայնելով ադրբեջանական

հուրդը ճանաչեց Արցախի Հանրապետութեան ան

բռնութիւնների արդիւնքում Արցախում քրիստո

կախութիւնը, ինչը լաւ նախադէպ է ՄԹ քաղաքնե

նէական դարաւ որ ժառանգ ութեան պահպանման

րի եւ Արցախի միջեւ հետագայում ապակենտրոն

վտանգը։

համագ ործակցութեան ծրագրեր իրականացնելու
համար (նկար 11)

Վերը յիշատակւած գործողութիւնների, դրանց
պայմանաւ որած քաղաքական-յարաբերական աշ

Դեկտեմբերի 27-ին Սաութֆորքի աւագ քահա

խատանքների ընթացքում Հայ Դատի ՄԹ յանձնա

նան իր եւ Քովենթրիի եւ Էբսֆիթի քահանաների

խումբը մշտապէս փորձել է խթանել համայնքային

անունից, նամակով դիմեց Իունեսկոյի գլխաւ որ

ակտիւ ութիւնը։
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Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման վերաբե

շահամալ իր։ 2020 թւականի յունւարի 20-ին արտ

րեալ Նիդերլանդների խորհրդարանում բազմաթիւ

գործնախարար Ստեֆ Բլոկը յայտարարեց, որ

որոշում
ն եր են եղել։ Վերջին անգամ 2019 թւակա

մեկնելու է Հայաստան եւ ծաղկեպսակ է զետեղելու

նի աւարտին ընդ ունւած որոշումը Նիդերլանդների

Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերին նւիրւած յուշա

կառավարութեանը յանձնարարում էր, որ 5 տարին

համալ իրում։ Նիդերլանդների Հայ Դատի յանձնա

մէկ, բարձր մակարդակի այցելութիւն կատարւի

խումբը հանդէս եկաւ յայտարարութեամբ, որտեղ

Ծիծեռնակաբերդի Հայոց Ցեղասպանութեան յու

պահանջւ ում էր կառավարութիւնից, որ արտգ ործ
նախարարը օգտագ ործի «Ցեղասպանութիւն» եզ
րոյթը, քանի որ Նիդերլանդների կառավարութիւնը
դեռ պաշտօնապէս չի ճանաչել Հայոց Ցեղասպա
նութիւնը (նկար 1)։

Ընտրութիւններ Արցախում,
(27.01.2020)
Հայ Դատի Նիդերլանդների յանձնախումբը նա
մակով դիմեց երկրի արտգ ործնախարարութիւն՝
տեղեկացնելով Արցախում կայանալ իք ընտրու
ներից դիտորդներ մասնակցեն ընտրութիւններին։
Աշխատանքներ են տարւել մի շարք պատգամա

նկար 2

նկար 1

թիւնների մասին եւ առաջարկելով, որ Նիդերլանդ
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Հայ Դատի Նիդերլանդների յանձնախումբ

ւորների հետ, որպէսզ ի մեկնեն Արցախ եւ հանդէս

Փիթր Օմտզ իխտի թեկնածութիւնը պաշտպանող

գան, որպէս դիտորդներ, Քրիստոնեայ-ժողովր

յայտարարութեամբ։

դավարական Միութիւն կուսակցութիւնից (CDA)

Հայաստանի սահմանամերձ Տաւ ուշի շրջանում

Մարտեյն Վան Հելվերտը համաձայնել էր մեկնել

2020 թ. յուլ իսեան միջադեպերի կապակցութեամբ

Արցախ։

Ամստերդամում, Նիդերլանդների այլ հայկական

Ամէն տարի, փետրւարի 27-ին Ադրբեջանի դես

կազմակերպութիւնների հետ համատեղ կազմա

պանութեան դիմաց բողոքի գործողութիւններ են

կերպեցինք բողոքի ցոյց՝ ընդդէմ Ադրբեջանի սան

իրականացւել՝ յիշատակելով Սումգայիթի, Բաքւի,

ձարձակ ոտնձգ ութիւնների։ Մասնակցեցին 300-ից

Գանձակի եւ այլ վայրերում հայկական կոտորած

աւել ի ցուցարարներ։

նե
րը։ 2020-ը բա
ցա
ռու
թիւն չէր եւ նո
րից փետր

Հայ Դատի յանձնախմբի ներկայացուցիչները

ւարի 27-ին, Նիդերլանդների հայկական այլ կազ

յուլ իսի 28-ին Ալմելօ քաղաքում հանդիպեցին Հա

մակերպութիւնների հետ միասին, յանձնախումբը

յաստանի Հանրապետութիւնում Նիդերլանդների

հանրահաւաք իրականացրեց Ադրբեջանի դես

Թագաւ որութեան արտակարգ եւ լիազօր դեսպան

պանատան առջեւ եւ հանրագիր յանձնեց՝ դատա

Նիկօ Սխերմերսի հետ։ Քննարկւեց փոխադարձ

պարտելով Ադրբեջանական քաղաքաների հայ

հետաքրքրութիւն ներկայացնող հարցերի լայն

ազգաբնակչութեան հանդէպ տեղ ի ունեցած վայ

շրջանակ։

րագ ութիւնները (նկար 2)։
Քրիստոնեայ- Ժ ողովրդավարական

Միութիւն

(CDA) կուսակցութեան անդամ Փիթր Օմտզ իխտը
առաջադրւեց որպէս կուսակցութեան նախագահի

Նիդերլանդների
արտգործնախարարութեան հետ
հանդիպում (30.07.2020)

թեկնածու։ Նա ամենաառաջադէմ խորհրդարա

Տաւ ուշեան դէպքերի կապակցութեամբ, ինչպէս

նականներից է, ով պետութեան ամենահրատապ

նաեւ հայ ցուցարարաների հանդէպ Նիդերլանդնե

եւ զգայուն հարցերը ժամանակին բարձրաձայ

րի ոստիկանութեան անհամաչափ գործողութիւն

նում է։

ճանաչման

ների առնչութեամբ յանձնախումբը յուլ իսի 30-ին

հարցում նա միշտ հանդիսացել է առաջամար

հեռավար հանդիպում անցկացրեց Նիդերլանդնե

տիկ եւ մեծ ներդրում ունեցել Նիդերլանդների

րի արտգ ործնախարարութեան Կովկասի տարա

խորհրդարանում հայանպաստ որոշում
ն երի ըն

ծաշրջանի պատասխանատու՝ տիկին Բաքի հետ։

դունման մէջ։ Նա մեծ յարգանք է վայելում նիդեր

Վերջինիս տեղեկութիւններ փոխանցւեցին Տաւ ու

լանդահայութեան մօտ եւ հէնց այդ պատճառ ով

շում տեղ ի ունեցած դէպքերի մասին եւ ադրբե

Հայ Դատի յանձ նախումբը հանդէս եկաւ կու

ջանցիների սանձարձակութիւնների վերաբերեալ։

սակցութեան

Խօսեցինք նաեւ հայ ցուցարարների հանդէպ ոս

Ցեղասպանութեան

նախագահի

ընտրութիւններում

տիկանութեան կոշտ վարւելաձեւի մասին, որը շատ
տարօրինակ էր, քանի որ անցյալում բազմաթիւ
ցոյցերի ժամանակ նման միջադէպեր չեն պատա
հել։ Տիկին Բաքի պատասխանը չէր տարբերւ ում
մինչ այդ արտգ ործնախարարութիւնից ստացած
պատասխաններից։ Բանն այն է, որ Նիդերլանդ
ները, Ղարաբաղեան հակամարտութեան լուծման
գործընթացում, ներգրաւած պետութիւն չի։ Ինչ վե
րաբերում է ոստիկանութեան գործողութիւններին՝
սկսւած է հետաքննութիւն, որը կպարզ ի դրանց
նկար 3

Հայոց

համաչափութիւնը։ Բաքը խոստացաւ յանձնախմ
բին տեղեկացնել հետաքննութեան արդիւնքների
մասին (նկար 3)։
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Հայ դատի տարեգիրք 2020
Պատերազմի կանխազգացումը,
(22.09.2020)

մօտաւ որապէս

300

ցուցարարներ,

վերջիննե

րիս պահանջը Ադրբեջանի կողմից սանձազերծ

44-օրեայ պատերազմի մեկնարկից օրեր առաջ՝

ւած պատերազմի դադարեցումն  էր։ Միաժ ամա

սեպտեմբերի 22-ին Հայ Դատի յանձնախմբի անու

նակ հանրագիր ներկայացվեց Նիդերլանդների

նից նիդերլանդացի եւրոպատգամավորներին նա

խորհրդարան՝ պահանջելով մատնանշել պատե

մակ ուղարկւեց՝ վերջիններիս զգուշացնելով, որ

րազմը հրահրող ին։ Հանրագիրը ընդ ունող պատ

Ադրբեջանի յարձակողապաշտութեան վերաբե

գամաւ որներին յայտարարեցինք, որ Ադրբեջանին

րեալ։ Մտահոգ ութեամբ ընդգծւեց, որ ադրբեջա

զսպող լծակ կարող է լինել միայն Արցախի անկա

նական զօրքերի կուտակումը պայթիւնավտանգ

խութեան ճանաչումը։

ի
րա
վ ի
ճակ է ստեղ
ծել եւ պէտք է մի
ջոց ու ջանք

Նիդերլանդների խորհրդարանի պատգամաւ որ՝

չխնայել կանխելու համար վերահաս պատերազմը։

Փիթր Օմտզ իխտը՝ Քրիստոնեայ-Ժողովրդավա
րական Միութիւն (CDA) կուսակցութիւնից հանդէս

Արցախեան երկրորդ
պատերազմի սկիզբը,
(27.09.2020)

եկաւ Ադրբեջանա-թուրքական յարձակումը դա
տապարտող յայտարարութիւն ընդ ունելու առա
ջարկով։ Յուլ իսի 30-ին Հայ Դատի յանձնախում

Պատերազմի լուրն առնելուց անմիջապէս հետո

բը նամակ յղեց բոլոր խորհրդարանականներին՝

Հայ դատի Նիդերլանդների յանձնախումբը կա

խնդրելով, որպէսզ ի աջակցեն Օմտզ իխտի նա

ռավարութիւնից եւ խորհրդարանից պահանջեց

խաձեռնութեանը (նկար 4)։

անմիջապէս եւ խստօրէն դատապարտել ադրբե

Հայ Դատի յանձնախումբը Եւրոպական Խորհր

ջանական ագրեսիան եւ Լեռնային Ղարաբաղ ի

դարանում պատերազմի վերաբերեալ քննարկում

հակամարտութիւնը բռնութեամբ լուծելու փորձը։

ների նախօրէին՝ հոկտեմբերի 4-ին, նիդերլանդա
ցի պատգամավորներին նամակներ ուղարկեց՝

Հանրահաւաք պատերազմը
դադարեցնելու պահանջով
(29.09.2020)
Հայ Դատի Նիդերլանդների յանձնախմբի եւ Նի
դերլանդների հայկական կազմակերպութիւնների

մանրամասն բացատրելով իրավ իճակը։ Յանձ
նախումբը պահանջեց հանդէս չգալ կողմերին
զսպւածութեան կոչերով, այլ ճշմարտացի գնա
հատականներ տալ յընթացս գործողութիւններին,
մատնանշել ագրեսիան սկսած կողմին։
Հայ Դատի Նիդերլանդների յանձ նախմբի կազ

անցկացւեց հանրահաւաք, որին մասնակցում էին

մակերպմամբ մեծ թւով նիդերլանդահայեր հոկ

նկար 4

կազմակերպմամբ՝ սեպտեմբերի 29-ին Հաագայում
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նկար 5

Հայ Դատի Նիդերլանդների յանձնախումբ

տեմբերի 10ին մեկնեցին Բրիւսէլ՝ մասնակցելու

Նա նշանակալ ի աւանդ է ունեցել Հայոց Ցեղաս

Բրիւսէլում անցկացււ ող հանրահաւաքին։ Նոյն

պանութեան ճանաչման գործում, ինչպէս նաեւ Ար

օրը, Նիդերլանդների այլ հայկական կազմակեր

ցախի ժողովրդի իրաւ ունքների պաշտպանութեան

պութիւնների հետ կազմակերպւեց լռակեաց հան

հարցում։

րահաւաք Հաագայում՝ խորհրդարանի առջեւ, որ

Մի խումբ հայամէտ պատգամաւ որների կող

պէսզ ի պատգամաւ որների ուշադրութիւնը սեւեռւի

մից, նոյեմբերի 18-ին, Նիդերլանդների խորհրդա

տեղ ի ունեցող լայնած աւալ պատերազմի վրայ։

րան ներկայացւեցին հայանպաստ որոշում
ն երի

ՀՅԴ երիտասարդական միութեան անդամ
ն երի

առաջարկութիւններ։ Դրանք հիմ
ն ականում Ադր

աջակցութեամբ երկու շաբաթ շարունակ ներկա

բեջանին եւ Թուրքիային դատապարտող որոշում

յութիւն ապահովւեց այդ ցոյցին, որի արդիւնքում

ներ էին։ Հայ Դատի յանձնախումբը Նիդերլանդ

կարեւ որ հանդիպում
ն եր տեղ ի ունեցան, մինչեւ

ների խորհրդարանի բոլոր պատգամաւ որներին

իսկ Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռուտեի

նամակներ ուղարկեց՝ խնդրելով պաշտպանել այդ

հետ եւ փոխանցեցինք մեր մտահոգ ութիւնները

առաջարկութիւնները։

(նկար 5)։
Համախորհուրդ հայկական այլ կազմակերպու
թիւնների հետ՝ հոկտեմբերի 10-ին բողոքի բազ
մամարդ միջոցառում կազմակերպւեց Իսրայէլ ի

Նիդերլանդների խորհրդարանի
բանաձեւն Արցախի վերաբերեալ
(11.12.2020)

դեսպանութեան առջեւ՝ կապված Ադրբեջանին իս

Դեկտեմբերի 12-ին Հայ Դատի յանձնախումբը

րայելական անօդաչուների վաճառքի եւ դրանց կի

հանդէս եկաւ յայտարարութեամբ, որտեղ ողջու

րառութեան հետ։

նեց Նիդերլանդների Խորհրդարանի կողմից ըն

Նոյեմբերի 2-ին, քաղաքական գործիչ Հարի

դունւած բանաձեւը Արցախի վերաբերեալ, որտեղ

Վան Բոմելը այցելեց Հայաստան։ Նրա նախորդ

մասնաւ որապէս նշվում է, որ Արցախի կարգավ ի

այցելութիւնը Հայաստան եւ Արցախ տեղ ի էր ունե

ճակի հարցը պէտք է քննարկւի եւ լուծւի ԵԱՀԿ-ի

ցել Հայ Դատի յանձնախմբի նախաձեռնութեամբ։

Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Այս որոշմամբ,
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փաստօրէն, Նիդերլանդների խորհրդարանը, ան

րի Վան Բոմել ի եւ գրող-հրապարակախօս՝ Անտո

կախ պատերազմի ելքից, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին է

նի Հոլսլախի հետ, պատերազմի հետեւանքների

վերապահում Արցախի վերջնական կարգավ իճա

մասին։ Հանդիպման 40-ից աւել ի մասնակիցներին

կի որոշման հարցը (նկար 6)։

նրանք պատմեցին իրենց տպաւ որութիւններն ու
պատասխանեցին հնչած հարցերին։ Օգտակար

Հանդիպում
Հարի Վան Բոմելի
եւ Անտոնի Հոլսլախի հետ
(12.12.2020)
Դեկտեմբերի 12-ին յանձնախումբն առցանց
հանդիպում անցկացրեց քաղաքական գործիչ Հա
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զրոյց տեղ ի ունեցաւ, քանի որ երկու բանախօս
ներն էլ քաջատեղեակ էին պատերազմի մանրա
մասնութիւններին։ Ծանր հոգեվ իճակի մէջ գտնւող
մեր հայրենակիցների համար նրանք որոշ խոր
հուրդներ ունէին այս իրավ իճակը յաղթահարելու
եւ լուծում
ն եր գտնելու վերաբերեալ։

Հայ Դատի Լեհաստանի
յանձնախումբ
Armenian National Committee
of Poland
www.facebook.com/haydatpoland

2020 թւականի Կորոնավ իրուսի ստեղծած իրա
վիճակի բերումով, Լեհաստանի մէջ բացարձակա

պարտքն է յիշել Թուրքիայի մէջ Հայոց Ցեղասպա
նութիւնը» յօդւածը եւլն։

պէս արգիլւած էր որեւէ մէկ հաւաքական նախա

23 ապրիլ ի 2020 թ. երեկոյեան լեհական պետա

ձեռնութիւն կազմակերպելը։ Ժամանակագրական

կան TVP Historia հեռուստակայանը ցուցադրեց

կարգ ով կարել ի է ներկայացնել Հայ Դատի Լեհաս

«Հայոց Ցեղասպանութիւն» ֆիլմը, մէկ ժամ տեւ ո

տանի յանձնախումբի կազմակերպած, մասնակ

ղութեամբ։ Պատմա-վաւերագրական այս ֆիլմը

ցած, քաջալերած կամ համագ ործակցած աշխա

անգամ մը եւս կրկնւեցաւ 24 Ապրիլ ին։

տանքները հետեւեալ կէտերու մէջ։

Ապրիլ 24-ին լեհական «Polsat News» հեռուստա
կայանի Համաշխարհային քաղաքական լուրերու

Լեհաստանի մէջ
ապրիլեան 105-րդ տարելիցի
միջոցառում
ն եր

բաժնի գլխաւ որ վերլուծաբանը անմիջական հե
ռակայ հարցազրոյց մը ունեցաւ Լեհաստանի մօտ
ՀՀ նախկին դեսպան էդգար Ղազարեանի հետ Հա

20 յուլ իսի 2020 թ. Լեհաստանի Հայ Դատի յանձ

յոց Ցեղասպանութեան 105-րդ տարել իցի առիթով։

նախումբի մասնակցութեամբ եւ Լեհաստանի մէջ
գործող հայկական կրօնական, մշակութային եւ
այլ

կազմակերպութիւններու

կողմէ

երախտա

գիտութեան միասնական նամակ մը ուղղեցինք

Ադրբեջանի զինւած ուժերու
ՀՀ պետական սահմանի խախտում
12 յուլիսի 2020

Լեհաստանի խորհրդարանի (Սեյմ) նախագահ

Յանձնախումբիս համանախաձեռնութեամբ եւ

Տկն. Էլժպիէթա Վիթէքին, շնորհակալութիւն եւ

համագ ործակցութեամբ 20 յուլ իսի 2020 թ. լեհահայ

երախտագիտութիւն յայտնելու Լեհաստանի Սէյ

փոքրամասնութեան միութիւններու անունով օգ

մին 19.04.2005 թւին միա
ձայ
նու
թեամբ Հա
յոց Ցե

նութեան կոչ ներկայացուցինք Լեհաստանի Սենա

ղասպանութիւնը ընդ ունելու որոշումի 15-ամեակի

թի նախագահ Թոմաշ Կրոտծքիին արձագանգե

առիթով:

լով 12 յուլ իս 2020 թ.-ին Ադրբեջանի զինւած ուժերու

Լեհաստանի զանազան քաղաքներու մէջ հայ

կողմէ Տաւ ուշի ուղղութեամբ ՀՀ պետական սահ

կական խաչքարերու կողքին (ոչ խմբային դրու

մաններու խախտումի համար, յիշեցնելով նաեւ

թեամբ) ապրիլ 24-ին ծաղկեպսակներու զետեղում։

Մեծամօրի ատոմակայանը թիրախ դարձնելու

Լեհական մամուլ ի մէջ 105-րդ տարել իցի առի

ադրբեջանական սպառնալ իքներն ու սադրանք

թով, լոյս տեսան անդրադարձներ, յիշատակում

ները։ Լեհաստանի պետութենէն խնդրելով աւել ի

ներ, յօդւածներ ինչպէս Հայոց Ցեղասպանութեան

զգաստ դիրքորոշում ունենալ, ուշադրութեան հրա

մասին իր յօդւածներով եւ իր գիրքերով հանրածա

ւիրելով եւ յիշեցնելով նաեւ Լեհաստանի եւ միջազ

նօթ պրոֆեսոր Կժեկոժ Գուխարչիքի՝ «20-րդ դարը՝

գային ընտանիքի դերակատարութիւնը սահմա

մարդկութեան պատմութեան ամենէն արիւնալ ի

նային իրավ իճակէն բխած ՀՀ եւ հայ ժողովուրդի

դարը սկսաւ Քրիստոնեաներու հոլոքոստով: Մեր

անվտանգ ութեան խիստ անհրաժեշտութիւնը:
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Ադրբեջանի եւ Թուրքիոյ կողմէ
լայնածաւալ յարձակումէն
27.09.2020թ. ետք

րողն էր, որ եղած է Արցախի մէջ պատերազմէն
առաջ, իսկ պատերազմի ընթացքին մասնակցած է

Լեհաստանի խորհրդարանի (Սեյմ) մէջ առա

իր լրագրութիւններով, ներկայացնելով պատերազ

ջին անգամ ըլլալով 7 հոկտեմբերի 2020 թ. Հայաս

մի իրականութիւնը եւ հայանպաստ արտայայտու

տանի հետ խորհրդարանական համախմբում մը

թիւններով, ասուլ իսներով ու հարցազրոյցներով,

կազմւեցաւ (գլխաւ որութեամբ Մարթա Քուպիա

թէ յօդւածներով ներկայացուցած է Արցախահայու

քի), համախմբումը կը բաղկանայ, իշխող (Օրէնք

թեան քաղաքացիական, մարդկային իրաւ ունքնե

եւ արդարութիւն) (PIS) կուսակցութենէն երեք պատ

րու եւ Արցախի իրաւատէր ըլլալու ճշմարտութիւնը։

գամաւ որներէ, անոնց անուն մականնուներն են`

Պատերազմի ընթացքին նկարահանած է Արցա

Մարթա Քուպիաք, Քաթաժինա Վօյթիշեք, Կժեկոժ

խի մասին ֆիլմ մը, որ Լեհաստանի պետական

Լօրեք:

առաջին ալ իքէն իր անդրանիկ սփռումը ունեցաւ

Աւել ի ուշ այս խմբակին միացաւ ընդդիմադիր
կուսակցութենէն՝ քաղացիական պլատֆորմ (PO)
կուսակցութենէն՝ Թոմաշ Օլ իխւէր։

24.01.2021 թւին, «44 dni – koszmar wojny», «44 օրերու
պատերազմի մղձաւանջը» անւան տակ:
Հայ Դատի յայնձնախումբի մասնակցութեամբ՝

Ադրբեջանի եւ Թուրքիոյ կողմէ լայնածաւալ

հանդիպում-զրոյց տեղ ի ունեցաւ Արցախի 2020 թ.-ի

յարձակումէն ետք քաղաքական գործիչներու, հո

պատերազմի ընթացքին միակ լեհ լրագրող Վի

գեւ որականներու, արւեստագէտներու եւ մտաւ ո

թոլտ Ռէբէթով իչի հետ Վրոցլաւ քաղաքի մէջ։ Հա

րականներու կողմէ եղան զանազան ասուլ իսներ,

կառակ կորոնավ իրուսի ստեղծած իրավ իճակին

հարցազրոյցներ, որոնք կը պաշտպանէին Արցա

եւ արգելափակում
ն երուն, շաբաթ, 10 հոկտեմբերի

խը եւ հայ ժողովուրդի իրաւ ունքները։

2020 թ.-ին Վարշաւայէն ժամանած լեհ լրագրողը

Ծագ ումով հայ նախկին պատգամաւ որ Լուքաշ

դասախօսեց Արցախի պատերազ ի իրավ իճակին

Ապկարով իչ Łukasz Abgarowicz, լեհերէնով արտա

մասին, իր վերլուծում
ն երը ներկայացուց ադրբե

յայտւեցաւ, նիւթ ունենալով՝ «Առանց Լեռնային Ղա

ջանական ու թուրքական պետութիւններու կողմէ

րաբաղ ի չկայ Հայաստան: Սարսափել ի է աշխար

լայնածաւալ յարձակում
ն երէն ետք ստեղծւած Հա

հի լռութիւնը»։

յաստանի թէ Արցախի քաղաքական ու ռազմա

Հայ ժողովուրդի պաշտպան եւ 2018 թ.-ին Եւրո

կան իրավ իճակին մասին։ Լրագրողը խոստացաւ

պայի Հայ Դատի գրասենեակի գնահատագիրին

երկուշաբթի օր Արցախ մեկնիլ շարունակելու հա

արժ անացող հոգեւ որական, ծագ ումով հայ հայր

մար իր առաքելութիւնը, եւ այդպէս ալ եղաւ, դի

Թադէուշ վրդ. Իսաքով իչ – Զալեսքին (ks. Tadeusz

մատետրի իր ամենօրեայ անդրադարձներով ներ

Isakowicz-Zaleski), լրատւական զանազան կայան

կայացուց պատերազմական իրավ իճակի տարբեր

ներուն իր բողոքի խօսքերը փոխանձեց ադրբե

հանգրւանները։

ջանական յարձակումին առիթով նիւթ ունենալով

Յանձնախումբը 24 հոկտեմբերի 2020 թ.-ին Լե

«ԱՄՆ-ը դաւաճանեց Հայաստանին: Ռուսաստանի

հաստանի Հայ Դատի անունով նամակ մը ուղղեց

հետ դաշինքը սիրոյ դրդումով չէ»։

ԵՄ յանձնակատարին Ջոզէֆ Բորէլ ին խնդրելով

14 հոկտեմբերի 2020 թ.-ին Լեհաստանի խորհր
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Վիթոլդ Ռէբէթով իչը միակ լեհ ռազմական լրագ

օգնութեան հասնիլ արցախահայութեան։

դարանի (Սէյմի) փոքրամասնութիւններու յանձնա

05 հոկտեմբերի 2020 թ.-ին յանձնախումբի հա

ժողով ի նիստին ծագ ումով հայ իրաւաբան Մաչէյ

մանախաձեռնութեամբ եւ համագ ործակցութեամբ՝

Պոhոսեվ իչը Լեհաստանի վարչապետին եւ պե

կոչ եւ խնդրագիր ներկայացուցինք Լեհաստա

տութեան կոչ ուղղեց խնդրելով օգնել Արցախի

նի պետութեան նախագահին, վարչապետին եւ

հայութեան։

խորհրդարանի (Սէյմի) նախագահին, լեհահայ

Հարցազրոյց՝ լրագրող Վիթոլդ Ռէբէթով իչի

միութիւններու, հոգեւ որականներու եւ անհատնե

(Witold Repetowicz) հետ «Լեռնային Ղարաբաղ՝ պե

րու անունով, այդ կոչին միացան նաեւ յույներ եւ

տութիւն մը, որ չէ ճանչցւած»: Պէտք է յայտնել, որ

բուլղարացիներ։ Լեհաստանի Հանրապետութեան

Հայ Դատի Լեհաստանի յանձնախումբ

իշխանութիւններուն ուղղւած կոչի հեղ ինակները
անյապաղ կը խնդրեն վճռական միջոցներ ձեռ
նարկելու եւ օգնելու Արցախի հայութեան:
06 հոկտեմբերի 2020 թ.-ին աւելի քան 2000 հա
յորդիներ Վարշաւայի մէջ քայլերթով իրենց բողո
քը, զայրոյթը եւ ընդվզումը բարձրաձայն արտա
յայտեցին ընդդէմ Ադրբեջանի եւ Թուրքիոյ կողմէն
Արցախի եւ արցախահայութեան դէմ պատերազ
մական յարձակում
ն երու համար։ Մասնակիցները
իրենց խօսքերը ուղղեցին Լեհաստանի նախագա
հին, եւ իշխանութեան եւ մանաւանդ Եւրոպական
Միութեան համայնքներուն եւ անոնց ներկայացու
ցիչներուն, խնդրելով միանշանակ դատապարտե
լու թուրք-ադրբեջանական համատեղ զօրքերու
բարբարոսական գործողութիւնները եւ ապահովե
լու հայ ժողովուրդի անվտանգ ութիւնը:
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Հայ Դատի Շւեդիայի
յանձնախումբ
Svensk-Armenisk Kommitté
för Rättvisa och Demokrati
www.facebook.com/eajfd.sweden

Կորոնահամավարակը արդէն իր վատ հետե

Յատուկ հանդիպում ունեցանք Շւեդիոյ խորհր

ւանքը ձգած էր մեր միութենական աշխատանքնե

դարանէն ներս Քրիստոնեայ կուսակցութեան ներ

րու վրայ, Արցախեան քառասունօրեայ պատերազ

կայացուցիչ Lars Adaktusson հայ ժողովուրդի մեծ

մը եկաւ շարունակելու ջլատել մեր միութենական

բարեկամ եւ ջատագ ով Արցախեան հիմ
ն ահար

ժողովն երը, բայց այս բոլորին հետ մեր քոյր միու

ցին, որը խորհրդարանէն ներս Շւեդիոյ արտա

թիւնները իրենց աշխատանքով զօրավ իգ կանգ

քին գործոց նախարարուհին ներկայացուցիչի հետ

նեցան Արցախեան շարժման աշխատանքներուն՝

Ann Linde բանավ իճելով պաշտպանած էր Արցա

եւ օժ անդակեցին նիւթապէս եւ բարոյապէս, օժ ան

խի ժողովուրդի դէմ շղթայազերծւած անողոք

դակելով Արցախեան պատերազմի մեր ազատա

պատերազմը:

մարտիկներուն: ՀՅԴ Շւեդիայի կոմիտէի ընկերները

Ինչպէս նաեւ հանդիպում
ն եր ունեցանք Սոտէր

համագ ործակցաբար Հայ Դատի յանձնախումբի

թէլ իոյէն ներս, «Քրիստոնիայ Դեմոկրատ» կուսակ

հետ, քաղաքական հանդիպում
ն եր ունեցան Շւե

ցութեան ներկայացուցիչին հետ եւ քննարկած հայ

դական քաղաքական կուսակցութիւններու ներ

ժողովուրդը յուզող հարցեր, յատկապէս Արցա

կայացուցիչներու հետ՝ յատկապէս ձախակողմեան

խեան պատերազմի ընթացքին հայ ռազմագե

կուսակցութիւնը, Քրիստոնիայ Դեմոկրատ, Լիբե

րիներու հարցը եւ արգիլւած զէնքեր գործածել եւ

րալներու հետ:

պատերազմի հետեւանք ձգած Արցախի հայ գաղ

44-օրեայ պատերազմի ընթացքին զօրաշար
ժի ենթարկած ենք մեր ամբողջ ներուժը, որպէս

Հայ գաղթականներու իրավ իճակի մասին Lars

զի կարել ի ըլլայ մեր բողոքի ձայնը լսել ի դառնայ

Adaktusson արծարծեց արտաքին գործոց նախա

միջազգային ընտանիքին։ Չնայած համավարակի

րարուհի Ann Linde հետ խորհրդարանէն ներս բա

տարածման պատճառով, ցոյցերու սահմանափա

նավէճի ժամանակ:

կումն ու հանրահաւաքներու կրճատման օրէնքին՝

Առաւել հանդիպում
ն եր ունեցանք քաղաքա

կարողացանք տարբեր վայրերում թիւ ով եօթը ցոյց

կան եւ պետական մշակութային եւ մարմ
ն ակրթա

կազմակերպել

թուրք-ադրբեջանական

կան յանձնախումբերու ներկայացուցիչներու հետ

ոտնձգ ութիւններուն։ Առաւել եւս մեր երիտասարդ

եւ քննարկած բոլոր այն միջոցները, որով կարել ի

ները բողոքի ցոյց մըն ալ կազմակերպեցին Իս

պիտի ըլլայ օժ անդակութիւն հայթայթեն նիւթա

րայէլ ի դեսպանութեան դիմաց, ինչպէս նաեւ TV4

կան Սոտէրթէլ իոյ Կենտրոնի համար, նկատելով

հեռուստաընկերութեան կայանին դիմաց ապա

կորոնայի պատճառած հետեւանքները, որը նա

տեղեկատւ ութիւն սփռելու պատճառով։

խապէս օժ անդակութիւններ կը ստանայինք ABF

ընդդէմ

Նամակներ ուղղւած են նաեւ խորհրդարանի
տարբեր կուսակցութիւններու ներկայացուցիչնե
րու, որպէսզ ի իրենք ալ իրենց կարգին զօրակցին
մեզ։
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թականներու եւ անօթեւան մնալու հարցը:

եւ Belda-էն, ցարդ դադրած են, սակայն բանակցու
թիւնները կը շարունակւին:

Հայ Դատի Երուսաղէմի
յանձնախումբ
Armenian National Committee
of Jerusalem
www.facebook.com/ANCJerusalem

Հայ Դատի Երուսաղէմի յանձնախումբը յատկա
պէս մեծ ակտիւ ութիւն ցուցաբերեց Արցախի դէմ

ցոյցին թոյլատրւեց մասնակցել միայն 20 հոգ ու
(նկար 1):

2020 թ. սեպտեմբերի 27-ից սանձազերծւած ադր

Նոյն պահանջով եւս մէկ ցոյց, արդէն համայն

բեջանաթուրքական պատերազմի մեկնարկից յե

քային լայն ներգրաւմամբ, կազմակերպւեց հոկ

տոյ, ինչը մեծապէս պայմանաւ որւած էր Իսրայէլ ի

տեմբերի 22-ին Իսրայէլ ի Արտաքին գործերի նա

կողմից Ադրբեջանին հսկայական քանակութեամբ

խարարութեան դիմաց (նկար 2):

նորագ ոյն զէնք-զինամթերքի վաճառքի փաստով։

Հոկտեմբերի 27-ին բողոքի ցոյց տեղ ի ունեցաւ

Ընդհանուր առմամբ կազմակերպւել են թւով 9 ցոյ

ընդդէմ Իսրայէլական լրատւամիջոցների, որոնք

ցեր, որոնք ներկայացնում ենք ստորեւ։

միտում
ն աւ որ չեն լուսաբանում թուրք-ադրբեջա

2020 թ. հոկտեմբերի 6-ին, Հայ Դատի Երուսա

նական ահաբեկչական յարձակումը Հայաստանի

ղէմի յանձնախմբի նախաձեռնութեամբ, Իսրայէլ ի

եւ Արցախի վրայ: Բողոքի ակցիան անցկացւեց Իս

վարչապետի նստավայրի դիմաց տեղ ի ունեցաւ

րայէլ ի առանցքային լրատւամիջոցներ՝ «Իսրայէլ

բողոքի ցոյց՝ Ադրբեջանին իսրայէլական զէնքի

ալ իք 13» -ի եւ «Կեշետ մեդիա խմբի» դիմաց:

վաճառքի դադարեցման եւ ագրեսիայի դատա
պարտման պահանջով։

Հոկտեմբերի 29-ին ոգեկոչման լուռ ակցիա
իրականացւեց ի յիշատակ քաղաքացիական ան
զոհւել էին պատերազմի ընթացքում, հնչեցին Ադր

րայէլն ըստ էութեան զինում է Թուրքիային՝ աջակ

բեջանին Իսրայէլական զէնքի վաճառքը դատա

ցելով նրա ծաւալապաշտական եւ արկածախնդիր

պարտող յայտարարութիւններ։ Իսրայէլական զէն

քաղաքականութեանը, ինչը վտանգ է ներկայաց

քի վաճառքը դադարեցնելու կոչերով բողոքի եւս

նում ամբողջ տարածաշրջանի, այդ թւում եւ Իս

մէկ ցոյց-երթ կազմակերպւեց արդէն նոյեմբերի

րայէլ ի համար: Համավարակով պայմանաւ որ

2-ին։ Նոյն նպատակով ցոյցեր կազմակերպւեցին

ւած սահմանափակում
ն երի պատճառով՝ բողոքի

նաեւ նոյեմբերի 6-ին եւ 9-ին (նկար 3):

նկար 3

կառավարութեանը, որ զինելով Ադրբեջանին, Իս

նկար 2

ձանց ու խաղաղ բնակիչների յիշատակի, ովքեր

նկար 1

Բողոքի ցոյցի նպատակն էր յիշեցնել Իսրայէլ ի
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موسسه ترجمه و تحقیق هور
ժէք լրատւութիւն, ինչպէս նաեւ ապահովել վեր

www.hoosk.ir | www.paymanonline.com

լուծական յօդւած ներով, որոնք ուղղակի կամ
Հայ Դատի յանձ նախումբը իր ենթակայ են

անուղղակի վերաբերում են Հայ Դատին, Հա

թայանձնախմբերով եւ ամենօրեայ բանուկ գրա

յաստանին, Արցախին եւ տարածաշրջանային

սենեակով արտաքին` իրանական եւ ներքին`

հիմախնդիրներին:

համայնքային ճակատներում գործունէութիւնն է
ծաւալել հետեւեալ բնագաւառներում.

Յանձնախումբը ակտիւ ներկայութիւն է ապա
հովել նաեւ Վիքիպեդիա առցանց հանրագիտա
րանի պարսկերէն բաժ նում, տեղադրելով 560

Համացանց

յօդւածներ եւ փորձելով կանխել հակահայկական

Որպէս տեղեկատւական միջոց օգտագործել է
կայքէջը (հայերէն եւ պարսկերէն տարբերակ

Օգտագործելով

առկայ

հնարաւորութիւննե

ներ), երեք «ֆէյսբուք»ային էջ: Տեղադրւել է 11 ֆիլմ

րը, տպագրւել են մի շարք յօդւածներ՝ Հայաստա

youtubeում:

նի եւ Արցախի վերաբերեալ: Արցախեան 44օրեայ
գործունէութիւն է

պատերազմի օրերին, Հայ Դատի յանձ նախումբն

ծաւալում «facebook» սոցիալական ցանցում եւ

օգտագործելով այս հնարաւորութիւնը, փորձել է

telegramում:

ներկայացնել ողջ իրողութիւնը եւ յաջողել է մի քա

Թիրախաւորւել է յատկապէս ոչհայ լսարա

նկար 1

նը: Փորձ է կատարւել նրանց տրամադրել լիար

նի նիւթեր եւ յօդւածներ տրամադրել պատկան
լրատւամիջոցներին:

նկար 3

ակտիւ

նկար 2

Յանձ նախումբը
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յօդւածների թողարկումը:

Հայ Դատի Թեհրանի յանձնախումբ
Թարգմանչական
եւ հրատարակչական
աշխատանքներ

հեռանկարներ» թեմայով: Դասախօս՝ Դոկտ.
Հոսէյն Դահեշեար (Ալամէ Թաբաթաբայի
համալսարանի դասախօս, քաղաքագէտ):

Պարսկերէն թարգմանութեամբ հրատարակ
ւել է՝ (նկար 14)

Յանձ նախումբը հիմականում կենտրոնացել է

̂ Ռիչարդ Յովհանիսեանի «Հայաստանի

«ֆէյսբուք», , telegram, instagram եւ youtube էլեկտ

Հանրապետութիւն» գրքի 2-րդ հատորը
̂

րոնային ցանցերի միջոցով, նիւթեր եւ պատմական

ایاالت متحده آمریکا و نسل کشی ارمنیان

կարճ ֆիլմերի տարածմամբ:

(United states of America and the Armenian

̂

(նկար 5-6)

Առցանց ծրագրեր.

Genocide) (Ամերիկայի Միացեալ Նահանգ-

1. Նախաձեռնել է մէկօրեայ «online talk show

ներ եւ Հայոց Ցեղասպանութիւն) (Իսիկ

webinar» նիւթ՝ կոնֆլիկտ, անելիքներ եւ

Իւնանիսեան)

չանելիքներ:

نسل کشی ارمنیان در مراجع بین المللی

2. Կազմակերպել է «Տեսակէտ» ծրագիրը

(«Հայոց Ցեղասպանութիւնը» միջազգա-

online տարբերակով կապիտուլեա-

յին ատեաններում) (Յարութ Սասունեան)

ցիոն յայտ՝ պատճառա-հետեւանքային

(Թարգմանիչ՝ Վահիդ Ամիրանի)

քննարկում:

̂ «Killing orders» (Թանէր Աք չամ) (թարգմա-

2020 թւականի մարտ ամսից, կորոնավիրուսի

նիչ՝ տկն. Աթուսա Սամիի)

պատճառով չի իրականացւել այս ծրագրերը.

Հայ Դատի յանձ նախումբը կարողացել է իր

̂ Ապրիլ 24-ին Մեծ Եղեռնի ոգեկոչման 105-

շուրջ համախմբել 400 իրանցի մտաւորականների,

րդ տարելիցին նւիրւած միջոցառում

այդ թւում՝ գրողներ, թարգմանիչներ, համալսարա

̂ «Հայ Դատն այսօր» 14-րդ խորհրդաժողով

նի դասախօսներ եւ լրագրողներ: Այս շրջանակի

̂ «Հայ Դատն այսօր» սեմինար իրանցի

համար, 2020 թւականի սկզբում դասախօսութիւն

մասնագէտների համար

ներ եւ ծրագրեր է կազմակերպել.
1. Դասախօսական երեկոյ՝ «Հայերի ներդրումն Օսմանեան կայսրութիւնում» դասախօս՝ ճարտարագէտ՝ Արմիկ Նիկողոսեան:
2. Գնահատանքի երեկոյ ի պատիւ պրոֆ.
Մկրտիչ Թումանեանի, ով հանդիսանում է
Իրանի գիտութիւնների ակադեմիայի մաթե3. Դասախօսական երեկոյ՝ «Տարածաշրջանի

նկար 4

օրւայ հարցերի վերլուծութիւն եւ ապագայի

նկար 6

նկար 5

մատիկայի ճիւ ղի նախագահը:
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̂ Դասախօսութիւնների ամսական շարան

նակներից ծաւալում են ակտիւ հակահայկական

̂ Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման

քարոզ չութիւն: Նրանք նաեւ լաբբիստական աշխա

քարոզ չական նպատակով, Մեծ Եղեռ-

տանքներ են ծաւալում Իրանի քաղաքական, հա

նի ոգեկոչման 105-րդ տարելիցի առիթով

սարակական եւ ԶԼՄների շրջանակում:

Իրանցի մտաւորականութեան համար
միջոցառում:
̂ Մեծարանքի երեկոյ՝ նւիրւած Դիանա
Աբգարի:
̂ Գրքերի շնորհանդէս:

Համահայկական

հարցերի

կապակցութեամբ

համագործակցում է Իրանի ՀՀ դեսպանութեան հետ:

«Պայման» եռամսեայ հանդէս
«Պայման» եռամսեայ հանդէսը կանոնաւոր
ձեւով լոյս է տեսնում արդէն 23 տարի` եռամսեայ

Հայ Դատի յանձ նախումբը կանոնաւոր կապի

պարբերականութեամբ: «Պայման»ը լինելով հայ

մէջ է պարսիկ անհատ մտաւորականների, քա

ժողովրդին Իրանական լսարանին ծանօթացնող

ղաքականհասարակական գործիչների եւ դասա

միակ պարսկալեզու հանդէսը, հանդիսանում է

խօսների հետ:

յանձնախմբի արտաքին քարոզ չական եւ յարաբե

Համագործակցում է երկրում աշխատող մի քա

րութիւնների ազդեցիկ եւ կարեւոր գործիքակազ

նի հեղինակաւոր վերլուծականհետազօտական

մերից մէկը, որն առիթ է ընձեռնում հիմականում

կենտրոների հետ:

Իրանի ակադեմիական շրջանակների հետ ձեւա

Ստեղծել է լրագրողների ցանց, որոնց հետ կա

ւորել եւ ընդլայնել տարբեր մակարդակների քա

նոնաւոր կապի մէջ է եւ նրանց միջոցով փորձում

ղաքական, հասարակական եւ մշակութային յա

է տարածել Հայ Դատի, Հայաստանի եւ Արցախի

րաբերութիւններ՝ հանդէսի շուրջ համախմբելով

հետ կապւած նիւթեր:

պարսիկ մտաւորականների ներկայացուցչական

Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դեսպանատները
օգտւելով հիմականում պանթուրանական շրջա
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բանակ: Մինչ այժմ լոյս են տեսել «Պայման»ի թւով
94 համար:

Հայ Դատի Նոր Ջուղայի յանձնախումբ
Համաճարակի ստեղծած բոլորին ծանօթ պատ

պի կողմից Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանաչելու

ճառներով, 2020 թւականի փետրւար ամսից, գրա

փաստին եւ պատւիրակութեանն է փոխանցւել մեր

սենեակի աշխատանքներն իրականացւել են սոց

երախտագիտութեան խօսքը (նկար 2):

ցանցերի միջոցով:

2020 թ. օգ ոստոսի 4-ին, Բէյրութում տեղ ի ունե

Հայ Դատի գրասենեակը «Facebook» սոցցան

ցած աղէտի առթիւ Հայ Դատի գրասենեակը հրա

ցի «Հայկական Հարցի արտացոլումը» պարսկերէն

պարակել է Լիբանանի հայութեանն ուղղւած զօ

իր էջով նիւթեր է տարածում Իրանում Ադրբեջա

րակցութեան կոչ:

նի եւ Թուրքիայի կողմից իրականացւ ող հակահայ
քարոզչութեան դէմ:
Հայ

Դատի

2020 թւականի սեպտեմբերի 5-ին թեմի ազգա
յին իշխանութեան եւ Շւէյցարիայի արտաքին գոր

յանձնախմբի

հիմ
ն ադրման

ծերի նախարարի հետ հանդիպմանը ներկայ է եղել

75-ամեակին նւիրւած, 2020 թւականի յունւարի 22-

նաեւ Հայ Դատի յանձնախմբի ներկայացուցիչը,

ին կազմակերպւել է «Հայ Դատի եւ Արցախի բարե

որտեղ շնորհակալական խօսք է փոխանցւել Շւէյ

կամ
ն եր» խորագրով հանդիպում, համայնքի ան

ցարիայի խորհրդարանին՝ Հայոց Ցեղասպանու

դամ
ն երի մասնակցութեամբ (նկար 1):

թիւնը պաշտօնապէս ճանաչելու կապակցութեամբ

Սիրիայի խորհրդարանի կողմից Հայոց Ցեղաս
պանութեան ճանաչման եւ դատապարտման մա

եւ աւարտին Հայոց Ցեղասպանութեան յուշարձա
նի մօտ տեղ ի է ունեցել ծաղկեմատոյց (նկար 3-4):

սին 2020 թւականի փետրւարի 13-ին հաստատւած
բանաձեւի

կապակցութեամբ,

երախտագիտու

Արցախի 44-օրեայ պատերազմ

թեան նամակ է առաքւել Սիրիայի խորհրդարանի

Հայ Դատի յանձնախմբի միջոցով կազմակերպ

նախագահին եւ շնորհաւ որանքի նամակ՝ Հ.Յ.Դ. Սի

ւել է նւիրահաւաք՝ Արցախեան 44-օրեայ պատե

րիայի Հայ Դատի յանձնախմբին:

րազմի տուժ ածներին օժ անդակելու համար:

Հայոց Ցեղասպանութեան 105 եւ 106-րդ տա

2020 թ. հոկտեմբերի 18-ին հանդիպում է տեղ ի

րել իցի առթիւ, Հայ Դատի գրասենեակը տե

ունեցել ազգային մարմինների եւ միութիւնների

սաուղերձ է յղել, որը ցուցադրւել է յանձնախմբի

ներկայացուցիչների հետ, որտեղ Հայ Դատի յանձ

ինստագրամի էջում:

նախմբի ներկայացուցիչը զեկոյց է ներկայացրւել

Հայ Դատի յանձնախմբի ներկայացուցիչը մաս

Արցախին օժ անդակելու ուղղութեամբ՝ Հայ Դատի

նակցել է թեմի ազգային իշխանութեան, ԻԻՀ-ում

յանձնախմբի իրականացրած աշխատանքների

Վատիկանի դեսպանի եւ Իրանի ԱԳՆ մամլոյ խօս

շուրջ:

ընթացքում յատուկ անդրադարձ է եղել Հայոց Ցե

տի յանձնախմբի ներկայացուցիչը նահանգի պա

ղասպանութեան 100-րդ տարել իցին Հռոմի Պա

տասխանատուների հետ հանդիպում
ն երի ընթաց

նկար 2

Արցախի պատերազմի ընթացքում Հայ Դա

նկար 1

նա
կի հետ հան
դիպ
մա
նը (10 յու
լ իս 2020 թ.), ո
րի
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քում տեղեկութիւններ է փոխանցել պատերազմում

շել ի է, որ Իրանի ԱԳՆ-ն եւ Իրանում Ռուսաստանի

ահաբեկչական

մասնակցու

ու Ֆրանսիայի դեսպանատներին յղւած առանձին

թեան վերաբերեալ, ընդգծելով այս խմբաւ որում

նամակների միջոցով պահանջւել էր համապա

ների կողմից ներկայացւ ող հաւանական վտանգը

տասխան քայլեր ձեռնարկելով, օր առաջ կար

Իրանի համար:

գաւ որել հայկական կողմի անհետ կորածներին

խմբաւ որում
ն երի

Հայ Դատի յանձնախումբը հանդէս է եկել յայ
տարարութեամբ,
բեջանի
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նկար 4

նկար 3

Հայ դատի տարեգիրք 2020

որով

յարձակումը

դատապարտել է
Արցախի

Ադր

գտնելու, զոհւածների աճիւնները եւ գերիներին վե
րադարձնելու գործը:

բնակչութեան

Հայ Դատի գրասենեակը Արցախի պատերազ

վրայ եւ միջազգային հանրութիւնից պահան

մական իրավ իճակի հետ կապւած աշխատանք է

ջել է դատապարտել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի

ծաւալել սոցցանցերում, պատրաստել է նամակներ

գործողութիւնները:

եւ յղել Իրանում Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Գեր

Հայ Դատի յանձնախմբի ներկայացուցիչը մաս

մանիայի, Շւէյցարիայի, Յունաստանի, Կիպրոսի,

նակցել է Թեմի ազգային իշխանութեան եւ Ռու

Չինաստանի եւ Վրաստանի դեսպանատներին,

սաստանի դեսպանութեան ներկայացուցիչների

ընդգծելով տարածաշրջանում Թուրքիայի ծաւա

հետ հանդիպմանը, որտեղ վերջիններս յանձնե

լապաշտական քաղաքականութիւնը, Արցախեան

ցին թեմակալ առաջնորդին ուղղւած դեսպան Լե

պատերազմում

ւոն Ճաղարեանի պատասխան-նամակը, որում

ներկայութեան հետեւանքները եւ Արցախի Հան

մատնանշւած էր Ռուսաստանի կառավարութեան

րապետութեան ճանաչման անհրաժեշտութիւնը:

ահաբեկչական

գրոհայինների

տարած ջանքերը՝ Արցախում խաղաղութիւն հաս

Հայ Դատի գրասենեակի անդամ
ն երից մէկը

տատելու եւ պայմանագրի ստորագրումից յետոյ

հարցազրոյց է տւել իրանական IMNA լրատւական

նախատեսւած ծրագրերի վերաբերեալ: Յատկան

գործակալութեանը:

Հայ Դատի Սուրիոյ
յանձնախումբ
Armenian National Committee
of Syria
www.alqadiya.com |

www.facebook.com/alqadiya1915

Յանձնախումբին մնայուն եւ առօրեայ աշխա

փետրւար 2020-ին Սուրիոյ խորհրդարանը միա

տանքն է Ալքատիա կայքէջը (www.alqadiya.com),

ձայնութեամբ ճանչցաւ Թուրքիոյ կողմէ իրագ ործ

ուր կը հրատարակւի Հայ Դատի հետ կապւած բո

ւած Հայոց Ցեղասպանութիւնը միաժ ամանակ դա

լոր տեսակի լուրեր եւ արաբերէն հրատարակու

տապարտելով այդ բռնարարքները’ կոչ ուղղելով

թիւններ, այս շրջանին նաեւ յանձնախումբը նա

միջազգային ընտանիքին ապագային կանխելու

խաձեռնեց կարգ մը տեսաերիզներու արաբերէնի

ցեղասպանութիւնները (նկար 2):

թարգմանութեան եւ անոնք որպէս subtitle տեսաե

Հոկտեմբեր 2020-ին նախաձեռնութեամբ յանձ

րիզ ին միացման աշխատանքին, օրինակ Ցեղաս

նախումբի եւ համագ ործակցութեամբ «Քրիստա

պանութեան թանգարանի հրատարակած կարգ

փոր» Ուսանողական միութեան կազմակերպւեցաւ

մը վկայութիւններու տեսաերիզները որոնք կը տե

Արցախի զօրակցութեան հալէպահայ գաղութին

ղադրւին կայքէջին մէջ:

համար իր տեսակին մէջ առաջինը հանդիսացող

Կայքէջը ունի յատուկ «Facebook»-ի, Instagram-ի
էջեր, ինչպէս նաեւ Telegram channel եւ Android App:

ժողովրդային բողոքի հաւաք, որ տեղ ի ունեցաւ
Հալէպ քաղաքի Ազ իզ իէի հրապարակը:

Հայ Դա
տի եւ այդ ուղ
ղու
թեամբ տար
ւած աշ

Հաւաքին մասնակցեցան Սուրիոյ խորհրդա

խատանքներու ծանօթացման ծիրէն ներս, ինչպէս

րանի անդամ
ն եր, քաղաքական կուսակցութիւն

նաեւ Արցախեան խնդրի ու վերջին պատերազմի

ներ, իսլամ եւ քրիստոնեայ համայնքապետեր եւ

կապակցաբար՝ յանձնախումբս ունեցաւ դասախօ

ներկայացուցիչներ, քաղաքական գործիչներ եւ

սական շարք մը Ս.Ե.Մ., Ս.Պ.Մ եւ Հ.Մ.Ը.Մ. շարքերուն

այլ դէմքեր։ Ներկայացուցիչները խօսք առնելով

(նկար 1):

հաստատեցին Արցախի ժողովուրդի իրաւացիու

բերու եւ անոնց հունին մէջ աշխատող գործիչներու

սեփական Հայրենիքին մէջ ազատ ապրելու, նաեւ

երկար տարիներու աշխատանքներուն շնորհիւ, 13

կոչ ըրին դադրեցնելու պատերազմը դատապար

նկար 2

թիւնը ինքնորշման իրաւ ունքի կիրարման եւ իր

նկար 1

Իրարայաջորդ Սուրիոյ Հայ Դատի յանձնախում
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տելով Թուրքիոյ ոճրային մեղսակցութիւնը այս
պատերազմին:
Աւելի քան 20 զանազան արաբ եւ այլ լրատւա
կան միջոցներ ներկայ էին հաւաքին եւ ներկանե

̂ Ներկայացում՝ պարտւ ողական յայտարա
րութեան 9 կէտերուն եւ անոնց առարկա
յական քննարկումն եւ արժեւ որումը,
̂ Հայաստանի դաշնակից եւ թշնամի պե

րուն ու վերոնշեալ կողմերուն հետ հարցազրոյց

տութիւններու դերակատարութիւնը պա

ներով ու մեկնաբանութիւններով արձագանգեցին

տերազմի ընթացքին,

այս ակտին (նկար 3-4):
Դեկտեմբեր 2020-ին յանձնախումբս կազմա
կերպեց խորհրդակցական հանդիպում (Արցա

̂ Հայաստանի անվտանգ ութեան սպառնա
ցող նոր մարտահրաւէրները,
̂ Պարտութեան ազդեցութիւնը հայ ժողո

խեան վերջին պատերազմ) վերնագրով, տարինե

վուրդի բարոյա-հոգեբանական վիճակին

րու ընթացքին Սիրիոյ Հայ Դատի աշխտանքներուն

եւ Հայ Դատի պայքարին եւ աշխատանք

աշխատակիցներու մասնակցութեամբ, հանդիպու

ներուն վրայ,

մը գումարւեցաւ երկու նիստով եւ մասնակիցները

̂ Մեր պարտաւ որութիւնները Արցախի Հան

առաջարկեցին 3-րդ եզրափակիչ նիստով աւար

րապետութեան ճանաչման առ առաւել

տել սոյն խորհրդակցական հանդիպումը:

հաստատման, ինչպէս նաեւ Արցախեան

Հանդիպումին ընթացքին ներկայացւեցաւ եւ
քննարկւեցաւ հետեւեալ խնդիրները.
̂ Զեկոյց՝ Արցախեան վերջին պատերազ

պատմա-մշակութային արժէքներու պահ
պանման կապակցաբար,
̂ Հայաստանի քաղաքական ներ

մին մասին, զեկուցաբեր՝ Միջին Արեւել

քին իրադարձութիւնները եւ Սփիւռքի

քի Հայ Դատի գրասենեակի տնօրէնուհի՝

դերակատարութիւնը:

դոկտ. Վերա Եագ ուպեան,
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Հայ Դատի Իրաքի
յանձնախումբ
Armenian National Committee
of Iraq

لجنة القضیة االرمنیة في العراق
www.facebook.com/ANCIRAQ/
www.facebook.com/ANCIRAQ/

- «Ղարաբաղի հարցի պատճառները եւ արմատները», Արշակ Փոլատեան - արաբերէն

Հայ Դատի Իրաքի յանձնախումբը Իրաքի առաջ

լեզւով

նորդարանին մէջ եւ Ազգային Կենտրոնական վար

- «Ղարաբաղ օրէնսդրական նայւածք»,

չութեան հովանաւորութեամբ, ունի գրասենեակ՝

Շահէն Աւագեան, թարգ.՝ Նորա Արիսեան

Ցեղասպանութեան եւ Արցախի հարցերու կապակ

- «Իրաքահայութեան պատմութիւն», Սեդա

ցութեամբ աշխատանքները առաջ տանելու համար։

Օհանեան, թարգ.՝ Վահէ Յակոբեան եւ

Վերջերս Հայ Դատի յանձ նախումբը կարողա
ցաւ որոշ գիրքեր ապահովել զանազան աղ բիւրնե
րէ Հայ Դատի եւ Արցախի վերաբերեալ եւ մասամբ
թարգմանել արաբերէնի, որոնք են: –

դոկտ. Ջաւադ Ալ բէյդանի (հայերէ նէ թարգմանւած արաբերէ նի)
Հարկ է նշել, որ այս գիրքերէն օրինակներ նւրի
ւած են Իրաքի տարբեր մարզերու մէջ գտնւող հա

- «Shameful Act», Թաներ Աք չամ, թարգ.՝

մալսարաններուն, ինչպէս նաեւ կարեւոր նշանա

Գէորգ Խաթուն-Օհաննէս (անգլերէ նէ

կութիւն ունեցող կենտրոններուն:

թարգմանւած)

Հայ Դատի յանձ նախումբը Արցախի պատե

- «Killing Orders», Թաներ Աք չամ, թարգ.՝

րազմի օրերուն իրենց ժիր աշխատանքը կատա

Գէորգ Խաթուն-Օհաննէս (անգլերէ նէ

րեցին եւ նիւթական օժանդակութիւն ապահովելու

թարգմանւած)

համար դիմեցին տարբեր միջոցներու, ինչպէս Ար

- «Ղարաբաղ արիւնահոս վէրքը», Արշակ

ցախի մասին հայերէն լեզւով գրութեամբ (Tshirt)

Փոլատեան - արաբերէ նով

պատրաստել եւ վաճառել:
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Հայ Դատի Քուվէյթի
յանձնախումբ
Armenian National Committee
of Kuwait
https://bit.ly/3krkH88

Հայ Դատի Քուվէյթի յանձնախմբի աշխատան

ցաւ առցանց։ Առցանց կայացաւ նաեւ Հայաստանի

քային առաջնահերթութիւնները ընդգրկում են գոր

Առաջին Հանրապետութեան տօնակատարութեան

ծունէութեան ե՛ւ արտաքին, ե՛ւ ներքին ճակատները։

ձեռնարկը։ Այս ձեռնարկներում կարեւ որ ներգրաւ

Յանձնախումբը պարբերաբար հանդիպում
ն եր է

ւածութիւն ունեն Քուվէյթի Երիտասարդական միու

ունեցել համայնքի կաթողիկոսական փոխանորդ

թեան անդամ
ն երը։

հոգշ. Տ. Պետրոս վրդ. Մանուէլեանի եւ Քուվէյթում ՀՀ

Յանձնախումբը կապեր է հաստատել Քուվէյթում

արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Ն.Գ. Սարմէն Բաղ

գործող մի շարք զանգւածային լրատւամիջոցների

դասարեանի հետ։ Այս հանդիպում
ն երի ընթացքում

ներկայացուցիչների հետ (նկար 1), ինչը հնարաւորու

քննարկւել են համատեղ ծրագրերի իրականացման

թիւն է տւել այն լրատւականներով եթեր ստանալ եւ

հնարաւորութիւնը։

ներկայացնել յանձնախմբի դիրքորոշումը այս կամ
այն խնդրի վերաբերեալ։ Այս առումով յատկանշա

փակում
ն երի թելադրմամբ՝ Հայոց Ցեղասպանու

կան է, «Ալ Ջարիտա» թերթում հրապարակւած յօդ

թեան 105-րդ տարել իցի ոգեկոչումն իրականա

ւածը՝ Հայ Դատին առնչւող հարցերի վերաբերեալ։

նկար 1

Համավարակով պայմանաւ որւած սահմանա
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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

ման ընթացքում դասախօսութիւններով հանդէս

դիայի յանձնախմբի հրաւէրով Նոր Զելանդիա

եկան Հոլոկոստի ուսում
ն ասիրութիւնների աւստ

յի Օքլենդ եւ Վել ինգտոն քաղաքներ այցելեց Հայ

րալ իական ինստիտուտի դոկտոր Պանայիոտիս

Դատի Աւստրալ իայի յանձնախմբի պատւիրակու

Դիամադիսը եւ Օքլենդի համալսարանի քաղաքա

թիւնը։ Համատեղ հանդիպում
ն եր անցկացւեցին

կանութեան եւ միջազգային յարաբերութիւնների

ՆԶ խորհրդարանակների, հասարակական-քա

աւագ դասախօս Մարիա Արմուդեանը։

ղաքական գործիչների հետ։

Նման քննարկում
ն երը կարեւ որ են Նոր Զե

Օքլենդի համալսարանում կազմակերպւեց Հա

լանդիայի հանրութեան շրջանում Հայոց Ցեղաս

յոց Ցեղասպանութեան եւ Թուրքիայի հետ Նոր

պանութեան

Զելանդիայի

ու

յարաբերութիւնների

վերաբերեալ

յատուկ քննարկում, որին մասնակցեցին ակա
դեմիական գործիչներ, ուսանողներ եւ հանրային
գործիչներ (նկար 1)։

վերաբերեալ

գիտել իքների

տեղեկացւածութիւնն

մակարդակը

բարձրացնելու

տեսանկիւնից։
Աշխարհահռչակ երաժիշտ Սերժ Թանկեանը, ով
Նոր Զելանդիայի քաղաքացի է, ակտիւօրէն մաս
նակցել է Նոր Զելանդիայում Հայոց Ցեղասպանու

րանի Եւրոպայի ինստիտուտը, քննարկման խո

թեան ճանաչման ուղղութեամբ աշխատանքներին։

րագիրն էր՝ «Նոր Զելանդիան եւ Հայոց Ցեղաս

Թանկեանը ցեղասպանութեան ճանաչման կոչով

պանութիւնը: Ո՞րն է մարդ ու իրաւ ունքների գինը

դիմել է նաեւ Նոր Զելանդիայի արտգ ործնախա

Թուրքիայի հետ յարաբերութիւններում»։ Քննարկ

րարին։ Այդ խնդրով հայազգի երաժիշտը հանդի

նկար 1

Քննարկումը հիւրընկալեց Օքլենդի համալսա
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պում
ն եր է ունեցել երկրի խորհրդարանում, ներ
կայացրել անձամբ իր պատմութիւնը, թէ ինչպէս է
ցեղասպանութիւնն ազդել իր ընտանիքի ու իր
կեանքի վրայ։ Թանկեանի գործողութիւնները լայ
նօրէն լուսաբանւել են նորզելանդական լրատւա
միջոցներով (նկար 2)։
Հայ Դատի Աւստրալ իայի եւ Նոր Զելանդիայի
յանձնախմբերի կազմակերպմամբ, 2020 թ. մարտի
11-ին կա
յա
ցաւ յայտ
նի գրող Ջէյմս Ռո
բին
սի նոր
գրքի՝ «Երբ մեռած ենք արթնանում. Աւստրալ իան,
Նոր Զելանդիան եւ Հայոց Ցեղասպանութիւնը»
առցանց շնորհանդէսը։ Գիրքը կամրջում է պատ
մական երկու իրադարձութիւններ՝ Հայոց Ցեղաս
պանութիւնն ու Գալ իպոլ իի ճակատամարտը եւ
ներկայացնում է աւստրալացի ու նորզելանդացի
ռազմագերիների վկայութիւնները, ովքեր վտան
գելով կեանքը փորձում էին պաշտպանել հայ
սել թուրքական վայրագ ութիւնները (նկար 3):
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նկար 3

փախստականներին եւ սեփական աչքերով են տե

«Այս դժուարին պահուն, Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը իր աշխարհասփիւռ կառոյցով,
Հայ Դատի Յանձնախումբերու եւ գրասենեակներու ցանցով, ուղեկից ﬕութիւններով
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

ancnews.info
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