
 
 
 

 

Սոլիդարություն Ուկրաինային. պատերազմի վկայություններ 
 
  Ուկրաինայի դրոշներ, ավանդական հագուստով տիկնիկներ, ուկրաինական քաղաքների 

նկարներ. սա այն պատկերն է, որին հանդիպեց մասնակիցներից յուրաքանչյուրը 2022թ. մայիսի 

6-ին` մուտք գործելով Ստրասբուրգի Կլեբեր հրապարակի վրա գտնվող Aubette սրահը։ 

 
Տասնյակ մարդիկ այնտեղ էին միայն մեկ պատճառով՝ խաղաղություն: Երիտասարդները, 

երեխաները, տարեց կանայք և տղամարդիկ ժպիտների և ողջույնների հետևում թաքցնում էին 

ցավն ու տառապանքը: Ոչ ոք չէր կարող պատկերացնել Կիևի երկրի համար նման սարսափելի 

իրականություն։ Ոչ ոք։ 

 
 Ուկրաինայի քաղաքացիներին քննարկելը, կիսվելը և կոնկրետ աջակցություն ցուցաբերելը 

ALDA-ի ամենօրյա պարտավորությունն է, որը Երիտասարդ եվրոպացի ֆեդերալիստների (JEF) 

հետ միասին և Ստրասբուրգի գագաթնաժողովի շրջանակներում կազմակերպել է 

«Համերաշխություն Ուկրաինայի հետ. պատերազմի վկայություններ» միջոցառումը։ 

 
«Սոլիդարություն Ուկրաինային. պատերազմի վկայություններ»՝ հորդորելով 

հաստատություններին, այլ կազմակերպություններին, քաղաքացիներին անհապաղ 

խաղաղության և պատերազմի դադարեցման կոչեր անել: 

 
Եվրոպայի ապագայի համաժողովի փակման և Եվրոպայի օրվա նախօրեին երկու 

կազմակերպությունները հորդորել են հաստատություններին, այլ 

կազմակերպություններին,  քաղաքացիներին անհապաղ խաղաղության և պատերազմի 

դադարեցման կոչ անել: 

 
Վկայությունները գալիս էին տարբեր իրողություններից, սակայն բոլորն ուղղված էին նույն 

նպատակին. Տետյանա Լոմակինան՝ Մարիուպոլի ՏԺԳ-ից, իր բացման խոսքով հանդես եկավ, 

ներկայացրեց տխուր հայտնի դաժան իրավիճակ իր երկրում, որտեղ մարդիկ տառապում են, 

բայց շատերը պատրաստ են բարձրաձայնել իր քաղաքում և ամբողջ Ուկրաինայում իրենց 

ազատությունների համար: Մարիուպոլը՝ ամենաշատ հարձակման ենթարկված տարածքներից 

մեկը, ինչպես հիշեցնում է Անտոնելա Վալմորբիդան, եղել է և մնում է տեղական 

ժողովրդավարության երկու գործակալություններից մեկի հայրենի քաղաքը, որը 

ժողովրդավարության վայր է, դրական փոփոխությունների վայր, որն այսօր բախվում է 

անարդար պատերազմին։ 

 
Գդանսկի մարզից և EPIC նախագծի գործընկեր Մարտա Սիչիարեկը շեշտեց Լեհաստանից 

Ուկրաինայի հանդեպ արտահայտված համերաշխության գործողությունները. կարմիր և 

սպիտակ երկիրը, այսպիսով, ընդունում է հարյուրավոր փախստականների: Նմանապես, JEF 

Europe-ի փոխնախագահ Քրիստել Սավալն ընդգծեց Ուկրաինան՝ որպես թեկնածու 

երկիր,  Միությանը միանալու անհրաժեշտությունը: 

 

https://jef.eu/
https://www.strasbourgsummit.eu/
https://www.alda-europe.eu/partner-socio/lda-mariupol/


Ապագա հույսեր, կարիքներ և գործողություններ, որոնք պետք է ձեռնարկվեն ցորենի դեղին 

դաշտի վերևում գտնվող կապույտ երկնքի երկրին աջակցելու համար, ինչպես 

արտահայտվեց  Լվովի քաղաքապետ Անդրեյ Սադովին: Միևնույն ժամանակ Իրինա Օրելը, 

Promote Ukriane-ից, ընդգծեց Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրական իրադարձությունները 

ցուցադրող որակյալ տեղեկատվական տարածք ստեղծելու անհրաժեշտությունը: Նմանապես, 

մեղմ ու հզոր ձայնով Իննա Վոլկովան՝ Օդեսայի մարզային խորհուրդից, ռմբակոծության 

նկարներ ցույց տալուց հետո, կախելով Ուկրաինայի վնասված դրոշը՝  կոչ արեց «Փառք 

Ուկրաինային»: 

 
 


