
 
 

 
23 դեկտեմբեր, 2022թ․ 

 

Ձմեռային ողջույններ և շնորհավորանքներ 

ALDA-ի նախագահ պարոն Օրիանո Օտոչանի կողմից 

 

  ALDA-ի հարգելի անդամներ, ընկերներ և գործընկերներ,  

   Ղեկավար խորհրդի, ՏԺԳ-ների և ALDA-ի ողջ թիմի անունից ես այսօր այստեղ եմ ձեզ 

մաղթելու ձմեռային ջերմ արձակուրդներ և բեղմնավոր 2023 թվական: Այնուամենայնիվ, 

ոչ բոլորը կկարողանան ուրախանալ և տոնել տարեմուտը խաղաղությամբ:  

   Անմարդկային և անարդար պատերազմը, որի դեմ այժմ պայքարում է ուկրաինացի 

ժողովուրդը, ինձ կոչ է անում այսուհետ կրկնել ALDA-ի անվերջ հանձնառությունը 

խաղաղության և վերակառուցման համար: Ուկրաինա նշանակում է ժողովուրդ, 

նշանակում է՝ տուն, նշանակում է՝ ազատություն։ Նույն ազատությունը, որից կարող է 

օգտվել Միությունում և հարևան երկրներում ապրող մարդկանց մեծամասնությունը։ Այս 

պատերազմը մշտական հիշեցում է, որ արժեքներն ու ազատությունները չեն կարող 

ընդունվել որպես ընծա, որ ուկրաինական գործը նաև մեր գործն է։ Չկա խաղաղություն 

առանց ազատության և չկա ազատություն առանց ժողովրդավարության… և 

ժողովրդավարությունը ժողովրդի կամքի արտահայտությունն է։ 

     Արդեն մարտին Կառավարման խորհուրդը և քարտուղարությունը ստեղծեցին հատուկ 

բաժին, որի նպատակն է համակարգել գործողությունները՝ միաժամանակ մշակել նոր 

նախաձեռնություններ հիմնական շահագրգիռ կողմերի հետ՝ Ուկրաինային կոնկրետ 

աջակցություն ցուցաբերելու համար: Մշտապես կապի մեջ լինելով ՏԺԳ Մարիուպոլի և 

Դնեպրի պատվիրակների հետ՝ մենք կարողացել ենք առավելագույնի հասցնել մեր 

ներուժը և արագ և արդյունավետ արձագանքել արտակարգ իրավիճակներին:  

   Ավելին, 2022 թվականը վճռորոշ տարի էր Ասոցիացիայի համար, որը  նախորդ տարվա 

ջանքերից օգուտ քաղելով՝ միաժամանակ ընդգծեց իր դիրքը որպես ռազմավարական 

խաղացող եվրոպական և հարևան տարածքում՝ ինչպես սոցիալական 

հաշվետվողականության բարելավման, այնպես էլ քաղաքացիների ներգրավվածության 

և լավ կառավարման տեսանկյունից:  Հաջող օրինակները գալիս են Մոլդովայից, 

Թունիսից, Ալժիրից, Խորվաթիայից և շատ այլ երկրներից։ Բացի այդ, մենք ընտրվել ենք 

որպես Եվրոպայի խորհրդի արժեքավոր և հավատարմագրված գործընկեր ELoGE ծրագրի 

իրականացման գործում: 

     ALDA-ն ամրապնդել է իր դերը, ցույց է տվել իր ծառայությունը ժողովրդավարությանը, 

խաղաղությանը և մարդկությանը:  



   Մասնավորապես, 2023 թվականին լրանում է Բալկաններում Տեղական 

ժողովրդավարության առաջին գործակալության ստեղծման 30-ամյակը. կարևոր 

իրադարձություն, որը մեզ կհրավիրի անդրադառնալու Բալկանյան տարածաշրջանում 

երեք տասնամյակների աշխատանքին, որտեղ մենք անխոնջ գործել ենք ի 

պաշտպանություն քաղաքացիական հասարակության և դեպի եվրոպական ընդլայնում։ 

Բայց ամենից առաջ դա մեզ կոգևորի նոր էներգիայով և նոր ռազմավարություններով 

շարունակել մեր աշխատանքը «հետ» և «հանուն» ՏԺԳ-ների անընդհատ ընդլայնվող 

ցանցի, որն այսօր ներկա է եվրոպական հարևանությունում: 

    Այս ամուր հենքով մենք կմտնենք 2023 թվական՝ համագործակցության և փոխադարձ 

աճի ոգով․ անհամբեր սպասում ենք կառուցելու նոր կարևոր ձեռքբերումներ և ապրելու 

միասին:  

   Թող այս ձմեռային արձակուրդները բերեն խաղաղության և ուրախության պահեր՝ 

նրանց, որոնք  կարիք ունեն աջակցության և մխիթարել նրանց, ովքեր վշտի մեջ են: 

 

ALDA-ի նախագահ  

պարոն Օրիանո Օտոչան 

 

 


