
Սիրելի՛ ընկեր,  
 
Տարօրինակ է մտածել, որ գրում եմ մի մարդու, ում հնարավոր է, երբեք չհանդիպեմ 
իր հայրենիքում։ Որ չեմ կարող ինքնաթիռով կամ գնացքով կամ ավտոբուսով հասնել 
մեկին, ում այսքան մոտ եմ աշխարհագրորեն։ Որ եթե մենք ցանկանայինք հանդիպել, 
ամենահեշտ տարբերակը կլիներ հանդիպել Վրաստանում, մի վայր, որտեղ դու չես 
կարող ցույց տալ քո տունն ու ասել․ <<Ես այնտե՜ղ եմ ապրում, արի նե՛րս գնանք ու 
թեյ խմենք․ ես այնքա՜ն բան ունեմ քեզ պատմելու>>։  
 
Այն, ինչը բաժանում է մեզ, ֆիզիկական սահմաններ են, բայց հոգեբանական 
սահմանն է, որ ստեղծել է այս ֆիզիկական սահմանը։ Մենք բաժանված ենք 
պատերով, որ մեր մտքերում կառուցել են մեր կառավարություններն ու քաղաքական 
գործիչները, ուսուցիչներն ու հարևաններն ու բարեկամները։ Պատեր, որ կառուցված 
են պատմության և ինքնության շփոթեցնող, շինված տարբերակներից ու 
ընկալումներից։ Պատեր, որ մեզ հետ են պահում հարցեր տալուց, որովհետև մեզ 
նման ժողովուրդների համար, ում պատմությունն ու ինքնությունն արդեն իսկ 
շփոթեցնող են ու հեռահար ու բարդ, այլ տարբերակների մասին մտածելը կարող է 
վախեցնող և ճնշող լինել։  
 
Տարբերակներ, որտեղ մենք, գուցե, միշտ չէ, որ հաղթողներ կամ զոհեր ենք։ 
Տարբերակներ, որտեղ մենք, գուցե, միշտ չէ, որ ճիշտ ենք վարվում։ Տարբերակներ, 
որտեղ մենք․․․․ վախեցնող աստիճանի մարդկային ենք։ Որովհետև մարդիկ 
ներքուստ և՛ լավն են և՛ վատը․․․մարդիկ սխալներ են գործում, նրանք և՛ ճիշտ, և՛ 
սխալ բաներ են անում․․․ 
 
Տարօրինակ է մտածել, որ դու և ես, որ երբեք չենք հանդիպել, սովորեցվել ենք 
զգուշանալ միմյանցից։ Դու և ես, որ այսքան շատ ընդհանուր արժեքներ և 
ավանդույթներ ունենք։ Մենք, որ հյուրընկալության, հավատարմության, 
բարոյականության և եղբայրության նույն մշակույթն ունենք։  
 
Մենք բոլորս ուզում ենք անել այն, ինչ ճիշտ է ոչ միայն մեր, այլև մեր հարևանների ու 
ընկերների համար։ Մենք եսասեր ժողովուրդ չենք։ Մենք մտածում ենք ուրիշների 
մասին։  
 
Եթե ես փողոցում հանդիպեի քեզ, դու ընկնեիր ու քերծեիր ծունկդ, ես պայուսակիցս 
վիրակապ կհանեի ու օգնություն կառաջարկեի քեզ և վստահ եմ, որ դու նույնը 
կանեիր ինձ համար։  
 
Որովհետև երբ մենք արնահոսում ենք, երկուսիս արյունն էլ կարմիր է։  



 
Որովհետև երբ մեր ընկերները ծիծաղում են մեզ վրա ընկնելու ու ոտքը քերծելու 
համար, մենք երկուսս էլ պտտեցնում ենք մեր աչքերը, հանդուգն պատասխան ենք 
տալիս ու շարունակում տան ճամփան:  
 
Եվ երբ ավելի ուշ այդ օրը տուն ենք հասնում ու տեսնում փոստային նամակը, որ մեր 
եղբայրներին ու ընկերներին ծառայության է կանչում,  մենք երկուսս էլ վախի նույն 
զգացողությունն ենք ունենում մեր սրտերում։  
 
Ու երբ մեր մայրերը լաց են լինում մեր եղբայրների մեկնելու օրը կամ այն օրը, երբ 
նրանք վերադառնում են դագաղում, նրանք նույն արցունքն են թափում։  
 
Ու երբ նրանք այս աշխարհի ցավից, վրդովմունքից կամ կատաղությունից 
աղաղակում են, նրանք նույն բառերն են բղավում։ 
 
Գուցե, ի՛մ ընկեր, դու մտածում ես, որ ես իդեալականացնում եմ կամ էլ պարզեցնում։ 
Բայց դու հարց տվե՞լ ես, թե ինչու պետք է այսքան հեշտ լիներ իդեալականացնել։ 
Ինչու՞ երբ մենք կանգնում ու մի կողմ ենք դնում թշնամության, սահմանների, տարբեր 
ժողովուրդների ու հողերի այս գաղափարները, այնքա՜ն հեշտ է դառնում տեսնել 
մարդկայինը մյուս կողմում, մյուս անձի մեջ։ Ու երբ մենք կանգ ենք առնում ու ինքներս 
մեզ հարցեր տալիս, մենք հասկանում ենք, որ այնքան բաներ կան, որոնց մասին 
մենք երբևէ կանգ չենք առել ու չենք մտածել։  
 
Եվ իհարկե սա նույնպես շատ հեշտ է հնչում։ Եվ ես, իհարկե, այնքան միամիտ չեմ, որ 
մտածեմ, թե մի քանի նամակ ու մի քանի մարդ, որ մեզ պես են մտածում, կարող են 
որևէ բան փոխել այսօր, վաղը կամ եկող շաբաթ։ 
 
Բայց ես հավատում եմ, որ մեր օրինակը ունի փոփոխություն մտցնելու այդ ուժը։ 
Որովհետև այս աշխատարաններին հաճախելու միայն մեր պատրաստակամությամբ, 
ստատուս քվոն հարցականի տակ դնելով, մեզ պատմածերին հավատալուց 
հրաժարվելով, վեր կենալով ու <<Ո՛չ>> ասելով կոնֆլիկտին, թշնամությանն ու 
տարբերություններին՝ մենք արդեն իսկ փոփոխություն ենք մտցնում։  
 
Պարզապես լինելով այն, ինչ կանք և խոսելով այս հարցերի մասին մեզ շրջապատող 
մարդկանց հետ՝ մենք փոփոխություն ենք մտցնում այսօրվա ու վաղվա մեջ։  
 
Իմ շուրջը ես տեսնում եմ մարդկանց, ովքեր հետաքրքրված են։ Մարդկանց, ովքեր 
հոգնել են։ Մարդկանց, ովքեր հարցնում են․  <<Ինչու՞ պետք է այսպես լինի>>։ 
 



Ու այստեղ է, որ մենք գալիս ենք ու ասում․ <<Պետք չէ, որ այսպես լինի>>։  
 
Իմ սիրելի՛ ընկեր, տարօրինակ չէ՞ մտածել, որ դու և ես, ու մեր հասակակիցները, 
երբեք չենք հանդիպել ու եթե ոչինչ չփոխվի, չենք էլ հանդիպի։ Որ մեր ծնողներն ու 
պապերը, հնարավոր է, մի ժամանակ ծիծաղով են քայլել նույն փողոցով։ Որ նրանք, 
գուցե, նստել են կողք կողքի ու վերջին կարդացած գիրքը քննարկել։ Բայց մենք ու 
մեր հասակակիցները, գուցե, երբեք այս մարդկայնացնող փորձառությունը 
չունենանք։  
 
Ես հույս ունեմ, որ այն աշխատանքը, որ դու և ես անում ենք, մի օր հնարավոր 
կդարձնի, որ սա մեզ համար նույնպես իրականություն դառնա։  
 
Ես հույս ունեմ, որ մի օր դու ցույց կտաս քո տունը ու ինձ ներս կհրավիրես ու կասես․ 
<<Արի՛ թեյ խմենք, ես այնքա՜ն բան ունեմ քեզ պատմելու>>։  
 
Ջերմորեն քո՝ 
Անաիս  


