
Ողջու՜յն իմ սիրելի ընկեր,  

Ես Դիանան եմ, գրում եմ քեզ քո հարևան երկիր Հայաստանից: Ես 20 տարեկան եմ, 
սովորում եմ լեզվաբանական համալսարանում և ցանկանում եմ դառնալ անգլերենի 
մասնագետ: Ինչպես յուրաքանչյուր ոք, ես նույնպես լի եմ շատ մտքերով, ցանկություններով և 
նպատակներով, բայց այդ ամենից զատ՝ ես ունեմ մի մեծ և կարևոր երազանք. դա 
խաղաղությունն է: Յուրաքանչյուր ոք տարբեր ձև է պատկերացնում այն, ամեն մեկի համար 
այն տարբեր արժեք ունի, բայց մի բան հաստատ է, անկախ տարիքից, սեռից և ազգային 
պատկանելությունից՝ ամեն մարդ էլ ուզում է խաղաղ երկնքի տակ ապրել: Ինձ համար 
խաղաղությունը իմ և քո բարեկամությունն ու մեր երկրների համերաշխությունն է: Թե´ ես, թե´ 
դու դպրոցական տարիներին անցել ենք մեր երկրների պատմությունները և երկուսս էլ լավ 
գիտենք, որ թշնամանքից և պատերազմից զատ՝ մենք նաև սիրով և եղբայրությամբ լի 
տարիներ ենք ունեցել: 

Ճիշտ է, մենք մեր պատմության կրողներն ենք, մեր պատմությունն է ձևավորել և 
ձևավորում մեզ, մեր ազգությունները և կենցաղը: Ես, դու կամ այլ ոք չի կարող ջնջել այն կամ 
մոռացության մատնել շատ ցավալի դեպքեր, որոնք, ըստ իս, ոչ ոքի ոչինչ չեն տվել, այլ խլել 
են բազմաթիվ մարդկային կյանքեր: Հողի համար պայքարում, տարածքներ գրավելով կամ 
կորցնելո, այսինքն՝ այդ ամենի մեջ հաղթանակներ կամ պարտություններ տանելուց բացի՝ կա 
մեկ կարևոր հարց. դա մարդկանց կյանքերն են, որոնք լեցուն լինելով նպատակներով, 
կյանքով և ապրելու ցանկությամբ, հանկարծ ոչնչանում են և հեռանում մեզանից անվերադարձ: 
Հիմա իմ և քո, այսինքն՝ մեր սերնդի հերթն է պայքարելու, բայց ես ցանկանում եմ, որ մեր 
պայքարը տարբերվի մնացածից, ես ուզում եմ, որ մեր զենքը լինի մեր երկրների անցյալի 
սխալները և մեր սերնդի լավատեսությունը:  

Անշուշտ, հեշտ չէ հարցը լուծել հակառակ կողմից` առանց զենքի և հակամարտության, 
բայց մեր սերունդը, ով ապրում է տեխնիկայի դարում, ուր ամեն ինչ արագ փոփոխվում է և 
ինֆորմացիան՝ շատ շուտ տարածվում, հնարավոր և կարևոր է, որ այս հարցը բանակցային 
խաղաղ ճանապարհով լուծենք: Ես ուզում եմ, որ իմ, քո, մեր բոլորիս նպատակներն ու խաղաղ 
ապրելու ցանկությունը դառնան հիմք մեր պետությունների և կառավարությունների միջև 
բարիդրացիական հարաբերություններ հաստատելու համար: Մեր երկրներն ունեն 
տնտեսություն, կրթական համակարգ, մշակույթ և այլ ճյուղեր, որոնք կարևոր են յուրաքանչյուր 
երկրի զարգացման համար, բայց դրանք տուժում և ետին պլան են մղվում բանակի լարված 
վիճակի պատճառով: Գումարները, որոնք ծախսվում են զինամթերքի վրա, կարող են ծախսվել 
տնտեսության զարցագման համար, Ղարաբաղը կարող է լինել կապող օղակ մեր երկրների 
համար, որի միջոցով մենք կզարգացնենք առևտուրը, զբոսաշրջությունը և երկու երկրների 
ռեսուրսները կծառայեն իրենց նպատակներին: Մենք հարևան պետություններ ենք, մենք չենք 
կարող միմյանցից անկախ ապրել, բայց կարող ենք միմյանց վրա հենվելով՝ ավելի առաջ գնալ 
և զարգացնել մեր երկրների վիճակը: Լավ դաշնակից ունենալը լավագույն հիմքն է հզոր և 
բարեկեցիկ պետություն ունենալու համար․ եկել է այդ պահը և մենք քայլ առ քայլ կարող ենք 
դառնալ միմյանց համար դաշնակից երկրներ: Հերթը մերն է պայքարելու․ արի´ անենք դա՝ 
հիմք ընդունելով խաղաղությունն ու համերաշխությունը: Անհամբերությամբ կսպասեմ քո 
նամակին:  

Սիրով՝ Դիանա  


