
Բարև սիրելի՛ հարևան, 

Ես Լիդիան եմ: Նամակս սկսեմ հարցով՝ ի՞նչ ես հասկանում խաղաղություն 
ասելով: <<Ի՞նչ է խաղաղությունը>> հարցին կարելի է բազում 
պատասխաններ տալ, բայց կուզեմ քեզ նաև իմ տեսակետը ներկայացնել: 
Մեզ այժմ բաժանում են հարյուրավոր կիլոմետրեր, տարբեր կրոնական 
դավանանքներ, հակադիր քաղաքական հայացքներ, բայց մի բան հստակ է․ 
խաղաղության լեզուն ամբողջ աշխարհում նույնն է: Չնայած մեր այսքան 
տարբերություններին, մենք ունենք մի մեծ նմանություն. մենք բոլորս էլ ՄԱՐԴ 
ենք: Մենք բոլորս էլ մարդիկ ենք, ովքեր ցանկանում են ապրել առանց 
տագնապի, թշնամանքի, իրենց առօրյա կյանքով: Մարդ լինելը հեշտ է, բարդ 
է մարդկային կամք դրսևորել միջազգային այսպիսի կոնֆլիկտների լուծման 
համար: 

 Մի հետաքրքիր հանգամանք պատմեմ հայ իրականության մասին: Բոլոր 
հայ երեխաները իրենց ամանորյա մաղթանքներում պարտադիր 
խաղաղություն են մաղթում ամբողջ աշխարհին: Ես ինքս այդպիսի 
նամակներ գրել եմ: Հետաքրքիր է, որ երեխաները խաղաղությունը 
դիտարկում են որպես անիրականանալի բաղձանք, բայց հենց ամենամեծ 
խաղարարները մեր փոքրիկներն են: 

Հեղափոխությունը շատ բան փոխեց մեր մեջ`մեր մտածելակերպը, աշխարհայացքը: 
Ավելի քան երկու ամիս համառ պայքարից հետո մեր երիտասարդները կարողացան 
ապացուցել, թե ում ձեռքում է գտնվում երկրի ապագան: Այժմ այդ նույն 
երիտասարդները պատրաստ են շրջանցել ատելության ցանկապատը և տարածել 
խաղաղության իրենց ալիքը: 

Գիտեմ` մեկ նամակով հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը դժվար թե լուծում 
ստանա, սակայն մենք կարող ենք դրական մթնոլորտ ստեղծել իրավիճակի հետագա 
լուծման համար: 

Մենք կարող ենք լինել այն մարդիկ, ովքեր վերջ կդնեն ատելության և բռնության 
քարոզչամեքենային: Քաղաքական շահերը չպետք է գերադասվեն մարդկային 
հարաբերություններից:  

Եթե փորձենք ժամանակի մեքենայով մի քանի տասնամյակ հետ գնալ, մենք 
կտեսնենք, թե ինչպես էին մեր ազգերը բարեկամաբար բնակվում միմյանց 
հարևանությամբ: Շատերը մինչև այժմ հիշում են իրենց ադրբեջանցի ընկերներին: 
Ամեն ինչ փոխվեց պատերազմից հետո: Կարելի է ասել, որ միայն պատերազմն է 
մարդկանց համար ամեն ինչ տարանջատում սև և սպիտակ գույների:Մենք կարող 
ենք լինել այն մարդիկ, ովքեր կփոխեն այս կարծրատիպերը: Մենք պետք է 
իրավիճակը դիտարկենք ոչ միայն մեզ համար ճիշտ եռանկյունու դիտակետից, այլ 
պետք է դուրս գանք այդ եռանկյունուց և նայենք ավելի հեռուն քան մենք կարող ենք: 



Մենք կարող ենք կերտել մեր խաղաղության ուղին, չէ՞ որ աշխարհը փոխվում է 
մեզանով: 

Հարգանքներով`  

Լիդիա  


