
Սիրելի՛ ընկեր ջան,  
 
Ես Միլենան եմ` 16 տարեկան, Դիլիջան գեղեցիկ քաղաքից։ Սակայն արդեն մեկ 
տարի է, ինչ ապրում եմ սահմանամերձ մի գյուղում, որ սահմանակից է Ադրբեջանին։ 
Իմ գյուղի տարբեր հատվածներից ես պարզորոշ կերպով տեսնում եմ 
ադրբեջանական գյուղեր և նույնիսկ այդտեղ բնակվող մարդկանց ու կենդանիների։ 
Դրանք շատ նման են իմ գյուղին։ Երբեմն ինձ թվում է, որ մենք նույն իրականության 
տարբեր կողմերում ենք ապրում։ Մենք այնքան մոտ ենք, բայց միևնույն ժամանակ՝ 
բաժանված սահմաններով։  
 
Բայց գիտե՞ս, կա մի բան, որ կապում է մեզ։ Այստեղով է հոսում միջսահմանային 
<<Խնձորուտ>> կոչվող գետը, որ հոսում է և՛ Ադրբեջանի, և՛ Հայաստանի տարածքով։ 
Երբ ես գետափ եմ գնում, ես կանգնում եմ գետի մոտ, նայում դրա խորքերը ու 
փորձում պատկերացնել Ադրբեջանի լանդշաֆտներն ու արտացոլումը այն 
մարդկանց, ովքեր նայել են դրա մեջ։ Ես պատկերացնում եմ, որ սահմանի հակառակ 
կողմում ընկեր ունեմ, ով կանոնավոր կերպով գնում է գետի իր կողմը ու գետի 
միջոցով ինձ ողջույններ, նամակներ ու պատմություններ ուղարկում։ Իսկ երբ ես եմ 
գնում այնտեղ, վայրի ծաղիկներ եմ քաղում ու զգուշորեն դնում գետի վրա ու իմ 
հերթին ուղարկում գետի իմ ընկերոջը։ Այս գյուղ տեղափոխվելուց հետո, գետափը իմ 
սիրելի վայրերից մեկն է դարձել, որովհետև ես մտածում էի, որ դա քո երկրի հետ 
կապը պահելու միակ ձևն է։  
 
Սակայն հիմա ինձ հիանալի հնարավորություն է ընձեռվել դա անելու համար։ Ես 
կցանկանայի քեզ մի քիչ պատմել իմ և իմ երկրի մասին։ Հայաստանը տոկուն 
մարդկանց երկիր է։ Թավշյա հեղափոխությունը ապացույցն է նրա, որ հայ ժողովուրդը 
միավորված է, ուժեղ, և նրանք համարձակվում են հուսալ և ապագային նայել 
քաջությամբ ու վճռականությամբ։ Հայ մշակույթի առանձնահատկություններից մեկն էլ 
լեզուն է, հատկապես դրա արտահայտությունները, որ անհնար է թարգմանել։ Եթե 
նկատել ես, նամակի սկզբում ես <<ջան>> բառն եմ օգտագործում։ Սա մի բառ է, որ 
հնարավոր չէ թարգմանել, բայց այն արտահայտում է մեր ջերմ վերաբերմունքը անձի 
հանդեպ։ Իմ սիրելի արտահայտություններից մեկն էլ <<մեռնեմ ջանիդն>> է, որի 
բառացի թարգմանությունը ահավոր կհնչի անգլերենով, իսկ իրականում այն ջերմ 
խոսք է, որ նշանակում է՝ պատրաստ եմ կյանքս տալ քեզ համար։  
 
Իսկ այժմ իմ մասին։ Ես, հավանաբար, աշխարհի ամենաերազկոտ անձն եմ, 
կատուների մեծ սիրահար և կորեական մշակույթի խենթ երկրպագու։ Մարդիկ ինձ 
երբեմն <<սմայլիկ>> են կոչում, որովհետև ես շատ եմ ժպտում և հավատում եմ, որ 
խաղաղությունը հենց ժպիտից է սկսում։ Երբ ես մեծանամ, ուզում եմ բժիշկ դառնալ ու 
աշխատել <<Բժիշկներ առանց սահմանների>> միջազգային կազմակերպությունում, 



որը շրջում է պատերազմական գոտիներով ու օգնում հակամարտության հետևանքով 
տուժած մարդկանց։  
 
Իմ ամենամեծ երազանքներից մեկը Միացյալ համաշխարհային 17  քոլեջներից 
մեկում սովորելն է, դրա առաքելությամբ ապրելն ու այս աշխարհը ավելի լավ ու 
խաղաղ տեղ դարձնելը։ Մի տոն կա, որ ես ավելի շատ եմ սիրում, քան իմ ծննդյան 
օրը։ Դա սեպտեմբերի 21-ն է՝ խաղաղության միջազգային տոնը։ Ամեն տարի 
խաղաղության միջազգային տոնի օրվա առթիվ Դիլիջանի Միացյալ համաշխարհայն 
քոլեջի ուսանողները քայլերթեր և այլ խաղաղարար միջոցառումներ են 
կազմակերպում քաղաքում, որին մասնակցում են հայեր ու թուրքեր, իսրայելացիներ 
ու պաղեստինցիներ՝ տոնելու խաղաղությունն ու մշակութային 
առանձնահատկությունները։  
 
Ինչպես արդեն հասկացար, խաղաղությունը շատ կարևոր է ինձ համար և ես ուզում 
եմ իմ փոքր ներդրումն ունենալ դրանում։ Ինձ համար խաղաղությունը կարողությունն 
է կոնֆլիկտի ժամանակ դրսևորել ապրումակցում, ոչ բռնի և ստեղծագործ մոտեցում։ 
Ինձ համար խաղաղությունը մարդու իրավունք է, խաղաղությունը միջավայր է, որ 
հնարավորություն է ընձեռում անձի կենտրոնացման, աճի ու զարգացման համար։ 
Հնարավոր է չափազանց լավատես թվամ կամ էլ վարդագույն ակնոց եմ դրել, բայց ես 
հավատում եմ, որ մեր նամակները փոփոխություն կբերեն։ Եթե 1 ուսանողը 1 նամակ 
է գրում, 100 ուսանողը 100 նամակ կգրի, 1000 ուսանողը՝ 1000, և մի օր մեր 
ղեկավարներն ու ազգերը կստանան մեր ուղերձը ու կհանգուցալուծեն կոնֆլիկտը 
խաղաղ ճանապարհով։ 
 
Սիրտս կոտրվում է ամեն անգամ, երբ լսում եմ սահմանի վրա զինվորի մահվան 
մասին՝ առանց որևէ պատերազմի, և ես ավելի եմ հիասթափվում, որ սա սովորական 
է դառնում։ Ես ընկճվում եմ՝ իմանալով, որ մարդիկ, ովքեր բռնություն են կիրառում 
կամ սպանում, խրախուսվում են և նույնիսկ՝ <<ազգային հերոս>> համարվում։ Ես 
տխրում եմ՝ նայելով հոլովակներ և տեսնելով, թե ինչպես են ուսուցիչները անմեղ 
երեխաներին սովորեցնում մեզ համարել ձեր թշնամիները ու ատել միմյանց։ Մի 
ժամանակ մենք ապրել ենք նույն երկնքի տակ՝ միավորված Սովետական միությամբ։ 
Ի՞նչը փոխվեց հիմա։  
 
Ես գիտեմ, որ շատ քաղաքական պատճառներ ու շահեր կան կոնֆլիկտի ետևում, 
բայց ես գիտեմ, որ ոչ մի քաղաքական շահ չպիտի գերակայի մարդկային կյանքերի 
դիմաց։ Հարյուրավոր զինվորներ զոհվեցին երկու կողմից էլ, հարյուրավոր 
ընտանիքներ քանդվեցին, հարյուրավոր սիրահարներ կորցրին իրենց սիրեցյալին։ 
Բավական է։ Այս կոնֆլիկտում հաղթողներ երբեք չեն լինի։ Մենք բոլորս պարտվում 
ենք, երբ անմեղ մարդիկ են զոհվում։ Ասացվածքը պնդում է․ <<Միասին մենք ուժեղ 



ենք, բաժանված՝ պարտվում ենք>>։ Մենք պետք է հասկանանք սա և կանգնենք 
միասին՝ պայքարելու ավելի լուրջ խնդիրների դեմ, ինչպիսիք են կլիմայի 
փոփոխությունները կամ աղքատությունը։  
 
Ի վերջո՝ մենք բոլորս զարմանահրաշ մարդկային արարածներ ենք, ովքեր արժանի 
են երջանիկ ապրելու։ Ինչպես ադրբեջանցի իմ ընկերներից մեկն ասաց․ <<Շատ 
երկրներ խնդիրներ ունեն իրար հետ, բայց յուրաքանչյուր խնդիր լուծում ունի։ Մեր 
նախնիները չեն կարողացել լուծում գտնել։  
 
Բայց այսօրվա երիտասարդությունը շատ ոգևորված է և հնարավոր ամեն բան կանի 
հանուն արդարության, համաշխարհային խաղաղության և բարեկամության իր 
պայքարում։ Յուրաքանչյուր երկրի երիտասարդություն կարող է ամբողջությամբ 
փոխել այդ երկրի հայացքները։ Այսօրվա երիտասարդությունը ներկայացնում է նոր 
սկիզբ, լայն մտահորիզոն ունեցող մարդկանց մի նոր սերունդ, ում համար անհնար 
ոչինչ չկա։ Այդպիսին ես նաև դու, իմ սիրելի՛ գրչի ընկեր։ Շնորհակալ եմ լայնամիտ ու 
ընդունող լինելու համար։ Այն, որ կարդում ես խաղաղության մեր  նամակները, 
նշանակում է, որ դու մի քայլ առաջ ես։ Անհամբեր կսպասեմ քո պատասխանին։ 
 
Անկեղծորեն քո՝ 
Միլենա 


