
Բարև իմ սիրելի՛ բարեկամ, 

Ես հայ եմ: 

Մեծ հպարտությամբ  ու ոգևորվածությամբ եմ գրում նամակս,  քանի որ գիտեմ կարդալու 
ես հենց դու՝ նույն երկնքի տակ ապրող, սակայն այլ աշխարհայացք ունեցող, հարևան 
Ադրբեջանի իմ հասակակից քաղաքացի:  

Ես Տաթևն եմ: Ապրում եմ Հայաստանում. քեզնից ոչ այնքան հեռու երկրում, սակայն 
գաղափարների և աշխարհընկալումների տարբեր բևեռներում: Տարիներով ձգվող 
հակամարտությունը մեր 2 երկրների միջև ձևավորել է թշնամի հասկացությունը, 
պատերազմ բառի բացատրությունը՝ Ղարաբաղ և Ադրբեջան:  

Ես ու դու, իմ և քո ծնողները, հարազատները, ընկերները լույս աշխարհ են եկել 
ստեղծելու, միմյանց սիրելու, միմյանց ժպտալու և աշխարհում միասին խաղաղ ապրելու 
համար: 

Իսկ ի՞նչու ենք անընդհատ պատերազմում. միգուցե նրա համար, որ այդ տարածքները 
մերն են կամ ձերը,  կամ այլ պատճառով: Սակայն մեկ հիմնավորում շատ հստակ է՝ 
խաղաղության համար մարդկանց շատ ավելի քաջություն է հարկավոր, քան 
պատերազմի: Ես հավատում եմ, որ մի օր մեր ժողովուրդները կունենան այդ 
քաջությունը խոսելու խաղաղության մասին ոչ միայն փաստաթղթերով, այլև իրենց 
մտքերով, գաղափարներով և խաղաղ գործողություններով: 

Ասում են, որ նախկինում հայերն ու ադրբեջանցիները ապրել են հարևանությամբ,  օգնել 
են միմյանց ցանկացած հարցում: Պապիկս և տատիկս  շատ էին պատմում իրենց 
ադրբեջանցի ընկերների մասին. պատմում էին, որ իրենք ամեն տարի գնում էին 
Ադրբեջանի Նաֆթալան քաղաք հանգստանալու: Այնտեղ  շփվում էին շատ 
ադրբեջանցիների հետ: Այնքան էին մտերմացել, որ  նույնիսկ նրանցից մի քանիսին 
հրավիրել էին  հորաքրոջս հարսանիքին և միասին լավ ուրախացել ու գիշերն անցկացրել 
մեր տանը: Նրանք այդ ամենը պատմում էին  քաղցր և կարոտած ժպիտով: 

Մյուս տատիկս ծնվել և մեծացել է Ադրբեջանի ներկայիս տարածք հանդիսացող 
Կիրովաբադ քաղաքում: Նրա ամբողջ հուշերը, մանկության լավագույն տարիները 
կապված են այդ քաղաքի մարդկանց և պատմության հետ: Պատմում է, որ ապրել են 
ադրբեջանցիների հետ, հաց կերել միասին, դպրոց գնացել, խաղացել, մեծացել որպես 
մեկ ընտանիքի անդամներ: Իսկ տատիկի եղբայրը դեռևս շարունակում է  կապերը 
պահպանել այնտեղ ապրող իր հասակակից ադրբեջանցի ընկերների հետ: Տատիկի 
համար շատ դժվար է համակերպվել այն իրողության հետ, որ այլևս չի կարող 
վերադառնալ իր մանկության բնակավայրը, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կան 
երկաթյա փակ դարպասներ։ 

Դե  իսկ ես, ես  երբեք  չեմ եղել Ադրբեջանում, երբեք չեմ տեսել ադրբեջանցի, չեմ խոսել 
նրանց հետ, ես միայն լսել եմ քո ազգի, ձեր  երկրի, ձեր մշակույթի մասին: Սակայն 3 
տարի առաջ  առիթ ունեցա  լինել Ղարաբաղում և  2 օր ապրել սահմանին շատ մոտ և որ 



ամենահետաքրքիրն է ադրբեջանցու տանը: Այդ տանը արդեն ադրբեջանցիներ չէին 
ապրում, իսկ հարևանները չէին դադարում պատմել իրենց սիրելի նախկին հարևանների 
մասին, որոնք ստիպված թողել էին ամեն ինչ ու հեռացել: Գիտե՞ս, չկար վախ, չկար 
ատելություն, չկար և ոչ մի տարբերություն հայկական և ադրբեջանական տների միջև: 
Այդ 2 օրը ապրեցի սովորական տան մեջ, բայց հետո հասկացա, որ սովորական չէր 
կարող լինել, որովհետև  քարե տունը, այգին, ջրի ծորակը շինել էին հայերն ու 
ադրբեջանցիներ միասին, ու  իրար հետ կիսել էին ամեն ամեն ինչ: 

Հայաստանում և աշխարհի որևէ երկրում, եթե հանդիպես մի հայի և հարցնես թե ի՞նչ է 
ամենաշատը ցանկանում կպատասխանի. խաղաղություն մեր սահմաններին և մեր 
զինվորներին։ 

Հայաստանում եթե կենաց են խմում հայ զինվորի համար, չեն մոռանում նաև սահմանին 
կանգնած քո եղբայրներին, չեն մոռանում քաջություն և խաղաղություն մաղթել նաև ձեր 
զինվորներին: 

Իմ սիրելի բարեկամ ես հույս եմ հայտնում, որ մի օր հայերն ու ադրբեջանցիները դուրս 
կգան ձևավորված կարծրատիպերից և կդառնան բարեկամ ժողովուրդներ, ամեն մի նոր 
փորձություն կհաղթահարեն սիրո և համերաշխության մթնոլորտում: 

Մենք պետք է հասկանանք, որ մեր ազգերը միանման մտածել չեն կարող, որ մենք 
միևնույն ճշմարտությանը նայում ենք տարբեր անկյուններից, ու թերևս չկարողանանք էլ 
նայել նույն անկյունից, բայց համերաշխ և խաղաղ ապրելու համար պետք է պատրաստ 
լինենք հանդուրժել միմյանց: 

Հայն ու ադրբեջանցին  միմյանց ներելու արիություն պետք է ունենան։ Ատելությունը, որը 
տարիներ շարունակ ձևավորվել է մեր ժողովուրդների մոտ պետք է փոխարինենք սիրով 
և ջերմությամբ: 

Ես գիտեմ, Խաղաղությունը ո´չ  քարոզում են,  ո´չ  պարտադրում,  ո´չ  խնդրում,  ո´չ 
պահանջում,  ո՛չ էլ համոզում, Խաղաղությունը ստեղծում է, կամ ավելի շուտ 
վերագտնում է ամեն մարդ ինքն իր մեջ: Ներքուստ խաղաղ մարդուն և ազգին ոչ այլ ինչ, 
քան խաղաղություն է սպասում: 

Սիրելի՛ իմ ծանոթ, և միաժամանակ անծանոթ բարեկամ, մաղթում եմ իմ և քո ժողովրդին 
գիտակցված խաղաղություն։ 

 Շնորհակալ եմ նամակս ընթերցելու համար։ 

Սիրով Հայաստանից՝ 

Տաթև  


