
Հաղթանակ և պարտություն. փոխակերպման հեռանկարներ 

Օ.Ա. Գաբրիելյան 

Երբ ստորագրվեց Արցախում մարտական գործողությունների դադարեցման մասին 

փաստաթուղթը, ինձ խնդրեցին փորձագիտական կարծիք հայտնել տեղի ունեցածի մասին: 

Հրաժարվեցի, քանի որ հասկանում էի՝ հարկ է հանդարտվել, սառը գլխով իմաստավորել 

կատարվածը: Պատերազմի ընթացքում ես ավելի շատ լռել եմ հրապարակային 

տարածքում, քանի որ հենց սկզբից հասկանում էի՝ ինչ-որ բան այն չէ, թեպետ Արցախի 

հաղթանակի հույս էի փայփայում՝ իմանալով նրա մեռնելու, բայց չհանձնվելու 

վճռականությունը: 

Ադրբեջանի սանձազերծած այս պատերազմում Արցախը դիմակայում էր Թուրքիային և 

տարբեր վայրերի ահաբեկիչներին: Հակառակորդը լրիվ գրավել էր Արցախի երկինքը, 

պատերազմի առաջին փուլում հարյուրավոր վիրավորները հիմնականում բեկորային 

վնասվածքներ էին ստացել: Ակնհայտ էր դառնում, որ հայ զինվորներին պարզապես 

գնդակոծում էին թշնամու հրետանին և անօդաչուները: Իմ տարակուսանքի ևս մի հիմք էր 

այն, որ սկսեցին տեղեկություններ հասնել համայնք ջերմացույցների (тепловизор), 

համազգեստի և այլ կարիքների մասին: Տպավորություն էր ստեղծվում, որ համարյա թե 

սփյուռքը պետք է կազմակերպի Արցախի պաշտպանությունը, որ գործնականում 

անհնարին է: Պետք չէր ուրույն վերլուծական միտք ունենալ հասկանալու համար, որ 

Արցախի բանակը և աշխարհազորը դիմադրում են հակառակորդի կանոնավոր բանակին, 

հատկապես՝ Թուրքիայի զորքերին և նրա գլխավոր շտաբին, որի տրամադրության տակ էին 

ադրբեջանական բանակի զորամասերը, նաև՝ Սիրիայից բերված ահաբեկիչներին: 

Անկասկանալի էր՝ ուր էր Հայաստանի բանակը, ուր էր զորահավաքի պլանների 

ծավալումը, ինչպես էր դրանց մեջ ներառվում աշխարհազորը: 

Հիմա, երբ հաղթահարվել է տարակուսանքի կծկումը, հաջողվել է շունչ քաշել և սկսել 

բանական մտածելը, որոշեցի ներկայացնել իմ վերլուծությունը ոչ այնքան տեղի ունեցածի, 

որքան ներկայի ու ապագայի մասին: Ընդ որում, խնդիրը, որ այժմ առաջադրում եմ ինձ, 

Արցախի, հետևաբար Հայաստանի և ողջ հայ ժողովրդի ապագայի կանխորոշումն է: Ինչպես 

ես եմ հասկանում: Նայելով համայնքին, իմ մեծ ընտանիքին՝ տեսնում եմ նաև, որ մենք 

բոլորս այդ հեռանկարի տեսլականի կարիքն ունենք, ոչ այնքան հույսի, որքան դրան տանող 

հստակ նպատակի ու ճանապարհի: Շատերի դեպքում այդ տեսլականը պատվում է զոհված 

հարազատների հուսահատությամբ, կորստյան ցավով, դավաճանների որոնմամբ, 

իշխանության պայքարով… Լիովին հաշիվ եմ տալիս ինձ, որ իմ տեսլականը վիճելի է և 

տեղ-տեղ գուցե նույնիսկ սխալ, բայց գլխավորն այն է, որ այն գործելու, ամենօրյա 

աշխատանքի հրավեր է հանուն ժողովրդի բարօրության: Մեզ պետք է մեր ապագայի 

պատկերը և այն կառուցելու ծրագիրը: 

Եթե խոսենք ազգային աղետի մասին, ապա միայն մի իմաստով՝ մեր հազարավոր 

հերոսների կյանքի կորստի, որոնք անձնազոհությամբ կռվեցին ճակատամարտի դաշտում: 

Նրանք հաստատ չեն պարտվել այս պատերազմում: Պարտվել են այն քաղաքական 

գործիչները, որոնք Հայաստանն ու Արցախը հասցրին այն վիճակի, որում այսօր հայտնվել 

է հայ ժողովուրդը: Բառեր չկան արտահայտելու ցավն այն պատանիների համար, որոնք 

զոհվեցին այս պատերազմի մսաղացում: Հավանաբար ինձ մեղադրեն իմ հայրենակիցները, 

բայց ես ցավում եմ նաև այն ադրբեջանցի երիտասարդների համար, որոնք, տրվելով 

ազգայնական տենդին, զոհվեցին հանուն տարածքային ամբողջականության վերացական 

գաղափարի, իսկ իրականում հանուն նրա, որ Ալիևների կլանը դեռ տասնամյակներ 



շարունակի թալանել նավթով հարուստ Ադրբեջանը: Ինձ համար թերևս հասկանալի էր, երբ 

հայերը լքում էին Հայաստանը շրջափակման և ընտանիքը կերակրել չկարողանալու 

պատճառով, բայց թե ինչու են միլիոնավոր ադրբեջանցիներ լքել հարուստ Ադրբեջանը և չեն 

ցանկանում վերադառնալ, ալիևյան քարոզչության հանելուկն է: 

Արցախի հայերը ապրել են և ապրում են իրենց հողի վրա, պատրաստ են մեռնել դրա 

համար և չեն ցանկանում այն լքել: Ադրբեջանը և Թուրքիան գործ ունեն էքզիստենցիալ, 

Արցախի հայերի գոյության կենսական խնդրի հետ: Նրանք դա կարող են լուծել միայն էթնիկ 

զտմամբ կամ հերթական ցեղասպանությամբ: Բայց տարբերությունը 1915 թվականի Հայոց 

ցեղասպանությունից և Շուշիի (1920 թ.) հայերի կոտորածից, Բաքվի (1905, 1918, 1990), 

Սումգայիթի (1988) ջարդերից ու կոտորածներից այն է, որ այժմ հայերը լավ թե վատ, բայց 

զինված են և պատրաստ են պաշտպանվելու: Թշնամին թանկ գին կվճարի նման փորձի 

համար: Նույնիսկ վերջին պատերազմը դա ցույց տվեց: Չկա Ադրբեջանի հաղթանակ, 

լավագույն դեպքում այն պյուռոսյան հաղթանակ է: Մենք կարող ենք կռվել: Մենք 

ապացուցել ենք դա Հայրենական մեծ պատերազմում, որը մեր ընդհանուր մեծ Հայրենիքին 

տվել է մարշալներ ու գեներալներ, Խորհրդային Միության ավելի քան հարյուր հերոսներ: 

Մենք ապացուցել ենք մեր ռազմական հմտությունն ու խիզախությունը նաև 

հետխորհրդային ժամանակի երկու ղարաբաղյան պատերազմներում: 

Եվ այսպես, հեռանկարի վերլուծություն և տեսլական 

Ադրբեջանը ցնծում է հաղթանակի հրճվանքից, Հայաստանում պատասխան են պահանջում 

վարչապետից, որը ստորագրել է «կապիտուլյացիայի փաստաթուղթը»: Սրանք կատարված 

կամ ընթացիկ իրադարձություններն են: Ժողովուրդները դրանց խենթացնող ազդեցության 

տակ են: Իսկ ինձ, որքան էլ ցինիկ հնչի ոմանց համար, հետաքրքրում է, թե ընդհանուր 

առմամբ ինչ հեռանկար է բացվում Հայաստանի, Արցախի և հայության համար: Ինչպես է 

հնարավոր բացասական էներգիան փոխակերպել ապագա հաղթանակի: Եվ ինչպիսին 

պետք է լինի այն: Մտածել ռևանշի բանաձևերո՞վ. ահա իսկական պարտությունը, դրան մեզ 

կհրեն թշնամիները: 

Սառեցված հակամարտությունը, նոր պատերազմի վախը չթողեց մեզ զարգանալ: 

Պատերազմը թաքցնում էր մեր հետամնացությունը: Հայաստանին և Արցախին 

արդիականացում է պետք: Հարկ է ժամանակակից ազգ դառնալ, և մենք դրա 

հնարավորությունն ունենք: Մեր դեմ XXI դարի պատերազմ վարեցին, իսկ մենք ապրում ու 

կռվում էինք ХХ դարի ձևաչափով՝ փորձելով ժամանակակից ռազմական տեխնիկային 

հակադրել հայ զինվորների և ազատամարտիկների հերոսությունը: 

Ինչո՞ւ է հիմա այդքան ակտիվ Թուրքիան՝ նրա խորհրդարանն ու նախագահը: Որովհետև 

թե՛ նա, թե՛ Ադրբեջանը, ներդնելով ահռելի ռեսուրսներ, չհասան պատերազմի գլխավոր 

նպատակին: Ադրբեջանը չգրավեց Արցախը և չվերադարձրեց այն իրեն: Իսկ Թուրքիային 

չհաջողվեց դուրս մղել Ռուսաստանին Հարավային Կովկասից, հակառակը՝ ռուսական 

զորքերը տեղավորվեցին Ղարաբաղում: Արցախը կորցրեց անվտանգության գոտին յոթ 

շրջաններով, որոշակի կարգավիճակ ձեռք չբերեց և կորցրեց կենսական նշանակության 

տարածքներ: 

Ուշադիր կարդանք ստորագրված փաստաթուղթը և փորձենք տեսնել նրանում 

հնարավորություններ, ոչ թե անվերապահ կապիտուլյացիայի ակտ: Հասկանում եմ, որ իմ 

այս առաջարկը բուռն հույզեր կառաջացնի իմ հայրենակիցների մի մասի շրջանում: Նրանց 

մի ինքնաձիգ տաս ու առաջնագիծ ուղարկես: Կամ նվազ խիստ առաջարկություն՝ 



տեղափոխվել ապրելու Արցախում: Դա հիմա թիվ մեկ խնդիրն է: Արցախում պետք է 

շարունակեն հայեր ապրել: Եվ որ ավելի կարևոր է՝ նրանց թվաքանակը պետք է աճի: 

Արցախը պետք է ապրի ու զարգանա: 

Միանգամայն ակներև է դարձել՝ հատկապես Ռուսաստանի շնորհիվ է, որ այսօր 

Արցախում չեն զոհվում հայերը: Եվ վերացել է նրա գոյության սպառնալիքը: Ես ծանոթ եմ 

Ռուսաստանի հասցեին բոլոր մեղադրական հոդվածներին: Դրանք ինձ չեն հետաքրքրում, 

քանի որ կորցնում են իրենց իմաստը պահպանվող կյանքերի ու պահպանվող Արցախի 

համեմատությամբ: Կրկնեմ, քանի որ դա չափազանց կարևոր է. մեզ պետք չէ ռևանշ 

Ադրբեջանի դեմ, մեզ ուրիշ հաղթանակ է պետք՝ անվտանգ և բարգավաճող Արցախ, 

Ադրբեջանից (իմա՝ Թուրքիայից) անկախ: Այդպիսի անվտանգություն կարելի է ապահովել 

միայն Ռուսաստանի հետ միասին, օրինակ՝ նրա կազմում, իսկ բարգավաճումը՝ 

ինքնուրույն ջանքերով:  

Մի անգամ ոմն լրագրող հայ ժողովրդին անվանեց Ռուսաստանի դավաճան: 

Անհրաժեշտություն չեմ համարել և չեմ համարում պատասխանելու հիմարությանը կամ 

լրագրողական աղմուկ հանելու պահանջմունքին: Նա չէ, որ պետք է դատի մեր 

հավատարմության մասին: Մենք հանուն Ռուսաստանի հետ բարեկամության մեկուկես 

միլիոն կյանք են տվել 1915 թվականին: Դա այն առաջին գոյաբանական, կեցության, 

հիմնարար պատվանդանն է, որը ոչ միայն կանխորոշում է մեր ինքնագիտակցությունը, 

այլև բուն գոյությունը: Մեզ ոչնչացրել է թուրքը որպես քրիստոնյա ժողովրդի, որ ընտրել է 

այդ բարեկամությունը: Իմ այն հայրենակիցները, որոնք որոշել են մոռանալ այդ մասին՝ 

հուսալով օտար կաղապարներով շողշողուն «ժողովրդավարական վաղը» կառուցել, պետք 

է խոստովանեն, որ խորապես և անգամ դավաճանաբար սխալվել են: Եվ մեր պարտության 

մեջ ուղղակիորեն կա նրանց մեղքը: Չարժի մեր սխալները վերածել մեղադրանքների 

Ռուսաստանի հասցեին: Պետության անկախությունը սեփական քաղաքականության 

համար պատասխան տալու ունակությունն է: Հայաստանը սկսեց ժողովրդավարություն 

կառուցել, մինչդեռ հարկ էր ուժեղ պետություն կառուցել, այդ թվում և կոռուպցիայի, նեխած 

էլիտայի դեմ պայքարով:  

Կարծում եմ՝ Ռուսաստանը նույնպես պետք է գիտակցի մեր բարեկամության գինը, ընդունի 

հավասարությունն արժանապատվորեն, ինչպես ընդունել է այն մարշալների և 

գեներալների ուսադիրներով, շքանշաններով ու մեդալներով, պետական պարգևներով, 

ճանաչելով և երախտագիտություն հայտնելով մեծ հայերին՝ Հայաստանի և Արցախի 

որդիներին ու դուստրերին: 

Մեր ապագան միասնական միութենական (հնարավոր է՝ համադաշնության) պետության 

կազմում է: 

ԽՍՀՄ փլուզման շրջանում ես աշխատում էի Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի 

Փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտում: Այն ժամանակ թեժ բանավեճեր էին 

ընթանում Հայաստանի անկախության վերաբերյալ: Ինձ ապացուցում էին, որ հենց միայն 

մեր «Ջերմուկը» (հանքային ջուր) կարող է ապահովել Հայաստանի բյուջեն, եթե մտնենք 

միջազգային շուկաներ, իսկ ատոմային էլեկտրակայանի փակումը կպահպանի 

Հայաստանի էկոլոգիան: Ես կոչ էի անում նայել Երևանի կենտրոնին: (Ինստիտուտը 

գտնվում էր քաղաքի կենտրոնական հրապարակի մոտակայքում:) Մինչև 

հեղափոխությունն այստեղ մի քանի շենք է եղել, տասից ոչ ավելի: Հայաստանի բեկորը 

պահպանվել է ԽՍՀՄ-ի կազմում, այսինքն՝ Ռուսաստանի: Փաստորեն նրա, ինչպես և ուրիշ 

շատ ժողովուրդների համար կառուցվել է պետականություն միութենական 



հանրապետությունների տեսքով: Հայերի թվաքանակը խորհրդային իշխանության 

տարիներին մեծացել է ավելի քան հինգ անգամ: Մենք հեռացանք ֆիզիկական 

անհետացման անդունդից: Կառուցվեցին նոր քաղաքներ, ստեղծվեցին 

արդյունաբերություն, թատրոններ, թանգարաններ և անգամ գիտությունների ակադեմիա 

իր ինստիտուտներով, որոնցից մեկում էլ աշխատում էի: Գերիշխում էր հայոց լեզուն 

մենաէթնիկ հանրապետությունում: 

Ինձ մեղադրում էին ստրկամտության համար, ինձ համարում էին իր ստրկությունից գոհ 

մարդ: Որտե՞ղ հիմա գտնես նման ստրկություն, որ մի քանի տասնամյակում մի քանի 

անգամ մեծացներ հայերի թվաքանակը Հայաստանում և Արցախում, կառուցեր մեր 

քաղաքները, ժամանակակից տնտեսություն ստեղծեր, մշակույթի ենթակառուցվածքը 

բարձրացներ նոր ժամանակակից մակարդակի: Հնարավո՞ր է դա անել Ռուսաստանի հետ: 

Վստահ եմ՝ միայն այդպես: Հեշտ չի լինի, քանի որ Ռուսաստանն էլ դժվարին ժամանակներ 

է ապրում: Նա էլ ապագայի հստակ նախագիծ չունի: Նա էլ պետք է արդիականացման 

դժվարին ճանապարհ անցնի՝ քաղաքական, տնտեսական, մշակութային: Հայաստանն ու 

հայերը չպետք է ձրիակեր դառնան, այլ զինակից և գործընկեր մեզ և Ռուսաստանին 

անհրաժեշտ այդ բարդ աշխատանքում: Արևմտյան քաղաքակրթությանը փարվելու 

փորձերը հիմարություն են և միամտություն, ավելին՝ հանցավոր, քանի որ շուռ են գալիս 

պատերազմներով՝ եզրին հասցնելով բուն հայ ժողովրդի գոյությունը: Դա չի նշանակում, որ 

պետք է հրաժարվել համագործակցությունից, բայց պետք է գիտակցել սեփական 

ռազմավարական ընտրության ուղղությունը: 

Ապագայի քարտեզի ուրվագծերը երևում են որպես մեծ քաղաքակրթական դաշտեր: Հայերը 

պետք է հասկանան, թե դրանցից որ մեկի բաղկացուցիչ մասն են կազմելու: Ես շատ 

փաստարկներ ունեմ ապացուցելու համար, որ հայերը ռուսական քաղաքակրթական 

դաշտում են: Դրա առանցքը ռուս ժողովուրդն է, իսկ Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնող մյուս 

ժողովուրդները հակասությունների և երկխոսությունների միջոցով այդ 

քաղաքակրթությունը բազմազան և ուժեղ են դարձնում: Եվ դա Հայաստանի ու Արցախի 

ապագայի համար երկրորդ գոյաբանական, հիմնարար, կենսական փաստարկն է: 

Հնարավո՞ր են նշված նպատակը և դրան տանող ուղին: Հնարավոր են: Բայց պետք է 

հասկանանք, որ մեր թշնամիները պատրաստվում են ղարաբաղյան, կնշանակի և 

հայկական հարցի վերջնական լուծմանը: Պատերազմի խրամատից պատերազմը 

տեղափոխվել է սոցիալ-քաղաքական գործընթացների և հարաբերությունների ոլորտը, 

մասնավորապես դրանց այն ձևին, որպիսին դիվանագիտությունն է: Մենք չենք կարող թույլ 

տալ մեզ պարտություն կրել այդտեղ: Հետագան միայն ցրվելն է, ժողովրդի էթնոսի, նրա 

մարմնի անհետացումը և լիակատար ուծացումը սփյուռքում:  

Թուրքերը մղվում են դեպի Ղարաբաղ: Թուրքիայի խորհրդարանը որոշում է ընդունել իր 

զորքերը մտցնել նրա տարածք: Ռուսաստանը դեմ է հանդես գալու, քանի որ դա հակասում 

է ոչ միայն իր շահերին, այլև անմիջական սպառնալիք է արդեն իր պետականությանը: Մենք 

պետք է գիտակցենք դա: Օգնել սեփական փոքր ուժերով Ռուսաստանին և մեզ: Բոլորը, 

ովքեր դեմ են դրան, թող հարցնեն այդ սցենարի մասին արցախցիներին, որոնք հաստատ 

կողմ են Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելուն և նրան են տեսնում որպես անվտանգության 

երաշխավոր: Բավական է նրանց այդ հարցով հանրաքվե անցկացնելու հնարավորություն 

տալ, և պարզ կլինի Արցախի հայերի կամքը, ոչ թե այն հայերի դատարկ 

ճամարտակությունները, որոնք Ռուսաստանին չարամիտ թշնամի են համարում: 

Գործողությունների ճանապարհային քարտեզ 



1. Անհրաժեշտ է քաղաքական կայունություն Հայաստանում: Քաղաքական համակարգի 

ստեղծում, որը կբացառի կոռումպացված քաղաքական գործիչներին: Ժողովուրդը 

ճանաչում է իր հերոսներին և «հերոսներին»: Դա հեշտ է գրել, բայց դժվար է իրականացնել, 

ինչպես և մնացած այն ամենը, ինչ առաջարկվում է ստորև: Հնարավոր է, որ այս հարցում 

մեծապես նպաստի կազմակերպված սփյուռքի հեղինակավոր ազդեցությունը, որը պետք է 

մեծ դեր խաղա՝ վերահսկելով քաղաքական գործիչների սպասարկումը Հայաստանի և 

Արցախի շահերին: 

2. Ռուսաստանի հետ սկզբունքային մերձեցման քաղաքական կուրսի նշանավորումը:  

3. Արցախի միացումը Ռուսաստանին նրա կազմում, վերադարձ պատմական հիմքերին: 

4. Համայն հայության կոնգրեսի անցկացում պետության և եկեղեցու հովանու ներքո: Հիշում 

ենք, որ մենք ուրիշ երկրների քաղաքացի ենք, բայց հիմնականում մեկ Հայ առաքելական 

եկեղեցու հավատացյալ ենք: Համահայկական ազգային քաղաքական ծրագրի մշակում: 

Ձեռք բերել սփյուռքի ճնշող մեծամասնության հավանությունը Ռուսաստանի՝ որպես 

Հայաստանի և Արցախի անվտանգության երաշխավորի հետ քաղաքական մերձեցման 

քաղաքականությանը: 

5. Համայն աշխարհի հայության ցանցային միասնության ստեղծում՝ Հայաստանի և 

Արցախի կյանքին արդիականացման օժանդակության մակարդակում մասնակցելու 

մեխանիզմով: Մասնավորապես՝ այն մեխանիզմի օրինակով, որ մշակել և հաջողությամբ 

իրականացնում է Ռուբեն Վարդանյանը մի շարք ծրագրերով: Նրա հայեցակարգի էությունը 

Հայաստանի՝ որպես համաշխարհային ցանցային ազգի կենտրոնի ստեղծումն է: «Ցանցի 

հիմնական հանգույցը պետք է ունենա ինչպես երկրում, այնպես էլ սփյուռքում ճանաչվող 

ակնառու և անվիճելի առավելություններ, պետք է դառնա այն բարիքների աղբյուրը, որոնք 

անհասանելի են ուրիշ երկրներում ապրող հայերի համար: Ցանցը և դրա հզոր 

հանգույցները, հայերին շոշափելի օգուտ բերելու դեպքում, կվերածվեն ինտեգրացիայի 

իսկական մեխանիզմի: Համաշխարհային ցանցային ազգի մաս կազմելու հպարտ զգացումը 

և ուծացման գիտակցված վախը կարող են դառնալ այն շարժիչ ուժը, որը  մեզ կօգնի ոստյուն 

կատարել երրորդից առաջին էշելոն, ինքներս մեզ գիտակցել որպես համաշխարհային 

գործընթացների սուբյեկտ, գլոբալ տարածքում փոխել հայի պատկերը և արժանի տեղ 

գրավել նրանց շարքերում, ովքեր բարելավում են աշխարհը» (Ռ. Վարդանյան, Ն. Ալեքյան): 

Ոմանց կարող է թվալ, թե այս ամենը պարապ դատողություններ ու ֆանտազիաներ են: 

Բայց եթե ժողովրդի էլիտան ռազմավարական տեսլական չունի, ապա չգիտի, թե ինքն ուր 

գնա և ուր տանի ժողովրդին: Հայերը երեսուն տարի թափառել են երջանիկ կյանքի 

որոնումներով՝ հարկադրված հեռանալով շրջափակված Հայաստանից, իսկ մնացածները 

երազել են ժողովրդավարություն՝ որպես բոլոր ցավերի համադարման և ելք փակուղուց: 

Մեր այլընտրանքը հարություն առնելն է կամ անհետանալը: Վստահ եմ, որ հայ ժողովուրդը 

կյանքի վերադառնալու ուժ գտնելու է իր մեջ:  

 

Հ.Գ. 2019 թ. ժամանեցի Վարշավա ԵԱՀԿ նստաշրջանին մասնակցելու համար: 

Պայմանավորվածություն կար, որ ինձ վարորդ կդիմավորի և կտանի հյուրանոց: Իսկ 

այնտեղ արդեն իմ հետագա գործողությունների ողջ տեղեկատվությունն է: Իջնում եմ 

ինքնաթիռից: Վարորդը չկա: Հեռախոսը, ինչպես միշտ պատասխանատու պահերին, 

պարզվեց՝ լիցքավորված չէր: Չգիտեմ՝ ինչ անել: Նստում եմ օդանավակայանի սրճարանում, 

հեռախոսը դնում եմ լիցքավորման և հասկանում եմ, որ վարորդը չի կարողանա առանց 



հեռախոսակապի գտնել ինձ և կթողնի կհեռանա: Հանկարծ կողքիս հայերեն 

խոսակցություն եմ լսում: Օգնության եմ դիմում: Ինձ օգնեցին: Ոչ միայն վարորդին գտան, 

այլև բառացիորեն ստիպողաբար կիսեցին ինձ հետ իրենց նախաճաշը և տվեցին մի մարդու 

հեռախոսահամար, եթե հանկարծ Վարշավայում օգնության կարիք ունենամ: Նման 

միասնության մեջ է մեր ուժը: 

 

 

 


