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Չնայած հա սա րա կու թյան լայն շեր տե րին ան ծա նոթ լի նե լուն և 
պատ մու թյան գրքե րում հազ վա դեպ երևալուն՝ 20րդ դա րի Գվա
տե մա լա յի և որոշ չա փով ամ բողջ Կենտ րո նա կան Ամե րի կա յի ճա
կա տագրի վրա հա վա նա բար ամե նա շա տը ազ դել են այս եր կուսը՝ 
Էդվարդ Լ. Բեր նեյ սը1 և Սեմ Զե մը ռե յը2, որոնք չէին կա րող շատ 
տար բեր վել իրա րից՝ ել նե լով իրենց ծա գու մից, խառն ված քից և հա
կում նե րից: 

Զեմը ռե յը ծնվել էր 1877 թվա կա նին Սև ծո վից ոչ հե ռու և քանի որ 
հրեա էր և ապ րում էր մի ժա մա նա կաշր ջա նում, երբ ռու սա կան տա
րածք նե րում տե ղի էին ունենում սար սա փե լի ջար դե ր, մո րա քրոջ 
ձեռ քից բռնած՝ փա խավ Միաց յալ Նա հանգ ներ, երբ դեռ տասն
հինգ տա րե կան էլ չկար: Թաքն վե ցին Ալա բա մա նա հան գի Սել
մա քա ղա քում ապ րող բա րե կամ նե րի տա նը: Էդ վարդ Լ. Բեր նեյսը 
նույն պես սե րում էր հրեա վտա րան դի նե րի ըն տա նի քից, միայն թե 
սո ցիալտնտե սա կան ավե լի բարձր դիրք ուներ, և բա ցի այդ՝ ըն
տա նի քում հան րա հայտ մե կը կար՝ մո րեղ բայր Զիգ մունդ Ֆրոյ դը: 
Չնա յած նրան, որ եր կուսն էլ հրեա էին, այ նուա մե նայ նիվ, իրենց 
կրո նի մեծ դա վա նոր դը չէին և չա փա զանց տար բեր էին իրա րից: 
Էդ վարդ Լ. Բեր նեյ սը պար ծե նում էր, որ այս պես կոչ ված հան րա յին 
հա րա բե րու թյուն նե րի3 հիմնադիրն էր, մաս նա գի տու թյուն, որը եթե 

1 Էդ վարդ Լ. Բեր նեյս – հրե ա կան ծա գու մով և ազ գու թյամբ ա վստ րի ա ցի հրա
պա րա կա խոս, լրագ րող, պրո պա գան դայի տե սու թյան և հան րային հա րա
բե րու թյուն նե րի հիմ ա դիր։ Էդ վարդ Բեր նեյ սը Զիգ մունդ Ֆրոյ դի զար միկն է, 
«Պ րո պա գան դա» հան րա հայտ գր քի (1928) հե ղի նա կը (այս և հե տա գա ծա
նո թագ րու թյուն նե րը թարգ ման չինն են):

2 Սե մյո ւել Զե մը ռեյ – հայտ նի է նաև Սեմ կամ Բա նա նի մարդ ա նու նով: Ա մե
րի կա ցի ձեռ նար կա տեր է, խո շոր մագ նատ: Իր բիզ նե սը սկ սել է բա նա նի 
ա ռևտ րով (Կենտ րո նա կան Ա մե րի կա և Ա ՄՆ), հիմ ել է սե փա կան ըն կե
րությու նը: Մեծ դե րա կա տա րու թյուն է ու նե ցել Հոն դու րա սի պատ մու թյան 
մեջ: Ա վե լի ո ւշ դար ձել է ‹‹Յո ւնայ թիդ Ֆրութ Քոմ փա նի›› ըն կե րու թյան նա
խագա հը:

3 «Public Relations» ան գլե րեն եզ րույթ է, ո րը բա ռա ցի նշա նա կում է «հան րա
յին հա րա բե րու թյուն ներ»։ Հա յաս տա նյան մաս նա գի տա կան շր ջա նա կում 
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ին քը չէր հո րի նել, ապա հաս տատ ինքն էր հասց րել (Գվա տե մա
լա յի ափ) աներևա կա յե լի բարձունք նե րի՝ մինչևիսկ դարձ նե լով այն 
20րդ դա րի քա ղա քա կան, սո ցիա լա կան և տն տե սա կան հիմ նա
կան զենքը: Այս ամե նը, այո՛, կա րող էր և ճշ մա րիտ լի նել, չնա յած 
սե փա կան ան ձի հան դեպ ակ նա ծան քը նրան եր բեմն հասց նում էր 
պա թո լո գիկ չա փա զան ցու թյուն նե րի: Նրանց առա ջին հան դի պումը 
տե ղի էր ունեցել 1948 թվա կա նին, երբ սկսե ցին միա սին աշ խա տել: 
Սեմ Զե մը ռե յը հան դի պում էր խնդրել, և Բեր նեյսն ըն դու նել էր նրան 
իր փոք րիկ աշ խա տա սեն յա կում, որն այն ժա մա նակ գտնվում էր 
Ման հեթե նի սրտում: Առանց փող կա պի, չսափր ված, խու նա ցած վե
րար կուով և կա լոշ նե րով այդ աժ դա հա ու ան ճա շակ մար դը հա վա
նա բար դեռ մուտ քից գրե թե տպա վո րու թյուն չէր թո ղել նրբա ճա շակ 
պի ջա կով, բա րե կիրթ խոս քով, «Յարդ լիի» օծա նե լի քով և արիս տոկ
րատ շար ժուձևով Բեր նեյ սի վրա: 

– Փորձեցի կարդալ ձեր «Պրո պա գան դա» գիր քը, բայց շատ 
բան չհաս կա ցա,– իբրև նա խա բան՝ գո վազ դո ղին ասաց Զե մը ռեյը: 
Բավա կան դժվար էր անգ լե րեն խո սում, կար ծես կաս կա ծում էր 
ամեն բա ռի վրա: 

– Բայց բավա կան պարզ լեզ վով է գրված, ցան կա ցած տա ռա
ճանա չի հա մար մատ չե լի լեզ վով,– ըմբռ նու մով զի ջեց Բեր նեյսը:

– Գուցե խնդիրն իմ մեջ է,– ըն դու նեց հսկան՝ առանց դույզնինչ 
ան հար մար զգա լու։– Ճիշտն ասած, ինձ նից ի՞նչ կար դա ցող: Փոքր 
ժա մա նակ Ռու սաս տա նի դպրո ցում կար գին անգ լե րեն չեմ ան ցել, 
դե, երևի ար դեն նկա տե ցիք: Ավե լի ահա վոր է, երբ նա մակ եմ գրում՝ 
ոտ քից գլուխ ուղ ղագ րա կան սխալ նե րով: Ինձ ավե լի շատ դուր է 
գա լիս գոր ծել, քան մտա ծել: 

– Լավ, բայց եթե այդ պես է, ապա չգի տեմ՝ ին չով կա րող եմ օգ
տա կար լի նել ձեզ, պա րոն Զե մը ռեյ,– ասաց Բեր նեյ սը՝ ձևաց նե լով, 
թե իբր փոր ձում է տե ղից վեր կե նալ: 

բացակա յում է PRի մեկ մի աս նա կան հայե րեն եզ րույթ։ « Հան րային կա պեր», 
« Հա սա րա կու թյան հետ կա պեր», « Հան րու թյան հետ հա րա բե րու թյուն ներ», 
« Հա սա րա կայ նու թյան հետ կա պեր» եզ րույթ նե րը տար բեր հար թակ նե րում 
օգ տա գործ վում են որ պես «Public Relations»ին հա մար ժեք տեր մին ներ:
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– Ես ձեզնից շատ ժա մա նակ չեմ խլի,– վրա բե րեց Զե մը ռե յը։– Ես 
ղե կա վա րում եմ մի ըն կե րու թյուն, որը Կենտ րո նա կան Ամե րի կա յից 
բա նան է ներկրում Միաց յալ Նա հանգ ներ: 

– «Յունայ թիդ Ֆրո՞ւթը»,– զարմա ցած հարց րեց Բեր նեյ սը՝ էլ ավե
լի հե տաքրք րա սի րու թյամբ զննե լով թափթփ ված այ ցե լուին։

– Ըստ երևույ թին, մենք շատ վատ համ բավ ունենք ինչ պես 
Միաց յալ Նա հանգ նե րում, այն պես էլ ամ բողջ Կենտ րո նա կան Ամե
րի  կա յում, այ սինքն՝ այն երկր նե րում, որտեղ աշ խա տում ենք,– ուսերը 
թոթ վե լով՝ շա րու նա կեց Զե մը ռե յը։– Եվ, ինչ պես տես նում եմ, դուք եք 
այն մար դը, որը կա րող է լու ծել այս հար ցը: Ես եկել եմ առա ջար կե լու 
ձեզ դառ նալ ձեռ նար կու թյան հան րա յին կա պե րի տնօ րեն: Ի վեր ջո, 
ինք ներդ կա րող եք որո շել ինչ անուն տալ այդ պաշ տո նին: Եվ որ
պես զի ժա մա նակ շա հենք, նկա տի ունե ցեք նաև աշ խա տա վար ձը: 

Ահա այս պես էր սկսվել իրա րից լիո վին տար բեր եր կու տղա
մարդ կանց շփու մը. խնամ ված գո վազ դո ղի, որն իրեն ակա դե մի կոս 
և ին տե լեկ տուալ էր հա մա րում, և չհղկ ված Սեմ Զե մը ռե յի, տղա
մարդ, որն իր ուժե րով էր կա յա ցել, ար կա ծախն դիր ձեռ նար կա տեր, 
որն իր բիզ նե սը սկսել էր խնա յո ղու թյամբ հա վա քած հար յուր հի սուն 
դո լա րով, իսկ ավել ուշ հիմ նել էր մի ըն կե րու թյուն, որը նրան մի լիո
նա տեր էր դարձ րել (չնա յած ար տա քի նից չէր երևում): Իհար կե նա 
չէր հո րի նել բա նա նը, բայց նրա շնոր հիվ էր այն հայտնվել Միաց յալ 
Նա հանգ նե րում, որ տեղ նախ կի նում շատ քիչ մարդ էր կե րել այդ 
էկ զո տիկ մրգից, բայց որը հի մա դար ձել էր միլիո նա վոր հյու սի սա
մե րի կա ցի նե րի սննդա կար գի մի մա սը և սկ սել էր տա րած վել նաև 
Եվրո պա յում և աշ խար հի այլ տա րա ծաշր ջան նե րում: Ինչ պե՞ս էր 
դրան հա սել: Օբյեկ տի վո րեն դժվար էր իմա նալ, որով հետև Սեմ Զե
մը ռե յի մեջ լե գենդն ու մի ֆը միա խառն ված էին: Նախ նա դար հի շեց
նող այդ ձեռ նար կա տերն ավե լի շատ նման էր ար կա ծա յին գրքից 
դուրս եկած հե րո սի, քան ամե րիկ յան արդ յու նա բե րա կան աշ խար հի 
ներ կա յա ցուց չի: Եվ նա, որը, ի տար բե րու թյուն Բեր նեյ սի, պար ծեն
կո տի մեկն էր, իր կյան քի մա սին պատ մե լու սո վո րու թյուն չու ներ: 

Զե մը ռե յը բա նա նը հայտ նա բե րել էր Կենտ րո նա կան Ամե րի
կայի ջունգ լի ներ կա տա րած ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի ժա
մա նակ և այդ մրգի առևտ րից շա հույթ ստա նա լու եր ջա նիկ 
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կան խազ գա ցու մով՝ սկսել էր արա գըն թաց նա վակ նե րով բա նան 
հասց նել Նյու Օռ լեան և հ յու սի սա մե րիկ յան այլ քա ղաք ներ: Հենց 
սկզբից մեծ ըն դու նե լու թյան ար ժա նա ցավ: Այն աս տի ճան, որ 
աճող պա հան ջար կի շնոր հիվ դար ձավ արդ յու նա բե րող առևտ րա
կան և բա նա նի մի ջազ գա յին ներկ րող: Դա սկիզբ եղավ «Յու նայ
թիդ Ֆրութ» ըն կե րու թյան հիմ նադրման հա մար, որը 50ական նե րի 
սկզբին սկսեց իր ցան ցե րը տա րա ծել Հոն դու րա սում, Գվա տե մա
լա յում, Նի կա րա գուա յում, Էլ Սալ վա դո րում, Կոս տա Ռի կա յում, Կո
լում բիա յում և Կա րիբ յան ավա զա նի այլ կղզի նե րում և ավե լի շատ 
փող էր սար քում, քան Միաց յալ Նա հանգ նե րի և նույ նիսկ աշ խարհի 
մնա ցած երկրնե րի ձեռ նար կու թյուն նե րի ահ ռե լի մե ծա մաս նու թյու
նը: Այդ կայս րու թյու նը, ան շուշտ, միայն մեկ մար դու ձեռ քի գործն 
էր՝ Սեմ Զե մը ռե յի: Հիմա ավե լի քան հար յու րա վոր մար դիկ կախ
ված էին նրա նից:

Դրա հա մար նա օրուգիշեր աշ խա տել էր՝ գի շեր վա նից մինչ լու
սա բաց հե րո սա կան պայ ման նե րում ոտ քի տակ տա լով ամ բողջ 
Կենտ րո նա կան Ամե րի կան և Կա րիբ յան ավա զա նը՝ իր նման ար կա
ծախն դիր նե րի հետ ատր ճա նա կի սուր ծայ րով և ս վին նե րի հուժ կու 
հար ված նե րով կռիվ տա լով հո ղի հետ, հար յու րա վոր ան գամ ներ 
քնե լով բաց դաշ տի և խժ ռող մո ծակ նե րի մեջ, որոնց խայ թոց նե րից 
վա րակ վում էր ժան տա տեն դի պես ինչոր հի վան դու թյուն նե րով, 
և որոնք ժա մա նակ առ ժա մա նակ նրան գետ նին էին տա պա լում, 
կա շա ռե լով իշ խա նու թյուն նե րին և խա բե լով գյու ղա ցի նե րին և ան
գրագետ տե ղաբ նիկ նե րին և բա նակ ցե լով կո ռում պաց ված բռնա պե
տե րի հետ, որոնց շնոր հիվ (օգտ վե լով նրանց ըն չա քաղ ցու թյու նից 
կամ հի մա րու թյու նից) գնա լով ավե լի շատ սե փա կան տա րածք ներ 
էր ձեռք բե րում, որոնք հի մա ավե լի մեծ հեկ տար նե րի էին հա սել, 
քան եվ րո պա կան որևէ եր կիր իր ամ բողջ ծա վա լով՝ ստեղ ծե լով 
հա զա րա վոր աշ խա տա տե ղեր, կա ռու ցե լով եր կաթգ ծեր, բա ցե լով 
նա վա հան գիստ ներ և կա պե լով բար բա րո սու թյու նը քա ղա քակր թու
թյան հետ: Առն վազն այս քանն էր ասում Սեմ Զե մը ռե յը, երբ հարկ էր 
լի նում պաշտ պան վել «Յու նայ թիդ Ֆրու թի» վրա հար ձա կում նե րից 
(որն ան վա նում էին նաև Լա Ֆրու տե րա կամ մա կա նու նով՝ Էլ Պուլ պո, 
որով հայտ նի էր ամ բողջ Կենտ րո նա կան Ամե րի կա յում) և ոչ միայն 
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նա խանձ մարդ կանց, այլև նույն հյու սի սա մե րի կա ցի մրցա կից նե րի 
հար ձա կում նե րից, որոնց հետ, իրա կա նում, երբևէ բուն մրցակ ցու
թյուն չէր եղել, մի տա րա ծաշր ջան, որ տեղ բա նա նի ար տա հան
ման և առևտ րի գոր ծում բռնա պե տա կան մե նաշ նոր հի կա նոն ներն 
էին գոր ծում: Հենց այդ պատ ճա ռով, օրի նակ, իր վրա էր վերց րել 
Գվա տե մա լա յի՝ Կա րիբ յան ավա զա նում ունե ցած ընկերությանը 
պատկանող միակ նա վա հանգս տի ( Պուեր տո Բա ռիո սի) էլեկտ րա
կա նու թյան և մի օվ կիա նո սից մյու սը հա տող եր կաթգ ծի լիա կա տար 
վե րահս կո ղու թյու նը:

Չնա յած հա կա պատ կեր ներ լի նե լուն՝ միա սին լավ թիմ կազ մե
ցին: Բեր նեյ սը, ան կաս կած, նրան շատ օգ նեց Միաց յալ Նա հանգ նե
րում ըն կե րու թյան համ բա վը բա րե լա վե լու, Վա շինգ տո նում քա ղա
քա կան ամե նա բարձր շրջա նակ նե րի մոտ այն կրկին ներ կա յա նա լի 
դարձ նե լու և Բոս տո նի մի լիո նա տե րե րի հետ (ո րոնք պար ծե նում 
էին իրենց արիս տոկ րատ լի նե լով) կա պեր հաս տա տե լու հար ցում: 
Գո վազ դա յին գոր ծա կա լու թյուն եկել էր անուղ ղա կի ձևով՝ ամե նա
տար բեր մարդ կանց՝ հատ կա պես դի վա նա գետ նե րի, քա ղա քա կան 
գոր ծիչ նե րի, թեր թե րի, ռա դիո կա յան նե րի և հե ռուս տաա լիք նե րի 
տե րե րի, ձեռ նար կա տե րե րի և հա ջո ղակ բան կիր նե րի հետ ունե ցած 
լավ հա րա բե րու թյուն նե րի շնոր հիվ: Խե լա ցի մարդ էր, հա մակ րե լի, 
շատ աշ խա տա սեր, որի առա ջին ձեռք բե րում նե րից մե կը իտա լա ցի 
հայտ նի եր գիչ Կա րու զո յի հա մար Միաց յալ Նա հանգ նե րով շրջա
գա յու թյուն կազ մա կեր պելն էր: Նրա՝ շփվող և հղկ ված տե սա կը, բա
րե կիրթ և ըն դու նե լի շար ժուձևը դուր էին գա լիս մարդ կանց, ահա 
թե ին չու էր ավե լի կարևոր և ազ դե ցիկ մար դու տպա վո րու թյուն 
թող նում, քան իրա կա նում կար: Գո վազդն ու հան րա յին հա րա բե րու
թյուն նե րը բնա կա նա բար գո յու թյուն էին ունե ցել դեռ նրա ծննդից 
առաջ, սա կայն Բեր նեյ սը այդ սո վո րա կան գոր ծը բարձ րաց րել էր 
ավե լի բարձր՝ ին տե լեկ տուալ գի տա կար գի մա կար դա կի՝ այն դարձ
նե լով սո ցիո լո գիա յի, տնտե սա գի տու թյան և քա ղա քա գի տու թյան մի 
մաս, որից բո լոր ըն կե րու թյուն ներն օգտ վում էին, բայց մեծ բան չէին 
հա մա րում: Դա սա վան դում և դա սա խո սու թյուն ներ էր կար դում հե
ղի նա կա վոր հա մալ սա րան նե րում, հրա պա րա կում էր հոդ ված ներ և 
գր քեր՝ իր մաս նա գի տու թյու նը ներ կա յաց նե լով որ պես 20րդ դարի 
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ամե նա ներ կա յա նա լի մաս նա գի տու թյուն նե րից մե կը՝ հո մա ն շե լով 
մո դեռ նի և պրոգրեսի հետ: Իր «Պրո պա գան դա» (1928) գրքում Բեր
նեյ սը գրել էր մար գա րեա կան մի ֆրազ, որի հա մար հա վեր ժա ցավ 
պատ մու թյան մեջ. « Զանգ ված նե րի կազ մա կերպ ված սո վո րույթ նե րի 
և կար ծիք նե րի գի տա կից և խե լա ցի մա նի պուլ յա ցիան ժո ղովր դա
վա րա կան հա սա րա կու թյան կարևոր բա ղադ րիչն է։ Նրանք, ով քեր 
մա նի պու լաց նում են հա սա րա կու թյան այս ան ծա նոթ մե խա նիզ մը, 
դառ նում են այն ան տե սա նե լի կա ռա վա րու թյան մի մա սը, որը մեր 
երկ րի իրա կան իշ խա նու թյունն է... Խե լա ցի նե րի մե ծա մաս նու թյու նը 
կա րիք ունի շա րու նա կա բար և պար բե րա բար օգտ վե լու պրո պա
գան դա յից»: Այս թե զը, որը որոշ քննա դատ ներ հա մա րել էին ժո
ղովր դա վա րու թյան ինք նին ժխտում, Բեր նեյ սը առիթ էր ունե ցել մեծ 
արդ յու նա վե տու թյամբ կի րա ռե լու Գվա տե մա լա յի դեպ քում «Յու նայ
թիդ Ֆրու թում» որ պես խորհր դա տուգո վազ դող աշ խա տե լուց մեկ 
տաս նամ յակ հե տո:

Նրա խոր հուրդ նե րը մե ծա պես նպաս տե ցին ըն կե րու թյան 
անունը մաք րե լու և քա ղա քա կան աշ խար հում նրա հա մար աջակ
ցու թյուն և ազ դե ցու թյուն ապա հո վե լու հար ցում: Էլ Պուլ պոն երբևէ 
պատ ճառ չէր ունե ցել ան հանգս տա նա լու իր արդ յու նա բե րա կան 
և առևտ րա յին կարևոր աշ խա տան քը առ հա սա րակ որ պես հան
րօ գուտ և հատ կա պես «բար բա րոս երկր նե րի» հա մար օգ տա կար 
ներ կա յաց նե լու հար ցում, երկր ներ, որոն ցում աշ խա տում էր և որոնց 
(ըստ Բեր նեյ սի բնո րոշ ման) օգ նում էր դուրս գալ վայ րե նու թյու նից՝ 
հա զա րա վոր քա ղա քա ցի նե րի հա մար ստեղ ծե լով աշ խա տա տե ղեր. 
դրա միջոցով բարձ րաց նում էր նրանց կեն սա մա կար դա կը՝ միա
ձու լե լով մո դեռ նին, պրոգրեսին, 20րդ դա րին և քա ղա քակր թու
թյա նը: Բեր նեյ սը հա մո զեց Զե մը ռե յին, որ պես զի ըն կե րու թյու նը իր 
տի րա պե տու թյան տակ գտնվող տա րածք նե րում մի քա նի դպրոց 
կա ռու ցի, կա թո լիկ քա հա նա նե րի և բո ղո քա կան հո վիվ նե րի տա
նի պլան տա ցիա ներ, առա ջին օգ նու թյան դե ղատ ներ և ն մա նա
տիպ բուժ կե տեր կա ռու ցի, դրա մաշ նորհ նե րի և ճամ փոր դա կան 
ծախ սե րի հա մար գու մար հատ կաց նի ուսա նող նե րին և դա սա
խոս նե րին, թե մա ներ, որոնք հրա պա րա կում էր՝ իբրև մո դեռ նի զաց
մա նը նպաս տող աշ խա տանք նե րի իրե ղեն ապա ցույց: Միևնույն 
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ժա մա նակ գիտ նա կան նե րի և մաս նա գետ նե րի օգ նու թյամբ և խիստ 
հետևո ղա կան ծրագ րի մի ջո ցով գո վազ դում էր բա նա նի սպառ ման 
կարևո րու թյու նը նա խա ճա շի և օր վա բո լոր ժա մե րին՝ որ պես առող
ջու թյան, ընդհանրապես առողջ ապ րե լա կեր պով քա ղա քա ցի ներ 
ձևա վո րե լու խիստ անհ րաժեշտ պայ ման: Հենց նա էր, որ Միաց
յալ Նա հանգ ներ բե րեց բրա զի լա ցի երգ չու հի և պա րու հի Կար մեն 
Մի րան դա յին1 (ներ կա յա ցում նե րի և ֆիլ մե րի Բա նա նով աղջ նա կին), 
որը հա վա նա բար վիթ խա րի հա ջո ղու թյան հա սավ բա նա նի կա
պե րով զար դար ված իր լայ նեզր գլխարկ նե րով և որն իր եր գե րով 
չտեսն ված հա ջո ղու թյամբ գո վազ դում էր այն միր գը, որը գո վազ
դող նե րի ջան քե րի շնոր հիվ ար դեն դար ձել էր հյու սի սա մե րիկ յան 
ըն տա նիք նե րի սննդա կար գի մի մա սը:

Բեր նեյ սը հա սավ նաև նրան, որ  «Յու նայ թիդ Ֆրու թը» (մի բան, 
որ մինչ այդ Սեմ Զե մը ռե յի մտքով ան գամ չէր ան ցել) մո տե նա Բոս
տո նի արիս տոկ րատ նե րի աշ խար հին և քա ղա քա կան իշ խա նու թյան 
ոլորտ նե րին: Բոս տո նի հա րուստ նե րը՝ ամե նա հա րուստ նե րը, միայն 
փող ու իշ խա նու թյուն չէր, որ ունեին, այլև նա խա պա շար մունք
ներ, և առ հա սա րակ հա կա սե մա կան ներ էին, այն պես որ Բերնեյ սի 
հա մար հեշտ չէր, օրի նակ, հաս նել նրան, որ Հեն րի Կա բոտ Լո ջը2 
հա մա ձայ ներ «Յու նայ թիդ Ֆրու թի» ղե կա վա րու թյան մաս կազ մել, 
կամ որ Նյու Յոր քի « Սու լի վան և Ք րոմ վել» մի ջազ գա յին իրա վա բա
նա կան կարևոր ֆիր մա յի ան դամ հան դի սա ցող եր կու եղ բայր ներ 
Ջոն Ֆոս թե րը3 և Ալեն Դալ լե սը4 հա մա ձայ նեին դառ նալ ձեռ նար կու
թյան սե փա կա նա տե րեր: Բեր նեյ սը գի տեր, որ փո ղը բա ցում է բո
լոր դռնե րը, և որ նույ նիսկ ռա սա յա կան նա խա պա շար մունք նե րը չեն 
կա րող դի մադ րել, այն պես որ նրան հա ջող վեց հաս նել նաև նրանց 
հետ դժվար հա մար վող միու թյա նը 1944 թվա կա նի Գվա տե մա լա յի 

1 Կար մեն Մի րան դա – Բա նա նով ա ղջ նա կը, պոր տու գա լա կան ծա գու մով ե րգ
չու հի, պա րու հի, ո րը բա նա նը գո վազ դե լու հա մար գլ խին դրած պա րում էր:

2 Հեն րի Կա բոտ Լոջ – ա մե րի կա ցի քա ղա քա կան գոր ծիչ, Ա ՄՆի հան րա պե
տա կան կու սակ ցու թյան ան դամ, Մա սա չու սեթ սի նախ կին սե նա տոր:

3 Ջոն Ֆոս թեր Դալ լես – ա մե րի կա ցի քա ղա քա կան գոր ծիչ, Ա ՄՆի հան րա
պե տա կան կու սակ ցու թյան ան դամ, Դո ւայթ Էյ զեն հաո ւե րի նա խա գա հու թյան 
օ րոք ստանձ նել է Ա ՄՆ պետ քար տու ղա րի պաշ տո նը:

4 Ա լեն Դալ լես – ա մե րի կա ցի դի վա նա գետ և հե տա խույզ:
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Հոկ տեմ բեր յան հե ղա փո խու թյու նից1 հե տո, երբ «Յու նայ թիդ Ֆրութը» 
հայտն վեց վտան գա վոր գո տում: Բեր նեյ սի գա ղա փար ներն ու հա
րա  բե րու թյուն նե րը հա վա նա բար չա փա զանց օգ տա կար եղան 
Գվա տե մա լա յում «կո մու նիս տա կան կա ռա վա րու թյա նը» տա պալե լու 
և ավե լի ժո ղովր դա վա րա կան, այ սինքն՝ իր շա հե րին առա վել հա
մա պա տաս խան մեկ այլ կա ռա վա րու թյու նով փո խա րի նե լու համար: 

Խուան Խո սե Արե վա լո յի2 կա ռա վար ման տա րի նե րին (19451950) 
խժդժու թյուն ներ սկսվե ցին: Բայց ոչ այն պատ ճա ռով, որ պրո ֆե սոր 
Արե վա լոն, որը պաշտ պա նում էր «հոգևոր սո ցիա լիզ մը»՝ շփո թե լով 
իդեա լիս տա կա նի հետ, դուրս էր եկել «Յու նայ թիդ Ֆրու թի» դեմ, այլ 
որով հետև նա ստի պեց ըն դու նել աշ խա տան քա յին մի օրենք, որով 
թույլ էր տա լիս բան վոր նե րին և գ յու ղա ցի նե րին արհ միու թյուն ներ 
ձևա վո րել կամ ան դա մագր վել դրանց, մի բան, որ մինչ այդ ըն կե
րու թյան տի րա պե տու թյան տակ գտնվող տա րածք նե րում չէր թույ
լատր վում: Դա չվրի պեց Զե մը ռե յի և մ յուս ղե կա վար նե րի ուշադ
րու թյու նից: Բոս տո նում տե ղի ունե ցող տնօ րեն նե րի խորհր դի թեժ 
հան դի պում նե րից մե կի ժա մա նակ ձեռք բեր վեց հա մա ձայ նու թյուն, 
ըստ որի՝ Էդ վարդ Լ. Բեր նեյ սը պետք է այ ցե լեր Գվա տե մա լա, գնա
հա տեր իրա վի ճակն ու ապա գա յի հե ռան կար նե րը և ծան րու թեթև 
աներ, թե ըն կե րու թյան հա մար որ քան վտան գա վոր էր այն ամենը, 
ինչ տե ղի էր ունե նում այն տեղ՝ այդ երկ րի պատ մու թյան մեջ իրա
պես ազատ ընտ րու թյուն նե րում հաղ թած առա ջին կա ռա վա րու
թյան օրոք: Լ. Բեր նեյ սը եր կու շա բաթ անց կաց րեց Գվա տե մա լա յում՝ 
1 1944 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 20ի Գվա տե մա լայի Հոկ տեմ բե րյան հե ղա փո

խու թյուն: 
2 Խո ւան Խո սե Ա րե վա լո Բեր մե խո – գվա տե մա լա ցի դա սա խոս, փի լի սո փա յա

կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, քա ղա քա կան գոր ծիչ: 1944 թվա
կա նին ը նտր վել է Գվա տե մա լայի նա խա գահ և կա ռա վա րել է եր կի րը մինչև 
1950 թվա կա նը, ո րի ըն թաց քում ե րկ րում տե ղի է ու նե ցել պե տա կան հե
ղաշրջ ման ա վե լի քան 30 փորձ, ի սկ ա վե լի ո ւշ՝ Խա կո բո Ար բենս Գուս մանի 
կա ռա վար ման տա րի նե րին, ե ղել է Գվա տե մա լայի շր ջիկ դես պան: Ի նքն 
ի րեն բնո րո շել է որ պես հոգ ևոր սո ցի ա լիստ, քա նի որ սա տա րել է Ա ՄՆի 
նա խա գահ Ֆրանկ լին Ռուզ վել տի վար չա կար գի նոր կուր սի՝ տն տե սա կան 
քա ղա քա կա նու թյան վրա հիմ ված մի շարք ռե ֆորմ երին՝ Գվա տե մա լայի 
հա սա րակու թյան ա մե նաաղ քատ շեր տե րին մի ա վո րե լու նպա տա կով: Բայց 
քա նի որ այդ ռե ֆորմ ե րը լի ո վին նոր և խորթ է ին Գվա տե մա լայի հա սա
րակու թյան հա մար, Ա րե վա լոյին մե ղադ րել են կո մու նիստ լի նե լու մեջ և ար
տաք սել հայ րե նի քից:
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օթևա նե լով քա ղա քի կենտ րո նում՝ Ազ գա յին պա լա տից մի քա նի 
քայլ այն կողմ գտնվող « Պա նա մե րիկ յան հո թե լում»: Քա նի որ իս
պա  նե րեն չէր խո սում, օգտ վե լով թարգ ման չի ծա ռա յու թյու նից՝ 
հան  դի պեց ագա րա կա տե րե րի, զին վո րա կան նե րի, բան կիր ների, 
խորհր դա րա նա կան նե րի, ոս տի կան նե րի, ար դեն վա ղուց այդ երկ
րում բնա կու թյուն հաս տա տած հարևան ար տա սահ ման ցի նե րի, 
արհ միու թե նա կան առաջ նորդ նե րի, լրագ րող նե րի և իհար կե Միաց
յալ Նա հանգ նե րի դես պա նա տան աշ խա տա կից նե րի և «Յու նայ թիդ 
Ֆրու թի» ղե կա վար նե րի հետ: Չնա յած շո գից և մո ծակ նե րի խայ թոց
նե րից կրած տա ռա պան քին՝ լավ գործ արեց: 

Բոս տո նում տե ղի ունե ցող տնօ րեն նե րի խորհր դի նոր հան դիպ
ման ժա մա նակ ելույթ ունե ցավ՝ ել նե լով իր այն տպա վո րու թյու նից, 
թե, ըստ իրեն, իրա կա նում ինչ էր տե ղի ունե նում Գվա տե մա լա յում: 
Իր զե կույ ցը պատ րաս տեց՝ հիմն վե լով գրա ռում նե րի վրա՝ բարձր 
պրո ֆե սիո նա լիզ մով և առանց մի գրամ ցի նիզ մի. 

«Վ տան գը, որ Գվա տե մա լան կա րող է դառ նալ կո մու նիս տա կան 
այն եր կիրն ու կենտ րո նա կան ափը, որով Սո վե տա կան Միու թյու նը 
կներ թա փան ցի Կենտ րո նա կան Ամե րի կա և կս պառ նա Պա նա մա յի 
ջրանց քին, հե ռու է իրա կա նու թյու նից, ես կա սեի՝ այս պա հին նույ
նիսկ գո յու թյուն չու նի,– վստա հեց րեց նրանց:– Գվա տե մա լա յում շատ 
քչե րը գի տեն, թե ինչ է մարք սիզ մը կամ կո մու նիզ մը, նույ նիսկ իրենց 
կո մու նիստ ան վա նող այն չորս կա տու նե րը, որոնք հե ղա փո խա կան 
գա ղա փար ներ տա րա ծե լու հա մար հիմ նե ցին «Կլա րի դադ» դպրո ցը: 
Դա անի րա կան վտանգ է, չնա յած մեզ հա մար գու ցե ավե լի նպա
տա կա հար մար կլի նի, եթե մտա ծեն, թե իբր այդ վտան գը գո յու թյուն 
ունի հատ կա պես Միաց յալ Նա հանգ նե րում: Իրա կան վտանգն այլ 
է: Ես ան ձամբ եմ խո սել նա խա գահ Արե վա լո յի և ն րա ամե նա մոտ 
հա մա խոհ նե րի հետ: Նա ճիշտ ձեր և իմ պես հա կա կո մու նիստ է: 
Դրա ապա ցույցն այն է, որ և՛ նա խա գա հը, և՛ նրա կու սա կից նե րը 
պնդե ցին, որ պես զի Գվա տե մա լա յի նոր Սահ մա նադ րու թյունն ար
գե լի մի ջազ գա յին կա պեր ունե ցող քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն
նե րի գո յու թյու նը երկ րում, բա ցի այդ՝ նրանք բազ միցս հայ տա րա րել 
են, որ «կո մու նիզմն այն մե ծա գույն վտանգն է, որին բախ վում են 
ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րը», և փա կե լով «Կ լա րի դադ» դպրո ցը՝ 
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վտա  րել են հիմ նա դիր նե րին: Բայց որ քան էլ ձեզ տա րօ րի նակ թվա, 
նրանց՝ ժո ղովր դա վա րու թյան հան դեպ ան սահման սե րը կա րող է 
լուրջ սպառ նա լիք դառ նալ «Յու նայ թիդ Ֆրու թի» հա մար: Ս րա մա
սին, պա րո նա՛յք, ավե լի լավ է իմա նալ, բայց չխո սել»: 

Նա ժպտաց և թա տե րա կան մի հա յացք գցեց տնօ րեն նե րի 
խորհր դի բո լոր ան դամ նե րի վրա, որոն ցից մի քա նի սը, ել նե լով բա
րեկր թու թյու նից, ժպտա ցին: Կարճ դա դա րից հե տո Բեր նեյ սը շա
րունա կեց. 

«Արե վա լոն կու զեր Գվա տե մա լան ժո ղովր դա վա րա կան եր կիր 
դարձ նել, ինչ պես Միաց յալ Նա հանգ նե րը, մի եր կիր, որով հիա
նում է և որ պես օրի նակ ըն դու նում: Երազ կոտ նե րը սո վո րա բար 
վտան գա վոր են լի նում, և այս իմաս տով դոկ տոր Արե վա լոն ճիշտ 
այդ պիսին է: Նրա նա խա գիծն իրա կա նա նա լու նույնիսկ զրո հա
վա նա կա նու թյուն չունի: Ինչ պե՞ս կա րե լի է ար դի ժո ղովր դա վա րա
կան դարձ նել երեք միլիո նա նոց ժո ղո վուրդ ունե ցող այն եր կի րը, 
որի բնակ չու թյան 70%ը ան տա ռա ճա նաչ հնդկա ցի ներ են, որոնք 
նորնոր են դուրս եկել հե թա նո սու թյու նից կամ դեռ շա րու նա կում 
են մնալ հեթանոս, և որ տեղ յու րա քանչ յուր մեկ բժշկի կող քին երե
քից չորս շա ման կա: Մյուս կող մից՝ մի եր կիր, որ տեղ փոք րա մաս
նու թյու նը սպի տա կա մորթ է՝ բաղ կա ցած ռա սիստ լա տի ֆուն դիստ
նե րից և շա հա գոր ծող նե րից, որոնք խոր շում են հնդկա ցի նե րից՝ 
նրանց վե րա բեր վե լով որ պես ստրու կի: Այն պի սի տպա վո րու թյուն 
ունեմ, որ ռազ մա կան գոր ծիչ նե րը, որոնց հետ խո սել եմ, նույն
պես ընկղմ ված եմ 19րդ դա րի մեջ և ցան կա ցած պա հի կա րող 
են հե ղաշր ջում իրա կա նաց նել: Նա խա գահ Արե վա լոն ռազ մա կան 
բա զում ապս տամ բու թյուն նե րի է բախ վել, բայց կա րո ղա ցել է դի
մա կա յել դրանց: Իսկ հի մա: Չնա յած եր կի րը ար դի ժո ղովր դա վա
րա կան դարձ նե լու՝ Արե վա լո յի ջան քերն ինձ անօ գուտ են թվում, 
այ նուա մե նայ նիվ եկեք ինք ներս մեզ չխա բենք, այդ գոր ծում ցան
կա ցած հա ջո ղու թյուն կա րող է չա փա զանց վնա սա կար լի նել մեզ 
հա մար»:

«Հասկանում եք, չէ՞՝ ինչ նկատի ունեմ,– Բերնեյ սը եր կար դա դար 
առավ, որ պես զի մի քա նի կում ջուր խմի, հե տո շա րու նա կեց.– Մի 
քա նի օրի նակ բե րեմ: Արե վա լոն ըն դու նել է աշ խա տան քա յին մի 
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օրենք, որը թույլ է տա լիս ձեռ նար կու թյուն նե րում և ագա րակ նե րում 
արհ միու թյուն ներ ստեղ ծել, և աշ խա տող նե րին ու գյու ղա ցի նե րին 
թույլ է տա լիս ան դա մագր վել դրանց: Նաև առա ջար կել է հա կա
մե նաշ նոր հա յին մի օրենք, որի շատ նման օրի նա կը կա Միաց յալ 
Նա հանգ նե րում: Ար դեն պատ կե րաց նում եք, չէ՞, ազատ մրցակ ցու
թյուն ապա հո վող այդպիսի օրեն քի կի րա ռու մը ինչ կա րող է նշա
նա կել «Յու նայ թիդ Ֆրու թի» հա մար. նույ նիսկ եթե ըն կե րու թյու նը 
չքանդ վի, ապա գո նե եկա մուտ նե րի լուրջ ան կում կլի նի: Դրանք 
կանդ րա դառ նան ոչ միայն մեր աշ խա տան քի արդ յու նա վե տու թյան 
և այն ջան քե րի և ծախ սե րի վրա, որոնք անում ենք վնա սա տու 
մի ջատ ների դեմ պայ քա րե լու և ջունգ լի նե րի հաշ վին ավե լի շատ 
բա նան ար տադ րե լու հա մար ձեռք բե րած ցան քա տա րածք նե րը 
առող ջաց նե լու հա մար, այլև այն մե նաշ նոր հի, որով մեր տա րածք
նե րից հե ռաց նում ենք հնա րա վոր մրցա կից նե րին, ինչ պես նաև այն 
իրա կան ար տոն յալ պայ ման նե րի վրա, որոն ցով աշ խա տում ենք՝ 
հարկ ու տուր քից ազատ ված, առանց արհ միու թյուն նե րի, ռիս կե
րի ու վտանգ նե րի, որոնք իր հետ կա րող է բե րել դրան ցից յու րա
քանչ յու րը: Խն դի րը միայն Գվա տե մա լան չէ՝ այն աշ խար հի փոք րիկ 
մա սը, որ տեղ աշ խա տում ենք, այլ այն, որ դա կա րող է վա րա կիչ 
լի նել կենտ րո նա մե րիկ յան մյուս երկր նե րի և Կո լում բիա յի հա մար, 
երբ «ար դի ժո ղովրդա վա րա կան» դառ նա լու գա ղա փա րը նույն
պես հա մա կի նրանց: «Յու նայ թիդ Ֆրու թը» հա վա նա բար ստիպ ված 
կլի նի առ ճա կատ վել արհ միու թյուն նե րի, մի ջազ գա յին մրցակ ցու
թյան, հար կե րի վճար ման, աշ խա տող նե րի և ն րանց ըն տա նիք նե րի 
բժշկա կան ապա հո վագ րու թյան և թո շա կի վճար ման փաս տի հետ, 
ինչ պես նաև ատե լու թյան ու նա խան ձի առար կա կդառ նա, ինչ պես 
լի նում է աղ քատ երկր նե րում բար գա վա ճող և արդ յու նա վետ գոր
ծող ձեռ նար կու թյուն նե րի դեպ քում, առա վել ևս եթե դրանք ամե
րիկ յան են: Վ տան գը, պա րո նա՛յք, վատ օրի նակ լի նելն է. ոչ այն քան 
կո մու նիզ մը, որ քան Գվա տե մա լա յի ժո ղովր դա վա րա ցու մը: Չնա յած 
հա զիվ թե այդ գա ղա փա րը իրա կա նու թյուն դառ նա, իսկ եթե դառ
նա, ապա այդ ուղ ղու թյամբ ձեռք բեր ված նվա ճում նե րը մեր դեպ
քում հե տըն թա ցի և կորս տի պատ ճառ կդառ նան»:
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Բեր նեյ սը լռեց և սկ սեց հետևել տնօ րեն նե րի խորհր դի ան դամ
նե րի չկողմ նո րոշ ված կամ քննա խույզ հա յացք նե րին: Սեմ Զե մը ռե յը, 
որը միակն էր, որ առանց փող կա պի էր և իր ոչ պաշ տո նա կան տես
քով խախ տում էր եր կար սե ղա նի շուրջ նստած նրբա ճա շակ պա
րոն նե րի հա գու կա պի ներ դաշ նա կու թյու նը, ասաց.

– Լավ, դա ախ տո րո շումն է: Իսկ հի վան դու թյան բուժ ման ի՞նչ 
միջոց ներ կան: 

– Մինչև շա րու նա կե լը ուզում էի՝ շունչ քա շեք,– կա տա կեց Բեր
նեյ սը՝ նո րից մի կում ջուր խմե լով։– Սե՛մ, հի մա անց նեմ մե թոդ նե
րին: Դա եր կար ու բարդ կլի նի, նաև թանկ կար ժե նա: Բայց չա րի քը 
քոքից կկտրի: Եվ «Յու նայ թիդ Ֆրու թին» կնվի րի ընդ լայն ման, եկա
մ տի և խա ղա ղու թյան ևս հի սուն տա րի: 

Էդվար Լ. Բերնեյ սը գի տեր՝ ինչ էր ասում: Բու ժու մը են թադ րում 
էր զու գա հե ռա բար աշ խա տել Միաց յալ Նա հանգ նե րի կա ռա վա
րու թյան և հ յու սի սա մե րիկ յան հա սա րա կու թյան մեջ անհ րա ժեշտ 
կար ծիք ձևա վո րե լու ուղղությամբ: Ո՛չ մե կը, ո՛չ մյու սը գա ղա փար 
ան գամ չու նեին, որ գո յու թյուն ուներ ինչոր Գվա տե մա լա, ոչ էլ 
առա վել ևս, որ խնդիր կար: Սկզ բի հա մար լավ էր: «Այդ մենք ենք, 
որ պետք է լու սա վո րենք կա ռա վա րու թյանն ու հա սա րա կու թյա նը 
Գվա տե մա լա յի գո յու թյան մա սին և դա պետք է այն պես անենք, որ 
նրանք հա մոզ ված լի նեն, որ խնդիրն այն քան լուրջ է, որ անհ րա
ժեշտ է ան մի ջա պես կան խար գե լել: Ինչ պե՞ս: Նր բան կատ և հան
գա մա նա լից գոր ծե լով: Ամեն ինչ հարկ է այն պես կազ մա կեր պել, 
որ  ժո ղովր դա վա րու թյա նը ձգտող վճռա կան հա սա րա կու թյու նը 
ճնշում գոր ծադ րի կա ռա վա րու թյան վրա, ստի պի տե ղից շարժ
վել որևէ լուրջ սպառ նա լիք կա սեց նե լու նպա տա կով: Ի՞նչ սպառ
նա լիք: Այն մե կը, որը բա ցատ րե ցի ձեզ, երբ ասա ցի, որ խնդի րը 
Գվա տե մա լան չէ, հա մա րեք՝ Սո վե տա կան Միու թյան տրո յա կան 
ձին Միաց յալ Նա հանգ նե րի ետ նա բա կում է: Ինչ պե՞ս հա սա րա կու
թյան մեջ կար ծիք ձևա վո րել, որ Գվա տե մա լան գնա լով վե րած վում 
է մի երկ րի, որ տեղ կո մու նիզմն ար դեն կեն դա նի իրո ղու թյուն է և 
որ առանց Վա շինգ տո նի բուռն ներ գոր ծու թյան կա րող է նոր աշ
խար հում դառ նալ Սո վե տա կան Միու թյան առա ջին ար բան յա կը: 
Մա մու լի, ռա դիո յի և հե ռուս տա տե սու թյան մի ջո ցով, որոնք ինչ պես 
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ազատ, այն պես էլ ստրկա տի րա կան երկ րում քա ղա քա ցի նե րին 
տե ղե կաց նե լու և ուղ ղոր դե լու հիմ նա կան աղբ յուրն են: Մենք պետք 
է բա ցենք մա մու լի աչ քե րը՝ պատ մե լով այն վտան գի մա սին, որը 
կա րող է վրա հաս նել ավե լի շուտ, քան Միաց յալ Նա հանգ նե րից 
եր կու ժա մից պա կաս տևող թռիչ քը կամ Պա նա մա յի ջրանց քից մի 
քայլ այս կողմ անե լը: 

Ճիշտ կլինի, եթե այդ ամե նը տե ղի ունե նա բնա կան ձևով, ոչ թե 
որևէ մե կի՝ առա վել ևս մեր՝ գոր ծի շա հա ռու նե րի կող մից ծրագրված, 
ուղ ղորդ ված ձևով: Միտ քը, որ Գվա տե մա լան ուր որ է անց նե լու է 
Սո վե տա կան Միու թյան ձեռ քը, չպետք է դուրս գա Միաց յալ Նա
հանգ նե րի հան րա պե տա կան նե րի և աջա կողմ յան նե րի մա մու լից, 
այլ առա ջադիմա կան նե րի, որը կար դում և ունկնդ րում են դե մո 
կրատ նե րը, այ սինքն՝ կենտ րո նա մետ ներն ու ձա խա կողմ յան նե րը: 
Ահա այդ պես են խոս քը հա սու դարձ նում հա սա րա կու թյան լայն 
շեր տե րին: Գոր ծին առա վել ճշմար տա ցիու թյուն հա ղոր դե լու հա մար 
այդ ամե նը պետք է լի նի լի բե րալ մա մու լի ձեռ քի գոր ծը»: 

Սեմ Զե մը ռե յը ընդ հա տեց նրան, որ պես զի հարց նի.
– Իսկ ինչ պե՞ս ենք հա մո զե լու լի բե րալ նե րի մա մու լին, որ դա 

մաքուր քաք է: 
Բեր նեյ սը ժպտաց, ապա նո րից դա դար առավ: Ինք նա գոհ դե

րա սանի պես հան դի սա վոր հա յացք նե տեց տնօ րեն նե րի խորհր դի 
բո լոր ան դամ նե րի վրա:

– Բա էլ ին չի՞ հա մար է հան րա յին հա րա բե րու թյուն նե րի թա գա
վո րը, այ սինքն՝ ես,– առանց ավե լորդ հա մես տու թյան՝ կա տա կեց 
նա. կար ծես ամ բողջ ժա մա նա կը վատ նել էր մի խումբ պա րոն նե
րին հի շեց նե լու հա մար, որ եր կի րը կլոր է։– Պա րո նա՛յք, ահա թե ին չի 
հա մար են Միաց յալ Նա հանգ նե րի թեր թե րի, ռա դիո կա յան նե րի և 
հե ռուս տաա լիք նե րի մեծ թվով սե փա կա նա տե րե րը, որոնք իմ ըն
կեր ներն են: Երևի ճիշտ կլի նի զգույշ և հմ տո րեն գոր ծել, որ պես զի 
ԶԼՄներն իրենց օգ տա գործ ված չզգան: Ամեն ինչ պետք է տե ղի 
ունե նա ինք նա բուխ, ինչ պես բնու թյան մեջ տե ղի ունե ցող հրա շա
լի փո խա կեր պում նե րը, «breaking news»ի պես, որով լի բե րալ նե
րի և առաջա դիմա կան նե րի մա մու լը աշ խար հի հա մար որևէ նոր 
բան է բա ցա հայ տում կամ լու սա բա նում: Հա վա նա բար պետք կլի նի 
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քնքշո րեն «մեր սել» լրագ րող նե րի էգոն, որը սո վո րա բար ժա մա նա
կի ընթաց քում մե ծա ցած է լի նում: 

Երբ Բեր նեյսն ավար տեց խոս քը, Սեմ Զե մը ռե յը նո րից խոս քի 
իրա վունք խնդրեց.

– Խնդրում եմ չա սել, թե մեր վրա որ քան կնստի ձեր այդ կա
տա կը, որն այդ քան ման րա մասն նկա րագ րե ցիք: Մեկ օր վա հա մար 
ար դեն իսկ չա փա զանց էր:

– Դրա մա սին հի մա ոչինչ չեմ ասի,– հա մա ձայ նեց Բեր նեյ սը։– 
Ամե նա կարևո րը՝ հի շեք, որ ըն կե րու թյու նը շատ ավե լին կվաս տա կի, 
քան կա րող է ծախ սել այս օպե րա ցիա յի վրա, եթե հաս նենք նրան, 
որ մյուս դա րա կե սում Գվա տե մա լան չլի նի ար դի ժո ղովր դա վա րա
կան եր կիր, որի մա սին երա զում է նա խա գահ Արե վա լոն:

Այն, ինչ ասաց Էդ վարդ Լ. Բեր նեյ սը Բոս տո նում՝ «Յու նայ թիդ 
Ֆրու թի» տնօ րեն նե րի խորհր դի այն հի շար ժան նիս տում, հաս տատ
վեց ստո րագ րու թյամբ. նրա ներ կա յաց րած թե զից են թադր վում էր, 
որ 20րդ դա րը, ինչ պես ժո ղովր դա վար, այն պես էլ ավ տո րի տար 
հա սա րա կու թյուն նե րում, լի նե լու էր գո վազ դի՝ որ պես իշ խա նու թյան 
և հա սա րա կա կան կար ծի քի մա նի պու լաց ման հիմ նա կան գոր ծի քի 
հայտ նու թյան դա րաշր ջան: 

Խուան Խո սե Արե վա լո յի կա ռա վար ման վեր ջին շրջա նում կամ 
ավե լի ճիշտ՝ գնդա պետ Խա կո բո Ար բենս Գուս մա նի1 կա ռա վար ման 
ըն թաց քում Գվա տե մա լան լիո վին անս պա սե լի, կա մացկամաց 
սկսեց հայտն վել ամե րիկ յան մա մու լում՝ «Նյու Յորք Թայմս» կամ 
«Վա շինգ տոն Փոստ» պար բե րա կան նե րում կամ «Թայմ» շա բա թա
թեր թում, որոն ցում մատ նանշ վում էր երբևէ որևէ ազ դե ցու թյան 
տակ չգտնված աշ խար հի հա մար օրե ցօր մե ծա ցող այն վտան գը, 
որը կոչ վում էր Սո վե տա կան Միու թյուն, և որը, ըստ նույն մա մու լի, 

1 Գն դա պետ Խա կո բո Ար բենս Գուս ման – գվա տե մա լա ցի քա ղա քա կան գոր
ծիչ: 19441951 թթ. նա խա գահ Խոր խե Ու բի կոյի կա ռա վար ման ժա մա նակ 
զբա  ղեց րել է պաշտ պա նու թյան նա խա րա րի պաշ տո նը: 19511954 թթ. ե ղել 
է Գվա տե մա լայի Հան րա պե տու թյան նա խա գա հը, փոր ձել է ար մա տա կան 
ռեֆորմ եր ի րա կա նաց նել ե րկ րում, հենց այդ ռե ֆորմ ե րից հատ կա պես 
մեկի՝ ագ րա րային ռե ֆոր մի պատ ճա ռով էլ տե ղի ու նե ցավ Ա ՄՆի ԿՀՎի 
կող մից կազ մա կերպ ված Գվա տե մա լայի՝ 1954 թ. պե տա կան հե ղա շր ջու մը, 
ա րդ յուն քում Ար բեն սը հրա ժա րա կան տվեց, ի սկ ա վե լի ո ւշ ըն տա նի քով ար
տաքս վեց հայ րե նի քից:
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հա մա գոր ծակ ցում էր Գվա տե մա լա յի կա ռա վա րու թյուն նե րի հետ, 
որոնք թեև ար տա քուստ ձգտում էին ժո ղովր դա վար երևալ, իրա
կա նում գա ղա փա րա կից էին կո մու նիստ նե րի՝ իրենց ճամ փի ընկեր
նե րի և «օգ տա կար ապուշ նե րի»1 հետ, քա նի որ պար տա վոր վում էին 
պա նա մե րի կա նիզ մին, մաս նա վոր սե փա կա նու թյա նը և ազատ շու
կա յին վե րա բե րող խնդրա հա րույց մի ջո ցա ռում ներ իրա կա նաց նել 
և դ րանք օրի նա կան հա մա րե լով՝ զարկ էին տա լիս դա սե րի միջև 
պայ քա րին, սո ցիա լա կան շեր տա վոր ման նկատ մամբ ատե լու թյանը, 
ինչ պես նաև մաս նա վոր ձեռ նար կու թյուն նե րի հան դեպ թշնա մու
թյա նը: 

Միացյալ Նա հանգ նե րի թեր թերն ու ամ սագ րե րը, որոնք նախ
կի նում երբևէ հե տաքրքր ված չէին եղել Գվա տե մա լա յով, Կենտ րո
նա կան Ամե րի կա յով կամ նույ նիսկ Լա տի նա կան Ամե րի կա յով, Բեր
նեյ սի ճկուն գոր ծո ղու թյուն նե րի և հա րա բե րու թյուն նե րի շնոր հիվ 
սկսե ցին թղթա կից ներ ուղար կել Գվա տե մա լա: Նրանք օթևա նում 
էին «Պա նա մե րիկ յան հո թե լում», որի բա րը հա վա նա բար վե րած վել 
էր ոչ ավել, ոչ պա կաս՝ մի ջազ գա յին լրատ վա կան կենտ րո նի, որ տեղ 
ստա նում էին իբր թե տե ղի ունե ցած իրա դար ձու թյուն նե րի մա սին 
փաս տագր ված տե ղե կու թյուն նե րով այն պի սի թղթա պա նակ ներ, 
որոնք հաս տա տում էին Բեր նեյ սի առաջ քա շած են թադ րու թյուն
նե րը (արհ միու թյուն նե րը՝ որ պես առ ճա կատ ման և մաս նա վոր ձեռ
նար կու թյան պրոգ րե սիվ քայ քայ ման զենք), Բեր նեյ սի ծրագ րով 
կամ խորհր դով հան դի պում ներ էին ունե նում ագա րա կա տե րե րի, 
ձեռ նար կա տե րե րի, քա հա նա նե րի (մեկ ան գամ ան ձամբ ար քե պիս
կո պո սի հետ), լրագ րող նե րի, քա ղա քա կան ընդ դի մա դիր առաջ
նորդ նե րի, հո վիվ նե րի և մաս նա գետ նե րի հետ, որոնք ման րա մասն 
տվյալ նե րով հաս տա տում էին աս տի ճա նա բար սո վե տա կան ար
բան յա կի վե րած վող Գվա տե մա լա յի հետ կապ ված երկ րի ներ սում 
առ կա վա խե րը, ըստ որոնց՝ մի ջազ գա յին կո մու նիզ մը իբր թու լաց
նե լու էր Միաց յալ Նա հանգ նե րի ազ դե ցու թյունն ու շա հե րը ամ բողջ 
Լա տի նա կան Ամե րի կա յում: 

1 «Օգ տա կար ա պուշ» ար տա հայ տու թյունն օգ տա գործ վում էր ա րև մուտ քի  
այն քա ղա քա ցի նե րի հա մար, ո րոնք հա մակ րանք է ին տա ծում ԽՍՀՄի 
նկատ մամբ: 
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Ինչոր պա հից սկսած (ճիշտ այն ժա մա նակ, երբ Խա կո բո Ար
բեն սի կա ռա վա րու թյու նը երկ րում սկիզբ դրեց ագ րա րա յին ռե ֆոր
մին)՝ թեր թե րի և ամ սագ րե րի սե փա կա նա տե րե րի հետ կապ ված՝ 
Բեր նեյ սի միջ նոր դու թյուն նե րի կա րի քը այլևս չե ղավ (Սա ռը պա տե
րազ մի ժա մա նակ ներն էին). Միաց յալ Նա հանգ նե րի քա ղա քա կան, 
ձեռ նար կա տի րա կան և մ շա կու թա յին շրջա նակ նե րում իրա կան 
տագ նապ սկսվեց, և ԶԼՄներն իրենց կամ քով շտա պե ցին թղթա
կից ներ ուղար կել կո մու նիզ մով բռնկված այդ փոքր երկ րում իրա վի
ճա կը տե ղում ճշտե լու հա մար: Ապո թե զը եղավ « Յու նայ թիդ Փ րեսս» 
գրա սեն յա կի բրի տա նա ցի լրագ րող Քե նեթ դե Քըր սի հրա պա րա
կու մը, ըստ որի՝ Սո վե տա կան Միու թյու նը մտա դիր էր Գվա տե մա լա
յում ստորջր յա կա յան կա ռու ցել: « Լայֆ Մե գե զին», «Հե րալդ Տ րի բուն», 
լոն դոն յան «Իվ նինգ Ս տան դարտ», « Հեր փերս Մե գե զին», «Չի կա գո 
Տ րի բուն», « Վի սիոն» ամ սա գի րը՝ (իս պա նե րեն), «Ք րիշչն Սայնս Մոնի
թոր» պար բե րա կան ներն իրենց մյուս հրա պա րա կում նե րի կող քին 
փաս տե րի և կոնկ րետ վկա յու թյուն նե րի մի ջո ցով բա զում էջեր նվի
րե ցին Գվա տե մա լա յի՝ կո մու նիզ մին և Սո վե տա կան Միու թյա նը աս
տի ճա նա բար են թարկ վե լու ըն թաց քի լու սա բան մանը: Խոս քը սոսկ 
են թադ րու թյան մա սին չէր. քարոզչությունը ստեղ ծել էր իրա կա
նու թյան մի պատ րանք, որի վրա հյու սի սա մե րիկ յան դեռևս ան
պատ րաստ լրագ րող նե րը գրում էին իրենց քրո նիկ ները, նրան ցից 
շա տե րը չէին էլ նկա տում, որ դար ձել էին հան ճա րեղ տիկ նի կա յին 
ներ կա յաց ման խա մա ճիկ ներ: Երևույ թը բա ցատր վում էր այս պես. 
ձա խա կողմ յան լի բե րալ նե րից մե կը՝ նույն քան հե ղի նա կա վոր, որ
քան Ֆլո րա Լ յուի սը, խել քից դուրս գո վեստ ներ էր գրե լու Գվա տե մա
լա յում հյու սի սա մե րի կա ցի դես պան Ջոն Է միլ Փ յու րի ֆո յի հաս ցեին: 
Նա շատ բան արեց, որ պես զի այդ հո րին ված քը վե րածվի իրա կա
նու թյան, որ պես զի այդ տա րի նե րը վա տա գույ նը լի նեն մա քար տիզ
մի և Միաց յալ Նա հանգ նե րի և Սո վե տա կան Միու թյան միջև Սա ռը 
պա տե րազ մի հա մար: 

Երբ 1961 թվա կա նի նո յեմ բե րին Սեմ Զե մը ռե յը մա հա ցավ, գրեթե 
ութ սուն չորս տա րե կան էր: Բիզ նե սից այլևս հե ռա ցած և Լուի զիա նա
յում ապ րող մի լիո նա տի րոջ գլխում դեռ չէր տե ղա վոր վում միտքը, որ 
այն, ինչ ծրագ րել էր Էդ վարդ Լ. Բեր նեյ սը Բոս տո նում՝ «Յու նայ թիդ 
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Ֆրու թի» տնօ րեն նե րի խորհր դի այն հե ռա վոր ժո ղո վում, կա րող էր 
այդ քան ճշգրիտ իրա կա նա նալ: Երբ կաս կած ան գամ չու ներ, որ 
Լա Ֆրու տե րան, չնա յած այդ պա տե րազ մում հաղ թե լուն, կա րող էր 
մաս նատ վել, և որ մի քա նի տա րի անց նրա նա խա գա հը ինք նաս
պան էր լի նե լու, իսկ ըն կե րու թյու նը ի չիք էր դառ նա լու՝ իրե նից հե տո 
թող նե լով սոսկ վատ և սար սա փե լի հի շո ղու թյուն ներ: 
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