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ԳԼՈՒԽ 25: ԻԳՆԱՏԵՎԻ ՔԱՐԱՆՁԱՎԸ 

- Մամա՛, ինչո՞ւ ես լալիս: 

- Թագուհի՛, որտե՞ղ ես: 

Մութ էր, բայց մթության մեջ երբեմն-երբեմն երևացող լուսային նրբերանգները, որ 

աղոտ առկայծում էին նաև Թագուհու հիշողության մեջ, նրան կարծես մտովի տուն էին 

տարել: 

- Վերադարձել եմ Արենի, քեզ մոտ: Ների՛ր, որ այսքան երկար ժամանակ հեռու եմ 

եղել: 

- Չեմ կարողանում քեզ տեսնել, բալիկս: Բոլորը սպասում էին քեզ: 

Թագուհին շփոթված եր: Նա երեխայի թնկթնկոց էր լսում: 

- Մայրի՛կ, լացի ձայն եմ լսում: Միքայե՞լն է, թե՞ Մարին: 

Թագուհու աչքերը բացվեցին մանկական մեղմ լացից: Մութ էր, բայց մի փոքր լույսի 

շող էր թափանցում Ռիսաևների հյուրասենյակում նրա ինքնաշեն անկողնու վերևում 

գտնվող պատուհանից: Նա տրորեց աչքերը և լսեց, թե Մինսիլուն, ինչպես էր 

հանգստացնում Դենիսլամին, որ արթնացել էր վատ երազից: 

«Կարոտել եմ քեզ, մամա… դեռ վա՞ղ է արթնանալու համար»: 

Ավելի քան չորս տարի՝ մինչև 1948թ.-ի մայիսը, Թագուհին ապրում էր Ռավիլ և 

Մինսիլու Ռիսաևների հետ՝ Բաշկորտոստանի գերմանական ռազմական շրջանում: Նա 

շատ հեռու էր իր հայրենիքից,   Արենիում թողած իր ընտանիքից: Հայաստանն ավելի քան 

տասը տարի տեսած չլինելու դառնություն պատճառող զգացողությունը Թագուհին 

փորձել էր բթացնել ինքնամոռաց աշխատանքի մեջ: Այդուհանդերձ նա, անքուն 

գիշերները լուռ պառկած, շարունակ մտածում էր Լիլիթի և Ռուդիկի մասին, հիշում 

երջանիկ ժամանակներն Արենիում: 

Ամենավատն այն էր, որ Թագուհին ոչ մի կերպ չէր կարող իմանալ՝ ինչպես է իր 

ընտանիքը: Նա լոկ հույս էր փայփայում, որ Սիլվան կարողացած կլիներ ապահով հասնել 

Հայաստան, և բոլորն Արենիում կիմանային իր տեղը: Հայրենիքի և հարազատների հետ 

կապը կտրված էր գերմանացիների և դիմադրության միջև շարունակվող կատաղի 

մարտերի պատճառով, որ երբեք թույլ չտվեցին զավթիչներին վերահսկել Կովկասյան 

լեռները: Անզորության այդ վիշտը Թագուհին փորձում էր իր մեջ ամփոփել Սիլվայի 

ոգեշնչող պոեզիայի շնորհիվ, չնայած Ռավիլն ու Մինսիլուն պարզ տեսնում էին իրենց 

հյուրի թաքնված հոգեվիճակը: Սիլվայի համարձակությունն ու վճռականությունն էին 

նրան ուժ տալիս դիմադրելու պատուհասած փորձությանը: 

Երբեմն Սիմ գյուղը նորություններ էր ստանում գերմանական ռազմական 

ստորաբաժանումների վրա դիմադրության կողմից կազմակերպված դիվերսիայի կամ էլ 
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Առանցքի ուժերի ձեռնարկած գործողությունների մասին: Բայց մեծամասամբ այս 

հեռավոր բնակավայրն անհաղորդ էր տեղի ունեցող անցուդարձին: Իրեն շրջապատող 

աշխարհով հետաքրքրված գիտնականի համար այս իրավիճակը, մեղմ ասած, 

գոհացուցիչ չէր: 

Նախքան Իգնատևի քարանձավի հնագիտականն վայրն ուղևորվելը Թագուհին 

առավոտյան անդորրին Ռիսաևների տանը նստած զրուցում էր Ռավիլի հետ: Այդ 

պատճառով էլ զգեստի փոխարեն հագել էր ավելի հարմարավետ մոխրագույն 

արտահագուստ, որը թեև արտասովոր ոչինչ չուներ,սակայն այն չէր, որ պետք է կրեր 

գրավիչ չամուսնացած կինն իր երեսունն անց տարիքում: Թագուհին հասարակ կին չէր, և 

ոչ էլ իրեն հարմար թեկնածուներ կային պատերազմից քայքայված և գրավված 

Ռուսաստանում: Դա փոքր-ինչ անհանգստացնում էր նրան, սակայն իրեն բնորոշ 

համեստությունն ու ամոթխածությունը երբեք թույլ չէին տվել արտահայտելու այդ 

անհանգստությունը: Երիտասարդ տարիներին նա աշխատանքը գերադասել էր 

տղամարդկանց առջև սեթևեթանքներից: Այժմ նա այնքան էլ համոզված չէր, թե  ճիշտ էր 

վարվել այդպես, բայց դա չէր Ռավիլի հետ զրույցի թեման: 

- Նրանք ասում էին, որ ամերիկացիները ռումբ են ստեղծել. մի եզակի զենք, որ 

ավերել է ճապոնական նավատորմը Կալիֆորնիայի մոտ անցյալ ամիս, - մրմնջաց 

Ռավիլը գրեթե անվստահ: - Ըստ երևույթին, սկզբում ոչ ոք չհավատաց… ընդունելով այն 

որպես հեքիաթ: 

- Ես էլ չհավատացի դրան, երբ առաջին անգամ լսեցի, - բացականչեց Թագուհին,  - 

նույնիսկ ես, որպես գիտնական, չեմ կարողանում խորամուխ լինել, թե ինչպես է 

հնարավոր ստեղծել ապոկալիպտիկ ասուպ մի բանից, որ չենք կարող տեսնել, այնպես որ 

ես զարմացած չեմ, որ գյուղում ոչ ոք չի կարողանում նույնպես գլուխ հանել այդ ամենից… 

Ինչպե՞ս ես լսել այդ մասին, - թեև Թագուհուն առհասարակ բնորոշ չէր 

թերահավատությունը, սակայն հավատալու համար նա տեղեկությունը հաստատող 

փաստերի կարիքուներ. նրա մեջ գիտնականն էր խոսում: 

- Գերմանացիները մեզ ասում են այնքան, ինչքան նրանք են ուզում, որ մենք 

իմանանք: Մենք այս տեղեկատվությունը ստացել ենք սիբիրյան մի ճանապարհորդից 

Հեռավոր Արևելքից, որ անցավ Սիմով: Իննուիթը խոսում էր այդ մասին… նորություն 

Կանադայից, կարծում եմ: 

Ռավիլը հագել էր մեղվապահի հագուստ՝ պարզ երկար տաբատ, որ նեղանում էր 

ծնկների մոտ, թեթև բրդյա շապիկ և այս արտահագուստին սազացող մի գլխարկ էր ամուր 

դրել գլխին: Դրա վրայից նա հագնելու էր լայն ցանցավոր գլխարկ ամրացված վզի շուրջ, 

որ աշխատելիս ցանցը հեռու կպահեր դեմքից: Ռավիլի նման փորձառու մեղվապահներին 

դժվար թե երբևիցե մեղուները խայթած լինեին, բայց, միևնույն է, հարկավոր էր զգույշ 

լինել: 
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- Է՞լ ինչ էին նրանք ասում: Նկատի ունեմ, ի՞նչ է կատարվում աշխարհի այլ 

մասերում: Մենք այստեղ շատ բան չենք լսում: 

- Ոչ ոք չասաց, թե որևէ լուրջ պայքար է գնում: Ենթադրում եմ՝ ճապոնացիները 

վերադարձել են Տոկիո՝ պոչերը ոտքերի միջև, - ասաց Ռավիլը թեթևակի խնդալով: 

- Չե՞ս անհանգստանում նրանց համար, միայն Ուրալյան լեռներից այն կողմ: 

- Կարծում եմ՝ մենք մեր խնդիրներն ունենք անհանգստանալու համար, կապված 

գերմանացիների հետ, այնպես չէ՞: 

- Ճի՛շտ է, բայց գոնե գերմանացիները թույլ են տալիս մարդկանց գնալ մզկիթ և 

պահել որոշակի քանակությամբ ընտանի կենդանիներ: Գիտե՞ս, խոսելով ռումբ ստեղծելու 

մասին, մտքովս անցավ, թե որքան հեռու է Խաղաղ օվկիանոսը: Հրաշալի կլիներ այն 

տեսնել, չէ՞: Ես միայն պատկերացնում եմ, թե ինչպիսին են ալիքներն ու ծովափերը: 

- Ես էլ երբեք օվկիանոս չեմ տեսել: 

- Տեսնես որևէ երկիր ազատվե՞լ է գերմանացիներից ու ճապոնացիներից: 

- Որքանով տեղյակ եմ ասեկոսեներից, Ճապոնիան վերահսկում է Ասիայի մեծ 

մասը: Լսել եմ, որ ճապոնացիների առաջխաղացումը կանգնեցվել է Յանգցզի գետի մոտ 

Չինաստանում, ինչպես նաև Բիրմայում, բայց Ճապոնական կայսրությունը դեռ 

հսկայական է՝ ընդգրկելով Սիբիրը, Չինաստանը և Հարավ-Արևելյան Ասիան: 

Խոսակցություններից քաղած կցկտուր տեղեկություններն անշուշտ Ռավիլին լիարժեք 

պատկերացում չէին կարող տալ Խաղաղ օվկիանոսում տիրող իրական դրության մասին: 

Ճապոնիան գիտեր, որ չի կարող հեշտությամբ գրավել իրենից իսկական լեռնային ամրոց 

ներկայացնող Նոր Զելանդիան: Իրավիճակը փակուղային էր նաև Ավստրալիայում: 

Այստեղ ճապոնական բանակը, որ զավթել էր Քուիսլենդը և Նյու Սաութ Ուելսը՝ գրեթե 

մինչև Սիդնեյ, հանդիպում էր կատաղի դիմադրության: Ամերիկյան նավատորմը դեռ թույլ 

էր, բայց Բրիտանիայի արքայական նավատորմի անվնաս մնացած մի քանի նավերը 

Պանամայի ջրանցքով տեղափոխվել էին Խաղաղ օվկիանոս: Արդյունաբերապես հզոր 

Միացյալ Նահանգները զարմանալի արագությամբ էին նավեր թողարկում՝ ուժգնացնելով 

ճնշումը Ճապոնիայի Խաղաղօկիանոսյան նավատորմի վրա: 

Աշխարհի բնակչության մեծամասնությունը հայտնվել էր տոտալիտարիզմի 

իշխանության ներքո, սակայն ժողովուրդների ոգին չէր մարել: Ֆրանսիան բռնազավթված 

էր արդեն ութ տարի, բայց դիմադրությունը շարունակվում էր: Նույնիսկ համեմատաբար 

խաղաղ վայրերում, ինչպիսին Բաշկորտոստանն էր, տեղային դիմադրական 

ստորաբաժանումները բավական եռանդուն էին գործում: Գերմանական գեստապոն 

ամենուրեք էր: Պատահական չէր, որ գերմանացիներն օգտագործում էին Սիմի հին 

Գյուղխորհրդի շենքը գյուղին և ճանապարհին երթևեկությանը հետևելու համար: 

- Ահա՛, հարազատնե՛րս, մի բան, որ ձեզ ամբողջ օրը կպահի, - ասաց Մինսիլուն՝ 

բերելով հալմա-լափշա ապուրով և հացով լեցուն սկուտեղը:  

- Շնորհակալություն սիրելի՛ս, այն հաճելի բուրմունք ունի, - ասաց Ռավիլը: 
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- Այնքան համեղ է, Մինսիլու: Դու ինձ պետք է սովորեցնես քո գաղտնիքը: 

- Մի մեծ գաղտնիք չէ, Թագուհի՛: Ես միայն պղպեղ և աղ եմ ավելացրել: 

Տնից խոհանոց, խոհանոցից տուն իր առօրյա անցուդարձի ժամանակ Մինսիլուն 

կրում էր մի գլխարկ, որ ծածկում էր նրա մազերը, քանզի բաշկիրական մշակույթում 

ամուսնացած կնոջ մազերը միայն նրա ամուսինը կարող էր տեսնել: Գլխածածկոցն 

ամրացված էր նրա կզակի տակ և ուներ երկար «պոչ», որ թաքցնում էր նրա հյուսքը: Այն 

զարդարված էր փոքրիկ արծաթյա մետաղադրամներով, որ շողում էին լույսի տակ նման 

նրանց, որ երիտասարդ աղջիկներն էին կրում իրենց գլխի վրա: Թագուհու պարզ 

հագուստը հակադրվում էր Մինսիլուի ավանդական հագուստին՝ նախշազարդ երկար 

կարմիր զգեստ՝ առջևում ձեռագործ ոսկյա գոգնոցով: Այս օրն առանձնահատուկ օր էր: 

Ռավիլն ու Թագուհին փոքր ումպերով խմում էին իրենց ապուրը: Ամբողջ ընտանիքը 

նախաճաշում էր փոքրիկ փայտյա սեղանի շուրջ, որ դրված էր հյուրասենյակի 

անկյունում, վառարանից հեռու: Լույսը փոքրիկ պատուհանից ներս էր թափանցում և 

լուսավորում այն փոքր տարածքը, որ նրանց կենսատարածքն էր ցրտաշունչ ձմռան 

ամիսների ընթացքում: Թագուհին մտովի զգաց արևի ջերմությունը և փակեց աչքերը՝ 

պատկերացնելով մոտալուտ ամռան հրճվանքը: Սպասվող ամռան ջերմությունը 

ոգեշնչում էր ամբողջ ընտանիքն: 

Թագուհին դիտում էր հինգամյա Դենիսլամին, ով խաղում էր իր կերակուրի հետ. 

Ռավիլը բարկացավ նրա վրա: Նա գիտեր, որ Դենիսլամն այն երեխաներից էր, ով 

հասկացել էր, որ ժպիտը փարատում է դիմացինի զայրույթը և կփորձեր կրկին խաղալ, 

հենց Ռավիլի ուշադրությունը շեղվեր դեպի Թագուհին: 

«Որքա՜ն լավն է», - մտածեց Թագուհին: Նրա միտքը սևեռվեց նախորդ տարվա 

հնագիտական պեղումների նմուշներին, որոնց ուսումնասիրում էր: 

Երբ Մինսիլուն գնաց խոհանոց, Դենիսլամի իննամյա եղբայրը՝ Ռուսլանը, փորձեց 

ուրույն կերպ օգնել կրտսեր եղբորը՝ գդալով կերակրելով նրան: Մի տեսակ 

վիրավորվելով՝ Դենիսլամը որոշեց, որ ինքն արդեն բավականին մեծ էր դրա համար: Նա 

ձեռքի պատահական շարժումով մի կողմ նետեց գդալը՝ թափելով դրա 

պարունակությունն իր սպիտակ շապիկի, ինչպես նաև իր եղբոր գեղեցիկ կապույտ 

վերնաշապիկի վրա: 

- Ո՛չ, Ռուսլան: Ա՜…, տե՛ս, գիտեմ, որ փորձում ես օգնել, բայց ավելի լավ է 

Դենիսլամին մեզ վրա թողնես, - փնթփնթաց Ռավիլը: 

Մինսիլուն մրթմրթալով եկավ խոնավ լաթով և ամանով: Թագուհին պատրաստվեց 

գնալու Իգնատևի քարանձավ. մոտ երեք ու կես ժամվա քայլելու ճանապարհ ուներ Սիմ 

գետի հոսանքով ներքև: 

- Կտեսնվենք ավելի ուշ՝ կեսօրին, Մինսիլո՛ւ, ընթրիքին օգնելու ժամանակ: 
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- Ամեն ինչ լավ է, Թագուհի, նայիր քո գործին: Քանի ամիս է բաց ես թողել Իգնատև 

գնալուդ հնարավորությունը: Դու պետք է որ խելագարվեիր՝ ողջ ձմեռը տանը փակված 

լինելով: 

- Շնորհակալություն, Մինսիլու, հաճելի օր եմ մաղթում: 

- Օրս հաճելի կլինի: Դենիսլամին և Ռուսլանին տանելու եմ անտառ զբոսախնջույքի: 

Թագուհին վայելքով քայլում էր ոլորապտույտ ջրուղու երկայնքով, որը մի հաճելի 

վայր էր՝ ափեզերքի որոշ հատվածներին տարածված անտառներով և կանաչ 

մարգագետիններով: Երբ նա հեռացավ գյուղի ծայրամասում գտնվող Ռիսաևների տնից, 

ճանապարհին այլևս տներ չկային. միայն մի քանի ամբարներ և լքված շենքեր կային՝ շատ 

վաղուց այդտեղ ապրած վերաբնակիչների կողմից կառուցված: 

Անտառի հոտը, սպիտակակեղև կեչու և սոճու հրաշալի բուրմունքը թափանցում էին 

Թագուհու զգայարանները: Ձմռան ձյունը, որ ծանրացած էր եղել նրանց ճյուղերին, 

վաղուց անցել էր: Նա հանդարտություն զգաց՝ խորը շնչելով սառը, թարմացնող օդը: 

Խաղաղություն, բնական ներդաշնակություն բնության մեջ: 

Թագուհին իր հետ ուտելիքի շատ պաշար չէր տանում: Քայլելիս հավաքում էր  վայրի 

ելակ և ազնվամորի, խմում  լեռնային գետի վճիտ ջուրը: Շատ ծառերի և թփերի 

շուրջբոլորն աճած կանաչը նախշազարդված էր գարնան ծաղիկների բազմերանգ 

գույներով, ասես արվեստագետը ներկն էր շաղ տրվել անտառով մեկ: Նարնջագույն 

կենտրոններով դեղին մարգարտածաղիկները, յասամանագույն փոքրիկ զանգակներն ու 

կապույտ տերեփուկները մի իսկական «Եդեմի պարտեզ» էին հիշեցնում: Մեղմիկ սյուքը, 

գրեթե աննկատ տարուբերելով ծառերի ճյուղերը, հեռվի մարգագետինների կանաչի և 

սոճիների անուշ բուրմունքն էր բերում: 

Քայլելիս Թագուհու հայացքը հանդիպում էր գետից վեր բարձրացող կարստային 

երկրաբանական ձևավորումներին՝ ժայռերի եզրից կառչած ծառերով: Նա գիտեր, որ այս 

ժայռերն ու բլուրները՝ տեղ-տեղ ակոսված քարանձավներով ու դեպի ներքև կախված 

ժայռակտորներով, ձևավորվել էին հազարամյակների ընթացքում նստվածքային 

ավազաքարերն ու կրաքարերը քայքայած ջրի հոսքից: Սիմից հարավ-արևմուտք գտնվում 

էր առավել հայտնի Շուլգան-Տաշ կամ Կարպովի քարանձավը, որտեղ նույնպես 

Պալեոլիթի դարաշրջանի ժայռապատկերներ կային: Նախորդ տարվա ընթացքում 

Թագուհին երկու անգամ այցելել էր Շուլգան-Տաշ՝ ուսումնասիրելու այն, բայց այն շատ 

ավելի հեռու էր Սիմից. բացի դրանից նրան դուր էր գալիս Իգնատևին հատուկ անդորրն ու 

հանգիստը: 

Իգնատևի քարանձավը մեծ էր ու մատչելի՝ Սիմ գետի հանդարտ վտակի վերին 

հոսանքում վեր խոյացած: Քարանձավի մուտքին հասնելու համար Թագուհին 

բարձրացավ պարանե սանդուղքով, որ Ռավիլն էր տվել նրան ավելի վաղ կատարած 

արշավների ժամանակ: Նախորդ արշավներին Թագուհին քանիցս կապտուկներ էր 
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ստացել իր ծնկներին կոպիտ կրաքարերից, այնպես որ դանդաղ էր բարձրանում՝ հևալով 

12 մետրանոց կարճ մագլցանքից: 

Տեղացի բաշկիրները հետաքրքրված էին Թագուհու աշխատանքով, որ բացահայտում 

էր նրանց հողերի հնագույն գաղտնիքները, ինչպիսիք էին Սիմ գետի և Իգնատևի 

քարանձավի պաշտամունքային բնույթը: Նա գյուղացիներից գիտեր, որ ժամանակին, երբ 

չորս հին արահետները խաչվել էին, ձևավորելով ատավիզմային պաշտամունքի մի վայր, 

այստեղ որտեղ հատուկ կրոնական ծիսակատարություններ են կատարվել: Վաղորդյան 

անձրևից հետո ծառերի արանքներով տարածված նոսր մառախուղը յուրօրինակ 

հանգստությամբ էր համակել Թագուհուն: 

 

Իգնատևի քարանձավը, Բաշկորտոստանի գերմանական ռազմական շրջան 
 

Վերևում՝ մուտքի մոտից, բնական ժայռից բացված մոտ վեց մետր բարձրությամբ և 

տասներկու մետր լայնությամբ, նա հայացքը հառեց դեպի կանաչ և խիտ անտառապատ 

գետի հովտին: Դժվար չէր պատկերացնել հնագույն կենսունակ համայնքի մարդկանց, որ 

իրենց օթևանն էին պատրաստում այստեղի թավ անտառներում, սակայն Ուրալում 

ձմռանը ջերմաստիճանը կարող էր իջնել մինչև մինուս 40 աստիճան ըստ Ցելսիուսի, և 

ամռանն էլ բարձրանալ մինչև այրող 40 աստիճան 0-ից բարձր: 

«Դյուրին չի եղել այստեղ ապրելը: Զարմանում եմ, թե ինչպե՞ս են նրանք կարողացել 

հետևել երեխաներին նման ցածր ջերմաստիճանների պայմաններում: Նրանք դժվար թե 

հեռանային իրենց բնակատեղերից և փաթաթեին փոքրիկներին մորթիներով»: 

 Շրջվելով դեպի քարանձավի մութ մուտքը՝ Թագուհին ծնկի իջավ՝ բացելով հին 

պայուսակը և հանեց նավթե լամպը: Նա վառեց պատրույգը. ճարճատող փոքրիկ կրակի 
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գունատ, դեղին լույսը երևան հանեց անձավի փոշոտ մուտքն ու նույնիսկ հետնամասը: 

Անձավի ահարկու տեսքը չէր շփոթեցնում Թագուհուն, ում համար այն առաջին հերթին 

հնությունների շտեմարան էր: Առաջանալուն համընթաց, առաստաղն աստիճանաբար 

սկսեց ցածրանալ, և թռչունների դայլայլը մնաց հեռվում: Խորանալով մոտ տասը մետր՝ 

նա ստիպված սկսեց կռացած քայլել՝ խուսափելով գլխավերևի քարերին դիպչելուց: 

Նախորդ այցելությունների ժամանակ Թագուհին կրակի լույսի ներքո 

մանրակրկիտորեն արձանագրել էր մարդկանց և կենդանիների` կոպտորեն պատկերված 

կերպարանքները : Այդ կերպարանքները հիշատակություններ էին այն մասին, որ 

քարանձավը ծառայել էր կրոնական ծիսակատարությունների: Այն օրը, երբ նա առաջին 

անգամ տեսավ կնոջ փոքրիկ քարե քանդակի՝ «Վեներայի» կերպարանքը՝ կանանց 

կենցաղը պատկերող քսանութ փոքր կարմիր կետերով, հասկացավ, որ գործ ունի հին ՝ 

ամենաքիչը վեց հազար տարեկան նյութի հետ: 

Քարանձավի ներսում Թագուհին մոտ հիսուն մետր պառկած սողոսկում էր կես մետր 

բարձրությամբ նեղ անցքի միջով: 

«Ատում եմ այս մասը, ցուրտ է, ու այս թաց քարախիճը, որի վրայով ստիպված եմ 

սողալու: Բայց սա միակ ուղին է առանձնացված ներքին քարայրը մտնելու համար»: 

Քաշելով պայուսակն իր հետևից և առջևում պահելով լամպը՝ նա ստիպված էր 

գալարվել ինչպես օձանման մողեսները, որ դրսում ներս ու դուրս էին անում քարերի 

ճեղքերից: Ոտքի ևս մեկ հրում, և նա կհասնի… բայց շուտով լսեց իր արտահագուստի 

պատռվելու ձայնը. այն գրեթե իր տարիքին էր: 

«Թո՜ւհ… Մինսիլուն ուրախ չի լինի սրա համար»: 

Այսօր առաջին խնդիրն էր ստուգել քարանձավի ներսը՝ տեսնելու արդյոք ամեն ինչ 

այնպես էր, ինչպես նա թողել էր մինչև ձմռան ցրտերի սաստկացումը: Պեղման տքնաջան 

աշխատանքների արդյունքում նա գտել էր մեծ թվով նմուշներ և Ռիսաևների տանը 

օրերով փակված՝ ցուցակագրել էր դրանք միշտ իր մոտ պահվող տեղեկամատյանում:  

Սարսափազդու խավարը ցրվել էր նրա լամպի լույսից: Աղոտ լուսավորված 

քարայրում կարմիրով նկարված բազմաթիվ պատկերներ կային՝ կենդանիներ, ձեռքեր և 

այլ նկարներ, որ նա փորձում էր վերծանել: 

«Ովքե՞ր եք դուք: Խնդրում եմ, ցույց տվեք ինձ ձեր գաղտնիքները»: 

Նրա վարկածը պարզ էր, սակայն դժվար էր ապացուցելը՝ հնագույն նշաններն 

օգտագործվել էին պատանիների առնականացման փորձությունների ծեսերի՝ 

ինիցիացիաների ժամանակ: Այս մութ և խորհրդավոր վայրում իրենց սարսափների 

հաղթահարումը նրանց խիզախության դրսևորումն էր համարվել: Անկեղծ ասած, 

հնագույն ժամանակներում մարդկանց ապրելակերպի մասին Մինսիլուն առաջարկել էր 

իր սեփական վարկածը: Նա պատմել էր Թագուհուն, որ երբեմն Իգնատևի քարանձավի 

մասին երազներ է տեսնում՝ տարօրինակ, վառ երազներ: Այս տեսիլքները պատմում էին 

մի աշխարհի մասին, որտեղ մորթի հագած մարդիկ կազմել էին սիրող ընտանիքների 
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ամուր համայնքներ: Զարմանալիորեն նա երբեք չէր եղել քարանձավի ներսում, նույնիսկ 

մանուկ ժամանակ, սակայն տեսիլքները շարունակում էին այցելել նրան: Թագուհին 

ենթադրում էր, որ Մինսիլուին մանուկ ժամանակ պատմել են հեքիաթ հնագույն 

ժամանակների մասին, և միգուցե սա էր, որ նա վերապրում էր այժմ: 

Քարանձավի հոտն այնպիսին էր, ինչպես որ նա հիշում էր՝ սառը, մի փոքր հողեղեն 

բույրով: Նշաններն ու գտածոներն այնպիսին էին, ինչպիսին նկարագրվում էին նրա 

խոսքում: Դեկտեմբերի իր վերջին այցից հետո ոչ ոք դեռ չէր եկել քարանձավ: Եվ դա 

զարմանալի չէր. այն առանձնացված վայր էր, Սիմի և Եկատերինբուրգի միջև ձգվող 

հիմնական ճանապարհից դուրս, և մարդկանց համար հազիվ թե առաջնային էր 

պատերազմի ժամանակ տեսարժան վայրեր դիտելը: 

«Ոչ ոք այսքան ցնորված չի լինի պատերազմի ժամանակ գիտությամբ զբաղվելու», - 

մտածեց նա: 

Թագուհու մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը պատերին որևէ մոխրի և սև 

ածխածնային նշաններ երևան չհանեց՝ ցուց տալու, որ քարանձավում խարույկ է վառվել: 

Դա կարևոր ցուցիչ էր: Հնագետի տրամաբանությունը թուլ էր տալիս եզրակացնել, որ 

Իգնատևի քարանձավն օգտագործվել է ոչ թե բնակության, այլ կրոնական 

նկատառումներով: Այժմ Թագուհին պատկերացրեց Մինսիլուի նկարագրած մարդկանց 

կերպարանքները՝ մորուքավոր տղամարդիկ՝ ծածկված մորթիներով և կաշվե երկարաճիտ 

կոշիկներ հագած, որ ապրում էին ծառերի և հոսող ջրին մոտ, հովտով մեկ ցրված փոքր 

ընտանեկան միավորներից բաղկացած թույլ միավորված ցեղ: 

Օրվա մնացած մասը նա մտադիր էր ուսումնասիրել Իգնատևի քարանձավից ոչ հեռու 

գտնվող որոշ վայրեր: Նրան հարկավոր էր գտնել հնագույն մարդկանց բնակության 

նշանները: Դա ենթադրում էր փնտրել և գտնել զառիվերակներ և այլ քարանձավներ, 

ցանկացած վայր, որ կարող էր ապաստան ապահովել ձմռան ցրտից: 

Անցնելով մաշված քարերով և բարակ շիթով հոսող ծանծաղուտ ջրուղիների միջով՝ 

Թագուհին քայլեց թփերի միջով դեպի աղբյուրը՝ ոչ շատ հեռու այն վայրից, որտեղից 

սկիզբ էր առնում Սիմ գետը: Սառը ջուրը անդադար դուրս էր հոսում մամռակալած, 

ազատ գլաքարերով ծածկված գետի հատակից: Նա մոտ տասը մետր մագլցեց աղբյուրի 

վերևի ժայռերի վրայով դեպի այն վայրը, որն, ըստ նրա, արժանի էր ուսումնասիրման: Դա 

այնքան էլ դյուրին չէր վնասված ոտքով և աճուկի մոտ պատռված արտահագուստով:  

Այստեղ փշատերև ծառերը և ապառաժե ցցվածքը ստեղծել էին մի բնական 

ապաստարան, որտեղ մոտ տասներկու հոգուց բաղկացած խումբը կամ ընտանիքի 

անդամները կարող էին մնալ: Կրակի և ոսկորների ածխացած հին հետքերը և հետևում 

մնացած քարե բեկորները Թագուհու հմուտ աչքերում տուն էին ցույց տալիս. 

նախնադարյան մարդկանց ցեղի բնակատեղի: Նա պատկերացրեց մի ընտանիք, որ կարող 

էր ապրել այդտեղ՝ փորձելով մնալ տաք և չոր՝ հավաքվելով խարույկի մոտ՝ բնական 

առաստաղ հանդիսացող քարե ցցվածքի տակ: 
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«Մայրեր, երեխաներ և նրանց հայրերը՝ պարզապես ինձ նման մարդիկ»: 

Տուն վերադառնալիս՝ Թագուհին գնաց տեսնելու, թե ինչպես են Ռավիլի գործերը: Նա 

տեղափոխում էր մեղուներին, որ քնած էին եղել ողջ ձմեռվա ընթացքում բակում գտվող 

շինությունում գտնվող իրենց փեթակների մեջ: Դա դյուրին խնդիր չէր: Փոքր փեթակները 

տեղադրվում էին բարձր ծառերի վրա՝ որքան հնարավոր էր ապահով պահելու համար 

գիշատիչներից: Նա, մինչև Ռավիլին տեսնելը, խշխշոց լսեց ծառից: 

- Ռավի՛լ, որտե՞ղ ես: 

- Այստե՜ղ, Թագուհի՛…, այստեղ՝ վերևում: 

Ռավիլը կախվել էր ծառի վրա մոտ չորս մետր բարձրությունից՝ հյուսված պարանը 

փաթաթած իր գոտկատեղի և ծառի շուրջ: 

- Չե՞ս վախենում ընկնելուց: 

- Բնավ ոչ… Ինքս եմ պատրաստել այն: Ես մագլցում եմ դեռ մանուկ հասակից: 

Ուզո՞ւմ ես իսկական գաղտնիքն իմանալ: Իմ կեդիներն են. ռետինե տակացուները լավ են 

պահում: 

- Ինչո՞ւ ձեռնոցներ չես հագնում: Մեղուները չե՞ն կծում: 

Ռավիլը կարգավորեց երկար, բարակ դանակը, որն օգտագործում էր փեթակի ճիշտ 

տեղը փորագրելու, ինչպես և թանկարժեք մեղրը հանելու համար: 

- Թագուհի, մեղուները գիտեն, թե երբ է նրանց ինչո-ր բան սպառնում… նրանք 

խոսում են մեկը մյուսի հետ և  ճանաչում են ինձ: Ինչևէ, ծուխը նրանց թմրացնում է: 

- Ինչ հետաքրքիր է, Ռավի՛լ: 

- Դե լավ, ես վերջացրի, արի՛ միասին տուն գնանք: 

Նա ծնկներով ու ոտքերով կառչեց ծառին և բաց թողեց պարանը դեպի ներքև՝ 

օգտագործելով երկու ձեռքերը՝ ամեն անգամ իջնելով մոտ մեկ մետր, մինչև որ հայտնվեց 

Թագուհու կողքին: Նա զգաց, որ Ռավիլը նայում է իրեն տարօրինակ ձևով՝ հայացքը 

հառած իր պատռված արտահագուստին: 

- Օհ, ների՛ր, քարանձավում եմ պատռել այն: Ավելի ուշ Մինսիլուի հետ 

կկարկատենք: 

Ռավիլը միայն ժպտաց և խաղաց իր բեղի ծայրի հետ, ինչպես որ սիրում էր նա: 

- Մի՛ անհանգստացիր, Թագուհի՛, դրանք մինչև քեզ հասնելն արդեն կարգին մաշվել 

էին: 

- Անցյալ տարվա փեթակներից հանած մեղրն այնպես բուրավետ էր: 

- Այն հայտնի է այս վայրերում… և ամենալավը գարնանային ծաղիկներից է, թեև 

Շուլգան-Տաշ շրջանի բուրավետ մեղրն ամենահազվադեպն է և լավագույններից մեկը: 

Երբ զբոսնում էին գետափի երկայնքով, թռչունների դայլայլը շրջապատել էր նրանց 

ծառաշատ դաշտերում: Թագուհին ծառերի վերևում նկատեց դեպի հյուսիս-արևելք թռչող 

մի մեծ, նրբագեղ սպիտակ թռչունների երամ, որ կարծես երկնքում պարող բալետի 

պարուհիներ լինեին: 
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- Ի՞նչ են դրանք, Ռավի՛լ: 

- Սիբիրյան կռունկներ են, ուղևորվում են Օբ գետի հովիտը, Եկատերինբուրգից 

արևելք: Լսել եմ, որ նրանք ձմեռն անց են կացնում Իրանում՝ Կասպից ծովի հարավային 

ափի մոտ: 

- Ինչ գեղեցիկ են…, - մեղմորեն ասաց Թագուհին ինքն իրեն: 

Նա հայացքը ետ հառեց դեպի ճանապարհը և մեղմորեն բախվեց Ռավիլին, որ անշարժ 

կանգնել էր նրա առջև: Մի ցնցում անցավ նրա միջով: Մոտ վաթսուն մետր 

հեռավորության վրա, առջևում, արահետին մի հսկա, կլոր, մորթիավոր արարած էր.նա 

արագ ճանաչեց՝ արջ էր: Ռավիլը նշան արեց մատով՝ լռել և անշարժ մնալ, բայց դրա 

կարիքը չկար: Թագուհին քարացել էր. նա նախկինում երբեք արջ չէր տեսել: Ռավիլը 

բռնեց նրան զգուշությամբ: Թագուհու ձեռքերը դողում էին սարսափից: 

Երկու փոքր դարչնագույն մորթե գնդեր վազում էին իրենց երկու մետրանոց, երեք 

հարյուր կիլոգրամանոց մոր հետևից: Թագուհին ենթադրեց, որ քոթոթները տաս 

կիլոգրամից ավել չէին լինի: Մայր արջը մի պատահական հայացք ձգեց այնտեղ, ուր 

Ռավիլն ու Թագուհին էին կանգնել, հետո անվրդով շարունակեց ճանապարհը դեպի 

անտառ: 

Թագուհու թեթևությունը ստիպեց նրան ֆիզիկապես թույլ զգալ, գրեթե ուշակորույս: 

Նա զգաց Ռավիլի ձեռքերի աջակցությունը, բայց հետո զգաց նրա ձեռքն իր ազդրին, 

որտեղ արտահագուստի պատռվածքն էր: 

Նրա աչքերը լայնացան ցնցումից:  

«Ո՜չ, նրա ձեռքն այնտեղ է»: 

- Ի՞նչ ես անում, - ճչաց նա՝ հետ հրելով Ռավիլին: 

- Ներողություն, ձեռքս պարզապես սահեց: Քո հագուստը պատռված է: 

- Չե՛մ հավատում, Ռավի՛լ: Մինսիլուն պատմել է ինձ, որ դու ման եկող ես եղել: 

- Ոչ հիմա… Ես խոստացել եմ նրան… 

- Իսկ եթե պատմե՞մ նրան: 

- Լսի՛ր, պատահաբար ստացվեց: Խոստանում եմ՝ էլ երբեք  չի կրկնվի: 

Նա նայեց Թագուհու՝ զայրույթով լի կանաչ աչքերին  և գարշանքից ուռչող 

քթանցքերին: Նրա վճռականությունն ակներև էր: 

- Սա մեր մեջ կմնա, Ռավի՛լ, բայց եթե նորից կրկնվի, ես կվերադառնամ Հայաստան: 

Ես չեմ մտածում գերմանացիների մասին: Ես ավելի լավ է մեռնեմ, քան թե բռնաբարված 

լինեմ, ինչպես մայրս թուրքերի կողմից: 

- Ների՛ր, Թագուհի: Ես սխալ եմ գործել: Այն այլևս երբեք չի կրկնվի: 

Թագուհին անկեղծություն նկատեց նրա աղերսող աչքերում: 

- Ռավի՛լ, ես գիտեմ, որ դու չէիր մտածել այդ մասին: 

- Ես ուղղակի փորձում էի օգնել քեզ այդ արջի հետ կապված… խնդրում եմ, 

Մինսիլուին ոչինչ մի ասա: 
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Թագուհին փոխեց թեման՝ թուլացնելու համար լարվածությունն իրենց միջև: 

- Դե, այդ մայր արջն ահարկու էր: Բայց փոքրերն այնքան լավն էին: 

- Բարեբախտաբար մենք այնքան մոտ չէինք, որ մայրը վտանգ զգար: Նա 

հավանաբար նոր էր դուրս եկել իր բնից ձմռան քնից հետո… միգուցե եկել էր գետում ձուկ 

որսալու: 

- Տեսե՞լ ես այս արջին նախկինում: 

- Ոչ, և, սովորաբար, մենք չենք տեսնում արջերին գյուղին այսքան մոտ: Միգուցե 

նրանք լավ չեն կերակրվել մինչև ձմեռը, և կեր հայթհայթելու կարիքն էր նրան դուրս բերել 

իր տարածքից: 

- Քո կարծիքով քոթոթներն ի՞նչ տարիքի էին: 

- Երևի մոտ չորս ամսեկան… իսկ գիտե՞ս, որ դարչնագույն արջի քոթոթները ծնվում 

են մոր քնած ժամանակ: 

- Ո՛չ, բայց լավ միտք է: 

- Երբ տուն հասնենք, քեզ մի փոքր զանգակ կտամ, կդնես պայուսակիդ մեջ: Դա 

օգնում է խուսափել արջերի հետ շփումից, քանզի նրանք սովորաբար հեռու են գնում 

տարօրինակ ձայներից, նույնիսկ երբ ինքդ չես նկատում նրանց: Եթե կրկին արջ տեսնես, 

կտրուկ շարժումներ կամ էլ փախչելու փորձեր չանես, այլ դանդաղ հետ-հետ կգնաս: 

- Իսկ եթե ծա՞ռը բարձրանամ: 

- Արջերն ինձնից էլ լավ են ծառ մագլցում, այնպես որ նույնիսկ չփորձես էլ: 

- Լավ Ռավիլ, դա լավ խորհուրդ է: 

Մեղմ կանաչագույնով պատված կլորիկ բլուրներն անվրդով բազմել էին կապույտ 

երկնքի և գարնան քամուց քշվող, փքված, ճերմակ բամբականման, ամպերի քուլաների 

ներքո: Թագուհին տեսնում էր Սիմի մերձակա դաշտերում աշխատող մարդկանց, որ 

կարտոֆիլի, գազարի և կաղամբի նման մշակաբույսեր էին աճեցնում: Բաշկորտոստանն 

իսկապես «կաթի և մեղրի երկիր» էր: 

Գետերի և անտառների հանգստությունը թաքցնում էր երկրով մեկ տարածված ցավը: 

Մարդիկ այս օրերին քիչ էին հետաքրքրված հնավայրերով. կյանքն այնքան դժվար էր: 

Գերմանացի զավթիչները ժամանակ առ ժամանակ կոպտորեն էին վարվում բաշկիրների 

և թաթարների հետ՝ ճնշելով նրանց: Պատմությունը կրկնվում էր. չնայած ռուսներն ավելի 

խիստ էին եղել տեղաբնակների հանդեպ մի քանի հարյուր տարի առաջ, երբ ընդլայնում 

էին Ցարական կայսրությունը: 

Գոնե լավ էր, որ Բաշկորտոստանը ճապոնացիների լծի տակ չէր, ինչպես Ուրալյան 

լեռների անդին ընկած երկրամասերը: Ռավիլը լսել էր համակենտրոնացման 

ճամբարներում նախկին Կարմիր բանակի բանտարկյալների սարսափելի սպանդների և 

փախուստի դիմածներին թաքցնող քաղաքացիների պատիժների մասին: Խորհրդային 

Միության ողջ ազգաբնակչությունը հերոսաբար դիմակայում էր Առանցքի երկրների 
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բռնազավթմանը. շատերն ուղարկվել էին համակենտրոնացման ճամբարներ, կամ էլ 

պարզապես գնդակահարվել: 

Երեկոյան տոնակատարություն էր տեղի ունենում Սիմում, հազվադեպ երևույթ 

գյուղացիների համար. Ռուսլանի ուսուցչուհիներից մեկն էր ամուսնանում: Խորհրդային 

տարիներին, երբ կրոնական արարողություններն արգելված էին, երեք օր տևող 

տոնահավաքը մարդկանց առօրյա հոգսերից կտրվելու հնարավորություն էր տալիս: Այժմ, 

գոնե, նրանք կարող էին առանց վախի իրենց կրոնը դավանել: 

Ռավիլը, փայտե աթոռին նստած, հարմոն՝ ակկորդեոն էր նվագում, իսկ Մինսիլուն 

նվագակցում էր նրան քուրայով՝ ֆլեյտայով: Մյուս գյուղացիները նվագում էին դումբիրա՝ 

մանդոլինայի մի տեսակ և հարվածային գործիքներ: Մինսիլուն հոյակապ տեսք ուներ իր 

ավանդական զգեստով, նրա գլխաշորի մետաղադրամները զնգում էին, երբ նա մեղեդուն 

համընթաց շարժում էր գլուխը: 

Փոքրիկ Դենիսլամը վազում էր գյուղի աղջիկների միջև, երբ նրանք ռիթմով պարում 

էին Շալունյի պարը՝ աղեղաձև և կորաձև շարժելով իրենց ձեռքերը՝ այդպիսով անցյալի մի 

պատմության դրվագներ պատկերելով: Թագուհին ուշադրություն էր դարձնում, թե ինչ 

նրբագեղ էին նրանց շարժումները, որոնք նաև նրանց կենցաղն էին ի ցույց դնում՝ կթելը, 

մանելը, հատապտուղ հավաքելը: Հաճախ արվում էին շրջանաձև քայլերով շարժումներ՝ 

զուգակցվելով ոտքի ռիթմիկ հարվածներով և մատների ճտոցով: 

Ռավիլը փոխել էր հագուստը՝ սպիտակ վերնաշապիկի վրայից հագնելով մի սև ծանր 

տունիկա և կապելով մի մեծ կաշվե գոտի, իսկ Թագուհին հագել էր մի պարզ, բայց գրավիչ 

կապույտ զգեստ: Նա մտքերին ազատություն տվեց՝ թռչել երաժշտության հետ, մտածել իր 

աշխատանքի և այս շրջանում ապրած նախնադարյան մարդկանց մասին: Անհրաժեշտ էր 

մտքից հանել  այդ օրը կատարված անհաճո դեպքը: 

Նա մտովի անընդհատ համեմատում էր Իգնատևն Արենիի հետ: Հնագույն 

ժամանակներում մարդիկ ունեցել են քոչվորությանը բնորոշ գծեր՝ հատապտուղներ և 

մեղր են հավաքել, կենդանիներ որսացել: Ի տարբերություն Արենիի՝ այստեղ Իգնատևի 

քարանձավում և նրա շրջակայքում ապրած մարդկանց շրջանում գյուղատնտեսության 

սաղմնավորման և կենդանիների ընտելացման ավելի քիչ նշաններ կային: 

Տղամարդկանց Մեդնիյ կաբլուկ էներգետիկ պարի ոտքի դոփյունների ձայնը 

Թագուհուն ետ բերեց իրականություն: Նա մտածում էր, թե կյանքն իր կողքով էր անցել. 

երեսունհինգ տարի առանց կյանքի ուղեկցի, առանց մեկի, որ կպաշտպաներ նրան տհաճ 

դեպքերից, ինչպիսին այդ օրը Ռավիլի հետ տեղի ունեցածն էր: Շատերն ուտում էին 

միմյանց միացրած երկու սեղանների շուրջ: Մեծ ու փոքր տոնում էին ջերմ ամիսների 

գալուստը, բայց այստեղ տղամարդ չկար միայնակ կնոջ համար: 

Ռավիլը լուռ էր և երկչոտ տեսք ուներ՝ ամբողջ երեկոյի ընթացքում խուսափելով նայել 

Թագուհուն: Թագուհին միայն ձևացնում էր, թե ամեն ինչ նորմալ էր, որ հանկարծ 

Մինսիլուն ինչ-որ բան չկասկածի: 

http://www.youtube.com/watch?v=NpHwO07NO3M
http://www.youtube.com/watch?v=xwEPOBG_-Eg
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Խորոված մսի հոտը գրավիչ էր՝ քաղցր համեմունքներով համեմված, ախորժաբեր, 

գառան և տավարի կծու միս: Դենիսլամը, Թագուհու կողքին նստած, ուտում էր կարագ 

քսած տաք եգիպտացորենը: Մինսիլուն կռացավ Ռուսլանի համար ջուր լցնելու քոչվոր 

բաշկիրների կողմից օգտագործված կենդանիների թեթև կաշվից պատրաստված կուժից: 

Երկու տղաներն էլ կարճ կտրած մուգ մազեր ունեին, որ թվում էր այնքան արագ էին 

աճում, որ անկառավարելի էին, ճիշտ ինչպես Դենիսլամի ուտելու սովորությունը: 

- Մինսիլո՛ւ, կարոտել եմ Հայաստանը, - ասաց Թագուհին: 

- Գիտեմ, սիրելի՛ս, բայց ապահով չեն ճանապարհները: 

- Ինձ դուր չէր գալիս, թե ինչպես էին խորհուրդները վերահսկում մարդկանց և 

ճշմարտությունը, բայց գերմանացիներն էլ նմանապես վատն են, - ասաց Թագուհին: 

- Սո՜ւս, սիրելի՛ս, ապահով չէ: Մենք ուրախ ենք, որ դու այստեղ ես՝ որպես մեր 

ընտանիքի անդամ: 

Թագուհին գլխով արեց՝ մի խոնարհ հայացք դեմքին: Ներքուստ զգացմունքները 

հակադրվում էին, բայց շնորհակալ էր Ռիսաևների ընտանիքի և մյուս գյուղացիների 

կողմից ցուցաբերված սիրո և տրված ապաստանի համար: Հասկանալով, որ Թագուհին մի 

փոքր անտրամադիր էր, Մինսիլուն վեր կացավ սեղանի մյուս կողմից և մոտեցավ նրան: 

Թագուհին զգաց Մինսիլուի գրկխառնոցի ջերմությունը և հետո մի այլ ջերմություն իր 

ազդրերին: 

- Ա՜հ… - բացականչեց Թագուհին: 

Գրկախառնմանը միացած Դենիսլամը, որ յուղոտ ձեռքերը քսել էր Թագուհու զգեստին, 

իր փոքրիկ շագանակագույն աչքերն անմեղորեն վեր հառեց՝ չհասկանալով, թե ինչ էր 

արել: 

Մինսիլուն ամաչեց: 

- Ո՜չ, Դենիսլա՛մ, ձեռքերդ: Տե՛ս, ինչ արեցիր: Ե՛կ, օգնիր մաքրենք Թագուհու 

զգեստը: 

Ավարտելով Իգնատևի քարանձավի ուսումնասիրությունները, որքանով որ 

հնարավոր էր, Թագուհին մտածում էր, Բաշկորտոստանից հեռանալու և, չնայած 

Կովկասյան լեռներն անցնելու վտանգին, որևէ կերպ տուն վերադառնալու մասին: Նա 

ցնցված էր Ռավիլի հետ տեղի ունեցածից հետո, բայց չգիտեր՝ ինչ անել: Տևական 

ժամանակ ապրելով անհայտության մեջ՝ Սիմում, որոշ մարդիկ նույնիսկ մտածում էին, թե 

նա տեղացի է: Բայց ոչ բոլորը: Կային մատնիչներ, որ կարող էին բացահայտել նրան 

որպես հայի. Կովկասցիներին ակնհայտ կասկածանքով էին վերաբերվում 

գերմանացիները: 

Թագուհու ուշադրությունը գրավեց թաթարական մի երգ, որ մի աղջիկ էր կատարում: 

Դա զվարճալի, աշխույժ երգ էր, որ պարելու ցանկություն առաջացրեց նրա մեջ: Նա 

տեսնում էր, որ թաթար կանայք իրենց երկար զգեստների վրայից հագել էին նախշազարդ 

բաճկոնակներ, որ իրենց դիզայնով համապատասխանում էին կլոր, գլխին նստեցված 

http://www.youtube.com/watch?v=zbq-ja9-Eh8
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ծոպավոր գլխարկներին, իսկ թաթար տղամարդիկ հագել էին մուգ գույնի բաճկոնակներ՝ 

նման գործնական կոստյումի և դրել հագուստին ներդաշնակող գլխարկներ: 

«Զարմանալի է՝ տարբեր մշակույթներ խաղաղության մեջ միասին: Ինչո՞ւ մյուս 

մշակույթները չեն կարող ապրել այսպես»: 
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ԳԼՈՒԽ 26: ԱՄԵՐԻԿԱՆԵՐԸ 

Մի գեղեցիկ, հիանալի օր էր: Արևը պայծառ շողում էր: Դիտելով Սթենլի այգու 

ջերմությունը խիստ ցուրտ և խոնավ ձմռանից հետո վայելող մարդկանց ՝ Փիթերը հիշեց 

իր առաջին տպավորությունը Վանկուվերից, երբ նոր էր ժամանել գնացքով. այն լի էր 

տարբեր մշակութային արմատներ ունեցող մարդկանցով, որոշ ռասաներ էլ նա երբեք չէր 

տեսել: Սկսնակ մարդաբանի համար ուրախություն էր այս ամենն ուսումնասիրելը: 

- Փիթե՛ր: 

Դոկտոր Փիթեր Քափիկը մի պահ երկյուղեց անմիջապես իր հետևում հնչած կնոջ 

ձայնի կանչից: Նա շրջվելով տեսավ մի կնոջ, որ մի քանի քայլ հեռու կանգնած իրեն էր 

նայում: Փիթերը մի փոքր ցնցվեց՝ տեսնելով իր մանկության ընկերուհուն՝ Մալինային: 

Թեև նա ժամանակ առ ժամանակ մտածում էր Կանադական Արկտիկայի իր տան՝ 

Տուկտոյակտուկի մասին, սակայն բնավ չէր սպասի, որ մի օր կտեսնի Մալինային, 

հատկապես Վանկուվերում:  

Նա հագել էր մորթյա եզրերով մի երկար բաճկոն և ջինսե տաբատ: Նրա սև մազերը, որ 

հիմա ավելի կարճ էին, քան Փիթերն էր հիշում, կոկիկ նստած էին ուսերին, և այժմ նա 

հասուն կնոջ տեսք ուներ: Միայն նրա գեղեցիկ աչքերն ու կլոր դեմքի գունատությունն էր, 

որ չէին փոխվել: Նրա հյութալի շրթունքները հրապուրիչ էին, իսկ շագանակագույն, 

նշաձև աչքերը՝ անչափ գրավիչ: 

- Մալինա՛, ի՞նչ ես անում այստեղ: 

- Ես էլ պատրաստվում էի նույն հարցը տալ քեզ, Փիթե՛ր: Համազգեստիցդ տեսնում 

եմ, որ դու բանակում ես: Հիանալի տեսք ունես որպես զինվոր: 

- Մարզվում եմ Կանադական հատուկ գործողությունների ստորաբաժանումում: 

Կարծում եմ՝ որսորդությունն Արկտիկայում օգտակար եղավ, հը՞: 

Փիթերը գրկեց Մալինային և նրբորեն բարձրացրեց գետնից՝ մի կրքոտ համբույր 

թողնելով նրա այտին: Նրանից հաճելի հոտ էր գալիս, մի անուշ, զգլխիչ բուրմունք, որ 

Փիթերի մեջ մի զգացմունք առաջացրեց, որ երբևէ չէր զգացել:  

- Տեսնում եմ բեղերդ չես կորցրել… ծակում է, - ասաց Մալինան ծիծաղելով: 

- Այսպիսով, ի՞նչ ես անում այստեղ, - հարցրեց Փիթերը: 

- Ամուսնուս հետ եկել եմ աշխատանք գտնելու: 

- Ամուսնո՞ւդ: 

- Հիշո՞ւմ ես Օսույտոկին Տունունուկից… Նա ճամբար ուներ Մակենզի գետի մոտ… 

- Մշուշոտ… նա ինձանից մի քիչ մեծ էր, այնպես չէ՞: 
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Փիթերը խանդի մի սուր ցավ զգաց: Մի կարճ պահ նա զղջաց Մալինային 

Տուկտոյակտուկում թողնելու համար, բայց դա տասնչորս տարի առաջ էր: Իր 

երիտասարդ տարիներին նրան առաջնորդել էր ուսումնասիրելու և նոր բաներ սովորելու 

կիրքը: Նայելով հետ՝ նա երբեք չէր կարող երազել դոցենտ դառնալու մասին, այնպես որ 

գիտեր, որ ճիշտ որոշում էր կայացրել: 

- Իսկ դո՞ւ, Փիթե՛ր: Քո կյա՞նքն ինչպես է դասավորվել: 

- Ես մի քանի տարի մարդաբանություն եմ ուսումնասիրել այստեղ՝ Վանկուվերում, 

բայց հետո գնացի Նյու Յորքի Կոլումբիայի համալսարան: Լսե՞լ ես դրա մասին: 

- Ների՛ր, ո՛չ, բայց մարդկանց ուսումնասիրությունը հնչուն է:: 

- Հրաշալի է աշխատելն այդքան շատ գիտնականների հետ: Միայն անցյալ շաբաթ 

մի նամակ եմ ստացել Նդայա անունով ընկերուհուցս, որ Նյու Յորքում է: Նդայան 

ուսումնասիրում է, ը՜մ…, քիմիկատներ մարդկանց օգնելու համար: Նա Կոնգոյից է, գիտես 

որտե՞ղ է դա: 

- Կոնգո՞: Ներիր, Փիթե՛ր, կորցրիր ինձ այդտեղ: 

- Աֆրիկա… Այնքան հետարքիր է նման գիտության մեջ ներգրավված լինելը, բայց 

պատերազմը մեջ ընկավ: Ես կամավորագրվել եմ պայքարելու Կանադայի համար: 

Մալինան հետաքրքրված էր: Թվում էր՝ Փիթերն այնքան շատ բաների էր հասել: Նա 

մտածեց, թե ինչու Փիթերը չէր ամուսնացել, չնայած նրա զբաղված գիտական կյանքին, 

քանզի նա այնպես գրավիչ և խելացի տղամարդ էր թվում: 

- Փիթե՞ր, ների՛ր, որ հետաքրքրվում եմ, բայց Նդայան քո ընկերուհի՞ն է: 

Փիթերն ի պատասխան ծիծաղեց: 

- Ո՜չ, նա գործընկեր գիտնական է: Ամեն դեպքում, նա ամուսնացած է մի լավ 

ընկերոջ հետ, որին հանդիպել եմ Յելոունայֆի ոսկու հանքերում: Կարծում եմ՝ դեռ չեմ 

գտել ուզածս աղջկան: 

- Դե, դժվար է հավատալը, որ ոչ մի կին չի գրավել քո ուշադրությունը: 

- Այնպես չէ, թե չեմ հետաքրքրվել, բայց ես կարծես մշտապես սպառվում եմ իմ 

աշխատանքից: 

- Դու միշտ էլ լուրջ տղա ես եղել՝ կենտրոնացած նպատակներիդ վրա: Կարոտել էի 

քեզ, Փիթե՛ր: 

- Ես էլ քեզ էի կարոտել: 

Մալինայի ժպիտը ճառագայթող էր, ինչպես երկնքում ամպերի միջից ծիկրակող արևը: 

- Այսպիսով, որտե՞ղ է Օսույտոկը: 

- Նա աշխատում էր սաղմոնի պահածոների գործարանում, բայց անցյալ շաբաթ  

գնաց տեսնելու իր ընտանիքին: Կարծում եմ, նա կարոտում է Արկտիկան, 

ազատությունը… նա որսորդ է: 
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Մալինան նայեց Փիթերին: Նրա ժպիտը խունացավ: Դեմքի վշտալի 

արտահայտությունը բնորոշ չէր նրան, այնպես որ Փիթերը հասկացավ, որ ինչ-որ բան այն 

չէր: 

- Իսկ դու ինչո՞ւ չես գնացել նրա հետ: 

- Մենք որոշ խնդիրներ ունեինք… Նա սկսեց խմել: Ես ցանկանում էի նրան  մենակ 

թողնել՝ դուրս բերելու դա նրա համակարգից, բայց իմ տունն այժմ այստեղ է: Անցյալ 

տարի մորս մահից հետո ինձ Տուկտոյակտուկի հետ կապող շատ քիչ բան է մնացել: 

- Ցավակցում եմ, Մալինա՛: 

- Այնպես խաղաղ էր, երբ նա գնաց: Ես մի քանի ամիս վշտացած էի, այնպես որ 

տեղափոխվելը լավ էր… տանն ամեն ինչ իրեն էր հիշեցնում: 

- Արի ավելի ուշ հանդիպենք այստեղ և լրացնենք բաց թողնվածը: Յոթի՞ն: 

- Իհա՛րկե, դա գեղեցիկ շեղում կլինի… հաջողություն: 

Փիթերը նայում էր Մալինայի հետևից: Թվում էր, նա չէր մեծացել:  

Ինուիթ զինվորը երկու տարի է նախապատրաստվում էր, բայց նրա զինակիցներից ոչ 

մեկը չգիտեր, թե ինչ առաքելություն էր իրենց սպասվում: Նրա ստորաբաժանումը 

հիմնականում բաղկացած էր Հեռավոր Արևելքի նախկին Կարմիր բանակի զինվորներից: 

Ճամբար վերադառնալիս Փիթերը տեսավ իր ավագ սպաներից մեկին և պաշտոնական 

ողջույն տվեց նրան: Իվան Կնունյանցն այժմ քառասուներկու տարեկան էր, այս օրերին 

նրա խիտ սև մազերը սպիտակել էին ականջների մոտ՝ կարծես ընդգծելով նրա 

զինվորական ավագության կարգավիճակը: Փիթերի համար ակնհայտ էր, որ իր 

հրամանատարի պարտիզանական մարտական փորձն արժեքավոր էր գաղտնի 

գործողությունների համար, որոնք ձեռնարկվելու էին Հատուկ ուժերի զինվորների 

կողմից: 

Փիթերը գիտեր՝ Կնունյանցը «Բարբարոսա» գործողությունից հետո ճամփորդել էր 

Կովկաս՝ անելու այն ամենն, ինչ կարող էր իր հայրենի երկրի պաշտպանության համար: 

Սկզբում Փիթերի համար տարօրինակ էր տեսնել աշխարհի մյուս ծայրից եկած ավագ 

սպային կարգադրություններ տալիս: Նա մտածեց, որ Կնունյանցը կնախընտրեր մնալ 

Հայաստանում, սակայն նրա հրամանատար մարշալ Բաղրամյանը հրամայել էր նրան 

գնալ Բրիտանական Պաղեստին:  

Եթե Կովկասից հեռանալը դժվար էր, ապա Բրիտանական վտարանդի 

կառավարությունը Կնունյանցին տվեց ավելի բարդ առաջադրանք՝ գնալ Կանադա՝ 

անձամբ վերապատրաստելու Հատուկ ուժերին, իսկ Մոնթգոմերին էլ պետք է ապահովեր 

մարտունակ զորքեր և նոր զենքեր: Չերչիլը մեծ ներուժ էր տեսնում Կնունյանցի մեջ, քանի 

որ նա կարող էր  Կանադայում վերապատրաստվող ստորաբաժանումներին այդքան 

կարևոր մարտական հմտություններ փոխանցել: Կնունյանցն արժեքավոր 

տեղեկություններ էր տրամադրել Կովկասում պարտիզանական դիմադրության առջև 

ծառացած խնդիրների մասին: Նա նկարագրել էր զառիթափ լեռնային շրջաններում 
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մատակարարման գործի բարդ ընթացքը, երբ արահետներն անընդհատ գտնվում 

Լյուֆտվաֆեի հարձակման տակ: Փիթերը շատ բան չգիտեր Վրաստանի և Հայաստանի 

մասին, բայց լսել էր, որ այնտեղ կատաղի մարտիկներ էին պատրաստում, ինչպիսին  

վրացի ռազմիկ կապիտան Վալերիան Տևզաձեն էր: Ըստ էության, նա կապող օղակ էր 

դիմադրության և նոր մարտական ստորաբաժանումների միջև: 

- Լեյտենանտ Քափիկ, ինչպե՞ս է ընթանում Ձեր դասակի ձևավորումը: 

- Նրանք պատրաստ են, պարո՛ն: Իրականում նրանք արդեն ամիսներ է, ինչ 

պատրաստ են: 

- Ոչ ոք իսկապես չի կարող պատրաստ լինել նրան, ինչին դիմակայում ենք, 

լեյտենա՛նտ: Թշնամին անողոք է, և առաջին անգամ մարտին դիմակայելու ցնցումը չի 

կարելի թերագնահատել: 

- Այո, պարո՛ն: 

Նա խոսելիս հետևում էր Փիթերի արձագանքին՝ հանգիստ, ծանրակշիռ և լուրջ 

մարդու՝ օժտված լավ առաջնորդ լինելու հատկանիշներով: 

- Լեյտենա՛նտ, եթե հարցնեք ինձ, կասեմ, որ քաջությունն ընդամենը  մի կրծքանշան 

է, որով բանակում սքողում ենք պատերազմի սարսափը: Իրականում մարտի թեժ պահին 

ոչ ոք չի մտածում խիզախության մասին . դա թշնամուն սպանելն է կամ սպանված 

լինելը…, գոյատևման բնազդ: 

- Հասկանում եմ գեներալ-մայոր: Լուր ունե՞ք Կովկասից: Արդյո՞ք մատակարարումը 

հաջողվել է: 

- Լեյտենանտ, առաջին պարագաները ապրիլին հասել են Վրաստան, Թբիլիսի, բայց 

մենք այդ մասին միայն երեկ ենք իմացել: Ութ շաբաթ է պահանջվել հաղորդագրությունը 

ստանալու համար: 

- Դա երկար ժամանակ է մատակարարման համար, պարո՛ն: 

- Ժամանակի մեծ մասը ծախսվում է Իրաքից ցամաքով տեղափոխման վրա: Գոնե 

այժմ մենք կարող ենք Կանադայից նավերով օգնություն ուղարկել Խաղաղ օվկիանոսով՝ 

ճապոնացիներին Սանտա Կատալինայի ճակատամարտում պարտության մատնելուց 

հետո: 

- Պետք է որ լավ զգաք՝ իմանալով, որ Ձեր ջանքերն օգնում են նրանց, պարոն: 

- Իհա՛րկե, լեյտենանտ, բայց ես կգերադասեի, հնարավորության դեպքում, անձամբ 

անել դա Կովկասում: Ամեն դեպքում մենք շատ շուտով պայքարի մեջ կմտնենք Առանցքի 

երկրների հետ: Իշխանությունները կարծես թե ուզում են մեզ գործի դնել ավելի քան մեկ 

տարի այստեղ լինելուց հետո: 

- Ես շատ եմ ուզում փորձել իմ ռուսերենը: Այն սկսում էր մի փոքր ժանգոտել Նյու 

Յորքում: 

- Ես հասկացա, որ Դուք պրոֆեսո՞ր եք եղել Նյու Յորքում: 
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- Ահ, ես պարզապես դոցենտ եմ եղել, պարոն… Ես ուսումնասիրում էի Ասիայից 

Բերինգի նեղուցով Ալյասկա եկած  նախնադարյան մարդկանց կապերը: 

- Նրանք քո նախնիներն են եղե՞լ: 

- Ո՛չ, պարոն, մերոնք ավելի ուշ են եկել, Սիբիրից, որքանով կարելի է դատել: Ես 

ուսումնասիրում էի, թե ինչպես են մարդիկ և նրանց մշակույթը զարգացել այդ ժամանակ: 

- Դե, երևում է շուտով Դուք կարող եք ուսումնասիրել ձեր առարկան մոտիկից և 

անձնապես: Դասվիդանիյա լեյտենանտ: 

- Դասվիդանիյա գեներալ-մայոր: 

Փիթերն ուրախ էր Կանադա վերադառնալու համար՝ այստեղ ընդարձակ էին 

տարածքներն ու մաքուր էր օդը, բայց նա կարոտել էր Աբրահամի և Նդայայի 

ընկերակցությանը: Հետաքրքիր էր, որ նա նույնիսկ կարոտել էր Նյու Յորքի եռուզեռին ու 

իրարանցմանը: Վերջին մի քանի օրերի ընթացքում Մալինայի հետ հանդիպուպմները 

հաճելիորեն շեղում էին այդ մտքերից, և նրա հիշողությունները տանում դեպի 

Տուկտոյակտուկում անցած մանկությունը: Նրանք ժամերով   խոսում էին Արկտիկայում 

ապրած տարիների մասին, բայց այսօր նրանք իրենց տան մասին չէին խոսելու: 

- Պրիվետ Փիթե՛ր: 

- Պրիվետ Մալինա՛, կակ դելա: 

- Խարաշո, սպասիբո, - պատասխանեց Մալինան:  

Փիթերի դեմքի տխուր արտահայտությունը մատնում էր, որ ինչ-որ բան այն չէր: 

Մալինան սևեռուն նայեց նրա աչքերին և տեսավ նույն արտահայտությունը, ինչ տարիներ 

առաջ Արկտիկայում: Նրա սիրտը վախ ընկավ: 

- Մենք հեռանում ենք: 

- Փիթե՛ր, ի՞նչ նկատի ունես: Դու պետք է մեկնե՞ս: 

- Մեզ ասացին, որ տեղափոխվում ենք առաջնային բազաներ, ամառ է: 

- Ո՞ւր եք գնում: 

- Նրանք չեն ասել ուր… գաղտնիք է, աշխատելու թշնամու թիկունքում: Ես քեզ 

նույնիսկ սա չպետք է ասեի: 

- Օհ…, ուրեմն նորից հրաժե՞շտ պետք է տամ: 

- Հրաշալի էր քեզ կրկին տեսնելն այս վերջին շաբաթների ընթացքում, Մալինա՛, 

բայց ես վաղը գնում եմ: Պետք է նաև զանգեմ Նդայային և Աբրահամին՝ նրանց էլ 

տեղեկացնելու… ներիր: 

- Կարծում եմ՝ այսպես ավելի լավ է, - ասաց Մալինան հնազանդ տոնով: 

Փիթերը մի փոքր զարմացավ Մալինայի արձագանքից: 

- Օ՜հ… 

- Օսույտոկը հեռագրել է՝ ասելով, որ ամսվա վերջին վերադառնում է Վանկուվեր: 

Համոզված չեմ, թե ինչպես դեպքերը կզարգանան, սակայն, կարծում եմ, մենք պետք է 

փորձենք… 
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Մալինայի ձայնը խզվեց: Հետո նրա ժպիտը վերադարձավ, թեև այս անգամ այն 

չարաճճի ժպիտ էր: 

- Այսպիսով, մենք միայն մեկ գիշեր ունե՞նք: 

- Այո՛, վաղը կեսօրին մեկնում ենք նավով: 

- Դե,՛ արի դարձնենք այն անմոռանալի գիշեր: 

Մալինան համբուրեց Փիթերին, ինչպես երբևէ չէր համբուրել նախկինում՝ կրքոտ: 

Փիթերը ներքուստ մի փոքր զարմացավ, սակայն ըմբոշխնեց երանության ակնթարթները և 

պատասխանեց համբույրին: Մալինան, աչքերը փակ, շրթունքներն ավելի լայն բացեց և 

լեզուն թեթև թեքելով սկսեց շոյել Փիթերի լեզուն: Նրա ջերմ ու խոնավ այս ներխուժումը 

նրբորեն ընդարմեցնում էր Փիթերի ողջ մարմինը: Վերջինս պատասխանեց Մալինայի 

լեզվային փաղաքշանքին. այդ պահին աշխարհը կարծես անշարժացել էր, ամեն ինչ կանգ 

էր առել, Փիթերը լոկ ձգտում էր հնարավորինս երկար պահել միմյանց շուրթերի 

գրկախառնումը և վայելել այն:  

Փիթերն իր իսկ վրա զարմացած էր: Հանուն աշխատանքի նա տարիներ շարունակ 

անտեսել էր հակառակ սեռին առնչվող հաճույքները: Այժմ նա հասկացավ իր մարդկային 

կարիքների խորությունը, սակայն միևնույն պահին բախվեց իրականությանը. իր կրքի 

առարկան ամուսնացած էր, և նրանք կարող էին միասին լինել միայն մեկ օր: Ու թեև 

գիտեր, որ իր արարքը սխալ էր, սակայն անասելի հաճույքի ուժը նրան մի ակնթարթում 

մոռացնել տվեց բարոյականության, ճշտի և սխալի վերաբերյալ ունեցած իր բոլոր 

նկատառումները:  

Նրանք մի քանի րոպե պետք է սպասեին մինչ Մալինայի փոքր տնակը գնալը, որը 

բարեբախտաբար հեռու էր թաքնված հարցասեր աչքերից՝ Վանկուվերի այգու եզրի 

ծառաշարքի հետևում: Ամաչելու կարիք չկար. թվում էր՝ բոլոր զինծառայողներն ու նրանց 

աղջիկները փորձում էին միասին առավելագույնը քաղել իրենց վերջին գիշերից: 

Փիթերը, գլուխը Մալինայի ազդրերի միջև դրած, թույլ շնչում էր նրա մաշկի հաճելի 

բույրը: Նրա մարմնի փափկության զգացումն ասես երազ լիներ, արգելված պտուղ: 

Մալինան ցնցվեց, և Փիթերն ինքն իր համար անճանաչելի դարձավ մի պահ. մի 

կենդանական կիրք համակեց նրա բնազդները: 

Փիթերն ինքն իր դեմ պայքարի մեջ էր: Նա ցանկանում էր ցրել իրենից 

բանականության մղումը, չկենտրոնանալ իր գործողությունների վրա, չգիտակցել բնազդի 

թելադրանքի և ներքին ձայնի հակադրությունը: Նա պայքարում էր:  

«Մենք այլևս չենք հանդիպի միմյանց այս կերպ», - մտածեց Փիթերը: 

Կրքոտ գայթակղության մառախուղի միջով ուսումնասիրությունն այն արվեստը չէր, 

որում գիտակ էր նա: Մալինայի շարժումների ռիթմին համընթաց Փիթերը ետ էր 

կորացնում իր մեջքը. քրտինքը կաթում էր նրա ճակատից: Այդ օրը Մալինան և Փիթերն 

անցկացրին իրենց համատեղ առաջին և վերջին գիշերը: 

- Օ՜, ո՛չ, Փիթեր, ահավոր տեսք ունես, - չարաճճիորեն ժպտաց Մալինան: 
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- Դա պատահում է, երբ բավականաչափ չես քնում: Գրո՛ղը տանի, դու հիանալի 

էիր… 

- Դու էլ վատը չէիր: 

Երազային ժամերն անցան: Մոտալուտ հրաժեշտը տակնուվրա արեց Փիթերի 

զգացմունքները: Փիթերն ընկճված էր: Առաջին անգամ իր կյանքում նա  մարդկային 

այդօրինակ խորը կապի կարիքը զգաց: Արգելված պտուղը փոխեց նրա 

ինքնաճանաչողությունը: Վերջին տեսարանը Մալինայի օդային համբույրն էր՝ տնակի 

դուռը փակելիս: 

Բրիտանական վտարանդի կառավարությունը Օտտավայում շաբաթներ առաջ 

որոշեց, որ ճիշտ ժամանակն է Կնունյանցին ուղարկելու Կովկաս՝ իր նպաստը բերելու 

այնտեղ ծավալվող դիմադրությանը: Նրա ջոկատների կողմից կովկասյան ռազմական 

խմբավորումներին տրվելիք հատուկ ուսուցումը վճռական նշանակություն կարող էր 

ունենալ, բայց դա նաև վտանգավոր հանձնառություն էր: Կնունյանցը և նրա՝ 

հիմնականում ռուսախոս տղամարդկանցից բաղկացած 12000 հոգանոց դիվիզիան բարձր 

մակարդակով վերապատրաստվել էին հատուկ գործողությունների համար որպես 

դեսանտայիններ՝ բրիտանական միավորումների օրինակով ձևավորված: Վաթսուն 

վաշտերի, ներառյալ Փիթերի երկու հարյուր զինվորների, առաջադրանքի վայրը դեռևս 

հայտնի չէր նույնիսկ այնժամ, երբ նրանք բարձրացան քաղաքացիական մեծ նավի 

տախտակամածը: Այն ուղղվեց հյուսիս՝ դեպի Ալյասկա: 

Ի հակադրություն Ալյասկայի արկտիկական պայմանների՝ Նդայան և Աբրահամը մեկ 

այլ խիստ արտասովոր եղանակ էին զգում Ամերիկաներում՝ Հարավային Ամերիկայի 

հսկայական արևադարձային գոտիները: Տասնհինգ տարի առաջ ամերիկացի Ջիմմի Էնջլը 

թռել էր Հարավային Ամերիկայի վեր խոյացող ջրվեժի վրայով, որ բխում էր հարթագագաթ 

լեռան կամ թեփուիի վրայից, որ բարձրանում էր Վենեսուելայի տոթ ջունգլիների վերևում: 

Աբրահամը կանգնած հիանում էր ջրի բարակ կասկադով, որ թափվում էր  բարձր 

թեփուիից. նա ստիպված էր ձգելու վիզը՝ տեսնելու համար լեռան ամպերի մեջ 

պարուրված գագաթը: Ճակատը սրբելիս քրտնքը լցվեց նրա աչքերը: 

- Այս ինչ շոգ է: Նույնիսկ հարավում ես այսպես չեմ շոգել: 

Նդայան ամուսնուն մի շիշ ջուր փոխանցեց: 

- Ջուր խմիր, սիրելի՛ս: Դու պետք է շարունակ ջուր խմես: 

- Այո, բժիշկ Ջեքսոն: 

- Ինձ դա դուր է գալիս Աբրահամ… լավ է հնչում՝ Նդայա Ջեքսո՛ն: 

Աբրահամը եկել էր որպես կամավոր, սակայն իրականում այդտեղ էր համոզվելու, որ 

այս անգամ ինչ-որ մեկը հոգ է տանում  Նդայայի մասին: Բռնելով կնոջ ձեռքը՝ նկատեց, որ 

վերջինս սևեռուն հայացք էր նետել հեռուն, կարծես կամենում էրլեռան գաղտնիքներն 

իմանալ: Աբրահամի և Նդայայի ուշադրությունը գրավեց փայտյա արկղերի միմյանց 
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բախվելու ձայնը. էքսկուրսավարները բեռնաթափում էին նրանց պաշարները վտակի 

վերն հոսանքներով անցած փոքր նավակից: 

- Զգո՛ւյշ, խնդրում եմ, դրանք լի են գիտական սարքավորումներով, - գոռաց Նդայան: 

Նդայան ուսումնասիրեց ճամբարը, որն իրենից մի քանի վրաններ և արկղերի 

խառնակույտ էր ներկայացնում: Լավ էր, որ գոնե անձրևն այստեղ անդադար չէր, ինչպես 

Ամազոնում: Նդայան լեռան գագաթն ի վեր օրեր շարունակվող ընթացքի դժվարությունը 

փորձում էր հաղթահարել այն ակնկալիքով, որ գագաթին ականատես է լինելու մի 

էկզոտիկ աշխարհի. այդպես էլ եղավ: Նդայան չէր կարողանում չափավորել իր 

ոգևորությունը, ինչը կարծես թե հարիր չէր գիտնականի զուսպ կեցվածքին: 

- Դանդաղ, Նդայա՛, խնդրում եմ, - կանչում էր Աբրահամը, որ փորձում էր հետ 

չմնալ: 

Նա մագլցում էր թեփուիի գագաթամասի քայքայված քարե զանգվածների վրայով: Դա 

երկօրյա տևողության մի դժվար վերելք էր քարերի բնական սանդուղքով խճճված ջունգլիի 

միջով. վերելքի ծանրությունը կապտուկների տեսքով դրոշմվել էին Աբրահամի ծնկներին: 

Թվում էր, թե ողջ օրը կիզող արևը և հեղձուցիչ խոնավությունը կլանում էին 

գիտնականների և  բեռնակիրների ողջ էներգիան: Շրջակայքի կենսաբազմազանությունը 

խանդավառել էր Նդայայի հոգին. նման տեսարան նա նույնիսկ իր երազներում չէր կարող 

երևակայել: 

- Աբրահա՛մ, միթե՞ սա հիասքանչ չէ: Բույսերը ֆանտաստիկ են… և, նայի՛ր այստեղ: 

Այս փոքրիկ սպիտակ խոլորձները գեղեցիկ են, չէ՞: 

- Ես գերադասում եմ կարմիր կենտրոնով բույսը: Թվում է, թե այն կրակի մեջ է: 

- Դա բրոմելիադ է: Իսկ դրա կողքինը մսակեր է: 

- Մսակե՞ր: 

- Այն միս է ուտում: Մի մտահոգվիր, քեզ չէ… միջատներ: Այն կոչվում է սափորիկ: 

- Այո, այն սափորի նման է, այնպես չէ՞: 

- Այս վայրը խաբուսիկ է, ինչ հետաքրքիր է: 

Մառախուղները հաճախ էին պարուրում այս վայրերին բնորոշ բույսերով ծածկված, 

տարօրինակ ձև ունեցող ժայռերով ահարկու բնապատկերը: Մոխրագույն ժայռերն  

ուղղաձիգ արտապատկերվել էին կանաչի ծովում, կվարցիտե քարանձավներում և ջրհոս 

հորերում: Նդայան հիացած էր:  

«Կյանքն իրավ զարմանահրաշ է: Ահա, ես մի աներևակայելի էկզոտիկ վայրում եմ, որ 

երբեք չէի էլ երազի գալ պատերազմի պատճառով»: 

Փլո՛փ: Անձրև սկսեց, այնքան ուժեղ, որ մի քանի վայրկյանի ընթացքում նրանք 

ամբողջովին թրջվեցին: Նդայան գիտեր, որ իր գեղագիտական պահանջների 

բավարարման համար շաբաթներն իսկ չէին բավի, ուստի ձգտում էր որքան կարող էր 

շատ ուսումնասիրություններ կատարել: 
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Նմուշներով արկղերը, որ շարված էին գետանավի տախտակամածին, թեփուիում չորս 

շաբաթվա աշխատանքի արդյունքն էին: Մի քանիսից քաղցր հոտ էր գալիս, մյուսներից էլ 

կանաչ տերևներ ու ճյուղեր էին կախվել: Նդայայի բուսական և կենդանական նմուշները 

նման չէին նախկինում իր տեսածներին: Կային տարօրինակ բույսեր, գույնզգույն գորտեր, 

որ բնիկներն օգտագործում էին իրենց նետերի սուր ծայրերը թունավորելու համար, և այլ 

հետաքրքիր ֆաունա: 

Աբրահամն ու Նդայան ճոճվող պարանով բարձրացան Օրինոկոյի դելտայի մոտ 

կառանած առևտրական նավը՝ Նյու Յորք վերադառնալու համար: Ծովային սառը քամին և 

ալիքների ծոփյունի մեղմ ձայնը, որ բախվում էին նավակողին, Վենեսուելայի խոնավ 

միջավայրից դուրս գալու սպասված նշաններ էին: Կոպիտ փայտյա արկղերը պարանով 

բարձրացվեցին գետանավից, որը մարդկանց լեռներից օվկիանոս էր հասցրել, որտեղ էլ 

նրանց սպասում էր ավելի մեծ, ամերիկյան ծովագնաց բեռնատար նավը: 

Ճամփորդությունից հետո Աբրահամն սպասում էր Հարավային Ամերիկայից դեպի 

քաղաքակրթություն վերադարձին: Հոգնել էր, բայց նրա մեջ վառ էին տպավորվել ջունգլիի 

բազմերանգ գույներն ու էկզոտիկ կենդանիները: Դա մի փոքր նման էր իր նախնիների 

նկարագրած Աֆրիկային, և նա ավելի լավ ընկալեց արևադարձային աշխարհը, որտեղից 

իր կինն էր եկել: 

Նդայան տրորեց իր կարմիր աչքերը, և թուլ տվեց իրեն հորանջել՝ իր վրդովմունքին 

բնորոշ հառաչանքով: Ուշ էր: Օրվա ժամերի մեծ մասը նա աշխատում էր Կոլումբիայի 

համալսարանի լաբորատորիայում: Մեծ, պայծառ լուսավորված սենյակը լի էր 

փորձանոթներով և գիտական սարքավորումներով, որ օգտագործվում էին նախագծի 

համար անհրաժեշտ նյութերը թրմելու և փորձարկելու նպատակով: Տարիների փորձերից 

հետո Նդայան ընտելացել էր հազվադեպ բույսերից ստացված նոր քիմիկատների 

ստուգման ռեժիմին: Նա հագել էր երկար սպիտակ խալաթ, մազերն էլ պոչ էր կապել: 

Տարիներ շարունակ մինչև ուշ գիշեր աշխատելուց հետո այժմ նա ակնոց էր կրում 

կարդալու համար, երբ լարված կարդում էր հետազոտման նյութը: 

«Անիմաստ է: Չգիտեմ, թե ինչպես եմ ասելու Աբրահամին: Ի՞նչն եմ սխալ արել»: 

- Սիրելիս, հոգնած տեսք ունես: 

Աբրահամը բռնել էր Նդայայի ձեռքերը նման երկար աշխաատնքային մի օրից հետո, 

երբ նա տուն մտավ: Նրա դեմքը լարված էր, իսկ աչքերն էլ կարմրել էին հոգնածությունից: 

- Աբրահա՛մ, թեփուիից բերված նյութերը հրաշալի են: Ամենախոստումնալից 

համակցությունները համարյա թե թմրադեղի ազդեցություն են առաջացնում: 

- Եվ, ինչո՞ւմն է բանը: Գիտե՛մ՝ դու շատ երկար ես աշխատել, բայց ես աչքերիդ մեջ 

լարվածություն եմ տեսնում: 

- Մեր փորձի մասնակիցները ընկնում են տրանսի մեջ: Նրանք խոսում են տարբեր 

տեսակի բաների մասին: 

- Ես կարծում էի, որ դա էր քո ուզածը: 
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- Դա խորը քնի նման վիճակ է, Աբրահամ: Փոխանակ կամավորներին ստիպելու 

ճշմարտությունն ասել, իմ փորձարկած դեղերը թվում է առաջացնում են մղձավանջներ և 

այլ տեսիլքներ: Տեղեկատվությունը պարզապես անկապ խոսք է, անհեթեթություն, որ 

նույնիսկ սուբյեկտները չեն կարողանում պատշաճ կերպով վերծանել: Թեև քիմիկատները 

հզոր են, դրանք ճշմարտության դեղեր չեն թվում: Անկեղծ ասած, կարծում եմ փորձերը 

կարող է ձախողվեն: 

Նդայան հյուծված էր, և դա երևում էր նրա կորացած տեսքից: Հարավային Ամերիկա 

ճամփորդությունը հրաշալի էր՝ այնքան շատ բան կար տեսնելու և այնքան շատ նմուշներ: 

Սակայն բոլոր նախնական փորձերը վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում անարդյունք 

էին, և այժմ նրան պատել էր հուսահատության և դատարկության զգացողությունը: 

Միգուցե նրա որոնումները ձախողման էին դատապարտված: 

- Սիրելիս, դու այդքան երկար աշխատել ես, և արդյունքը չի գոհացնում քեզ: Բայց 

դու պետք է համառ լինես, քանզի մոտ ես: Ես զգում եմ դա: 

- Շնորհակալություն Աբրահամ, դու միշտ այնպես դրական ես տրամադրված: 

Ինչպե՞ս են գործերը խանութում, - հարցրեց Նդայան՝ փոխելով թեման: 

- Ուղղակի հրաշալի, սիրելիս… հանրագիտարանի մի շարք եմ վաճառել այսօր: Եթե 

այսպես շարունակվի, ապա ուրբաթ օրը կկարողանամ քեզ ընթրիքի հրավիրել: 

Նդայան նայեց Աբրահամի կարճ սպիտակող մազերին և գրկեց նրան: 

- Գիտեմ, չենք կարող կրկին երիտասարդանալ, և դու էլ կգերադասեիր, որ ես ավելի 

քիչ ժամանակ անցկացնեի լաբորատորիայում, բայց դա իմ կյանքի գործն է: 

- Գիտեմ, սիրելիս: Ես միայն ուզում եմ համոզված լինել, որ դու լավ ես: 

Նդայան ֆիզիկապես լավ էր, բացի իր հոգնածությունից, բայց նրա հոգեվիճակը գրեթե 

հուսահատական էր: Նա նաև անհանգստանում էր Փիթերի համար՝ լսելով նրա մասին 

անմիջապես դեպի Վենեսուելա ճամփորդությունից առաջ: 

- Աստված գիտի՝ որտեղ է Փիթերը: Հուսով եմ՝ նա ապահով է: 

- Համոզված եմ՝ նա լավ է: Փիթերը միշտ էլ նպատակասլաց է եղել, և ինչ նպատակ էլ 

ունենա, հավատում եմ, որ կհասնի: 

- Նա ինձ ասել էր, որ երիտասարդ տարիքում այնքան էլ չի սիրել որսորդությունը: 

- Իմ կարծիքով, ով կարող է փոկ որսալ  և ողջ մնալ Արկտիկայի սառնաշունչ 

եղանակին, ամուր մարտիկ է, անկախ նրանից, թե ինչ է Փիթերն ասում իր մասին: 

Նյու Յորքից դեպի արևելք հորիզոնում շողացող արևածագը ստիպեց Քոնսոլիդեյթիդ 

Կատալինա պարեկային ռմբակոծիչի օդաչուին աչքերը թարթել: Նա արդեն մի քանի ժամ 

մթնով թռչում էր սառը Ատլանտյան օվկիանոսի վրայով՝ գերմանական Յու-բոաթ 

սուզանավերին վերահսկելով: 

- Կատակո՞ւմ ես…, ի՞նչ է, - հարցրեց ռադիո օպերատորը: 

- Դա անիծյալ թշնամու «հարթ վերնամաս» է… ավիակիր, - բացականչեց երկրորդ 

օդաչուն թերահավատ տոնով: 
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Օդաչուն համոզված չէր: 

- Ի՞նչ գիտես, որ մեզանից մեկը չէ: 

- Մենք երկու ավիակիր ունենք Ատլանտյան օվկիանոսում, և դրանցից ոչ մեկն էլ 

նացիստական անիծյալ սվաստիկայով դրոշը չունի, ինչպես սա: 

- Ես երբեք չեմ լսել գերմանական ավիակրի գոյության մասին, իսկ դո՞ւ, - հարցրեց 

ռադիո օպերատորը: 

- Ուշադրություն մի դարձրու դրան, - կտրուկ պատասխանեց նավապետը, որի 

ածիլված կզակին վեց ժամվա պարեկային թռիչքից հետո աճել էին կոշտ մազերը: - 

Կապվի՛ր բազայի հետ և ասա՛, թե ինչ ենք տեսնում: 

Այս պարեկային թռիչքն անշուշտ կնմանվեր նախորդ բոլոր երկար ու ձանձալի 

թռիչքներին, եթե չլիներայս ավիակրի անակնկալ հայտնվելը: Երբ կտրուկ շրջադարձով 

փոխեց Կատալինայի ուղղությունը, ներքին ռադիոկապը կրկին ճարճատեց: 

- Ավիակրի տախտակամածին ես ոչ մի օդանավ չեմ տեսնում, - նկատեց երկրորդ 

օդաչուն: 

- Միգուցե նրանք պատրաստ չեն: Մենք ավելի քան հինգ հարյուր մղոն դեպի արևելք 

հեռու ենք Վիրջինիայի մեր բազայից: 

- Գրո՛ղը տանի, ինչ ես կարծում, մենք ի՞նչ պետք է անենք, նավապետ, - հարցրեց 

երկրորդ օդաչուն: 

- Հաստատի՛ր մեր սպառազինությունը, - հրամայեց նավապետը, որ փոքր-ինչ այլ 

կերպ էր խոսում՝ բերանի ծայրով բռնելով չվառված սիգարը : 

- Մենք միայն խորքային ռումբեր ունենք սուզանավերի համար: Կարծում եմ՝ 

ավիակիր խորտակելու համար պիտանի չեն… 

- Համոզվա՛ծ եմ, պիտանի են: Սահմանել նրանց համար նվազագույն խորություն: 

Օդաչուն Կատալինան ուղղորդեց դեպի ուղղաձիգ վայրէջք արևելքից՝ թաքնվելով 

արևից եկող պայծառ լույսի մեջ և դանդաղորեն վեր խոյանալով հորիզոնից: 

- Արի՛ Հիտլերին մի հարված հասցնենք, - գոռաց ռադիո օպերատորը: 

- Այո, եկե՛ք ցույց տանք, որ չի կարելի խաղալ Ամերիկայի հետ… 

- Տղանե՛ր, ինքն է որ կա: Ես հպարտ եմ ձեզնով: 

Գրաֆ Ցեպելինի մոխրագույն ներկած կամրջակին գրոս-ադմիրալ Կարլ Դյոնիցը 

ռադարի զեկույցից արդեն տեղյակ էր Կատալինայի մոտենալու մասին: Ավիակիրն ուներ 

սպառազինության գոտի մինչև ջրագիծը և հաստ զրահապատ տախտակամած, այնպես 

որ Դյոնիցը չէր երկյուղում մեկ օդանավի կողմից հասցվելիք վնասից: Այնուամենայնիվ, 

նա ստուգեց՝ համոզվելու համար, որ երկու Սվոլոու ռեակտիվ կործանիչներն ապահովում 

էին օդային ծածկույթը. ավիակիրն ուներ իր սեփական Յու-բոաթ գայլերի ոհմակը, ինչպես 

և ուղեկցող հածանավեր՝ թշնամու նավերից պաշտպանվելու համար: 

- Ոչնչացրե՛ք դրան, - հրամայեց Դյոնիցը: 
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Դյոնիցը անձամբ էր ղեկավարում հարձակումը Միացյալ Նահանգների վրա՝ 

ցուցադրելու համար Կրիգսմարինի արժեքը Հիտլերին: Արքայական նավատորմի կողմից 

գերմանական ռազմանավ Բիսմարկը խորտակելուց հետո Ֆյուրերը խուսափում էր 

աջակցել մեծ նավերի շինարարությանը: Սինգապուրի մոտ ճապոնացիների օդային 

ուժերի կողմից բրիտանական Ֆորս Զեթ-ի վրա հարձակումից հետո Դյոնիցը համոզեց 

Հիտլերին վերսկսել ավիակրի նախագիծը, որը թույլ կտար նացիստներին Ատլանտյան 

օվկիանոսի երկայնքով մեկ օդային հարվածներ հասցնել Միացյալ Նահանգներին: 

Կատալինայի գնդացրորդը կյանքում առաջին անգամ տեսավ Սվոլոուի գրոհելը, ժամը 

6-ի ուղղությամբ. դա իր  կյանքի վերջին ակնթարթն էր: Արկերը պատռեցին գրոհի 

պատրաստվող օդանավի պոչը: Սվոլոուն փայլատակեց իր զոհի կողքով ավելի քան 

կրկնակի արագությամբ: Կատալինայի օդաչուն պայքարում էր իր ղեկավարման 

վահանակի հետ, քանզի օդանավը  կտոր-կտոր կլիներ՝ հասնելով ԱԵՉ-ին՝ «երբեք 

չգերազանցել» արագությանը: Կրակի սուր հոտը լցվեց օդաչուի խցիկը, իսկ գոտային 

մասի գնդացրորդներից մեկն էլ գոռաց, որ վիրավոր է: Օդաչուն գիտեր, որ  օդանավի 

վերջը եկել էր, ուստի վճռեց հնարավոր ամեն ինչ անել ավիակրին լուրջ վնաս հասցնելու 

համար: 

- Սատանան տանի, ի՞նչ է այս հիմարն անում, - քրթմնջաց Դյոնիցը՝ նայելով 

մոտեցող Կատալինային: 

Ավիակրի տախտակամածի երկայնքով թռչելիս արձակվեցին խորքային ռումբերը. 

թմբուկանման տակառներն աղմուկով նավից դուրս գլորվեցին: Երբ օդաչուն փորձում էր 

կառավարման ծանր վահանակը գործի դնելով բարձրություն հավաքել, Կատալինան 

դաժանորեն վնասվեց զենիթային կրակահերթից և բաժանվեց մասերի: Խորքային 

ռումբերը պայթեցին անմիջապես ջրին բախվելուց հետո՝ միայն թեթևակի վնաս 

հասցնելով ավիակրի նավախելին և մի կողմ շպրտելով նացիստական դրոշը: 

Մեծ արագությամբ ամերիկյան ափին էին մոտենում չղջիկներ հիշեցնող սև, տգեղ 

թռչող պատկերներ. երևում էր, որ յուրայիններ չեն: Անծանոթ ու անկոչ օդանավերի 

տորմիղն ինչ որ կերպ խուսափել էր ռադիոտեղորոշիչներից: Հորթեն Հո 299 «թռչող թև» 

կոչվող ռեակտիվ ռմբակոծիչները աշխարհի առաջին անտեսանելի օդանավերն էին: 

Նրանց՝ տասնվեց մետրանոց բացվածք ապահովող թևերը շարժական կոնստրուկցիոն 

մեթոդներով հատուկ ձևափոխվել էին՝ տեղավորվելու համար Գրաֆ Ցեպելինի 

վերելակների մեջ: Հակաօդային պաշտպանության համակարգը չէր կարող տեղորոշել 

նրանց առավոտյան աղջամուղջին, ուստի նրանք ամերիկյան ափին մոտեցան հենց այն 

ժամանակ, երբ լույսը բացվելուն դեռ կես ժամ կար. դա ամենահարմար ժամանակն էր: 

Ռմբակոծիչները հայտնվել էին իրենց պաշտպանող, ուղեկցող կործանիչների 

դիապազոնից դուրս, բայց նրանք օգնության կարիք չունեին: Հո 229-ի մոտ 1000կմ/ժ 

արագությունը մոտ 300 կմ/ժ ավելի արագ էր, քան ամերիկյան Պ-51 Մուստանգինը, և 

կործանիչները միևնույն է, չէին կարող հեշտությամբ տեղորոշել ռմբակոծիչներին: Հո 229-



 

 

362 

ները ցածր բարձրությամբ թռան մինչև Պոտոմակ գետի դելտան Վաշինգտոն Դի Սիի 

ուղղությամբ՝ թողնելով ռեակտիվ գոլորշու հետք: Բաժանվելով փոքր խմբերի՝ նրանցից 

յուրաքանչյուրը թռավ իր համար սահմանված նպատակակետի ուղղությամբ: 

Սև արարածները իբրև զոհ փնտրող չղջիկներ մութ երկնքից լցվեցին ԱՄՆ-ի օդային 

տարածքը:  

Տասնյակ Հո 229-ները վեր բարձրացան՝ ազատվելով իրենց ռումբերի ծանրությունից, 

կրակե գնդեր ուղարկելով դեպի երկինք, ասես գորգապատեցին երկրի մայրաքաղաքը 

հենց Ամերիկայի անկախության օրը, ինչպես որ ծրագրվել էր: Կառավարական 

շինությունները թափահարվեցին ցնցումից, որ արձագանքվելով անցավ Միացյալ 

Նահանգների այս հայտնի սպիտակ պատկերակներով: Երբ թշնամական հարձակման 

լուրը հրդեհի նման ռադիոյով տարածվեց, տոնակատարության փոխարեն երկրում ծայր 

առավ խուճապահար իրարանցումը: 

Երբ անտեսանելի ռմբակոծիչները մեկը մյուսի հետևից ապահով վայրէջք կատարեցին 

Գրաֆ Ցեպելինի տախտակամածին, Դյոնիցը գոտեպնդվեց. նա պատրաստ էր կրկնել 

հարվածը: Միացյալ Նահանգներին տրվել էր սարսափելի և նվաստացուցիչ դաս: 

Պատերազմը վերջապես կընդգրկի նաև ամերիկյան մայրցամաքը: Ամերիկյան ողջ 

նավատորմը որսի դուրս կգա իր դեմ, քանզի կործանվածԿատալինան հասցրել էր 

զեկուցել գերմանական ավիակրի մասին: 

«Ափսոս», - մտածեց նա: - «Մենք կարող էինք մեկ շաբաթ մնալ այստեղ, եթե աննկատ 

մնայինք, և հարվածեինք Նյու Յորքին, Բոստոնին, ինչպես նաև Ֆիլադելֆիային»: 

Գրաֆ Ցեպելինն ուղղություն վերցրեց դեպի արևելք, դեպի ապահով ջրեր՝ բարձր 

երկնքում այժմ արդեն շողացող արևի ուղղությամբ: 
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ԳԼՈՒԽ 27: ԴՅՈՒԼԻԹԼԻ ԱՐՇԱՎԱՆՔԸ 

Նախագահ Հարրի Թրումենը դիտում էր գերմանական օդային հարձակումից 

առաջացած քաոսային խառնաշփոթը: Չնայած իրեն զսպելու ճիգերին՝ գերմանացիների 

հանդուգն ու անակնկալ ռազմական գործողությունից համակած անսահման ցասումը 

կնճիռներ էր ակոսել նրա դեմքին: Վարդերի այգում կանգնած՝ նա  տեսել էր, թե ինչպես էր 

գերմանական ռումբը պայթել՝ ավերելով Սպիտակ տան  նստավայրի ողջ արևելյան մասը՝ 

Արևելյան թևը: Կոկիկ էտված կարմիր, դեղին և սպիտակ վարդերի թմբերը, որ 

շրջապատված էին քաղցրահոտ ուրցի հաստ շերտով, անկարող էին չեզոքացնել  հրդեհի 

սուր հոտն ու փոշին, որ սփռված էին ամենուրեք: Բժիշկներն ու զինվորականները վազում 

էին շուրջբոլորը. երբեմնի անաղմուկ ու հանգիստ նախագահական ապաստարանն 

անսովոր քաոսային եռուզեռի մեջ էր: 

Թրումենը գիտակցում էր, որ վերջին իրադարձությունը Միացյալ Նահանգներին 

պատերազմի մեջ ավելի խորը ներքաշող մարտահրավեր էր: Անմիջապես Միացյալ 

Նահանգներին պատկանող տարածքների վրա Առանցքի երկրների նախորդ 

հարձակումները, ինչպես ճապոնացիներինը Կալիֆորնիայի ջրերում, այդ երկրների 

կողմից ստիպողական հակահարվածներ էին՝ պատասխան դաշնակիցների կողմից 

սաստկացող ճնշումների: Այդ հարձակումները գնդասեղի խայթոցների էին նման, թեև 

դրանցից վերջինը՝ Կալիֆորնիայի վրա, այլ ուժգնություն ու ազդեցություն ուներ: Այդ 

անգամ ոչ միայն շատ մարդիկ զոհվեցին, և Միացյալ Նահանգներն էլ լուրջ վնասներ կրեց, 

այլև հարձակումն ի ցույց դրեց թշնամու հարձակողական նոր տեխնոլոգիան, որի առջև 

դաշնակիցների պաշտպանական համակարգերը փաստորեն անզոր էին: Դա հատկապես 

մտահոգիչ էր գիտատեխնիկական հեղափոխության առաջամարտիկ հանդիսացող ԱՄՆ-

ի համար, որ հպարտությամբ աշխարհին էր ցուցադրում իր գիտական մտքի 

արդյունքները: Մի պահ Թրումենն իսկապես իր մաշկին զգաց լոնդոնցիների ապրած 

անօգնականության և վախի զգացումները, երբ նրանց քաղաքը հրետակոծում էին Վի-1 

թևավոր հրթիռներն ու Վի-2 հրթիռները: 

Հարձակումից նախագահը ողջ էր մնացել միայն այն պատճառով, որ արագորեն 

գնացել էր Սպիտակ տան ստորգետնյա բունկերը, երբ առաջին պայթյունից բառացիորեն 

մի քանի վայրկյան առաջ հնչել էին առաջին օդային ազդանշանները: Սպիտակ տան 

Արևմտյան թևը միայն թեթև վնասվածքներ էր կրել, բայց նախագահի սիրտը կծկվեց, երբ 

իմացավ, որ երկրի Ռազմական գլխավոր շտաբը և Կապիտոլիումի շենքը՝ Կոնգրեսի 

նստավայրը, ընկել էին թշնամու ուղիղ հարվածի տակ: 

- Քանի՞ հոգի ենք կորցրել Պենտագոնում, Ջո՛րջ: 
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- Մենք շատ լավ մարդիկ ենք կորցրել… Մոտ երկու հազար, համաձայն առաջին 

զեկույցի, պարո՛ն նախագահ, - ցնցվելով պատասխանեց պետքարտուղար գեներալ Ջորջ 

Մարշալը: 

- Օ՜, Աստված ի՛մ, այդքա՞ն շատ: 

- Պարո՛ն նախագահ, մենք ունենք Կատալինայի զեկույցը նացիստական ավիակրի 

մասին, սակայն չգիտենք, արդյոք… կամ երբ նրանք կարող են կրկին հարվածել: Մեր 

կարծիքով, Ձեզ համար անապահով է այստեղ՝ Սպիտակ տանը մնալը: 

Վաթսունութամյա հինգ աստղանի գեներալ Մարշալը վճռակամ, ռազմական բացառիկ 

հմտություններով օժտված առաջնորդ էր, որ բազում անգամներ սեփական օրինակով 

ոգեշնչել էր Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Ֆրանսիայի 

ռազմաճակատներում ծառայած շատ սպաների: Նա մանրակրկիտ կազմակերպչական 

տաղանդ ուներ: Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում Մարշալի՝ որպես 

անձնակազմի ղեկավարի համակարգման ներքո էր տեղի ունեցել ԱՄՆ-ի պատմության 

մեջ զինվորականության քանակական ամենամեծ՝ քառասնապատիկ աճը. այդքանով 

հանդերձ նա պատերազմի ջերմ աջակիցներից չէր: Նա նաև կազմել էր 

հետպատերազմյան Եվրոպայի խաղաղ վերականգնման ծրագրեր, թեև Եվրոպան դեռ չէր 

թոթափել Հիտլերի դժնդակ տիրապետությունը: 

- Գրո՛ղը տանի, իսկ ես կարծում եմ՝ ո՛չ, - կոպիտ հակադարձեց Թրումենը:  

Մարշալը զարմանքի նշույլ իսկ ցույց չտվեց՝ իր զգացմունքներն արտահայտելու 

համար Թրումենի օգտագործած անվայել արտահայտությունների առնչությամբ: 

Նախագահը մեծացել էր Միսուրիի ֆերմայում և ծանր կյանք էր ունեցել Սանտա Էֆ 

երկաթգծում հաշվառու աշխատելու ընթացքում: Բոլորն էին իրազեկ 1918թ.-ի 

պատմությանը՝ նա հայհոյանքների մի տարափ էր տեղացել իր զինակից 

թնդանոթաձիգների վրա, երբ նրանք գերմանացիների ուժգին կրակի տակ էին ընկել, և 

նահանջի ցանկացած միտք անմիջապես մոռացել էր: 

- Այո՛, պարոն նախագահ: Մենք դեռ պատշաճ հակադարձման ծրագիր մշակելու 

կարիք ունենք: 

 Շրջակայքում տիրող դրամատիկ եռուզեռի մեջ Թրումենի աչքը զարնվեց ծխի 

քուլաներից սքողված Վաշինգտոնի հուշարձանին, որը խրոխտ կանգնած, կարծես 

պաշտպանում էր մայրաքաղաքը նրան պատուհասած սարսափից ու խուճապից: 

- Հավաքի՛ր խորհրդատուների արտակարգ նիստ: Թող ներկա լինեն ԿՀՎ-ն, 

ծառայությունների պետերը… և ուղարկիր ինձ մոտ «Մանհեթեն» ծրագրի տղաներին: 

Մենք կհանդիպենք անմիջապես այնտեղ՝ Օվալաձև օֆիսում, - կարգադրեց Թրումենը՝ 

մատնացույց անելով համեմատաբար անվնաս Արևմտյան թևը: - Գրո՛ղը տանի անիծյալ 

Առանցքին. մենք չենք պատրաստվում վախեցած փախչել որևէ մեկից: 

- Այո, պարո՛ն: 
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- Սա ի՜նչ անիծյալ զարթուցիչի զանգ էր, - քրթմնջաց Թրումենը, - ինչպիսի՞ն է 

իրավիճակը Կապիտոլիումում: 

- Բարեբախտաբար, առավոտ կանուխ տեղի ունեցած հարձակումը համեմատաբար  

քիչ կյանքեր է խլել: Այդուհանդերձ, Կապիտոլիումի շենքի գմբեթը ավերվել է: Այնտեղ 

խուճապ ու խառնաշփոթ է… 

- Ես կոչնչացնե՛մ այդ բճերին, որ արեցին այս ամենը: 

Երկու օր անց նախագահ Թրումենի նշանով Բանակի շտաբի ղեկավար 

հիսունութամյա գեներալ Դուայթ Էյզենհաուերն սկսեց նիստը: Օվալաձև օֆիսը թվում էր, 

ինչպես երբեք, լի էր մարդկանցով, որոնք կիսաշրջանաձև կանգնել էին նախագահի 

սեղանի շուրջ: 

- Ա՛յկ, ի՞նչ է կանխատեսվում: Ես ուզում եմ հակահարված տալ նրանց՝ այն 

աստիճան ծանր, որ հասկանան, որ հեշտ թիրախի հետ գործ չունեն : 

«Այկը», ինչպես նա գերադասում էր, որ իրեն դիմեին, սպորտի խելագար էր եղել իր 

երիտասարդության տարիներին, սակայն քսանմեկ տարեկանից դարձել էր կադրային 

զինվորական: Աչքի անցկացնելով շուրջբոլորը նստած գործընկերներին՝ մի պահ կարծես 

առավել խորը գիտակցեց, որ ինքը գերմանական ծագում ունեցող բազմաթիվ 

ամերիկացիներից մեկն էր, որ օգնում էին Դաշնակիցներին իր նախնիների հայրենիքի 

դեմ: 

- Վատ, պարո՛ն նախագահ, սովորականի պես վատ, լավ է, որ գոնե նրանք 

սովորական սպառազինություն օգտագործեցին: 

- Նկատի ունես նրանք միջուկային զենք ունե՞ն: 

- Դեռ ոչ, չունեն: 

- Օպի, որքա՞ն մոտ են նրանք, - հարցրեց Թրումենը: 

Պրոֆեսոր Ռոբերտ Օպենհայմերը նայեց նախագահին և ուղղեց ակնոցները՝ սևեռելով 

իր մտահոգ հայացքը վերջինիս դեմքին: Նա փայլուն գիտակցում էր, որ իրավիճակը 

գնալով լրջանում է, և աշխարհն այժմ կանգնած է աննախադեպ վտանգավոր 

իրադրության շեմին: Նա մի պահ մտաբերեց Հինդի գրվածքը, որից նախկինում մեջբերում 

էր արել, թեև սխալ. 

- Այժմ ես դարձա Մահ՝ աշխարհների կործանիչը… 

Ներքուստ նա մտածում էր, թե իր ղեկավարության ներքո միջուկային զենքի 

ստեղծմամբ մարդկային քաղաքակրթությունն արդյոք չէ՞ր բռնում վերացման ուղին, 

աշխարհը չէ՞ր գնում ստույգ կործանման: Դա խորապես մտահոգիչ էր: 

- Պարոն նախագահ, Հիտլերը կորցրեց ռազմավարական առավելությունը, երբ 

արգելափակեց «Ուրանֆերայն» կոչվող Գերմանիայի միջուկային ծրագիրը 

քառասունականների սկզբին: Նա կրկին չի գործի նույն սխալը… Սակայն մենք գիտենք, 

որ գերմանացիներն ունեն ուրան պարունակող հանքանյութի սահմանափակ քանակ, որ 

ձեռք են բերում հիմնականում Չեխիայի հանրապետության և Եվրոպական Ալպերի փոքր 
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հանքավայրերից: Նա կպահանջի գիտնականներից արագացնել միջուկային զարգացման 

ծրագիրը՝ առկա ռեսուրսներով: Մենք պետք է կանգնեցնենք նրան անկախ ամեն ինչից: 

- Պարոն Ֆերմի՞, - հարցրեց Թրումենը: Էնրիկո Ֆերմին, մի կարճահասակ մարդ, 

որին 1938թ.-ին շնորհվել էր Նոբելյան մրցանակ ֆիզիկայի բնագավառում և այժմ 

միջուկային սպառազինությունների ուսումնասիրմամբ զբաղվող «Մանհեթեն» ծրագրի 

առանցքային դեմքն էր, փոքր-ինչ մտածելով  պատասխանեց: 

- Ըստ իմ աղբյուրների, Օպիի ենթադրությունը ճիշտ է: Բեռլինը և Տոկիոն ներքաշվել 

են միջուկային սպառազինության մրցավազքի մեջ՝ ռեսուրսներ ներդնելով միջուկային 

ֆիզիկայի մեջ: Ես գիտեմ՝ մեր նախկին գործընկերներից մի քանիսն Ավստրիայում 

աշխատում են մի գաղտնի ծրագրի վրա: Նրանք  այնտեղ են տարել բոլոր միջուկային 

ֆիզիկոսներին, ներառյալ խորհրդային լավագույն գիտնական Իգոր Կուրչատովին: 

- Ո՞վ է այդ Կուրչատովը, - հարցրեց Թրումենը՝ նայելով փոխծովակալ Ռոսքոու 

Հիլենքոթերին, Կենտրոնական հետախուզական վարչության առաջին տնօրենին: 

Հիլենքոթերը, որին Թրումենն անձամբ էր առաջ քաշել այդ պաշտոնին, սկզբում 

դժկամություն էր ցուցաբերել՝ ստանձնելու պաշտոնի վիթխարի 

պատասխանատվությունը, սակայն շուտով գերագույն հրամանատարը համոզել էր նրան 

անել այն: Լայն բացված, ծակող աչքերով և մաքուր սափրված կադրային ռազմածովայինը 

վիրավորվել էր Փերլ Հարբորի վրա ճապոնացիների հարձակման ժամանակ: Կտրուկ ու 

խզխզացող հազով մաքրելով կոկորդը՝ Հիլենքոթերը խոսեց. 

- Իգոր Կուրչատովը Ուրալում գտնվող Սիմ կոչվող մի գյուղից է: Նա մասնակցել  է  

խորհրդային առաջին միջուկային արագացուցչի ստեղծման աշխատանքներին: 

Խորհուրդները երբևէ ռումբ ստեղծելու հստակ ծրագիր չեն ունեցել, ինչպես վկայում են 

Կուրչատովի գիտնական գործընկերները, որոնց հաջողվել էր փախչել Ամերիկա 

կոմունիստական մենատիրության հաստատման ժամանակաշրջանում: Կուրչատովն 

ընկել էր գերմանացիների ձեռքը  դեռ 1941թ.-ին Մոսկվայի մոտ՝ Խորհրդային 

Գիտությունների ակադեմիայում, - արտաբերեց Հիլենքոթերը դանդաղ և դեմքի մտածկոտ 

արտահայտությամբ: 

- Տնօրեն, ավստրիական միջուկային այդ լաբորատորիայի մասին ի՞նչ 

տեղեկություններ ունենք մենք, - հարցրեց նախագահը լուրջ տոնով: 

Հիլենքոթերը հանդարտ շարժումով պայուսակից հանեց քարտեզի մի փաթաթուկ: Նա 

զգուշությամբ փռեց այն նախագահի առջև: 

- Դա այստեղ է, - նա մատնանշեց եվրոպական Ալպերի կենտրոնական շրջանը, - ոչ 

այնքան հեռու Զալցբուրգի մոտ գտնվող ուրանի հանքավայրերից: Այն նաև հեռու չէ 

Բերչթեսգադենից, որր հայտնի է նաև «Արծվի բույն» անունով… Բավարական Ալպերի այս 

շրջանում Հիտլերը շատ է սիրում զբոսնել, հատկապես այն ժամանակ, երբ երկրներ 

նվաճելով զբաղված չի լինում: Մեր վերջին տվյալները հաստատում են, որ նրանց 

միջուկային ծրագիրն իրականացվում է այդ օբյեկտում: Կարծում եմ, որ մենք չենք կարող 
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ձեռքներս ծալած նստել, երբ այդ խելագարը միջուկային զենք է ստեղծում և ունակ է 

հասնելու մեր ափերը: 

- Այկ, գրո՛ղը տանի, մենք ինչպե՞ս կարող ենք հարձակվել ձիաբոռի բույնի 

կենտրոնում գտնվող վայրի վրա: 

- Մեր օդային  ռմբակոծիչները և նավատորմը չունեն նման հասանելիություն, 

պարո՛ն նախագահ: 

Մի պահ լռություն տիրեց: Հետնամասից մի բամբ ձայն խզեց լռությունը. 

- Պարոն նախագահ, ես գեներալ-մայոր Դյուլիթլն եմ… 

- Ո՞վ: 

- Դյուլիթլը, սըր: 

- Դյուլիթլ, հը՞: Դուք Էնոլա Գեյի անձնակազմի անդամներից մեկն էիք, այնպես չէ՞… 

Բ-29-ի, որ միջուկային ռումբը գցեց ճապոնացիների վրա Կալիֆորնիայից դուրս: 

- Այո, սը՛ր: 

- Գերազանց աշխատանք էր, գեներալ-մայոր: Այժմ ո՞րն է պլանը: 

- Եթե մենք կարողանանք թեթևացնել նոր Բ-50 Սուփերֆորթրեսները, ապա 

կարծում եմ՝  կունենանք բավականաչափ դիապազոն Կանադայի ամենաարևելյան 

մասից՝ Նյուֆաունդլենդից միակողմանի հարվածներ հասցնելու համար: 

Նախագահ Թրումենը նայեց զարմացած: 

- Միակողմանի՞:  

- Սատանան տանի՛, որտե՞ղ եք վայրէջք կատարելու, - հարցրեց շփոթված 

Հիլենքոթերը: - Մենք Եվրոպայում ապահով դաշտ չունենք, և գերմանական ու իտալական 

նավատորմերն էլ այնտեղ ամենուրեք վերահսկում են ջրային տարածքները: 

- Ես հաշվարկել եմ՝ մենք կարող ենք հասնել միայն մինչև Բրիտանական 

Պաղեստին: Դա միակողմանի 4000 ծովային մղոնի թռիչք է: Բ-50-ի նորմալ դիապազոնը 

միայն 2000 մղոնից մի փոքր է ավել… դա վերադարձն է: 

- Ես չգիտեի, որ Պաղեստինում այդ մեծության որևիցե թռիչքադաշտ կա, - 

տարակուսեց Հիլենքոթերը: 

- Չկա՛: Ես ծրագրել եմ վայրէջք կատարել հարթ ափամերձ տափաստաններում և 

հետ քայլել: 

Բոլորը ծիծաղեցին: Դա հազվադեպ թեթևություն էր հանդիպման ճնշող միջավայրում: 

- Այսպիսով, մենք կարող ենք շարքից հանե՞լ Հիտլերին՝ իր միջուկային օբյեկտով 

հանդերձ: Իսկ Զալցբու՞րգը: Ահավոր անպատվաբեր կլինի նման գեղեցիկ վայրն ավերելը, 

- բացականչեց նախագահը, սակայն անմիջապես հակադարձեց ինքն իրեն՝ գոչելով. - բայց 

ահա տեսե՛ք գերմանացիներն ինչ արեցին Դի Սիի հետ… 

- Օպի՛, կարող ենք արդյո՞ք  կանխարգելիչ հարված հասցնել այդ օբյեկտին, սակայն 

չվնասել Զալցբուրգը: 
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- Այն միայն ութ մղոն է հեռու: Չեմ կարծում, պարոն նախագահ: Որոշ կողմնակի 

վնասվածքներ անպայման կլինեն: 

- Դե ուրեմն թող այդպես լինի: Մենք այլընտրանք ունե՞նք, քան մեր ունեցած 

հետախուզական տեղեկությունների հիման վրա գործողություններ սկսելը, ինչը կարող է 

քաղաքացիական բնակչության շրջանում տասնյակ հազարավոր զոհերի տեղիք տալ:  

Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ այդ անիծյալ ավիակիրը վերադառնա և միջուկային 

ռումբը մեզ վրա նետի: Ինչ-որ մեկը որևէ այլ գաղափար ունի՞: 

Կրկին մի պահ լռություն տիրեց սենյակում: 

- Պարո՛ն նախագահ, մենք կարող ենք օգտագործել սովորական ռումբեր… հատու՛կ 

սովորական ռումբեր, - առաջարկեց Դյուլիթլը: - Խնդիրն այն է, որ մեզ պետք կգան 

հնարավորինս շատ «բունկերի կործանիչներ», բայց քանի որ երկար տարածություն 

հաղթահարելու համար մենք ստիպված ենք ունենալու նաև բավականաչափ վառելիք, 

ապա այստեղ օդանավերի քաշողունակությունը չի բավականացնի: 

Թրումենը տպավորված էր: Ծրագիրն առնվազն սթափության լուրջ նախազգուշացում 

կհաղորդեր գերմանացիներին: 

- Արե՛ք այդպես ուրեմն, բայց ոչ, իհարկե, առաջիկա ամիսներին: Նրանք անպայման 

սպասում են մեր պատասխանին, այնպես որ մենք նրանց անհանգիստ սպասելիքների 

մեջ կպահենք: Մենք միայն մեկ հնարավորություն ունենք մեկ կրակոցով երկու 

նապաստակ սպանելու համար՝ շարքից հանելով այդ միջուկային օբյեկտը և ցուցադրելով 

նրանց, որ մենք լուրջ ենք, - կարգադրեց Թրումենը: 

Թրումենը վերցրեց խոսափողը և խնդրեց իր քարտուղարին միացնել Մեծ 

Բրիտանիայի վարչապետ Ուինսթոն Չերչիլին: Խորհրդականները հենց նոր էին հեռացել 

Օվալաձև գրասենյակից, երբ Թրումենի հեռախոսը զնգաց: 

- Ուինսթո՛ն, մեզ մոտ՝ Դի Սիում ամեն ինչ կարգին է այդ պատահարից հետո: 

- Հարրի՛, մենք լում էինք ռադիոյի հաղորդումները վերջին օրերի ընթացքում քո 

առաջին զանգից հետո: Փառք աստծո, դու ողջ ես: Այժմ ի՞նչ  ռազմավարության ես 

հետամուտ լինելու: 

- Մենք նացիստներին հարվածելու ծրագիր ունենք, բայց ոչ ավիակիրներով՝ նրանք 

հենց դրան էլ սպասում են: Մենք պատրաստվում ենք օգտագործել նոր Բ-50 

ռմբակոծիչները, որոնք միակողմանի թռիչքով կարող են հասնել քո տղաներին՝ 

Բրիտանական Պաղեստինում: Կարո՞ղ ես ընդունելութուն կազմակերպել: 

- Իհա՛րկե, Հարրի, Մոնթին կսպասի ձեր տղաներին: Նպատակակետը նախանշե՞լ 

եք: 

- Այո, կհաղորդենք քեզ արշավանքից անմիջապես առաջ, երբ կարգավորած կլինենք 

լոգիստիկան: 



 

 

369 

- Պարո՛ն նախագահ, Եվրոպայի… իսկապես աշխարհի ապագան կախված է 

մեզանից. Եվրոպան և Ասիան քաղցկեղի նման ճանկած չարիքին լրջորեն դիմակայել է 

պետք: 

- Մենք միգուցե քո գիտնականների աջակցության կարիքն ունենանք  հատուկ 

զենքերի հաջող գործարկման համար… 

- Մենք պատրաստ ենք հնարավորինս աջակցել: 

- Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ: 

- Ցտեսություն, պարոն նախագահ: 

Առաքելության համար վերապատրաստումը սկսվեց սեպտեմբերին մոտ: 

Կալիֆորնիայի կիզիչ արևի տակ փայլող տասնվեց Բ-50 Սուփերֆորթրես օդանավերի 

շարքը Մուրոքի Օդային ուժերի բազայում տպավորիչ տեսք ուներ, ասես երկար արծաթյա 

փամփուշտներ շարված լինեին հարվածելու համար: Նրանք ներկայացնում էին 

օդապտուտակային ինքնաթիռների ավիացիոն տեխնոլոգիայի վերջին խոսքը: 

Ջիմմի Դյուլիթլը նայեց ռմբակոծիչների երկայնքով Ռոջերսի Չոր Լիճ կոչվող փոշոտ 

աղի հարթավայրին, որ շարունակում էր երկար տարածվել իր օդանավերի զբաղեցրած 

ասֆալտապատ տարածքներից անդին: Բարկ օդի ալիքները հարվածում էին նրա 

ճակատին և այտերին. աղի համը զգացվում էր նույնիսկ օդում: Տարօրինակ կարող էր 

թվալ, բայց օդաչուի համար դա եզակի հաճելի մի վայր էր՝ մշտապես կապույտ երկնքով: 

- Աստված իմ, շոգ է: Գուցե լավ է այստեղ վերապատրաստվելն առավել 

նպաստավոր  եղանակային պայմաններում, բայց ես ավելի շատ ուրախ կլինեմ այնժամ, 

երբ հետևում թողնեմ այս տոթ կլիման … 

Մոխավե անապատն իրեն բնորոշ Մահվան հովիտ անունով և «Ջոշուայի ծառեր» 

կոչվող հսկայական յուկաները ձգվում էին լճից անդին՝ դեպի հարավ՝ մինչև դարչնագույն, 

դժվարանցանելի Սան Բերնարդինո լեռները: Զուտ որպես տեսարան՝ կոբալտե կապույտ 

երկնքով ու վառ նարնջագույն մայրամուտով, իսկապես հրաշալի էր, բայց որպես 

կեցության միջավայր մարդու կամ կենդանի արարածի համար, մեղմ ասած դյուրին չէր: 

Դյուլիթլի համար առաջին կարևոր խնդիրը բրիտանական դիզայնի «բունկերի 

կործանիչ» ռումբերը Սուփերֆորթրեսների մեջ տեղադրելն էր: Բ-50-ները կարող էին կրել 

տասներկու տոննա զինամթերք, սակայն վեց օդանավերի կողմից կրվող բրիտանական 

դիզայնի Գրենդ Սլեմ «երկրաշարժ» ռումբը միայն տաս տոննա կշիռ ուներ, դրան 

գումարած  օդանավը պետք է լրացուցիչ վառելիք ունենար՝ անհրաժեշտ տարածքն 

անցնելու համար: Սուփերֆորթրեսը սովորաբար մացառախոզերի նման բեռնավորված էր 

լինում իր տասներեք կես դյույմանոց ավտոմատներով ծանր սպառազինությամբ, սակայն 

Դյուլիթլը օդանավը թերթևացնելու համար դրանց մեծ մասը փոխարինել էր սև 

փայտիկներով: Օդանավերից չորսը կրում էին սադրիչ ռումբեր, որ նախատեսված էին 

կրակե գորգ ստեղծելու համար, իսկ մնացած վեց օդանավերը կրում էին երկու հազար 

կիլոգրամանոց «Դիսնեյ ռումբը»: 
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Այն տարօրինակ էր հնչում, բայց Բրիտանական նավատորմը ոգեշնչվել էր Ուոլթ 

Դիսնեյի «Հաղթանակ օդային ուժերի միջոցով» անիմացիոն ֆիլմից, որ նկարագրում էր 

հրթիռային գործարկման ռումբը: Ֆանտաստիկայի և իրականության  տարօրինակ, բայցև  

իրական զուգակցում հանդիսացող «Դիսնեյ ռումբը» կարող էր պայթել մինչև հինգ մետր 

հաստությամբ ամուր բետոնե թիրախները թափանցելուց հետո. սա հենց այն զենքն էր, որ 

պետք էր Ավստրիայում: Բրիտանացի գիտնականների նորարարության ու 

պատերազմական անհրաժեշտության մահացու մի համադրություն էր սա: 

Հաջորդ երկու ամիսներն անցնելու էին թույլատրելի առավելագույն քաշով 

բեռնավորված ռմբակոծիչների երկարատև թռիչքների փորձերով. օդանավերն ավելի քան 

տասնութ ժամ թռչելու էին լայնատարած անապատների վրայով և վայրէջք էին 

կատարելու անհարթ, վայրէջքի համար չնախատեսված հողածածկի վրա: 

«Կոշտ, աղի հարթավայրն իդեալական է վթարային վայրէջքի փորձարկման համար», - 

մտածում էր Դյուլիթլը: - «Տեսնես մեզնից ինչ-որ մեկը ստիպված կլինի՞ իրական 

արտակարգ վայրէջք կատարել…»: 

Անձնակազմերը, սակայն, լոկ վթարային վայրէջքների չէին նախապատրաստվում: 

Շուտով Դյուլիթլի աչքերին զարնվեց դարերի ընթացքում Կոլորադո գետի գոյացրած 

հսկայական խորը կիրճը: Նա ռմբակոծիչն արագ դեպի ձախ թեքեց՝ տեսնելով կիրճի 

զառիվերի վրայի նարնջագույն, դեղին և կարմիր լեռնային կազմավորումները, այնուհետև 

արագորեն ուղղություն վերցրեց դեպի աջ և շարունակեց ընթացքն իրենից 1500 մետր 

ներքև գտնվող գետի հոսքի ուղղությամբ: Մեծ կանիոնը կատարյալ ուսումնական 

պոլիգոն կարող էր լինել ցածր բարձրությունների վրա և կտրուկ խուսանավումներով 

թռիչքներ իրականացնելու համար: Թևերի քառասուներեք մետրանոց  բացվածք ունեցող 

Սուփերֆորթրես ռմբակոծիչները նախատեսված չէին ցածրադիր թռիչքների համար, բայց 

Դյուլիթլը գիտեր, որ դա անհրաժեշտ էր լինելու: Նա ինքնիրեն մտածում էր, որ նման 

գործողություն պատկերացնելն անգամ զվարճալի էր: 

1949թ.-ի ապրիլի 18-ն այն օրն էր, որին անձնակազմերը վաղուց սպասում էին: 

Եղանակային պայմանները բարենպաստ էին՝ համընթաց քամին կօգներ հեշտությամբ 

կտրել-անցնել Ատլանտյան օվկիանոսը, իսկ Եվրոպական Ալպերում եղանակը պարզ ու 

կայուն էր: Մեկը մյուսի հետևից ծանր բեռնավորված Սուփերֆորթրեսները վայրկյանների 

տարբերությամբ աղմուկով օդ բարձրացան  Նյուֆաունդլենդի թռիչքուղուց՝ հետևում  սև 

ծխի  հետքեր թողնելով իրենց Փրաթ և Ուիթնի յոթանասունմեկ լիտրանոց հսկայական 

շարժիչներից: Թեև ռմբակոծիչները մեծ դժվարությամբ էին բարձրություն հավաքում, 

սակայն այլ ելք չկար, պետք էր անել հնարավորն ու անհնարինը. երեկոյան մարող 

նարնջագույն լույսի ներքո օդանավերը վերջապես անհետացան տեսադաշտից: 

Չնայած բարենպաստ քամուն, Ատլանտյան օվկիանոսի աստղաշատ երկինքն անցնելը 

վեց ժամ տևեց: Այնուհետև օդանավերը սկսեցին «լուռ» թռչել՝ լույսերն անջատած և առանց 

ռադիոկապի, որպեսզի դժվար լիներ իրենց հայտնաբերելը: Ռմբակոծիչներից 
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ակնկալիքները հակասական էին.  ամիսների լարված ջանքերը կա՛մ հաջող արդյունք 

կտար, կա՛մ էլ որևէ անկանխատեսելի պատահար կձախողեր այդ ջանքերը: 

Անձնակազմերի անդամներն ու հրամանատարները շունչները պահել էին. նրանց 

սպասում և հետևում էր ողջ Միացյալ Նահանգները: 

Դյուլիթլի Բ-50-ները արագաշարժ էին՝ ժամում զարգացնելով ավելի քան 600 կմ, 

սակայն  հակառակորդի Սուոլոու ռեակտիվ կործանիչների  արագությունը 50%-ով 

գերազանցում էր նրանցը: Ուստի ամերիկյան օդանավերի առաքելության հաջողությունը 

գերազանցապես առկախվում էր նրանց գործողությունների արագ ու անակնկալ 

կատարումից:  Ռադարներն առաջին անգամ նրանց նկատեցին  ֆրանսիական Բրետանի 

ափի վրայով անցնելիս: Գերմանական հրամանատարությունը շփոթության մեջ էր. 

նրանք ամենևին չէին սպասում մթության մեջ, մթնշաղից անմիջապես առաջ թռչող 

թշնամական օդանավերին: Իրավիճակը պարզելու համար հրամանատարությունը կես 

ժամ շարունակ շփոթված և խելահեղ հեռախոսազանգեր էր կատարում. վերջապես 

հաստատեցին, որ այդ անհայտ ինքնաթիռների շարասյունն իրենցը չէր և ռմբակոծիչների 

առաջն առնելու շտապ հրաման արձակեցին: Իրենց նպատակակետին հասնելու համար 

Դյուլիթլի ռմբակոծիչները դեռևս մեկ ժամ պետք է թռչեին: Ժամացույցի տկտկոցն ավելի 

էր մեծացնում նրա շտապողականությունը: 

Դյուլիթլը թռչում էր Փարիզի վրայով, քաղաք, որ մոտ տասը տարի բռնազավթված էր: 

Քաղաքի  պողոտաների կոկիկ տեսքը կարծես մոռացության էր մատնում 

պատերազմական իրադրությունը, ամեն ինչ ասես կարգին էր: Վաղորդյան 

ճառագայթներն արդեն լուսավորում էին Էյֆելյան աշտարակի փառահեղ մետաղյա 

կամարներն ու սայրը: Հռոմեական պատերազմի աստծո անունով կոչված Չեմփ դը Մարս  

այգում իրենց շներին ման տվող մարդիկ դիտում էին իրենցից տասնմեկ կիլոմետր 

բարձրության վրա ընթացող Սուփերֆորթրեսներից արտացոլվող արևի 

շողարձակումները: 

Շուտով Դյուլիթլի տեսադաշտից անհետացան Էլզասի խաղողի շախմատաձև 

այգիներն ու Սթրասբուրգը՝ փոխարենը նրա տեսադաշտում հայտնվեցին գերմանական 

Բավարիայի զմրուխտյա մարգագետիններն ու մուգ կանաչ անտառները: Բ-50-ների 

անձնակազմերին համակել էր անհանգստությունը. նրանք թշնամու որջում էին: Հարավից 

մոտեցող ռմբակոծիչների շարասյան արձակած սպիտակագույն ծխահետքերը ակոսում 

էին Մյունխենի մթին, մուգ կապույտ երկինքը: Շուտով հայտնվեց չափերով ավելի փոքր 

ինքնաթիռների մեկ այլ խումբ՝ սլանալով ընդդեմ ամերիկյան ռմբակոծիչների: 

Սվոլոուներն իրենց հիսուն միլիմետրանոց ահազդու գնդացիրներով արագորեն 

մոտենում էին: Սուփերֆորթրեսների առջևում Ալպերն էին՝ հսկայական, ատամնավոր ու 

ձնեծածկ, որ ձգվում էին աչքի տեսանելիության սահմանից էլ հեռու: 
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- Ռմբարկուներ, պատրա՛ստ, ութ մղոն է մնում մինչև նպատակակետը, - 

հայտարարեց Դյուլիթլը: - Ձեռքով արեք Արծվի բույնում նախաճաշող Հիտլերին… չգիտեմ, 

արդյոք նա այնտե՞ղ է, թե ոչ, բայց ամեն դեպքում մենք նրան շոու ցույց կտանք: 

- Այո, պարո՛ն: Լավ եղանակ է, ինչպես կանխատեսվել էր: Վեց մղոն, կայուն… 

կայուն… 

Հիտլերն իսկապես իր ապաստարանում էր: Անտառապատ ալպյան միջավայրի 

անդորրը խանգարվեց տասնվեց ինքնաթիռների առավելագույնս արագ տեղաշարժն 

ապահովող՝ քսանութական մխոցներով վաթսունչորս շարժիչների աղմուկից: Ֆյուրերը 

ցնցված էր՝ գլխավերևում տեսնելով այդքան շատ թշնամական ռմբակոծիչներ: Նա մնաց 

դրսում, թեև Գյորինգի կողմից տարհանման զգուշացում էր ստացել: Նա իսկապես 

հավատում էր Երրորդ ռայխի հարատևության մասին իր իսկ հնարած լեգենդին. իր 

ստեղծած կայսրությունը գոյատևելու էր ամենաքիչը հազարամյակներ, ի տարբերություն 

իր նախորդների՝ միջնադարյան Հռոմեական Սրբազան կայսրության և 

նախապատերազմյան Կայզերական Գերմանիայի: Գերմանիայի առաջնորդի դեմքը 

կարմրեց զայրույթից. մեկ րոպե հետո նա կրկին հեռախոսի մոտ էր՝ ապարդյուն  

բացատրություն պահանջելով Գյորինգից: 

Ռմբակոծիչների ներքևում լեռներն էին և դրանք միմյանցից բաժանող հորդահոս 

գետերն ու ձորերը, որոնց երկայնքով աճած եղևնիները կարծես իրար էին կապում 

ձորահովիտների բացատները: Ռմբարկուն նայում էր ստորգետնյա սարքավորումները 

թաքցնող հսկայական բետոնե բունկերների վերնամասին, նա այն ուսումնասիրել էր 

ամիսներով: Ութսունութ միլիմետրանոց զենիթային հրետանու կրակահերթերն ասես 

փոքր լուսարձակումներ լինեին, բայց նրանց արձակած կրակն անմիջապես 

Սուփերֆորթրեսների տակն էր հասնում. զենիթային հրանոթների դիապազոնային 

սահմանին հարում էին նաև հետապնդող Սուոլուները: 

- Ռումբերը բա՛ց թողնել, - գոռաց ռմբարկուն, երբ ինքնաթիռը վեր բարձրացավ՝ 

ազատվելով իր բեռից: Դյուլիթլի ինքնաթիռի երկու կողմերում հակառակ «Վե»-աձև 

դասավորությամբ ընթացող ռմբակոծիչները բաց թողեցին իրենց ռումբերը: 

- Մի-262-ները մոտենում են արագ, - գոռաց պոչային գնդացրորդը: Նա 

ինքնաթիռների մեջ միակն էր փատացի զենքով: Մեծ արագությամբ Սուփերֆորթրեսին 

մոտեցող կործանիչը շարքից հանելու համար գնդացրորդն սկսեց կատաղի կրակ տեղալ 

նրա վրա. ռմբակոծիչի հետագիծը սպիտակին էր տալիս կես մատնաչափ տրամաչափի 

զույգ Բրաունինգ գնդացիրների արձակած կրակի ծխից: 

 Սպիտակ լույսերի մի շարք սլացավ հսկայական ռմբակոծիչի թևի մոտով: Դյուլիթլին 

մոտ թռչող ինքնաթիռը ուղիղ հարված ստացավ իր ձախ կողմում և սկսեց դանդաղորեն 

մաս-մաս լինել՝ կարմիր և նարնջագույն բոցեր արձակող ամեն մի պայթյունի հետ թևի և 

ֆյուզելյաժի մասերը շպրտելով երկնային տարածության մեջ:  

- Թու՛հ… խեղճ տղաներ: 
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Դյուլիթլը և նրա անձնակազմը ռադիոյով լսում էին իրենց գործընկերների վերջին 

ճիչերը: Մեռնողների սրտաճմլիկ աղաղակը մի պահ սարսափահար քարացրել էր 

տղաներին: Սակայն անհրաժեշտ էր սթափվել. առաջադրանքը կատարել էր պետք: 

Կուրչատովի վարորդը մեքենան դանդաղորեն վարում էր ոլորապտույտ 

ճանապարհով, որ տանում էր դեպի միջուկային հետազոտական հաստատությունը: 

«Ավստրիական Ալպերը նման չեն Ուրալյան լեռներին», - թախիծն աչքերում մտածեց 

ռուս գիտնականը: - «Կտրուկ ժայռեր և սուր գագաթներ, այլ ոչ հայրենիքիս կլորավուն 

կանաչ լեռները»:  

Քառասունվեցամյա միջուկային ֆիզիկոսը՝ կզակից կախված ծանր մորուքով և սև 

մազերի մի խիտ խրցով, աշխատավայրը տանող ճանապարհին մտովի իր հայրենի Սիմ 

գյուղի հետ էր: Նա կարոտով հիշեց իր պատանեկության տարիները, Սիմ գետը, 

ընկերներին, հիշեց Ռավիլին՝ չար, սակայն իր հիշողության մեջ միշտ կենսուրախ 

տղային: 

Կուրչատովին խորհրդային նորաստեղծ միջուկային ծրագրի ղեկավարի պաշտոնում 

նախկին արտգործնախարար Վյաչեսլավ Մոլոտովն էր առաջարկել Ստալինին: 

Գերմանացիների կողմից գերեվարվելուց հետո նա ատրճանակի գնդակի սպառնալիքի 

ներքո ստիպված աշխատում էր նացիստների համար, ու թեև գերյալի կարգավիճակում 

թշնամուն ծառայելը խիստ մտատանջում էր նրան, սակայն այլ ելք չուներ. կա՛մ պիտի 

աշխատեր, կա՛մ մեռներ: 

Երբ մեքենան հասավ հաստատության դարպասներին, Կուրչատովը հանկարծ լսեց 

օդային ազդանշանի ծակող ձայնը:  

«Ի՞նչ է կատարվում»: 

Նա առաջ հակվեց դեպի վարորդը և հարցրեց՝ արդյոք դա վարժանքի ազդանշան էր: 

Հազիվ էր արտաբերել հարցը, երբ, կարծես ի պատասխան, մի հրե զանգված լուսավորվեց 

գետինը, և մեքենան ուժգին ցնցվեց: Արագորեն իրար հաջորդող պայթյունների բամբ 

ձայները խլացրեցին նրան: Իսկ երբ Գրենդ Սլեմ և Դիսնեյ ռումբերը խորը մխրճվեցին 

երկաթբետոնի մեջ և պայթեցին միջուկային համալիրի ներսում, փոշու և ծխի մի 

հսկայական ամպ իրենով լցրեց ողջ շրջակայքը: Կրակի մի ամեհի զանգված իր 

հարյուրավոր մետրանոց սև և նարնջագույն լեզուների մեջ առավ հետազոտական 

օբյեկտը: Կրակից վերև մի սև ամպ էր գոռում՝ շուրջբոլորը  մոխիր ու կտորներ սփռելով: 

Չնայած օդային հարձակումը մի ակնթարթում ոչնչացրել էր նրա աշխատանքը, 

Կուրչատովը բերկրանք էր զգում՝ ուրախության անզուսպ մի զգացում էր պատել նրան: 

Նա տեսնում էր, թե ինչպես են ատելի գերմանացի վարպետներն ահաբեկված փախչում 

հսկայական ցնցումների գոտուց: Ռումբերը պայթում էին մեկը մյուսի հետևից. հանկարծ 

նա  սարսափով գիտակցեց, որ պայթյուններն իրեն էին մոտենում: Ժպիտն անմիջապես 

չքացավ նրա դեմքից:  
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- Ումքի՛ղըն, - գոռաց նա՝ կարգադրելով վարորդին հնարավորինս արագ հեռանալ: 

Հեռանալիս նա սկսեց անհանգստանալ իր խորհրդային գիտնական գործընկերների 

համար, որոնք օբյեկտում էին և միգուցե չէին հասցրել փախչել: Պատերազմ էր. անհատի 

կյանքն այնքան կարևոր չէր, որքան նպատակը:  

- Ջոկատ, անջատվե՛լ: Անցնե՛լ «Բ» ծրագրին՝ նահանջել դեպի նշանակման վայր, - 

կարգադրեց Դյուլիթլը տասներեք ռմբակոծիչներին, որոնք անվնաս էին մնացել 

Սվոլոուների կողմից առաջին հարձակումից հետո: 

Ռմբակոծիչները, ցրելով իրենց շարասյունը, արագ առանձնացան միմյանցից և 

առավելագույն արագությամբ սլացան տարբեր ուղղություններով՝ մոլորեցնելու իրենց 

հետևող կործանիչներին: Դյուլիթլն Ավստրիական Ալպերի ձորերում պայքարում էր 

կարգավորելու դժվար կառավարվող շարքը՝ խուսանավող շարժումներով թեքելով իր 

ռմբակոծիչը մերթ ձախ, մերթ աջ: Գրանիտի ուղղաձիգ նիստերն ու ձյունածածկ 

գագաթները շլացուցիչ արագությամբ հայտնվում էին նրա տեսադաշտում և նույնքան 

արագ անհետանում այնտեղից: Դյուլիթլի ականջներին էին հասնում իր ջոկատի 

օդանավերից մի քանիսի ներսի մարդկանց ճիչերը. նրանց հարվածում էին Սվոլոուները, 

որոնք  կատաղած մեղուների պես հարձակվում էին իրենց փեթակները թալանողների 

վրա: Նա սեղմեց ատամները՝ ուժ տալով իրեն՝ խուսանավելու հսկայական ինքնաթիռը. 

մերթընդմերթ հայհոյում էր, քանզի օդանավը դժվարությամբ էր ենթարկվում իրեն: 

Օդային այս խելահեղ հետապնդումը շարունակվեց ևս քսան րոպե, որոնք շատ երկար էին 

թվում Մեծ Կանիոնում լեռնային տեղանքում հաջող մանևրելու պատրաստություն անցած 

ռմբակոծիչների անձնակազմերին: 

- Ինձ թվում է՝ մենք մաքուր ենք: Զագրե՛բն եմ տեսնում, - բացականչեց Դյուլիթլի 

ռմբարկուն: 

- Լավ, Սվոլոուները Մի262-ի դիապազոնից դուրս կլինեն, բայց զգուշացե՛ք 

իտալական կործանիչներից, - խորհուրդ տվեց Դյուլիթլն իր անձնակազմին: 

Դյուլիթլն ու իր զինակից օդաչուները թռչելով անցան խորդուբորդ, բայց կանաչ 

Բալկանյան թերակղզին: Աթենքի մոտով անցնելիս երևաց Ակրոպոլիսը՝ շրջակայքի 

հանդեպ գերիշխող դիրք զբաղեցնող մի մերկ քարաժայռի վրա բազմած հայտնի 

Պարթենոնով, որն իր սպիտակ սյուների վրա կանգնած էր 2400 տարի: Հունական 

անօրինակ այս ճարտարապետական հրաշքը կառուցվել Իմաստության աստվածուհու՝ 

Աթենասի պատվին, ի նշանավորումն զավթիչ Քսերքսես Ա-ի պարսկական բանակների 

հանդեպ հույների տարած հաղթանակների: 

Շողշողուն Էգեյան ծովի վրայով անցնելիս, երբ Աթենքն արդեն ետևում էր, 

ռմբակոծիչները 1000 մետրով նվազեցրին իրենց բարձրությունը: Սուփերֆորթրեսներն 

անցան հունական անհամար կղզիների վրայով. ծովի լազուրե ֆոնի վրա դարչնագույն 

հետքեր հիշեցնող կղզիներն իսկապես գեղեցիկ էին՝ զեյթունի բաց կանաչ  ծառերով և 
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ձորաբերանների վրա վեր խոյացող քարաժայռերին թիկնած ու ասես կապույտ ջրերին 

նայող սպիտակ տներով: 

«Ափսո՜ս, ժամանակ չկա այս ամենը վայելելու», - մտածեց Դյուլիթլը: 

Առջևում կանաչի մի բարակ շերտ նշմարվեց՝ Գազայի ափն էր. դրանից այն կողմ  

դեղնա-դարչնագույն անծայր անապատն էր ձգվում: 

- Ահա և այն, - ասեց Դյուլիթլը: Նա դանդաղորեն պտտեց ինքնաթիռը՝ վարելով 

ափին զուգահեռ: 

- Հետևե՛ք ինձ տղաներ: Ծառայությանս ողջ ընթացքում ձեզ պես խիզախ մարդկանց  

հետ երբևէ գործ չեմ ունեցել: 

Անվնաս մնացած Բ-50-ները մեկը մյուսի հետևից առանց բացված շասսիների 

որովայնի վրա վայրէջք կատարեցին ավազին՝ փոշու հսկայական ամպեր բարձրացնելով: 

Դյուլիթլն այժմ էլ սկսեց անհանգստանալ արտակարգ վայրէջք կատարած օդանավերի 

մասին, որոնք սահքով ընթանում էին ավազի վրայով և դժվարությամբ ջանում գործի գցել 

արգելակման համակարգը: 

Գազայից մինչև Երուսաղեմի ապահով օդակայան երթը երկար ու դժվարին էր, բայց 

ամեն ինչ հեշտությամբ մոռացվեց, երբ տեսադաշտում հայտնվեցին 

պայմանավորվածության համաձայն իրենց սպասող ֆելդմարշալ Բերնարդ Մոնթգոմերին 

և նրա մարդիկ: Դյուլիթլն առաջինը դուրս եկավ ռմբակոծիչից: Զորքը, որ աննկարագրելի 

մեծ աշխատանք էր տարել ավազը քարերից և այլ առարկաներից մաքրելու և այդպիսով 

ամերիկացիների համար անվնաս վայրէջք ապահովելու ուղղությամբ, օդաչուներին 

ողջունեց բարձրագոչ «ուռա»-ներով: 

- Վատ փորձ չէր, Դյուլիթլ, - ոգևորված բացականչեց Մոնթգոմերին: 

- Մենք երախտապարտ ենք ձեր տարած մեծ աշխատանքի համար, Մոնթի: 

Շնորհակալություն մեզ դիմավորելու համար: 

Երբ Դյուլիթլի արշավանքի հաջող արդյունքի մասին լուրերը վերջապես հասան 

Միացյալ Նահանգներ, ողջ երկրին ցնծությունն ու ուրախությունը համակեց. ասես 

Միացյալ Նահանգները հաղթել էր պատերազմում: Սպիտակ տանն ավելի հանգիստ 

ընդունեցին ուրախ լուրը. բարձրաստիճան պաշտոնյաները ուրախանալու հետ մեկտեղ 

հարկավ վշտացած էին արշավանքի ընթացքում որոշ ինքնաթիռների կորստյան ու 

մարդկային զոհերի պատճառով: Նախագահ Թրումենը ռադիոյի ուղիղ եթերում 

հայտարարությամբ հանդես եկավ: Ամերիկայով մեկ անթիվ բնակարաններում ուշիուշով 

ու խանդավառությամբ լսում էին նախագահի՝ ռադիոյի ճարճատոցներով ուղեկցվող 

ելույթը: 

- Ի՛մ հայրենակիցներ,  հետախուզությունը հայտնում է, որ մեր օդային հարձակման 

արդյունքում Ավստրիայում գերմանական միջուկային հետազոտական հաստատությունը 

ոչնչացված է: Մենք համոզված ենք, որ նրանք մտադիր էին ի վերջո միջուկային 

հարձակում ձեռնարկել մեր դեմ, ինչն ավելի կործանարար կլիներ, քան Վաշինգտոնի վրա 
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գործած վերջին գրոհը: Այժմ, երբ գերմանական սպառնալիքն ունակ է հասնելու մեր 

ափերը, այս հաջողված առաքելության կարևորությունն անհերքելի եմ համարում:  

- Գեներալ-մայոր Դյուլիթլն ու նրա տղաները ևս մեկ անգամ ցույց տվեցին մեր 

զինուժի կարողության ու խիզախության չափը… և մենք պարտական ենք նրանց: Մենք 

ճանաչում ենք մեր ընկած հերոսներին. անձնակազմի յոթանասուներկու անդամ 

կորցրեցինք: Մեր մտքերը նրանց ընտանիքների հետ են: 

- Անձնակազմերից մեկը կարողացել է ապահով վայրէջք կատարել Զալցկամերգուտ 

կոչվող լճում՝ ավստրիական Զալցբուրգ քաղաքի մոտ: Նրանք կորել են, կարծում ենք՝ 

գերի են ընկել: Վեց ինքնաթիռ՝ քառասունութ մարդկանցով հասել են Բրիտանական 

Պաղեստին: 

- Թեև այժմ մենք ցնծում ենք, ես պետք է զգոնության կոչ անեմ բոլորիդ. Հիտլերը 

կշարունակի միջուկային զենքի ստեղծման աշխատանքները՝ մեր մեծ ազգին վնաս 

պատճառելու համար: Պետք է սթափ լինենք և մեր դաշնակիցների հետ շարունակենք մեր 

ջանքերը՝ Առանցքի երկրների, այս չար սպառնալիքի… վերջը տալու համար: Աստված 

օրհնի՛ Ամերիկան: 
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ԳԼՈՒԽ 28: ԱՍԻԱՅԻ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Մինչ Դաշնակից երկրները ցնծում էին Դյուլիթլի սխրագործությունից, Ասիան 

պատված էր ողբերգական իրադարձության բոթով: 

- Ջհարնա՛, դա ամենատխուր օրերից մեկն էր, որ ես կարող եմ հիշել: Գոնե ես 

Դելիում էի նրան հրաժեշտ տալու համար, բայց Մահատմայի մահվան ցնցումը բոլորի 

դեմքերին էր, - հիշեց վարչապետ Դևին՝ Հնդկաչինյան կոալիցիայի՝ Լհասայում գտնվող 

գլխավոր շտաբը վերադառնալով: 

- Լսել ենք, որ Բափուի վրա կրակել են: Դա ճի՞շտ է: 

- Այո… ամենայն հավանականությամբ նա սպանվել է մի հինդու նացիոնալիստի 

կողմից այն բանից հետո, երբ Գանդին հնդիկ մահմեդականների հասցեին կարեկցանք էր 

արտահայտել: 

- Այնքան վշտալի է, պապա՛: Ինչպե՞ս կարող է որևիցե մեկի մոտ ցանկություն 

առաջանա վնասել մի մարդու, որն իրեն նվիրել է  համերաշխությանը: 

- Ջհարնա, մարդիկ կան, ովքեր ունակ չեն դիմացինին հասկանալ,  միայն իրենք 

իրենց են լսում, ում համար սեփական կարծիքն անբեկանելի ճշմարտություն է թվում և 

ովքեր սևը սպիտակ են տեսնում, իսկ սպիտակը՝ սև: Աշխարհը մի յուրահատուկ մարդ 

կորցրեց: Ներուի ուղերձը ռադիոյով բոլորին հուզել էր: Առաջին մասն անգիր եմ հիշում. 

- Ընկերնե՛ր և գործընկերնե՛ր, մեր կյանքից հեռացավ լու՛յսը, և խավար է ամենուրեք, 

և ես իսկապես չգիտեմ՝ ինչ ասել ձեզ, կամ ինչպես ասել: Մեր սիրելի առաջնորդը՝ 

Բափուն, ինչպես մենք էինք դիմում նրան, ազգի հայրը, այլևս չկա: 

- Պատկերացնում եմ՝ ինչ հոգեվիճակում են եղել նրա հուղարկավորությանը ներկա 

մարդիկ: 

- Այո, բոլորի աչքերը ցավով ու վշտով էին լի: Միլիոնավոր մարդիկ էին 

հուղարկավորությանը ներկա: 

Ջիվանը նայեց իր քսաներեքամյա հմայիչ դստերը՝ լուռ հիանալով նրա՝ խելացի և 

ինքնավստահ կնոջ ներկա կերպարանքով: Տաք եղանակը թույլ էր տվել Ջհարնային 

հագնել իր մշտապես նախընտրած հագուստը՝ սարին, որն այս անգամ ծովալիքային 

փիրուզագույն էր՝ ոսկու նրբերանգներով նախշազարդված: Նա էլեգանտ մի շարժումով 

ետ տարավ ոսկեգույն շալը, որ ծածկել էր նրա գլուխը՝ իջնելով աջ ուսի վրա և հասնելով 

մինչև ծնկները: Ջիվանի հագուկապը, որ կարծես աղջկա զգեստավորման 

հակադրություննէր, մի սպիտակ վերնաշապիկ էր՝ ազատ փեշերով, սպիտակ տաբատ և 

պարզ անեզր սպիտակ գլխարկ՝ նման կայազորայինի գլխարկի, որ հիշեցնում էր Գանդիի 

հագուկապը: 
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Ջիվանը սկսեց խոսել դստերն այցելելու իրական պատճառի մասինը:  

- Ջհարնա՛, ես պետք է հետ գնամ Չինաստան՝ հանդիպելու Միացյալ ճակատի 

առաջնորդներին: 

- Կարո՞ղ եմ ես… 

Ջիվանը գուշակեց նրա հարցը: Նա բացասական պատասխան արտահայտող կեցվածք 

ընդունեց: 

- Քո և իմ  հարաբերութուններն առանձնահատուկ են, մենք ավելին ենք, քան 

պարզապես հայրն ու դուստրը: Դու այժմ  իմ վստահելի խորհրդականն ես, մեկը, որի 

հայացքները պատշաճ ընդունելության են արժանանում նաև Հնդկաչինյան կոալիցիայի 

խորհրդի կողմից… սակայն ես չեմ կարող  քեզ Չինաստան տանել: Այնտեղ դեռ շատ 

ճապոնացիներ կան, չնայած մեր ռազմական ուժերի հաջողությանը այդ շրջանում: 

- Պապա, ես անհանգստանում եմ: 

Ջհարնան նայեց Ջիվանին: Անասելի անհանգստություն էր զգում: Այդուհանդերձ 

գիտակցում էր՝ Ջիվանը ստիպված էր գնալ՝ համոզված լինելու, որ զավթիչների դեմ 

պայքարում Չինաստանի հետ հնարավոր էր միավորվել մեկ դրոշի ներքո 

- Արքայադուստր, ինձ հետ ամեն ինչ լավ կլինի: Մեր հետախույզները կապեր են 

հաստատել տեղացի խմբապետերի հետ: Մենք պետք է ծրագրենք մեր գործողությունները 

ճապոնացիների դեմ: Ես սիրում եմ քեզ, սակայն այժմ, պայմանավորվածության 

համաձայն, պետք է գնամ հանդիպելու Մաո Ցզե-Դունին, և դու էլ պետք է մնաս այստեղ՝ 

Լհասայում: 

Ջիվանի դեմքի անսովոր խիստ արտահայտությունից Ջհարնան հասկացավ, որ նա 

վճռական էր տրամադրված: Այժմ թվում էր՝ ճիշտ ժամանակն էր սկսելու 

ճապոնացիներին հակահարված տալը, որ չինացիներին տարիներ շարունակ 

պարտիզանական դժվարին պայքարի էին դատապարտել: Չինաստանի առաջնորդների 

հետ հանդիպումն անչափ կարևոր էր: 

- Լավ, պապա՛… ես  կսպասեմ քո ապահով վերադարձին; 

- Ես ամբողջ ճանապարհին քո մասին կմտածեմ, Ջհարնա՛: 

Յանցզի գետը մի բնական կոպիտ սահմանագիծ էր անցկացրել Հնդկաչինյան ուժերի և 

ճապոնացիների կողմից զավթված հողերի միջև: Կոալիցիան իրապես վերահսկում էր 

միայն մինչև Սիչուան նահանգի ատամնավոր լեռները կենտրոնական Չինաստանում, 

որտեղ նահանգի կենտրոն Չենգդուի բերրի հարթավայրերից կտրուկ սկսվում էր երեք 

հազար մետր բարձրություն ունեցող բլրաշատ տեղանքը՝ ձգվելով դեպի Տիբեթի 

սարահարթ: Խորդուբորդ լանդշաֆտը վայր էր, որտեղ գեներալ Յասուջի Օկամուրայի 

ինքնաթիռներն ու տանկերը չէին կարող առավելության հասնել Կոալիցիայի հանդեպ, 

նույնիսկ երբ ճապոնացիները վերահսկում էին երկինքը: Օկամուրան կանգնել էր 

հուսահատության եզրին, երբ Կոալիցիայի բանակի՝ Չան Կայշիի հարավային դիվիզիան 
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ծանր դրության մեջ էր գցել կայսերական բանակը Չենգդուում՝ շնորհիվ լեռնային 

դիրքերից տեղացող մշտական պարտիզանական հարձակումների: 

Գեղեցիկ Ժիուժաիգոու հովիտը լի էր փիրուզե լճերով, բազմաթիվ ջրվեժներով և 

կանաչ անտառներով, որոնք շրջանաձև եզերված էին Մին լեռների ատամնավոր 

գագաթներով: Ցուրտ էր օրը. գարնան վերջին բուքը ձնափոշիով էր պատել շրջակա 

բլուրները. սակայն ամռան տաք օրերն արդեն մոտալուտ էին թվում: Սա հեքիաթային 

գույների և գոյացությունների մի զմայլելի վայր էր, որն ասես աստվածներն ստեղծել էին՝ 

երկրի վրա դրախտն առարկայապես նկարագրելու և մարդկանց դիտմամբ դրա 

անհասանելիությունը մատնացույց անելու համար: Ցածր բլուրների ստորոտներին 

փռված էին դեղին և կանաչ եղեգների հսկայական պուրակները, որոնք այնտեղ ապրող սև 

ու սպիտակ, հսկա էկզոտիկ պանդաներին և՛ կացարանով, և՛ սնունդով էին ապահովում: 

Նրանք անշուշտ ի վերուստ տրված պարգև էին՝ հիշեցնելու մարդկանց, թե ինչն է կարևոր 

կյանքում: 

Հին մեքենաներով դժվար ճամփորդությունը հիմնականում գիշերով վերջին մեկ 

շաբաթվա ընթացքում, թվում է, արժանի էր դրան, քանզի Ջիվանը հմայված էր իր առջև 

բացված տպավորիչ բնական տեսարանով: Մեկ տարվա ընթացքում դա առաջին անգամ 

էր, որ Ջիվանը լքեց Տիբեթյան սարահարթը, քանի որ նա բազավորված էր Կոալիցիայի 

ուժերի Լհասայի վարչական կենտրոնում: Հաճելի էր ցածր բարձրության վրա դյուրին 

շնչելը, և, թվում էր, ցածրացող ամեն մի մետրը ավելի տաք եղանակ էր բերում: Նա 

մտածեց, որ միգուցե դժվարութուն ունենա Լհասա վերադառնալով: 

Նրա պահակախմբի վեց մեքենաներն առաջանում էին ոլորապտույտ 

անասֆալտապատ ճանապարհով, Ժիուժաիգոու հովտով վեր՝ փոշու մեկ այլ շերտ 

ավելացնելով մեքենաների վրա արդեն եղածին չոր Տիբեթյան բարձրավանդակից: 

Ուղեկցող պահակախումբն անցավ էքստրաօրդինար երեք հարյուր մետր լայնությամբ 

կրաքարային ձևավորումը, որի վրայով Նուորիլան ջրվեժի բազմակի կասկադներն էին 

իջնում: Նույնիսկ ճամփորդության վերջում Շուժեն գյուղում ճամբարն էր հետաքրքիր 

Ջիվանին, որ տեղավորվել էր ուրախ ներկված դեղին, կարմիր և բաց կապույտ 

շինությունների կողքին, իսկ Տիբեթյան դրոշակներն էլ ծածանվում էին թեթև զեփյուռից: 

Ջիվանը ողջունեց Մաոյին, որ իր ավանդական կանաչ ռազմական պիջակն էր կրում և 

ականառու կարմիր աստղով զարդարված մի գլխարկ: 

- Նի հաու: 

- Նի հաու, ընկեր Դևի: Ինչպե՞ս էր ճամփորդությունը: 

- Փոշո՛տ: Բայց այժմ ես այստեղ եմ և հասկանում եմ, թե ինչու ենք մենք պայքարում 

այս գեղեցիկ երկրի համար: 

- Ես ցանկանում եմ ներկայացնել Ձեզ գեներալ Զյան Սյուելյանին: Նա հյուսիսային 

թևի ղեկավարն է: 
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Ջիվանը նկատեց բարձրահասակ, մաքուր սափրված քառասունութամյա 

տղամարդուն՝ իր նոսրացող, հետ սանրած սև մազերով և դարչնագույն զինվորական 

համազգեստով: 

- Ա՜հ, «երիտասարդ վագրը», ում մասին կարդացել եմ: Լսել եմ, որ Դուք դիմադրել եք 

ճապոնացիներին Մանջուրիայում, չնայած Չանի նահանջի հրամանին: 

Զյանը նայեց մի փոքր զարմացած՝ չիմանալով ինչպես արձագանքել:  

«Ընկեր Դևին լավ է տեղեկացված: Թվում է՝ նա գիտի այն ամենն, ինչ տեղի է ունեցել 

Մանջուրիայում»: 

Նա իջեցրեց հայացքը, հետո ուղղվեց և ողջունեց Ջիվանին, որ շուրջկալած սպիտակ 

դհոթիի վրայից սպիտակ վերնաշապիկ էր հագել: 

- Գեներալ Զյան, ես հասկացա, որ Դուք կորցրել եք Ձեր հորը ճապոնացիների 

պատճառով: 

- Այո… նրանք սպանեցին նրան: 

- Ցավում եմ լսել դա, Ձեր խիզախությունը հայտնի է բոլորիս: Ես գիտեմ, որ Դուք 

նույնիսկ գողացել եք Չան Կայշիին 1936թ.-ին՝ ստիպելու համար նրան կռվել 

ճապոնացիների դեմ: 

Մաոն ընդհատեց խոսակցությունը. 

- Գեներալ Զյանը տարիներով տառապել է դրա պատճառով՝ գտնվելով տնային 

կալանքի տակ, սակայն մենք հարգում ենք նրան որպես հերոս՝ Չինաստանը միացյալ 

պահելու օգնության համար: Դա մասամբ նրա շնորհիվ է, որ մենք կարողացանք ստեղծել 

Միացյալ ճակատը ճապոնացիների դեմ: 

Գեներալը նայեց մի փոքր ամոթխած, բայց ներքուստ գոհ էր իր հրամանատարի 

գնահատականից: 

- Գեներալ Զյան, ես երկար ճանապարհ եմ անցել՝ ամառային հարձակման 

ծրագրերին ծանոթանալու համար: Ես կցանկանայի Ձեր օգնությամբ տեղեկություն 

ստանալ և հանդիպել տեղական դիմադրությանը, որ կարող են տարբերություն մտցնել 

մեր արշավում: 

Զյանը ծնկի իջավ և գետնից մի բարակ փայտ վերցրեց: Նա փոշու վրա մի պարզ 

քարտեզ նկարեց՝ միաժամանակ նկարագրելով տեղանքը: 

- Մենք այստեղ ենք Ժիուժաիգոուում: Մոտ հարյուր մետր դեպի հյուսիս Լազիկոյի 

լեռնացքն է, - նշեց Զյանը՝ մատնացույց անելով փայտով: - Այնտեղից ճանապարհը 

տանում է դեպի Սիան, մոտ 550 կիլոմետր դեպի արևելք: Պեկինը հաջորդն է: 

Մաոն կրկին միջամտեց՝ բացատրելով ավելի լայն ռազմավարությունը: Նա 

գերադասում էր գործնական մոտեցումը, որն ամրապնդում էր Չինաստանի ուժերի նրա 

առաջնորդությունը: 

- Գեներալը ճիշտ է, սակայն չափից դուրս հափշտակված: Մենք չենք ցանկանում 

բացահայտել մեր նպատակը, քանի որ ճապոնացիները դեռևս ավելի մեծ ներուժ ունեն, 
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թեև մենք նրանց քանակապես գերազանցում ենք: Մեր հակառակորդը… նրա անունը 

Օկամուրա է՝ հիմար չի: Նա կիմանա, որ ցանկացած առաջխաղացում դեպի հարավ 

կկտրի ճապոնացիների մատակարարման գծերը, որոնք տարածված են ամբողջ Հարավ-

Արևելյան Ասիայով: 

Մաոն մի պահ կանգ առավ՝ թույլ տալով յուրաքանչյուրին անդրադառնալ 

իրադրությանը, իսկ Ջիվանը գլխով նշան արեց, որ հասկացել է: 

- Իմանալով, որ դա նաև նրա թուլությունն է, նա ստիպված է փակել Մին լեռների 

բոլոր անցումները: Գեներալ Չանը հարավից դիվերսիոն հարձակում կգործի Չենգդուի 

ուղղությամբ, իսկ հիմնական ուժն էլ ուղիղ ճանապարհ կբռնի Լազիկոու լեռնանցքի 

միջով դեպի Սիան: 

- Դա մի ծրագիր է, որ մենք կարող ենք աջակցել, հատկապես եթե այն կարող է 

խանգարել նրանց մատակարարումները դեպի Հարավ-Արևելյան Ասիա, - ասաց Ջիվանը: 

- Մեզ հարկավոր է առանց թշնամու կողմից նկատվելու Կոալիցիայի զորքերը 

Հնդկաստանից տեղափոխել Տիբեթի միջով: Դա մի քանի ամիս կտևի… իսկ տեղական 

դիմադրությո՞ւնը: 

- Շնորհակալություն, ընկե՛ր Դևի: Նրանք պետք է իմանան, որ մենք ցանկացած 

ապստամբություն կարող ենք աջակցել: Եթե նրանք մտածեն, որ մեր ուժերի կողմից ոչ մի 

հարձակում չի լինի, ապա ճապոնացիների դեմ միայնակ դուրս գալու ռիսկի չեն դիմի: 

- Դա լիովին հասկանալի է, ես էլ չէի անի, - ավելացրեց Զյանը: 

Ջիվանն իր ուսերից դեպի ծոծրակը գնացող մի սառը դող զգաց: Մի կանխազգացում 

համակեց նրան, բայց նա հեռու վանեց այն՝ ինքն իրեն ասելով, որ դա լավ ծրագիր էր: 

2000 ձիաուժ ունեցող եզակի շարժիչով Նակաջիմա Կայ-84 Հայաթի կործանիչների 

աղմուկը խանգարեց շրջակա բնական միջավայրի անդորրը, երբ նրանք հեռավորության 

վրա անցան Մին լեռներով: Երեք կործանիչներն իջան ցածր մակարդակի և, մռնչալով 

հովտի ներքևում, արթնացրին կապտականաչավուն Լոնգ լիճը և Հինգ գույնանի 

ջրավազանը: Եռյակը թռավ «երկրի նիրհ» թռիչքաձևով՝ հետևելով տեղանքի ուրվագծին՝ 

մինչև մի կտրուկ ձախ շրջադարձ կատարելը Նուորիլանգ ջրվեժը հատելու համար: 

Վռոո՜ւ… 

Ճապոնական կործանիչների խլացնող աղմուկը նման էր ճչոցի, որ սարսափազդու 

սպառնալիքի նման ներթափանցեց Ջիվանի ենթագիտակցության մեջ: Նրա սիրտը արագ 

բաբախեց, քանզի «փախչելու» բնական բնազդը գերակշռեց: Նա մի ուժեղ ցնցում զգաց իր 

ձեռքին, երբ, զինվորներով շրջապատվելով, Զյանի կողմից ուղղորդվեց դեպի մոտակա 

դուրս ցցված քարե ապառաժի ծածկույթի տակ՝ միանալու արդեն այնտեղ թաքնված 

Մաոյին: 

Մեքենաները ցրվեցին, չինացի զինվորներն էլ ծածկույթ էին փնտրում: Շատ ուշ էր. 

օդաչուներն արդեն նկատել էին ճամբարը: Զարհուրելի 30մմ հրանոթներով զինված և 

պաշտպանողական սպառազինությամբ Հայաթիներն ավելի քան 100կմ/ժ-ով արագ էին, 
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քան պատկառելի Զերոները: Այդ ամենը ստեղծել էր մի ահռելի գրոհիչ ինքնաթիռ: Ողջ 

դժոխքն ազատություն էր ստացել: Հրանոթի արկերը թադ-թադ-թադ աղմուկով 

մխրճվեցին մեքենաների և վրանների մեջ, իսկ ինքնաթիռները սուրացին կողքով դեպի 

իրենց հաջորդ ուղին: 

Երբ Հայաթիներն իրենց հետդարձի ճանապարհին կտրուկ աջ շրջվեցին, չինական 

գնդացրային կետերից հակաօդային կրակի տարափը լցրեց օդը՝ հարվածելով առջևից 

թռչող ինքնաթիռին: Ուղեկցող ինքնաթիռների օդաչուները թռան անցան իրենց 

առաջնորդի շարքից դուրս եկած Հայաթիի կողքով, որի շարժիչից ծուխ էր դուրս գալիս, և 

բաց թողեցին իրենց ռումբերը՝ օդի միջով պայթյունների շարանով տաք բեկորներ 

ուղարկելով:  

Ջիվանը հառաչեց և մի ուժեղ ցավ զգաց: Նրա աչքերը հետ գնացին, և ամեն ինչ 

մշուշոտվեց: Նա օրորվեց՝ փորձելով պահպանել հավասարակշռությունը: Կոալիցիայի 

զինվորները միայն կարող էին անօգնական նայել, թե իչպես իրենց քաղաքական 

առաջնորդն անկյանք ընկավ ստացած մահացու վնասվածքից, որ ծակել էր նրա 

փորոտիքը և ալ կարմիր արյան ցայտ ուղարկել ապառաժի երեսով: 

Երբ առաջնորդ Հայաթին ընկավ ջուրը՝ մետաղի, ծխի և ջրի մի հսկայական շատրվան 

բարձրացնելով Նուորիլանգ ջրվեժի վրայով, Մաոն և Զյանը հավաքեցին իրենց մարդկանց: 

Նրանք նայեցին հեռացող երկու անվնաս մնացած ինքնաթիռների հետևից՝ իմանալով, որ 

ճապոնացիները կվերադառնան: Մի քանի րոպե ոչ ոք չխոսեց, քանզի անհավատությամբ 

նայում էին արյունահեղության և կայծակնային հարձակումից ավերածության 

սարսափելի տեսարանին: 

Մթնշաղի հետ Ջիվանի մարմինը զգուշությամբ տեղափոխեցին անվնաս մնացած 

մեքենայի մեջ և շարժվեցին դեպի մանրանտառ: Բացի նրա մարմնի ակնառու 

վնասվածքից, նա խաղաղ տեսք ուներ. նրա կյանքի աշխատանքն ավարտված էր: 

- Ինչո՞ւ նա, - հարցրեց Մաոն՝ գլուխն օրորելով: - Նա ընդամենը մի քանի րոպե էր 

այստեղ… 

- Նա գործի համար զոհվեց: Եվ մենք չպետք է մոռանանք դա, - ավելացրեց Զյանը: 

- Երդվում եմ վրեժ լուծել մարդկանց այս խիզախ առաջնորդի մահվան համար, - 

խոստացավ Մաոն մռայլված: 

Վերադարձող մեքենաների պահակախմբի համար դա երկար ճանապարհ կլինի հետ 

դեպի Լհասա: 

Ոսկե արևը մայր էր Մեկոնգ գետին նայող մտնում լեռների վրա Հյուսիսային 

Թաիլանդում: Վերջին ամսվա ընթացքում Կոալիցիայի ուժերի և Ճապոնիայի ու նրա 

դաշնակից Թաիլանդի միջև դաժան պայքարը Հարավային ճակատում գրեթե անդադար 

էր: Կոալիցիայի զորքերը փորձում էին իրենց ճանապարհը բացել Մեկոնգ գետով՝ 

օգտագործելով մանրանտառը որպես թաքստոց: Հսկայական վազերը թվում էր խեղդել 



 

 

383 

էին ամբողջական ծառերը: Խիտ թփուտներն ու թաց, փարթամ բույսերը կարելի էր 

էֆեկտիվորեն անցնել միայն ոտքով կամ փղերով: 

Անցյալ շաբաթ գեներալ Ռաջեշ Դևին և նրա բանակը սերտ մարտի էին բռնվել Բան 

Չիանգ կոչվող գյուղի մոտ: Մարտը լարված էր եղել: Այսօր ճապոնացիները հակահարված 

տվեցին՝ մինչև Սիկորսկի Հ-5 գրոհիչ ուղղաթիռներին հաջողվեց ճապոնացիներին հետ 

մղել և շարքից հանել նրանց մատակարարման բազան: Ռաջեշը ուժասպառ էր, բայց նա 

ուրախ էր հաղթանակով: 

Ռաջեշը հետևում էր ալյումին պարունակող բոքսիտով հարուստ, փափուկ, 

նարնջագույն մերձարևադարձային հողի մեջ խրամատ փորող իր զինվորներին:, Երբ մի 

հաղթանդամ սիկհ սերժանտ գոռաց, որ զինվորները հին ոսկորներ են գտել՝ շատ հին 

մասունքներ, նա հասկացավ, որ իրենք հնագիտական վայր են փորում: Այնտեղ կային 

գեղեցիկ պարույրաձև նախշերով խեցեղեն, մեծամասամբ կտոր-կտոր եղած, որոնք նաև 

ընկած էին գերեզմանի շուրջ: Նա մի պահ պատկերացրեց հնագույն մարդկանց, ովքեր 

խաղաղ ապրել էին այստեղ, և հասկացավ՝ սա հատուկ վայր էր, որը հարկավոր էր 

պահպանել, գոնե զինվորների կողմից ավերելուց: 

Թռիչքադաշտում չորս Սիկորսկի Հ-5 գրոհիչ ուղղաթիռները, որ նախորդ օրը նման 

որոշիչ դեր էին խաղացել, նստած էին իրենց քողարկման ցանցերի տակ, իսկ ինժեներներն 

էլ աշխատում էին նրանց վրա: Չորս օդապտուտակային Սի-54 Սքայմասթեր ինքնթիռի 

հռնդոցը, որ քաղաքացիական աշխարհում ԴիՍի-4 էին անվանում, գրավեց Ռաջեշի 

ուշադրությունը: Բեռնափոխադրողը վայրէջք կատարեց կարճ խոտի շերտին՝ քթամասը 

կտրուկ ներքև իջնելով, քանզի օդաչուն դիմեց ամբողջական արգելակման ժամանակին 

կանգ առնելու համար: Ռաջեշը նկատեց, որ արծաթագույն ներկած Սի-54 ինքնաթիռից 

դուրս մագլցող անձնակազմի անդամներից մեկը աչքի էր ընկնում: Նա ոչ միայն 

բարձրահասակ էր, այլև անձնակազմի միակ անդամն էր, որ ամերիկյան դրոշներով 

զարդարված կաշվե բաճկոն չէր կրում: Ձեռքով ողջունելով անձնակազմին՝ Ռաջեշը նրանց 

ճամբար հրավիրեց: 

«Նրանք խիզախ օդաչուներ են՝ վարելով իրենց օդանավը դեպի ակտիվ մարտական 

գոտի և նման փոքր թռիչքադաշտ»: 

- Պարոնա՛յք, շնորհակալություն, մենք գնահատում ենք այն ջանքերը, որ դուք 

ներդրել եք պարենամթերքն այստեղ հասցնելու համար: Ճամբարը մեծ չի, բայց դուք 

կարող եք հանգստանալ այստեղ մինչև առավոտ: 

- Շնորհակալություն գեներա՛լ, - պատասխանեց կապիտանը: - Այդպես էլ կանենք: 

- Դուք նորզելանդացի՞ եք, - հարցրեց Ռաջեշը կապիտանի կողքին կանգնած խիտ 

մազերով և նիհար դեմքով բարձրահասակ տղամարդուն՝ նրա բաճկոնի վրա նկատելով 

Նոր Զելանդիայի դրոշը և այն փաստը, որ նա գրեթե իր հասակին էր: 

- Իհա՛րկե, անունս Հիլարի է, շտուրման Էդմունդ Հիլարի: Ես այդքան շա՞տ եմ աչքի 

ընկնում նոր զելանդական համազգեստով: 
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- Միայն մի փոքր: Ինչպե՞ս եք խառնվել ամերիկյան անձնակազմի հետ: 

- Սի-54-ի շտուրմանը… նա մահացավ կույր աղիքի բորբոքումից Նոր 

Զելանդիայում: Ցավալի փաստ նման երկար ճամփորդությունից հետո «ներքև տակը»: 

Անդադար ծխող կապիտանը բացատրեց. 

- Մենք կամավորներ խնդրեցինք, և Հիլարին հարցրեց, թե ուր ենք գնում: Դուք պետք 

է նրա աչքերի պայծառանալը տեսնեիք, երբ նշեցինք, որ վտանգավոր խնդիրն էր՝ 

մատակարարում տանել չինացիներին «Կուզի» վրայով՝ Հնդկաստանից դեպի 

Չինաստան… անցնելով Հիմալայան լեռներով: 

- Դա բավակա՞ն էր Ձեզ այստեղ բերելու համար, - հարցրեց Ռաջեշը: 

- Ճի՛շտ այդպես, գեներա՛լ: Ես լեռնագնաց եմ: Հիմալայները ցանկացած ալպինիստի 

սահմանային նպատակն է: 

- Ես Նեպալից եմ, շտուրման Հիլարի… ավելի կոնկրետ Կատմանդուից: 

- Հիանալի՛ է, գեներա՛լ: Մագլցելու որևէ՞ հնարավորություն կլինի Նեպալում, երբ 

այս ամենն ավարտվի: 

- Նորզելանդացիները համարձակ են, այնպես չէ՞, կապիտա՛ն: Մեզ հարկավոր է 

նման քաջությունը: Դա ոգեշնչում է մարդկանց դեպի մեծ բարձունքների: Լավ, շտուրման 

Հիլարի, ես անձամբ կաջակցեմ Ձեզ, հենց մեզ հաջողվի ճապոնացիներին վերջ տալ 

այստեղ: 

- Այո, պարո՛ն: Շնորհակալություն, պարո՛ն, - ասաց Հիլարին խանդավառված: Նրան 

դուր եկավ Ռաջեշի դրական վերաբերմունքը, բայց մտածեց, թե արդյոք շատ համարձակ 

չգտնվեց իր խոսքում, քանզի նա լուրջ մարդ էր թվում: 

- Օ՜հ, մինչ կմոռանամ, հաղորդագրություն ունեք այստեղ, գեներա՛լ, - հիշեց 

կապիտանը՝ ձգվելով դեպի իր կաշվե բաճկոնը: 

- Իսկապե՞ս: Որտեղի՞ց: 

- Չինաստանից, պարոն: Մենք մինչև այստեղ ուղարկվելն այնտեղից «Կուզի» վրայով 

Հնդկաստան ենք թռել: 

- Շնորհակալություն, կապիտան, - ասաց Ռաջեշը՝ վերցնելով ծրարը:  

Մինչ նա կբացեր այն, տեսավ Սքայմասթերից դուրս եկող սպիտակ հագուստով մի 

ծանոթ կերպարանք: Նրա սիրտը տրոփեց, բայց նա նաև թեթևացավ: Նա ճապոնացիների 

դեմ շարունակական հակամարտության հետ լրացուցիչ աջակցություն էր խնդրել, ակայն 

հույս չուներ տեսնել Սունիտրային և նրա բուժքույրերի կորպուսին այսքան շուտ: Դա 

իմաստուն որոշում էր Նոր Դելիի կողմից, քանզի Կայսերական բանակի դեմ պայքարում 

120000 տղամարդկանցից բաղկացած Կոալիցիայի բանակի ուժերը կթուլանային 

վիրավորների համար առանց լավագույն բժշկական օգնության: Պարտությունն այստեղ՝ 

Հարավ-Արևելյան Ասիայում, թույլ կտար գեներալ Սեիշիրո Իթագակիի բանակին 

առաջանալ դեպի Հնդկաստան: 
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Նրա աչքերը փայլում էին, և կազմվածքն էլ այնպես իդեալական էր թվում, թեև 

Սունիտրան թեթև ընդգծված համազգեստ էր կրում: 

- Ավագ բուժքույր Սունիտրա Չավլա, բարի գալուստ Թաիլանդի ջունգլիներ… 

- Լսել եմ՝ օգնության կարիք ունեք, գեներա՛լ: 

Նա հիացած էր Սունիտրայի ժպիտով, և նրա լի շրթունքներն էլ ասես ծաղրում էին 

նրան: 

- Դու և քո բուժքույրերը շատ ողջունելի եք: Մենք ծանր կորուստներ ենք կրում ձեռք 

բերած ամեն մի կիլոմետրի համար: 

Սունիտրան նայեց Ռաջեշի կողքին կանգնած օդաչուներին՝ հատկապես նկատելով 

իրեն մոտ կանգնած բարձրահասակ տղամարդուն: 

- Եվ այս գեղեցկադեմ օդաչունե՞րը… 

- Հիլարի, ավագ բուժքույր Չավլա, ես պարզապես շտուրման եմ: Սրանք մեր 

օդաչուներն են… - ասաց նա՝ ցույց տալով ամերիկացիներին: 

- Բավ է այդ համեստությանը, Հիլարի՛: Առանց նրա մենք կկորեինք լեռներում, ավագ 

բուժքույր, - ասաց օդաչուն: 

- Հաճելի է ձեզ հանդիպելը, պարոնա՛յք: Այժմ ես պետք է գնամ հանգստանալու, եթե 

դեմ չեք: 

Ռաջեշի համար դա մի երջանիկ հանդիպում էր Սունիտրայի հետ, որ հանրության 

առջև մասնագիտորեն կթաքցվեր՝ մինչև նրանք հնարավորություն կունենային 

առանձնանալու հրամանատարի վրանում: Սունիտրային տեսնելու ուրախության 

զգացումը մի քանի րոպե հետո կչքանա: Ռաջեշը ցնցվեց կոմունիկյեն կարդալով՝ արձանի 

նման կանգնելով իր դաշտային շտաբը հանդիսացող վրանում: Նետելով թուղթը գետնին՝ 

նա չէր կարողանում ընդունել, որ այդ մի քանի տպված բառերը կարող էին ճիշտ լինել: 

- Ինչո՞ւ արեցիր դա, - հարցրեց Սունիտրան, որ նստած էր փոքր փայտյա սեղանի 

մոտ: 

- Նորություն Չինաստանից, ես չեմ կարող հավատալ դրան… այն ասում է, որ 

Ջիվանը մահացել է: 

- Ռաջա, ո՛չ…, - Սունիտրան պատասխանեց ցնցված ձայնով՝ օգտագործելով նրա 

մականունը: Նա իր սիրելիին իր գիրկն առավ: Դա առաջին անգամ էր, որ նա տեսնում էր 

Ռաջեշին լացելիս: 

Հինդու մշակույթում չամուսնացած կնոջ և տղամարդու միջև հարաբերությունն 

աներևակայելի կլիներ: Նույնիսկ հեռու Հնդկաստանից, ընտանիքների միջև մի մեծ 

աղմուկ կբարձրանար, հատկապես աղջկա տղամարդ բարեկամների հետ, որոնք 

սովորաբար ծարավ են վրեժխնդրության՝ ընտանիքի «պատիվը» վերականգնելու համար: 

Սունիտրայի համար միակ տղամարդուն սիրելը, որին նա երբևէ զգացել էր այս ձևով, 

արժանի էր ռիսկին, հատկապես պատերազմի ժամանակ: Նրանք այն իրավիճակում էին, 

որտեղ երկուսն էլ ամեն պահ կարող էին զոհվել, այնպես որ, նա անկեղծորեն չէր 



 

 

386 

մտահոգվում, թե ուրիշներն ինչ կմտածեին, ինչպես նաև Ռաջեշը: Նրա զինվորներն 

այնքան հավատարիմ էին նրան, որ նրանցից ոչ մեկը բացասական կարծիք չուներ իր 

հրամանատարի մասին, և բանակն էլ բաղկացած էր տարբեր կրոնների տղամարդկանցից, 

որոնք բրիտանական Հնդկաստանը հայրենիք էին կոչում, այնպես որ ոչ ոք թվում էր չէր 

դատում նրանց նման իրավիճակում: 

Ռաջեշի դիտելու հետ արևմուտքում ամպերը ծածկեցին ամենաբարձր գագաթները: 

Անձրևի շղարշը ստեղծեց մի ծիածան, որ կամար կապեց կանաչ անտառի վրայով՝ ասես 

լացելով Նեպալի հանրահայտ որդու կորստի համար: Ռաջեշ համար ամենահավոր պահն 

անօգնականության զգացմունքն էր: Նա որոշեց պատվել իր եղբոր հիշատակը՝ 

պայքարելով Հարավ-Արևելյան Ասիայում: Բայց մինչ այդ նա մեկ այլ խնդիր ուներ: 

Ջհարնան լուրը լսելով՝ հուսահատվեց: Նա հրաժեշտ տալիս ներքուստ զգացել էր, որ 

իր հայրը գնում էր դեպի վտանգը, բայց գիտեր, որ մարդկանց ոգեշնչելն առաջնորդի 

աշխատանքն էր: Նա գիտեր, որ պետք է ամուր լիներ, որպեսզի մյուսներն էլ առաջ 

շարժվեին: Ջհարնան ներքուստ ցնցվում էր. նա երբեք նման զգացմունքներ չէր ունեցել, 

քանզի երկար ժամանակ առաջ, երբ որբ էր, սովորել էր վճռական լինել: Սև գլխաշորը 

կծածկի նրա գլուխը, և նրա վիշտն անձնական կլինի: 

Աղոթքի կոտոշների շարունակական ձայնը Փոթալա պալատից արձագանքեց սառը 

երեկոյան օդի միջով: Ջհարնան լսում էր կուսակրոնների աղոթքի վանկարկումն իրենց 

առաջնորդի, հոր, իրենց նախկին ընկեր՝ սուրբ մարդու համար: Ջհարնան գիտեր, որ 

Ջիվանը հասել էր ամենալավ բաներին իր կյանքում և կպարգևատրվեր համաձայն իր 

ճակատագրի: Նա նաև գիտեր, որ պետք է կենդանի պահի Ջիվանի առաջնորդող լույսն 

ապագա սերունդների համար: 

Բռնազավթված Ռուսաստանում կարելի էր լսել Սիմ գյուղի փոքրիկ մզկիթից եկող 

աղոթքի ձայնը: Մզկիթը դեռ բավականին վնասված էր կոմունիստական 

ժամանակաշրջանից, բայց աղոթք իրականացնելու համար մասամբ վերակառուցվել էր: 

Դա մի փոքր զիջում էր գերմանացիների կողմից, բայց որպես կյանքի կենտրոն Սիմում 

կարևոր էր բաշկիրների համար: 

Թագուհին չէր անհանգստանում, որ հայկական Սուրբ Ծննդյան օրը չէր՝ հունվարի 6-

ը, ամեն դեպքում նա սիրում էր ղափամա պատրաստել: Հուլիսի վերջին Էիդ ալ-Ֆիթր 

մահմեդական կրոնական տոնը միշտ էլ առիթ էր ընտանիքների համար միասին 

հավաքվելու՝ նշելու համար Ռամադան կոչվող ծոմ պահելու ամսվա վերջը, իսկ դա 

նշանակում էր շատ կերակրատեսակների պատրաստում: Ղափաման բրնձով և չրերով 

լցոնած դդմով ավանդական հայկական տոնական ուտեստ էր, սակայն Թագուհին 

Բաշկորտոստանում չէր կարող ծիրան և չամիչ գտնել օգտագործելու համար, ինչպես 

կաներ Արենիում: Անհաղթահարելի քաղցր բուրմունքը լցրեց փոքր ամառային 

խոհանոցը: Նա իսկապես կարոտել էր ծիրանի համը՝ իր հայրենիքի հայտնի հյութեղ 

պտուղը և Հայաստանի դրոշի նարնջագույնի հիշեցումը: 
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Վերջերս օրերը հաճելի էին: Թագուհին լավ տրամադրություն ուներ՝ անցնելով դեպի 

Ռիսաևների տուն տանող կարճ տարածքը՝ ձեռքին ղափամայով սկուտեղը, իսկ գլխին 

բաշկիրական զարդարանք, որ ծածկել էր նրա մազերը: Ռավիլը փեթակների առավոտյան 

ստուգայցից հետո ճաշում էր, իսկ Մինսիլուն Ռավիլի բերած քաղցր մեղրամոմն էր դնում 

ափսեի մեջ սեղանին: Անուշ հոտը գայթակղիչ էր: 

Դռան ուժեղ հարվածը ստիպեց բոլորին դադարեցնել իրենց գործերը. ոչ ոքի չէին 

սպասում: Ռավիլը վեր կացավ և կիսաբաց արեց դուռը: 

- Որտե՞ղ է նա, - հրամայեց բարձրահասակ, ոչ համազգեստավոր մարդը, որին 

Թագուհին հազիվ էր կարողանում տեսնել ճեղքվածքից: - Հայուհին, որտե՞ղ է նա, - կրկնեց 

նա: 

- Ես այստեղ եմ, - ասաց Թագուհին հազիվ լսելի՝ բառերը կպչելով կոկորդին: 

- Որտե՞ղ է նա, - պահանջեց տղամարդը՝ չլսելով Թագուհուն առաջին անգամ: Նա 

Ռավիլին գետնին գցեց և առաջացավ դեպի սենյակ, երկու գերմանացի զինվոր էլ 

հետևեցին նրան: 

Թագուհին տեսավ, որ խոսացող մարդը դարչնագույն քաղաքացիական կոստյումով էր 

և համապատասխան ֆետրե գլխարկով: Նա ակնոցներով և չար հայացքով մի նիհար 

տղամարդ էր: 

- Դու հա՞յ ես, - ասաց տղամարդը՝ կիսով չափ գոռալով: - Ինչպե՞ս ես հայտնվել 

այստեղ: 

- Այո, - ասաց Թագուհին՝ կծկվելով: 

- Ինչպե՞ս ես հայտնվել այստեղ: 

- Մոսկվայից… Ես հնագետ եմ, - քրթմնջաց Թագուհին: 

- Դու լրտես ես դիմադրության համար, ահա, թե ով ես դու: 

- Ո՛չ, ո՜չ… ես գիտնական եմ: 

- Դու ահաբեկի՛չ ես լեռներից, ինչպես մյուս կովկասցիները: Մենք գեղեցիկ 

ամառային ճամբար ունենք քեզ համար, - քմծիծաղեց նա: 

- Ո՜չ, - գոչեց Մինսիլուն՝ փորձելով պահել Թագուհուն: 

Զինվորներից մեկը հրացանի կոթով հարվածեց Մինսիլուին, և նա խուլ աղմուկով 

ընկավ հատակին՝ իր ամուսնու մոտ: Ռավիլը մոտեցավ և գրկեց կնոջը, եթե հանկարծ 

գերմանացիները կրկին հարվածեին: Թագուհուն լացելով հեռու տարան: Դենիսլամի լացի 

ձայնն էլ կարելի էր լսել գյուղի միջով: 

Տարիներով գերմանացիներն ու ճապոնացիները Սիբիրում համակենտրոնացման 

ճամբարներ էին ստեղծել՝ ցանկացած դիմադրություն դաժանորեն ճնշելու համար: Դա 

շարունակությունն էր սկզբում Ստալինի կողմից սկսած կալանման և ոչնչացման 

քաղաքականության, իսկ հետո Հիտլերի՝ հրեաների և համաձայն նացիստների մոդելային 

քաղաքացու կաղապարին չհամապատասխանող մյուս մարդկանց դեմ: Միլիոնավոր 

մարդիկ էին անհետանում, և հրեական համայնքները Եվրոպայով մեկ այլևս գոյություն 
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չունեին: Դա աներևակայելի զարհուրանքի տեսարան էր, և այժմ Թագուհին էլ մտածում 

էր, որ միգուցե ինքն էլ իր վերջին շունչն է անում: 

Ազատազրկման ճամբարները չէին սահմանափակվում Սիբիրով: Ուղղիչ 

աշխատանքային գաղութներ կային Գերմանիայի, Իտալիայի և Ճապոնիայի կողմից 

բռնազավթված տարածքներում, որտեղ կալանավորներն օգտագործվում էին որպես 

ստրուկներ և հազարավոր կանանց էլ ստիպում էին դառնալ մարմնավաճառներ: Մարդիկ 

չարաշահող մյուս մարդկանց իրենց կարիքների և իշխանության համար. դրանք 

ամենաանընդունելի գործողություններն էին: 

Թագուհու համար դա սարսափելի ճամփորդություն էր: Գնացքի վագոնը կողպված էր, 

տոթ էր բազմաքանակ մարդկանցից և վատ օդափոխությունից: Այն լի էր այլ հուսահատ 

մարդկանցով. մի քանիսը լացում էին, մի քանիսը զայրացած խփվում էին փայտյա 

պատերին, իսկ մյուսներն էլ ուղղակի նայում էին փշալարերով պատված պատուհանից 

դուրս՝ հետևելով անցնող լայնատարած սիբիրյան բնապատկերին: Որոշ ժամանակ անց 

անհարթ երկաթգծի քլանկ-քլանկ-քլանկը խունացավ նրա գիտակցության հետնամասում, 

մինչև որ այլևս ոչինչ չէր լսում: 

Թագուհին ցնցված նստեց վագոնի անկյունում՝ անիմաստ, դատարկ հայացքը դեմքին: 

Բարի գերիներից մեկը նկատեց նրա ճաքճքած շրթունքներն ու մակերեսային 

շնչառությունը և օգնեց նրան խմել վագոնի տանիքից թաշկինակի մեջ հավաքած 

անձրևաջուրը: Նույնիսկ շնորհակալական խոսքերը դժվարությամբ արտաբերվեցին, 

ասես կտրտվող շշնջյուն: Թագուհին ներքուստ շարունակում էր մտածել, որ նա 

կարթնանա և գիշերային մղձավանջը կավարտվի: Բայց այն չավարտվեց: 

 

Թագուհու սիբիրյան ճամփորդութունը դեպի Մագադան 
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Բայկալ լճի խոր կապույտ գույնը դանդաղորեն տարածվեց, երբ գնացքը շարժվեց 

ջրափնյա գծի շուրջ: Մեծ լիճը հասնում էր այնքան հեռու, որքան Թագուհին կարող էր 

տեսնել՝ անհետանալով դեպի հյուսիս և Արկտիկական տունդրայում: Բայկալից հետո 

լայնատարած անտառները ճանապարհ տվեցին փոքր լճերով և ճահիճներով ծածկված 

հարթ տեղանքին: Երբեմն նա տեսնում էր որոշ կենդանիների, սակայն հիմնականում այն 

դատարկ հող էր թվում: 

«Գոնե թռչուններն ազատ են այստեղ: Ի՞նչ կլինի իմ հետ: Աստվա՛ծ իմ, ես միայն ուզում 

եմ վերադառնալ Հայաստան, դեպի իմ ընտանիքը: Խնդրում եմ Աստված…»: 

Թագուհին սկզբում մի կապույտ գիծ տեսավ առջևում, երբ գնացքը պտտվեց լեռան 

ոլորանը: Այն անբնական էր թվում, և օդն էլ աղի էր: Մինչ այդ նա երբեք օվկիանոս չէր 

տեսել, քանզի Հայաստանը ելք չուներ դեպի ծով: Ահռելի Խաղաղ օվկիանոսն 

ազդանշանեց գնացքի վերջնական քայլն ափի երկայնքով դեպի Մագադան: Սակայն դա ոչ 

մի լավ բան չէր խոստանում: 

Երբ գնացքը դանդաղ շաչեց իր ճանապարհին դեպի ճամբարի ներսը, Թագուհու 

տրամադրությունը մռայլությունից վախի փոխվեց: Նա այնքան թույլ էր, որ կարծում էր, 

կմեռնի: Գերիներից ոչ ոք ոչինչ չէր կերել, բացի պատուհաններից ներս շպրտված չոր 

հացից: Նա գոնե այնքան հոգնած էր եղել, որ վերջին հինգ օրերի ընթացքում չէր նկատել 

գարշահոտությունը գնացքում հիգիենայի բացակայությունից: 

Համակենտրոնացման ճամբարները Սիբիրում չափազանց անմարդկային էին: 

Ընդլայնված ստալինյան ճամբարներից, դրանք նախատեսված էին կոտրելու ցանկացած 

տղամարդու կամ կնոջ ոգին, որոնք բավականին անհաջողակ էին եղել այնտեղ 

ուղարկվելու: Թագուհին և մյուս բանտարկյալները ճապոնացի զինվորների կողմից 

անասունների նման քշվեցին գնացքից դուրս: Նա կարող էր տեսնել պարզ փայտյա 

շինությունների ուրվագծերը և հարյուրավոր հյուծված բանտարկյալների՝ հազիվ թե 

բավարար հագուստով գալիք ցուրտ եղանակի համար: 

Նոր բանտարկյալներից մեկը սայթաքեց գնացքից և թմփոցով ընկավ գետնին: 

Ճապոնացի սպան գոռաց սարսափած մարդու վրա՝ ոտքով հարվածելով նրան, բայց նա 

չափից դուրս թույլ էր արձագանքելու համար: Հանելով իր ատրճանակը՝ սպան կրակեց 

ուղիղ տղամարդու գլխին՝ շուրջը սփռելով նրա գանգի վերին մասը: Մի կին, որ կանգնած 

էր նրա կողքին, ծածկվեց արյան շիթով և մարմնի մասերով: Նա դժվարըմբռնելի ինչ-որ 

բան ճչաց և ուշագնաց եղավ: Միայն մեկ այլ տղամարդու արագ գործողությունները, որ 

կնոջը հեռու քարշ տվեց, փրկեցին նրան նույն ճակատագրից:  

Թագուհին թույլ տվեց իրեն փախչել դեպի երազների աշխարհ՝ սրտում փակելով 

կենդանի դժոխք թվացող իր ցնցող իրադրության իրականությունը: Նա երևակայում էր 

տեսիլքների մասին, որ այժմ կանոնավոր կերպով այցելում էին նրան՝ ոսկե գանձը 

գտնելը, ամենահայտնի հնագետ լինելը և տուն վերադառնալը: Արենի, կանաչ և հաճելի 

մի վայր, որտեղ զրնգուն Արփա գետն էր հոսում և մրգերը լիառատորեն աճում էին 
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ծառերին, որտեղ եղանակը հաճելի էր և երբեք այնպես ցուրտ չէր լինում, ինչպես կծող 

սիբիրյան եղանակը, և նրա ընտանքն ու ընկերներն էլ միշտ գյուղում իր ամենօրյա կյանքի 

մասնիկն էին: Նա մտածեց իր մոր Լիլիթի, ամենաբարի հոգին, որ նա գիտեր և իր 

ընկերների մասին: 

«Տեսնե՞ս Նարինեն ու Սիլվան լավ են: Ամառն այնպես գեղեցիկ կլինի Ռուդիկի այգու և 

խաղողի վազերի մոտ խաղացող Մարիի և Միքայելի համար»: 

Դժվար էր պատկերացնել, թե որքան էր նրա կյանքը փոխվել այն երանելի օրերից 

Հայաստանում, երբ նա մեծանում էր՝ երազելով դրսի աշխարհի մասին: Նրա 

հետաքրքրությունը դեպի գիտությունը լավատես էր պահել նրան Սիմում անցկացրած 

երկար տարիների ընթացքում, և Ռիսաևներն էլ ինչ-որ ձևով նրա համար ընտանիք էին 

եղել այնտեղ: Երկար գիշերվա խավարը սփռվեց, և նա շրջապատվեց ճամբարի անորոշ 

սարսափներով: Այժմ կտրված այն ամենից, ինչ գիտեր, և այն հարամարություններից, որ 

ուներ, աշխարհը մութ էր դարձել: 
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ԳԼՈՒԽ 29: ԴԱՎԱՃԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Դեպի Մոսկվան ուղղված Կովկասյան լեռների հյուսիսային թևում Բաղրամյանը, 

Կնունյանցը և Տևզաձեն նստած էին փոքր խարույկի շուրջ: Նրանք բնազդաբար իրենց 

գլուխները շրջեցին դեպի կոտրվող ճյուղի ձայնը: 

- Չեմ հիշում, որ Հայաստանում երբևէ նման ցուրտ է եղել, նույնիսկ լեռներում, - 

քրթմնջաց Գասպարը՝ գերանների մի փոքր կապ բերելով, որ ինքն էր կտրել: 

Այնպես հանգիստ էր՝ մի մեծ սպիտակ սավան կազմած խորը ձյունով, որ տարածվում 

էր խմբի վերևում մինչև Էլբրուս լեռը՝ ամենաբարձր գագաթը Ռուսաստանում և 

Եվրոպայում: Կնունյանցը վերադառնալու համար ամիսներով ճամփորդել էր Խաղաղ և 

Հնդկական օվկիանոսներով: Այժմ նա շնչում էր թարմ սառը օդը: Ձյունածածկ ծառերի 

գեղեցիկ տեսարանը հիշեցնում էր նրան, թե ինչու էր նա պայքարում այս վայրի համար: 

Մարտիկների վառած խարույկը երբեմն շիկնած կարմիր ածուխներ և կայծեր էր բաց 

թողում ձյան վրա, իսկ Տևզաձեն էլ պտտում էր իր կրակած երկու նապաստակը ինքնաշեն 

շամփուրի վրա, այնպես որ նրանք ոսկե շագանակագույն էին դարձել: 

«Ինչ անուշ հոտ ունեն», - մտածեց Գասպարը, երբ նրանք խորովվում էին. նա քաղցած 

էր: 

- Մտածում ես, թե նացիստները պիտի որ արդեն ձեռք քաշած լինեին, - նշեց 

Կնունյանցը՝ տաք բորշից կում անելով: 

- Կարծում եմ՝ նրանք հիասթափված են, որ չեն կարողանում օգտագործել իրենց 

տանկերն ու օդանավերն այստեղ, - ասաց Տևզաձեն՝ նայելով մորթով ծածկված իր 

զինակից պարտիզաններին:  

- Կանադայում գտնվելիս լսեցի, որ նրանք փորձել են ավիադեսանտ օգտագործել 

մեր թիկունքում՝ անմիջապես Թբիլիսիից հյուսիս, - նկատեց Կնունյանցը: 

- Նրանք փորձեցին գեներա՛լ-մայոր… երկու անգամ, - պատասխանեց մարշալը: - 

Հավանաբար նրանք չեն հասկացել, որ մենք պայքարելու ենք մինչև վերջ: Մենք մի քանի 

քաջ տղամարդ ենք կորցրել, բայց նրանց կորուստն ավելի մեծ է: 

Կնունյանցը հետաքրքրվեց: Նա փորձեց ուշադիր լսել՝ չնայած Տևզաձեի առաջացրած 

զզվացնող քռթքռթացնող ձայնին, երբ փոքր քարի վրա սրում էր իր դանակը: 

Բարեբախտաբար, նա դադարացրեց՝ նապաստակի մի փոքր կտոր կտրելու համար: 

«Կարծում եմ՝ յուրաքանչյուր խոհարար պետք է համտեսի իր եփածը», - մտածեց 

Գասպարը խինդով: 

- Մենք սպասում էինք նրանց… - մեջ բերեց Տևզաձեն: Նա ժպտաց և փորձեց 

դանակի միջոցով տարօրինակ ձևով հանել ատամների արանքում մնացած մսի փոքր 
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կտորը: - Նրանք վայրէջք կատարեցին Մցխեթում՝ ճիշտ այնտեղ, որտեղ Արագվի և Քուռ 

գետերն են միանում:  

- Մցխե՞թը: Այն իմ սիրելի վայրերից մեկն է, - բացականչեց Գասպարը: - Ես այնտեղ 

որքան հնարավոր էր շատ ժամանակ եմ անցկացրել, քանի որ այնքան հետաքրքիր էր, 

այնքան հին: Սվետիցխովելի մայր տաճարը… Որմնանկարները հիասքանչ են, 

հատկապես կենդանակերպի պատկերը: Կարծեմ՝ դա տասներկու աստղագիտական 

խորհրդանիշների աշխարհի ամենահնագույն նկարն է: 

- Դե՛, ես ուրախ եմ, որ մեր տեղացի քահանան սիրում է վրացական եկեղեցիները, - 

քրթմնջաց Տևզաձեն: - Սակայն գերմանացի ավիադեսանտների հարձակման ժամանակ 

Սվետիցխովելիին շրջապատող պատերը վնասվել են: 

Կնունյանցը ցանկանում էր ավելին իմանալ ճակատամարտի մասին: 

- Իսկ ինչպե՞ս նրանց հետ մղեցիք: 

- Նրանք ավիադեսանտներին աջակցելու համար չկարողացան ծանր հրետանի 

բերել, նույնիսկ զենքերը, որ գցում էին ինքնաթիռներից, - ասաց գոհ տեսքով 

Բաղրամյանը: - Մենք կարողացանք Քուռ գետի մյուս կողմում գտնվող հնագույն լեռնային 

բերդից ծածկող կրակ բացել: Դրա մասին լսե՞լ եք: 

- Ներեցե՛ք, մարշա՛լ, ես այդ տարածքին ծանոթ չեմ: 

- Այն կոչվում է Արմազցիխեի բերդ… այժմ հիմնականում ավերված է, բայց բարձր 

դիրքն ու գետը հիասթափեցրին գերմանացիներին: Նրանք մեր հաուբիցի կրակի ներքո 

թակարդի մեջ էին ընկել գետի մոտ իրենց վայրէջքի կայքում: Հետո նրանց ողջ 

մնացածների համար դա քսան կիլոմետր երթ էր դեպի ռազմագերիների ճամբարը 

Թբիլիսիում: 

- Ափսոս, որ բաց եմ թողել դա, - քրթմնջաց Կնունյանցը: 

Գասպարը հետաքրքրությամբ դիտում էր փայտե արկղերը, որ մի մեծ հավաքածուի 

նման տեղադրված էին ճամբարի վերջում: Նա մտածում էր, թե ինչն էր այդքան կարևոր, 

որ պահանջել էր հարյուրավոր տղամարդկանց, կենդանիների և մեքենաների միացյալ ուժ 

և ավելի քան մեկ ամիս դրանք այստեղ՝ այդքան հեռու բերելու համար: 

- Կանադայից բերված արկղերի մեջ ինչե՞ր են, գեներա՛լ-մայոր:   

- Բազմաթիվ նոր իրեր ենք բերել, որ մեզ  գերմանացիների հանդեպ առավելություն 

կտան՝ ռադիոկապ և ականների, հրանետերի, պլաստմասե պայթուցիկ նյութերի, 

հրթիռների ու բազուկաների նման զենքեր, սերժա՛նտ: 

- Բազուկաները հզոր են թվում: 

- Այդպես էլ կա, և դեռ մեծ մասն էլ ճանապարհին են… 

- Մինչև այժմ մենք միայն նախկին խորհրդային սպառազինություն և ինքնաշեն 

զենքեր ունեինք, որ գյուղացիներն էին պատրաստում, - ասաց Գասպարը:  



 

 

393 

- Ես կարծում եմ, պարոնա՛յք, որ նման զենքով անընդհատ պաշտպանվելու 

փոխարեն, այժմ մենք կարող ենք հարձակվել գերմանացիների վրա: Փոփոխության 

ժամանակն է եկել, - ասաց Բաղրամյանն իր ձայնին ոչ բնորոշ գոչյունով: 

- Մեր ժողովրդի՛ համար, մեր երկրի՛ համար, - բացականչեց Տևզաձեն՝ 

թափահարելով հրացանն իր գլխավերևում, իսկ մյուսներն էլ ծափահարեցին: 

Գեներալ Շտաուֆենբերգը նյարդայնացած էր: Նրա ավտոմոբիլային շքախումբն 

անցավ սոխանման գմբեթներով և զվարթ գույներով ներկված Վասիլի Երանելու տաճարի 

մոտով, երբ նա հատում էր մեծ տարածքը, որ մի ժամանակ Մոսկվայում «Կարմիր 

հրապարակ» էր կոչվել: Շատերը մտածում էին, որ այդ անունը գալիս էր պատերի կարմիր 

աղյուսներից և կոմունիզմի համար այդ գույնի նշանակությունից: Շտաուֆենբերգը 

հակառակը գիտեր: Նա հետաքրքրվում էր տեղի մշակույթով և գիտեր, որ հրապարակի 

անունն ի սկզբանե նշանակում էր «գեղեցիկ» ռուսերեն կռասնայա բառից, որ կարող էր 

նաև «կարմիր» նշանակել: Երբ մեքենան մոտեցավ Կրեմլին, գեներալը վեր նայեց՝ 

տեսնելու մեծ նացիստական սվաստիկաները բերդի աշտարակների գագաթներին, որոնք 

վաղուց փոխարինել էին կոմունիզմի խորհրդանիշ հանդիսացող կարմիր աստղերին: 

Շտաուֆենբերգը խիստ տեսքով մտավ ոսկեգույն զարդարված սենյակը: Նա շուրջը 

նայեց՝ փնտրելով ֆելդմարշալ Էրվին Ռոմելին, որին գլխով արեց: Գեներալի հանգիստ 

շարժուձևը թաքցնում էր սրտի արագ տրոփյունը, քանզի նա առջևում ընկած խնդրի 

մասին էր մտածում: Անկյունում նստած էր նրա գործընկեր գեներալ Կարլ-Հենրիխ ֆոն 

Շտուլպնագելը, որ Ֆրանսիայի ռազմական նահանգապետն էր և Շտաուֆենբերգի նման 

«Բարբարոսա» գործողության քարոզարշավի հերոս էր: Շտուլպնագելը ձևացնում էր, թե 

նայում է իր թղթապանակի միջի փաստաթղթերին: Սենյակում կային ևս քսան սպաներ՝ 

բոլորն անտեղյակ իրենց ճակատագրին, ներառյալ Ճապոնիայի դեսպանը: 

Երկար տարիների ընթացքում Առանցքի երկրների բռնապետությունը տեղացիների 

մոտ իրենց զավթիչների նկատմամբ շարունակական ատելություն էր ստեղծել: 

Շտաուֆենբերգի, Շտուլպնագելի և Ռոմելի նման որոշ գերմանացիներ բավականաչափ 

տառապանք էին տեսել: Նրանք երկար ժամանակ գաղտնի գերմանական ընդհատակի 

մասն էին կազմում՝ մի խումբ քաջ սպաներ, որոնք տարիներով ահանգստացած էին 

Հիտլերի դաժան, ավտորիտար կառավարումից: 

Շտաուֆենբերգը դեռ շատ վաղուց եզրակացրել էր, որ Հիտլերը խելագար էր: Նրա 

համար անմեղ մարդկանց սպանդը հանուն ցանկացած կայսրության հիմնավորված չէր, 

բայց վերջին կաթիլը՝ Հիտլերի միջամտությունն էր ռազմական որոշումներին: Մինչև 

ամերիկացիների ռումբ ձեռք բերելը «Ուրանֆերայն» ծրագրին աջակցելու ձախողումը և 

հետագայում էլ հարձակումն իրենց միջուկային փորձի վրա Ավստրիայում Հիտլերի 

անտրամաբանական որոշումների միայն մի քանի օրինակներ էին, որ վիրավորում էին 

հիանալի ռազմատեգին: 
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««Վալկիրիա» գործողությունը կիրականացվի այսօր կամ Եվրոպան կշարունակի այս 

խելագարի պատճառով տասնամյակներով տառապել», - մտածեց նա: - «Որքա՜ն շատ 

մարդկանց կյանք է կախված այս դավից, ներառյալ մեր սեփականը»: 

Հիմլերի ՍՍ գաղտնի ոստիկանությունը մշտապես հետևում էր Ֆյուրերի հետ շփվող 

յուրաքանչյուր անձի: Շտաուֆենբերգը գիտեր, որ անհաջողությունն իր սեփական կյանքը 

կարժենա, սակայն ոչ մի այլ միտք չկար: Նա ծրագրել էր սա տարիներով բազմաթիվ 

կասեցված փորձերից հետո: Շտաուֆենբերգը նայեց իր ժամացույցին: Հիտլերն ինչպես 

միշտ ուշանում էր. դա նախատեսված էր և ծրագրված դրա համար: 

Ֆյուրերը եկել էր քննելու ներկա իրադրությունը, մասնավորապես Կովկասի նոր 

ապստամբությունների մասին զեկույցները: Զեկույցները ցույց էին տալիս, որ 

ազատամարտիկները համարձակորեն հարձակվում էին լեռների հյուսիսային մասերի 

վրա և զինում էին ռուսական դիմադրությանը նոր զենքերով: Զրահապատ մեքենաները 

խփվում էին հրթիռներով, զորքերը անհավատալի հաճախականությամբ կրակի տակ էին 

ընկնում հրանետերից, ականանետերից, գնդացիրներից: Նույնիսկ ցածր թռչող 

ինքնաթիռներն էին հարձակման ենթարկվում: Հիտլերը զայրացած էր, քանզի թվում էր՝ ի 

հակադրություն ճապոնացիների, գերմանացիներն իրենց զավթած հողերի տիրակալը 

չէին: Դա պատվի հարց էր՝ ցույց տալ ճապոնացիներին, թե ով էր իշխանության գլխում, և 

հաստատուն ձեռքով: 

Մինչ սպասելով Հիտլերին՝ Շտուլպնագելը կռացավ Ռոմելին և շշնջաց. 

- Ֆելդմարշա՛լ, մինչև Ֆյուրերի ժամանելը ես պետք է քննարկեմ վերջին 

ամենագաղտնի տվյալները:  

- Շտուլպնագե՛լ, Դուք մի փոքր չե՞ք ուշացել սրա համար:  

- Այո՛, հե՛ր ֆելդմարշալ, բայց ես հավանական դավաճան եմ հայտնաբերել մեր մեջ: 

Ես պետք է առանձին խոսեմ Ձեր հետ: 

Հավակնելով, թե զրուցում են շատ ցածր ձայնով, խոսակցությանը մոտ գտնվող 

սպաներն անտարբեր ձևացան իրենց լսածի հանդեպ՝ շարունակելով խոսել միմյանց հետ: 

- Լավ, հինգ րոպեից մյուս սենյակում կլինեմ: 

Մի քանի րոպե հետո օգնականը սենյակ մտավ՝ տեղեկացնելու Շտաուֆենբերգին, որ 

նա հրատապ հեռախոսազանգ է ստացել: Դա Ռոմելն էր զանգել՝ 

պայմանավորվածությանը համաձայն, խորհուրդ տալու Շտաուֆենբերգին, որ դիմավորի 

Ֆյուրերին: Շտապ ուղղվելով՝ Շտաուֆենբերգը պատասխանեց բարձրաձայն 

նացիստական ողջույնով և գլխավոր դռնով արագ դուրս եկավ, իսկ մյուս սպաները 

շարունակեցին աղմկոտ զրուցել ռազմավարության մասին: 

Ռոմելի միտքը վազում էր: Նա, ով դիմակայել էր պատերազմի ողբերգությանը, մի 

տարօրինակ վախ էր զգում, բայց ոչ թե մահից, այլ անհանգստությունից, որ նրանք 

կձախողվեն: 
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«Աստվա՛ծ իմ, օգնի՛ր մեզ, եթե սա չգործի, մենք բոլորս կախաղան կբարձրացվենք, և 

նույնիսկ մեր երեխաների կյանքում խաղաղություն չի լինի»:  

Կարճ ժամանակ անց Հիտլերը մտավ սենյակ մի պահվածքով, որին մարդիկ վարժվել 

էին: Նրա հակվածությունը դեպի ինքնասիրահարվածությունը նշանակում էր, որ եսասեր 

առաջնորդը վայելեց իր մուտքը, և ճապոնական դեսպանի ներկայությամբ էլ, այդ շոուն 

անհրաժեշտ էր: Անվնաս շագանակագույն կաշվե պորտֆելն էլ, որ Շտաուֆենբերգն էր 

թողել, աննկատ մնաց սեղանի տակ: 

«Դժբախտաբար, մի քանիսը սենյակում անմեղ են, բայց պատերազմում միշտ էլ զոհեր 

են լինում», - մտածեց Շտաուֆենբերգը: 

Բո՜ւմ: 

Ամպրոպանման պայթյունից ամբողջ շենքը ցնցվեց: Երկու կիլոգրամանոց պլաստիկ 

ռումբից ծուխը խեղդամահ անող խիտ փոշու և մխի տեսքով ամպ կապեց, որ ժայթքեց 

խորհրդակցության սենյակից: Շտաուֆենբերգը խեղդվեց իր քիթն ու բերանը լցող զզվելի 

կծու հոտից և թափ տվեց իր համազգեստը ծածկած փոշին: Նա հետևելով Հիտլերի սենյակ 

մտնելուն՝ պայթեցրել էր ռումբն իր գրպանում դրված հեռակառավարման վահանակով: 

Պատռվածքներով ու կապտուկներով, ըստ երևույթին պայթյունի մոտիկությունից, 

Ռոմելը հայտնվեց կողքի սենյակից: Պայթյունը կոտրել էր պատուհանները ողջ Կրեմլի 

երկայնքով և փոքր խարույկի պատճառ հանդիսացել: Ֆելդմարշալն ամենուրեք տեսնում 

էր կահույքի փշրված կտորներ, որոնք գրեթե ծածկել էին արյունոտ մարմնի մասերը 

սենյակում: Սահմռկեցուցիչ տեսարան էր, բայց ներքուստ Ռոմելը զգում էր, որ 

ծանրությունն իջել էր իր և երկրի ուսերից: Ֆյուրերը և նրա շքախմբի մեծ մասը 

Ճապոնիայի դեսպանի հետ միասին զոհվել էին ավերածության առաջին ակնթարթում: 

Մահն աշխարհի համար լուծում էր բերել: 

«Փառք Աստծո մարդ արարածը մահկանացու է», - մտածեց մարդասպան 

Շտաուֆենբերգը: 

Ձևացնելով, թե զայրացած է իրադրության վրա, Ռոմելն անմիջապես 

ղեկավարությունն իր ձեռքը վերցրեց՝ հրամաններ արձակելով շփոթված գերմանացի 

սպաներին, որ սենյակից դուրս գտնվելով ողջ էին մնացել: Թեև խորհրդակցության 

սենյակում չէր եղել, Շտուլպնագելը վիրավորվել էր, բայց ոչ ծանր՝ պայթյունից նետվելով 

կից սենյակի երկայնքով: Նա օրորվելով դուրս եկավ սենյակների միջև եղած անցքից՝ 

թևքերը պատռված և արյունն էլ ճակատի խորը բացվածքից կաթելով: 

Ռոմելը, կայունությունը պահպանելու նպատակով, գերմանական բանակի բարձր 

հրամանատարությանը հրամայեց կառավարությունը վերցնել իրենց հսկողութան տակ: 

Անհայտ բոլորին, բացի «Վալկիրիա» գործողության բանսարկուների, այս ամենը 

գերմանական ընդհատակյա ռազմավարության և Շտաուֆենբերգի ծրագրի մասն էր: Դա 

նրա որոշումն էր՝ գործողությունն անվանել ի պատիվ առասպելական սկանդինավյան 

արարածների, որոնք իրենք էին որոշում՝ որ զինվորը կապրեր կամ կմեռներ 
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ճակատամարտում, և դա Շտաուֆենբերգն էր, որ ծրագրել էր, թե ինչպես ոչնչացնել 

հրեշին, որ տասը տարի է ահաբեկում էր Եվրոպան: 

Նորությունն արագորեն տարածվեց: Սկզբում ոչ ոք չէր հավատում դրան: Այն մարդը, 

որ ավերել էր երկրներն ու մարդկանց՝ չկար: Բայց նույնիսկ բռնազավթված Եվրոպայում 

կային մարդիկ, որ բավականին խիզախ գտնվեցին՝ դուրս գալու փողոցներ՝ տոնելու 

համար, թեև վախը դեռ շատերի սրտերում էր: Սպիտակ տանը վարչապետ Չերչիլը 

նստած էր սկոտչով և մի հաստ սիգարով: 

- Պարո՛ն նախագահ, ի՞նչ եք զգում՝ տեսնելով Հիտլերի վերջը: 

- Դե՜, ես շատ չեմ տոնի, հիրավի, - ասաց Թրումենը լրջորեն: 

- Համաձայն եմ: Երրորդ ռայխը ինչպես միշտ հզոր է, գուցե և ավելի, երբ այդ 

խելագարն ու նրա ջատագովները չկան: 

Տոկիոն այլ կերպ էր նայում դեպքերին: Նրանք հավատում էին, որ Գերմանիայի ավագ 

հրամանատարությունը խառնաշփոթի մեջ է՝ անղեկ առանց Ֆյուրերի և բազմաթիվ ավագ 

հրամանատարների: Վարչապետ Հիդեկի Թոջոն նաև վշտացած էր Ճապոնիայի դեսպանի 

մահվան նորությունից: 

Նյու Յորքում Աբրահամն ու Նդայան հազարավոր այլ մարդկանց նման տոնում էին 

փողոցում: Ինքնաբուխ խնջույքներ էին տեղի ունենում, և յուրաքանչյուր զինծառայող 

թվում էր կարմիր շրթներկի հետք ուներ այտերին: Ոչ ոք չէր մտածում, թե պատերազմն 

ավարտվել է, սակայն կար հույս, որ սա կօգներ, և հակամարտությունը շուտով 

կավարտվեր: 

Սպանության համար հարմար քավության նոխազ էր ռուսական դիմադրությունը, 

բայց դա այն վարկածը չէր, որ կարող էր դիմանալ հետաքննությանը: Դիմադրությունը 

բավականաչափ տեղեկություն չուներ Հիտլերի տեղաշարժումների մասին, և նրանք 

անշուշտ մուտք չունեին դեպի խիստ վերահսկվող Հիտլերի ներքին շրջանակը: Կասկածը 

տեղափոխվեց դեպի հրամանատարները, ովքեր կարող էին մտահղանալ հարձակումը և 

չէին մասնակցել Մոսկվայի հանդիպմանը: 

Ռոմելը չհապաղեց՝ լիակատար իշխանությունն իր ձեռքը վերցնելու: «Վալկիրիա» 

գործողության սահմաններում Հիմլերի և Գյորինգի մասնակցության համար հարմար էր 

ապացույց գտնելը՝ նշելով, թե նրանք էին կազմակերպել Հիտլերի սպանությունը՝ 

իշխանությունն իրենց ձեռքը վերցնելու համար:  

Հիմլերն ու Գյորինգը շտապ կազմակերպված ռազմական դատարանի առջև 

կտրականապես ժխտեցին իրենց մեղավորությունը: Հիմլերը՝ իր սովորական կերպարի 

դալուկ կաղապարը, գրեթե ոչինչ չասաց: Նրա աչքերն անտարբեր նայում էին առաջ, 

դիմագծերը ձգվել էին, իսկ ատամները սեղմված էին: Նա գիտեր, որ սցենարն արդեն 

գրված էր, ինչպես շատ շատերն ՍՍ-ի իր ղեկավարության տակ: Գյորինգն ուղղակի 

զայրացած էր՝ մերժելով ճանաչել դատարանի հեղինակությունը:  

- Դուք ոչինչ եք: Ես ամենաավագ սպան եմ այստեղ, - գոռում էր Գյորինգը: 
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- Լռությո՛ւն պահպանեք: Դատապարտյալը պետք է պատասխանի հարցին, - 

պահանջեց ռազմական դատավորը: 

- Ոչ մի ապացույց չկա: Մի՞թե չեք տեսնում, որ այս ամենը սարքված է, հիմարնե՛ր: 

Պատշաճ ապացույց չկա՛: Այս թղթերը կեղծիք են: Դա կարող էր ցանկացած մեկը լինել… 

նույնիսկ ճապոնացիները… ո՞վ կարող է վստահել նրանց, - գոռաց Գյորինգը՝ հարվածելով 

իր առջև սեղանին, այտերն էլ կաս կարմիր կտրած ցասումից: 

Լսարանում գտնվող ճապոնացի ներկայացուցիչը զայրացավ դեսպանի որպես 

Տոկիոյի կարգադրության ներքո հավանական ահաբեկիչ-մահապարտ լինելու 

զրպարտանքի վրա: Նա ոտքի ցատկեց: 

- Սա անընդունելի է: Ճապոնական կայսրությունը չի զրպարտվի նման ձևով: Մեր 

դեսպանը զոհվեց որպես հերոս ահաբեկիչների ձեռքից, որոնց Գերմանիան ունակ չի 

վերահսկելու, - ճչաց Ճապոնիայի ներկայացուցիչը՝ ճապոներենով զայրույթի մի տարափ 

տեղալով Գյորինգի վրա, մինչև զսպվեց և դուրս բերվեց դատարանից: 

Ի վերջո Հիմլերը ճիշտ էր՝ կարևոր չէր, թե նոր հրամանատարությունն ում կմեղադրեր: 

Հիտլերի երկու մոտ կողմնակիցներին դատապարտելու համար միայն երկու օր 

պահանջվեց: Արևածագից առաջ նրանք իրենց վզի շուրջ զգացին դահճի պարանի 

նողկալի ցնցումը: 

Թոջոն ռազմական դատարանի միջադեպերի համար անհապաղ ներողություն 

պահանջեց Բեռլինից: Կասկածը, որ ընկել էր Գյորինգի մեղադրանքից Ճապոնիայի 

դեսպանի վրա, հարմար շեղող հանգամանք էր Շտաուֆենբերգի համար, որ լիովին 

պատրաստ էր կախաղանին, եթե իր իրական դերը բացահայտվեր: 

Զինծառայողները դիտվում էին որպես գերմանացի ազգի իրական պաշտպաններ: 

Որպես հայտնի հերոս՝ Ռոմելը նշանակվեց Երրորդ ռայխի առաջնորդի՝ կանցլերի 

պաշտոնում: 

Միացյալ Նահանգներում Հիտլերի մահից մի քանի ամիս անց հեռախոսը բարձրաձայն 

զնգաց Աբրահամի գրախանութում: 

- Ի՞նչ է պատահել, սիրելի՛ս: Ձայնդ մտահոգիչ է: 

- Աբրահա՛մ, նորությունը լսե՞լ ես: 

- Ո՛չ սիրելի՛ս, ի՞նչ է: 

- Ես հենց նոր Թայմսի հրապարակում էի և վազեցի դեպի հեռախոսախցիկը: 

Նորություններն ասում են, որ գերմանացիներն արբանյակ են բաց թողել: 

- Արբանյա՞կ: 

- Դե գիտես, արհեստական լուսնի նման: Բոլորն անհանգստացած են: Նրանք ասում 

են, որ Գերմանիան տիեզերքից ռումբ կարող է գցել, - Նդայան մի փոքր ցնցված էր թվում: 

- Համոզված եմ՝ դա այնքան էլ դյուրին չէ, ինչպես թվում է: Արի նորությունները 

լսենք, երբ տուն հասնես: 
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1949թ.-ի հոկտեմբերի 4-ին գերմանացի հրթիռային գիտնական Վերներ ֆոն Բրաունն 

իրագործեց այն, ինչ նա հուսով էր անել տարիներով: Ռոմելին համոզելուց հետո, որ 

տեխնոլոգիան կարող է օգտակար լինել թե՛ ռազմական, թե՛ քաղաքացիական կարիքների 

համար՝ նա աշխարհի առաջին արբանյակը դեպի տիեզերք բաց թողնելու համար 

օգտագործեց բարելավված Վի-2 հրթիռը և երկրորդ աստիճանի ամուր վառելիք: Այն 

փոքրիկ, պարզ ռադիոհաղորդիչ էր, սակայն մտահոգեց Միացյալ Նահանգներին, ինչպես 

նաև Ճապոնիային: Այժմ Առանցքի նրանց գործընկերները պոտենցիալ զենք ունեին, որ իր 

դիապազոնով կարող էր հասնել այնքան հեռու, որքան Միացյալ Նահանգներն էին, կամ էլ 

Ճապոնիան: 

 

Վի-2 հրթիռի գործարկումը (նկարի աղբյուրը՝ ՆԱՍԱ/ՄՆ բանակ) 
 

Եվրոպայով և Կովկասով մեկ շարունակվող դիմադրության հետ գերմանացիները 

դժվարանում էին պահպանել վերահսկողությունն իրենց տիրող լայնատարած հողերի 

վրա, քանզի մարդիկ ընդվզում էին այն պայմանների դեմ, որոնց տակ ստիպված էին 

ապրել: Թեև Խորհրդային Միությունն արդեն մոտ մեկ տասնամյակ գոյություն չուներ, 

ռուսներն ատում էին իրենց սեփական լեզվի և ավանդույթների փոխարեն պարտադրված 

գերմաներեն սովորելը: Նրանց երկիրն արդեն եղել էր օտարների կողմից ներխուժված, 

երբ տասներեքերորդ դարում Մոնղոլիայի առաջնորդ Չինգիզ խանն ավերել էր 
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տափաստաններն ու տայգան: Անկախ նրանից, թե որքան երկար ժամանակ էր, որ 

գերմանացիները բռնազավթել էին եվրոպական Ռուսաստանը, մարդիկ չէին 

միաձուլվելու գերմանական մշակույթի վրա հիմնված հասարակությանը: 

Կային Երրորդ ռայխի լծից ազատություն փնտրող մարդկանց շարունակական 

ապտամբություններ էին տեղի ունենում, հատկապես Կովկասում, որոնք թուլացնում էին 

զավթիչների հզորությունը: Ի հակադրություն, Ուրալից արևելք Սիբիրի սակավ 

բնակեցված լայնատարած հողերում ճապոնացիներն ավելի քիչ կազմակերպված 

դիմադրություն ունեին դիմակայելու, և դաժանաբար ճնշում էին ցանկացած 

անհանգստություն: Տարիների ընթացքում համակենտրոնացման ճամբարները ստրուկ 

աշխատուժ էին տրամադրում, որ ճապոնացիների կողմից օգտագործվում էր ահռելի 

ռազմական մեքենան կոփելու համար՝ օգտագործելով Սիբիրի և Չինաստանի բնական 

պաշարները: 

Երկար ժամանակ ճապոնական հրամանատարությունը վիրավորված էր Գերմանիայի 

անվստահությունից դեպի Առանցքի իր գործընկերները, հատկապես առավել առաջատար 

գերմանական սպառազինությանը և գիտությանը մուտք չապահովելու համար: Նույնիսկ 

Գյորինգի պոռթկումը մերկացրեց հին կասկածը Առանցքի գործընկերների միջև: 

Գեներալ Կանջի Իշիվարան զայրացած էր, որ այսքան երկար տարիներ մնացել էր 

Սիբիրում: Նա մտածում էր, թե արդյոք կրկին կտեսնի Ճապոնիան: Թոջոյի նման նա զգում 

էր, որ Գերմանիան թույլ էր Հիտլերի սպանությունից և ավագ նացիստների մահապատժից 

հետո: Պահը հասունացել էր, քանզի եթե գերմանացիներին վերջնականապես հաջողվեր 

ստեղծել միջուկային զենք, ինչպես անիծված ամերիկացիները, ապա Ճապոնական 

կայսրությունը ստրկամիտ և անհավասար գործընկեր կդառնա: 

Իշիվարան կանգնեց Ուրալի արևելյան լանջերին տեղակայված ճապոնական մեծ 

ռազմական ճամբարում՝ նայելով զինվորների երկար շարքին: Անծայրածիր կեչիների 

երկայնքով, որ նոր էին սկսել հագնել իրենց սեզոնային նարնջագույն, կարմիր և դեղին 

գույները, մի սառը քամին փչեց: Այն մարդը, որ շատ տարիներ առաջ կայսեր համար 

գրավել էր Մանջուրիան, կարիք ուներ հիշեցնելու Տոկիոյին, որ իր հրամանատարությունը 

հաղթանակ էր նշանակում: 

Խորամանկությունը պարզ էր՝ Գերմանիայի կողմից վերահսկվող Բաշկորտոստանի 

ռուսական դիմադրության մարտիկների կողմից հարձակում Ուրալի սիբիրյան մասում 

գտնվող ճապոնական ճամբարի վրա: Հարյուրավոր պարտիզաններ կանցնեին 

անտառները՝ անսպասելի հարված հասցնելու ճապոնացիներին, բացառությամբ, որ 

ճապոնացիները գիտեին հարձակման մասին, քանզի Իշիվարան էր նախապես 

ծրագրավորել այդ ձևով: Կդիտվեր այնպես, իբրև գերմանացիներն ունակ չէին 

վերահսկելու իրենց տարածքները, և դա Ճապոնիայի հետաքրքրությունները 

պաշտպանելու համար ճապոնացիների ներխուժման բավարար պատճառ կտար: 
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Իշիվարայի դեմքը լարված էր: Նրա առջև 200-ից ավել կալանավորներ էին կանգնած՝ 

ծեծված և օրերով քնից զրկված, շփոթված մարդկային կմախքներ: Նրանք հագնված և 

սպառազինված էին ինչպես զինյալներ, և անասունների նման քշվեցին դեպի ճամբարի 

ցանկապատը: Պայթյունը ցնցեց հանգիստ լեռնային տեսարանը: Բայց դա ընդամենը 

շարադ էր. ճապոնացիներն իրենք էին տեղադրել պայթուցիկները ճամբարի ցանկապատն 

ավելի բարձր աղմուկով ոչնչացնելու համար, քան իրական ավերումը կառաջացներ: 

Կալանավորները, գառների նման սպանդանոցում, թիկունքից նրանց վրա կրակելուց 

հետո, վազեցին բլրով ներքև՝ դեպի ցանկապատի մեջ բացված անցքը: Ճչոցներ ու լաց՝ 

նրանց, ովքեր գիտեին, որ դեպի մահն են գնում, որի համար ոչինչ չունեին, բացի մի քանի 

փամփուշտից նրանց տրված հրացանների մեջ: Գեներալ Իշիվարան դիտում էր սպանդի 

վայրը: Դա ահավոր տեսարան էր՝ ճապոնական գնդացրի կրակահերթից ամեն մի 

սպանված ճապոնացի զինվորի դիմաց այսպես կոչված քսան պարտիզան ընկան:  

Մի կծող սառը քամի անցավ ճամբարի միջով: Ուսումնասիրելով ճամբարի 

ավերածություններն ու մարմինները՝ Իշիվարան ճապոնացի ռազմական լրագրողներին 

սարսափելի տեսարանները նկարելու ուղղություններ էր տալիս. «ահաբեկիչների» 

մարմիններն ամենուրեք էին, և երբեմն էլ ճապոնացի զինվորի դի՝ ավելի լավ էֆեկտի 

համար: Նա զայրացած ձևացավ գերմանացիների անկարողության վրա՝ վերահսկելու 

ահաբեկիչներին Ուրալի մյուս կողմում: Դա սենսացիոն նորություն կլինի Տոկիոյում, և 

Իշիվարային անհրաժեշտ պատրվակը կտա գործի անցնելու համար՝ հետապնդելու 

«ահաբեկիչներին» Ուրալից այն կողմ, որտեղից ենթադրաբար եկել էին նրանք: 

Մինսիլուն չէր տեսնում Ռավիլին: Նա ինչ-որ տեղ սոճու անտառներում էր՝ 

Սկանդինավիայից մինչև Սիբիր ձգված լայնատարած տայգայի մասերից մեկում: Նրա 

ամուսինը ձմռան համար վառելափայտ հավաքելու էր գնացել: Ռիսաևների տունն 

անտառից ընդամենը հիսուն մետր էր հեռու՝ կեչու, եղևնու և սոճու ծառեր, որ 

հազարավոր տարիներ սննդի, խարույկի և ապաստանի աղբյուր էին եղել: 

Ինչ-որ բան այն չէր: Մինսիլուի սիրտը տրոփեց, երբ մի խումբ տարօրինակ տեսք 

ունեցող զինվորների տեսավ, որ հայտնվեցին անտառից: Նա թաքնվեց պատուհանի տակ, 

մինչև հետաքրքրասիրությունը դրդեց նրան կրկին նայելու: 

«Ովքե՞ր են նրանք: Երբեք նման զինվորների չեմ տեսել»: 

Զինվորների երկրորդ խումբը հայտնվեց՝ գնալով նույն ճանապարհով, ինչ առաջինը՝ 

անցնելով տան կողքով: Հետնադուռը ճռալով բացվեց, և Մինսիլուն հառաչեց ցնցումից: 

Հետո նա տեսավ Ռավիլին՝ մատը բերանին դրած: 

- Շը՜շշ… սո՛ւս, - շնջաց նա՝ սողալով կնոջ մոտ: - Ճապոնացիներ են: Չգիտեմ, թե 

նրանք ինչ են անում այստեղ: 

- Վախենում եմ, - տագնապը ձայնի մեջ ցածրաձայն ասաց Մինսիլուն: 

- Չեմ կարծում նրանք մեզ են փնտրում: Նրանք դեպի գերմանացիների դիտակետն 

ուղղվեցին: 
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Հեռավոր պայթյունը ցնցեց տունը՝ Ռավիլին ու Մինսիլուին նետելով հատակին, իսկ 

Դենիսլամն էլ մյուս սենյակից վազեց դեպի նրանց կողմը: Նրա տասը տարեկան եղբայրը 

թնկթնկալով կծկվել էր անկյունում, մինչև Ռավիլը սողաց մոտը՝ հանգստացնելու նրան: 

Կրակոցներ սկսվեցին: Գերմանական գնդացրի հեռակա ստակատոն, որ նրանք լսել 

էին նախկինում, արձագանքվեց հովտով մեկ: Մինսիլուն տեսնում էր հարյուրավոր 

ճապոնացի զինվորների, որ հայտնվում էին անտառի եզրից՝ հագած իրենց տարբերակիչ 

ցանցավոր սաղավարտները, որոնք քողարկման համար կցված էին տերևներով: Նրանք, 

վազելով բլրով ներքև՝ Սիմ գետի ուղղությամբ, որտեղ հիմնական մարտն էր տեղի 

ունենում, ինչ-որ բան էին գոռում, որ Ռավիլը նախկինում երբեք չէր լսել՝ «բանզայ»: 

Մինսիլուն անընդմեջ արագացող տանը մոտեցող ինչ-որ խուլ ձայն էր լսում: Նրա աչքերը 

փոխանցում էին նրա զգացած վախը: 

Միայն տասը րոպե հետո ամեն ինչ լռեց: Մինսիլուն գրկել էր Դենիսլամին՝ փորձելով 

հետ պահել նրան բարձրաձայն լացելուց, իսկ Ռուսլանը Ռավիլի հետ նստել էր 

անկյունում: Մտահոգությունն ու ճնշումը ահավոր էին, բայց նրա արկածախնդիր բնույթը 

կանչում էր: Կես ժամ անց Ռավիլն անձայն դուրս սողաց՝ տեսնելու, թե ինչ էր 

կատարվում, չնայած Մինսիլուի մնալու խնդրանքներին: Դրանից հետո՝ ոչ այնքան ուշ, 

տանից ոչ հեռու կանգնած ճապոնացի զինվորը գոռաց նրա վրա: Ռավիլը չէր կարողանում 

հասկանալ լեզուն, սակայն նա գիտեր շտապ շարժուձևերի իմաստը՝ պառկել գետնին: 

Գլուխը դանդաղորեն շրջելով՝ Ռավիլը պառկեց կանաչին՝ դեմքը դեպի գետինը, խոտը 

մխրճվող այտի մեջ: Նույնիսկ այդ անհարմար դիրքում նա կարողանում էր տեսնել 

ճապոնացի զինվորներին գյուղի տները մեկը մյուսի հետևից ստուգելիս, հավանաբար 

փնտրելով գերմանացիների, որ ողջ էին մնացել առաջին հարձակումից: Ինքնաթիռի ձայն 

լսվեց գլխավերևում, իսկ հեռավորության վրա գլխավոր ճանապարհից նա լսում էր 

զրահապատ մեքենաների բնորոշ հռնդյունը: Նա իր տան պատերի մեջ երեք կամ չորս 

անցք տեսավ, որտեղ թափառող փամփուշտներն էին մխրճվել: Ռիսաևների ընտանիքը 

հաջողակ էր եղել: 

Ճիշտ այնպես, ինչպես նա արել էր Մանջուրիայում, Իշիվարան պատերազմ սկսեց՝ 

առանց տեղյակ պահելու Տոկիոյին իր մտադրությունների մասին: Մեկ միլիոն տղամարդ 

և 2000 տանկ լցվեցին Ուրալի վրայով՝ արագորեն առաջանալով Կասպից ծովի 

ուղղությամբ, որ միայն հազար կիլոմետր էր հեռու Սիմից: Իշիվարայի ռազմավարական 

նպատակները պարզ էին. ձևացնելով, թե վրեժխնդիր է լինում ճապոնական ճամբարի 

վրա պարտիզանական հարձակման համար՝ գրավել Կասպից ծովի նավթի հանքերը և 

Վոլգոգրադը՝ ստիպելով թուլացած գերմանացիներին հետ նահանջել, միգուցե նույնիսկ 

մինչև Գերմանիա: Հաշվի առնելով, որ Հիտլերն ու նրա ավագ հրամանատարությունը 

մեռած էին՝ նա հավատում էր, որ անպատրաստ Գերմանիան կփախչի ցնցող 

հարձակումից: Դրանից հետո Ուրալյան լեռների և Կասպից ծովի շրջանի հսկայական 
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հանքային հարստությունը կարելի էր ավելացնել կայսրության Սիբիրում և Չինաստանում 

ունեցածին, և Ճապոնիան կդառնա Երկրի ամենահզոր ուժը: 

Ճանապարհից դուրս մի անհաջողակ գերմանական Պանցեր տանկ էր ընկած 

վառվում: Իշիվարան ինքն իրեն ժպտաց: Շուտով գերմանացիները Ճապոնիային ավելի 

մեծ հարգանքով կվերաբերվեն, ինչպես ցանկացած ռազմիկն է անում, երբ ծնկի է բերվում: 

Ամերիկացիները ստիպված կլինեն ճանաչել Ճապոնիայի գերիշխանությունը Սանտա 

Կատալինայի ճակատամարտի աղետից և Նոր Զելանդիայում պարտության ամոթից 

հետո: Նա ասես սամուրայ զինվոր լիներ մի մեծ զորությամբ իր սրտում, երբ իր 

հսկայական տանկով հանուն կայսեր ջարդում էր ցանկացած դիմադրությունն առջևում: 

Այն սառնասրտորեն առաջանում էր՝ սարսափեցնելով թե՛ վախեցած կենդանիներին, և թե՛ 

մարդկանց: 

- Անիծվե՛ն արյունոտ ճապոնացիները, - դանդաղորեն ասաց Ռոմելը սեղմված 

ատամների միջով: - Առանցքի դաշինքը մեռած է: Սոսկ «իրենց սեփական շահերը 

պաշտպանելու» այս արդարացումը, երբ մենք ենթադրաբար չկարողացանք ճնշել 

«ահաբեկիչներին», ոչինչ է, բացի նրանց դավաճանությունը  ծածկելու միջոց: 

- Ի՞նչ կհրամայեք, պարո՛ն կանցլեր, - հարցրեց Շտուլպնագելը: 

Լարվածությունը սենյակում նման էր «Վալկիրիա» հանդիպումներին մինչև 

դավադրության հաջողելը:  

- Նետե՛լ նրանց վրա այն ամենն, ինչ ունենք: Ո՛չ մի նահանջ չպետք է լինի… նրանք 

կսպասեն դրան: 

Կանցլեր Ռոմելը հրամայեց ամրապնդել իր պաշարված միավորումները, որ վայրագ 

հարձակման էին ենթարկվել չոր, նոսր կանաչով հարթավայրերի երկայնքով: Հողն 

աստիճանաբար իջնում էր դեպի մեծ աղի Կասպից ծովը՝ ամենամեծ ջրային փակ 

ավազանը Երկրի վրա, այնպես որ նույնիսկ զառիթափ լանջերն էին աջակցում 

հարձակվողներին:  

Գերմանացիները երբեք էլ իսկապես չէին վստահել ճապոնացիներին, սակայն նման 

մասշտաբի նենգություն նրանք հաշվի չէին առել: Իշիվարայի լրտեսները պնդում էին, որ 

գերմանական ստորաբաժանումները տարածաշրջանում հիմնականում զբաղված էին 

ռուսական դիմադրության ճնշմամբ և տեղակայված չէին ծանր սպառազինված 

հակառակորդից պաշտպանվելու համար: Ոչ ոք նույնիսկ չէր էլ պատկերացրել 

ճապոնական բլիցկրիգ ռազմավարություն այն ստեղծողների դեմ: 

Դաշնակիցները զարմանքով նայում էին Առանցքի փլուզմանը, բայց Փերլ Հարբորից 

հետո Թրումենը չէր կարող իսկապես զարմանալ ճապոնացիների գործողություններից:  

Տատյանան, կարմիր սարաֆան հագին, ամուսնու հետ կասկածոտ կանգնել էր իր տան 

պատշգամբում: Ընտանիքը որոշել էր գնալ եկեղեցի, և նույնիսկ Վլադիմիրն էր իր միակ 

կոստյումը հագել. մուգ երկեզրանի հանդերձանք, որ հինգ տարի առաջ էր գնել 

Վոլգոգրադում իրենց հարսանիքի համար: Սակայն այսօր ծառայությանը մասնակցելու 
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շատ հնարավորություն չկար, քանզի նրանց աչքերի առջև զարմանալի 

իրադարձություններ էին տեղի ունենում. գուցե ավելի կարևոր էր ներկա պահին աղոթելը: 

Տատյանան տեսավ երկնքով սավառնող գերմանական ինքնաթիռ, որ մարտի էր բռնվել 

ճապոնական ինքնաթիռի հետ: Ոչ հեռվում՝ կարտոֆիլի դաշտերում Գերմանական 

հրթիռային հրետանային զորամասը համազարկ էր ուղարկում դեպի արևելք, 

ենթադրաբար ճապոնական զորքերի վրա: Նա սարսափած էր. այն հնչում էր ինչպես 

բանշի՝ իռլանդական վիպասքների կին-ոգին, երբ հրթիռները ճչում էին երկնակամարում: 

- Վլադիմի՛ր, հավատս չի գալիս, որ ասում եմ սա, բայց ես իրականում աղոթում եմ, 

որ գերմանացիները կանգնեցնեն ճապոնացիներին: 

- Գիտեմ, սա խենթություն է: Միայն ինը տարի առաջ գերմանացիներն էին, որ 

հարձակվել էին քաղաքի վրա, երբ այն Ստալինգրադ էր կոչվում: Իսկ հիմա մենք հուսով 

ենք, որ գերմանացիները կհաղթեն: 

- Ի՞նչ ես կարծում, նրանք կարո՞ղ են: 

- Համոզված չեմ: Նրանք ասում են, որ ճապոնացիները թվով գերազանցում են 

գերմանացիներին: 

- Ի՞նչ կպատահի, եթե ճապոնացիները հաղթեն: 

- Նրանից հետո, ինչ լսել եմ Սիբիրից, ճապոնացիներն ավելի դաժան են, քան 

գերմանացիները: Արի´ հուսանք, որ նրանք հաջողության չեն հասնի: 

- Վլադիմի՛ր, արի՛ գնանք… խնդրում եմ: Նադեժդան տասը տարեկան է, այնպես որ 

կարող ենք ճամփորդել: 

- Ճիշտ ես: Երևում է՝ կռիվն այս կողմ է շարժվում: Մնալը կարող է չափից դուրս 

վտանգավոր լինել: 

- Նադեժդա՛, արի՛, խնդրում եմ: Մենք պետք է պատրաստվենք գնալու մի 

հետաքրքիր ճամփորդության, - նա նայեց իր ամուսնուն: - Ո՞ւր… 

- Չեմ կարծում թե կարող ենք գնալ Մոսկվայի կողմ, միգուցե ճապոնացիներն այդ 

ուղղությամբ էլ են գրոհում: Մենք պետք է հարավ գնանք… դեպի Կովկաս: Չեմ կարծում՝ 

գերմանացիները կանհանգստացնեն մեզ: Նրանք մտահոգվելու շատ բան ունեն 

ճապոնացիների հետ: 

Վլադիմիրը վերցրեց այն ամենն, ինչ կարող էր կրել, ներառյալ ձմեռվա պաշարը, որ 

Տատյանան էր պատրաստել և կարտոֆիլի երկու պարկ: Նա շտապ կառքի վրա 

տեղավորեց ընտանիքի աղքատ ունեցվածքը և ձիերին առաջ մղեց՝ միանալով պայքարից 

փախչող այլ անթիվ մարդկանց՝ փախստականներ իրենց սեփական երկրում: 

Գեներալ-լեյտենանտ Հենրիխ Բարը ծառայում էր առաջնային գծում ճապոնացիների և 

գերմանացի պաշտպանների միջև: Գերմանացի լավագույն օդաչուն երջանիկ էր, քանզի 

այժմ նրա նախկին հրամանատար գիրուկ Գյորինգն այլևս չէր անհանգստացնի նրան, և 

նա իր Մեսսերշմիդտ Մի 262Ֆ Սվոլոուով սուրում էր երկնքով: 
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Չնայած հակաօդային կրակին՝ Հայաթի կործանիչները հեղեղել էին գերմանական 

դիրքերը: Նրանց պաշտպանողական սպառազինությունը թույլ էր տալիս ճապոնացի 

մարտիկներին քաոս ստեղծել գերմանական Թայգր տանկերի դեմ, որ խրվել Էին 

Վոլգոգրադի արևելքում՝ փորձելով կասեցնել կայսերական բանակի առաջխաղացումը 

դեպի քաղաքի սիրտը: Ռումբերը անդադար հրե անձրևով ներքև էին թափվում, իսկ 

երիտասարդ գերմանացի զինվորները թաքստոց էին փնտրում ավերված մեքենաների և 

տանկերի հետևում, որտեղ որ կարող էին: 

Բարը կտրուկ թեքեց իր Սվոլոուն ցածր, մոխրագույն ամպերի շարունակական 

վերմակի տակ: Նրա առաջին հարձակումը մի արհամարհական պոռթկումով երկնքից 

պոկեց Հայաթի կործանիչին. ճապոնական կործանիչը հարմար զույգ չէր Բարի 

Սվոլոուին:  

«Ճիշտ որոշում էր՝ թույլ չտալը ճապոնացիներին գերմանական տեխնոլոգիա 

ունենալ»: 

Չհասցրեց նա մտածել այդ մասին, մի շողք անցավ նրա օդաչուի խցիկի կողքով: 

Նակաջիմա Կիկկան ռեակտիվ կործանիչների դիզայնը կրկնօրինակելու ճապոնական 

փորձն էր, բայց ճապոնական ռեակտիվ կործանիչը Հայաթիից ավելի արագ չէր, և այն 

հաստատ չուներ Բարի կործանիչի գեղեցիկ կորություններն ու թևերի ծածկույթը: Նա 

ծանրորեն հետ քաշեց իր վահանակները՝ սլանալով դեպի մոխրագույն երկինքը, որտեղ 

բարձր շերտավոր ամպերը մի անարտահայտիչ սպիտակ շերտ էին կազմել վերևում: 

Բարը, շրջելով ղեկը կտրուկ աջ, գիտեր, որ այսօր ավելի շատերի է սպանելու: 

Երբ Սվոլոուն անցավ անօգնական Կիկկաների կողքով՝ կրակելով իր հրանոթներից, 

Բարը ներքևում երկու տարօրինակ ձևավորում նկատեց, որ դանդաղորեն շարժվում էին 

ճակատամարտի դաշտում: Դրանք հսկայական, սալաքարի նման մետաղական 

օբյեկտներ էին: Երբ նա ավելի մոտեցավ, նկատեց գերծանր Օ-Այ տանկերը, որ ունեին ոչ 

թե մեկ, այլ երեք աշտարակներ, և մի զանգվածային 105մմ-անոց թնդանոթ, որ 

գերմանական պաշտպանական գծի ուղղությամբ կրակ ու ավերածություն էր ուղարկում: 

Նա նկատեց, որ ահարկու Թայգեր տանկերն ասես չէին կարողանում կանգնեցնել 

գազաններին, քանզի նրանց արկերը պարզապես հետ էին թռչում գերծանր տանկի 200մմ 

հաստությամբ զրահից: 

«Սա մարտահրավեր է: Դրանք պարզապես հրեշներ են, ոչ պակաս»: 

Բարը սլացավ ճապոնական հսկաների վրա: Նա արձակեց իր թևերի տակի 

հրթիռները, որ առաջ սուրացին ասես հեծյալի նիզակներ, մինչև որ պայթեցին հրե երկու 

գնդով. ուղիղ հարված էր: Երբ Սվոլոուն անցավ տանկերի մոտով, Բարը պարզված ծխի 

միջով տեսավ անողոք առաջ շարժվող Օ-Այ տանկերը՝ ակներևաբար անվնաս: 

 «Ինչպե՞ս ենք մենք պատրաստվում կանգնեցնել նրանց, մինչև նրանք կավերեն մեր 

դիրքերը»: 
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Հրեշավոր 120 տոննանոց մեքենաները սկսեցին բաց թողնել իրենց հրթիռները և 

ակնհայտորեն արհամարհում էին Թայգերներին, երբ նրանք, դղրդալով առաջ 

պաշտպանների խրամատների վրայով, պատասխան կրակ էին բաց թողնում: Բարը 

գիտեր, որ միգուցե միայն մեկ բան կարող էր կանգնեցնել այս հրեշներին: 

- Բազա՛, մեզ 132-ներն են անհրաժեշտ և հենց այս պահին: Տեղանքը՝ քաղաքից 

տասը կիլոմետր դեպի արևելք…  

Հենշել Հս-132 ռմբակոծիչների էսկադրիլիան՝ եզակի շարժիչով ինքնաթիռները, որ 

փոխարինել էին հին Ստուկաներին այդ դերում, հեռու չէին: Փոքր, սիգարաձև Հս-132 

օդանավերը ունակ էին դիմակայել ուժի 12gs, երբ պատրաստվեցին գրոհելու, բայց կարող 

էին նույնիսկ իրականացնել անգիտակից պառկած օդաչու վարժանքը, եթե ինքնաթիռը 

շահագործվեր իր հնարավորությունների սահմանում: Բարը նայեց, թե ինչպես 

ռմբակոծիչներից մեկը բաց թողեց իր Պանցերբլից հակատանկային հրթիռները: Այն գրեթե 

վրիպեց տանկը՝ երկրի մի վիթխարի աշտարակ ուղարկելով դեպի երկինք: 

«Թո՛ւհ: Նրանք գաղափար չեն ունենա, թե որքան մոտ են եկել փորձարկելու այս 

հրթիռները: Կարծում եմ՝ նրանք կմտածեն, որ դա պարզապես հրետանային արկ էր»: 

Իշիվարայի արկածախնդրությունը միայն մասամբ էր հաջողվել: Նա փորձեց 

ոչնչացնել գերմանացիներին և ձեռք բերել Ճապոնիայի պատերազմական մեքենայի 

համար անհրաժեշտ գանձը, բայց դա բավարար չէր, քանզի նացիզմի առաջընթաց 

տեխնոլոգիան դանդաղեցնում էր նրա հարձակումը: Երբ Վոլգոգրադը հայտնվեց 

հորիզոնում, նա համոզված էր, որ իր մարդասպան մեքենաները կհաղթեն: 

Ռազմադաշտին նայելու նպատակով նա շրխկացնելով բացեց աշտարակի դուռը, և ինչ-որ 

բան ստիպեց նրան վեր նայել: Այն փոքր էր, գրեթե աննկատ: Բայց նա բնազդորեն գիտեր, 

որ վերևից գրոհող Հենշել Հս-132-ի կրակի ամպը, որ առաջանում էր ուղիղ իր վրա, վերջն 

էր:  

«Գրո՛ղը տանի»: 

Շրխկոցով փակելով աշտարակը՝ նա ինքն իրեն կրկնեց, որ ամեն ինչ արել էր հանուն 

Ճապոնիայի՝ ցույց տալու Արևմուտքին, թե որ ռասան էր լավագույնը: Նրա վերջին 

մտքերը տան մասին էին Արևմտյան Հոնշուում, որը նա տարիներով չէր տեսել: Հրթիռը 

ժամում հազար կիլոմետրից ավել արագությամբ մխրճվեց աշտարակի գագաթին՝ 

ոչնչացնելով ճապոնական հրեշին և նրա անձնակազմի տասնմեկ անդամներին: 

Թայգր տանկի անձնակազմը ծափահարեց՝ տեսնելով անհավասար մարտը, ի 

հակադրություն ճապոնացի զինվորների սարսափի մեկ այլ գերծանր տանկի մեջ: Նրանք 

գիտեին՝ իրենք հաջորդն էին, և տանկը, որ Ուրալից սկսած ամբողջ ճանապարհին 

ավերածություններ էր պատճառել, այժմ իրենց դագաղն էր: 

Վոլգա գետն այժմ առաջնային գիծ էր նախկին երկու պատերազմական 

գործընկերների միջև: Չնայած նավթահանքերի վերահսկողությունը խլելուն, Իշիվարայի 

բանակն ի վիճակի չեղավ լիովին ջախջախել գերմանացիներին, քանզի նրանց 
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գերազանցող քանակը հավասարակշռվում էր իրենց հակառակորդի առաջատար 

զենքերին: 

Աշխարհն այժմ ուներ պատերազմի մեջ գտնվող երեք առանձին խմբակցություններ՝ 

գերմանական Երրորդ ռայխն ու Իտալիական կայսրությունը, Ճապոնական 

կայսրությունը և Դաշնակիցները, որ բաղկացած էր Հնդկաչինյան կոալիցիայից, Միացյալ 

Նահանգներից և Բրիտանական կայսրության ուժերի մնացորդներից: Գերմանացիներն 

աշխատում էին կատարելագործել իրենց երկար շառավղով հրթիռային համակարգերը և 

շարունակում էին զարգացնել միջուկային զենքի իրենց հետազոտությունները, սակայն 

զգուշությամբ հետևում էին Արևելյան ճակատին ընդդեմ ճապոնացիների, ինչպես նաև 

Հյուսիսային Ամերիկային իր երկար շառավղով Բ-50 Սուփերֆորթրես ռմբակոծիչներով: 

Թեև Ճապոնիան ուներ տարածքի մեծ մասը, այն զսպված էր բարձր տեխնոլոգիայի 

բացակայությունից: 

Ավելի քան հարյուր միլիոն կյանք խլվեց 1939թ.-ին սկսած Երկրորդ համաշխարհային 

պատերազմի պայքարի ընթացքում, երբ համակենտրոնացման ճամբարներն ու 

գուլագները երբևէ չտեսնված մասշտաբով սարսափելի տառապանքներ պատճառեցին: 

Մարդկային ցեղի ապագան մռայլ էր միջուկային ոչնչացման հնարավորությունով, եթե 

գերմանացիները վերջնականապես զարգացնեին իրենց սեփական միջուկային զենքը, 

չնայած Դյուլիթլի արշավի: Աշխարհը դեռ տատանվում էր անդունդի եզրին: 
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ԳԼՈՒԽ 30: ԴԱՇՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԱՐՁԱԿՈՒՄԸ 

Թագուհին մտածեց այն դժվար վեց ամիսների մասին, որ անցան Մագադան 

ժամանելուց հետո՝ նախկին Խորհրդային Միության Հեռավոր Արևելքում: Այն մշուշի էր 

նման՝ մղձավանջների հաջորդականություն, որ դժվարացնում էր նրա քունը, եթե 

նույնիսկ նա հոգնած էր լինում աշխատանքային  դաժան ռեժիմից: Նա հազարավոր 

մարդկանց հետ տառապում էր այս խղճուկ վայրում: Նրա ձեռքերն ու թևերը ծածկված էին 

զզվելի վերքերով անզիջում մեքենաներից վնասված մասերում, հատկապես ցուրտ 

եղանակին, երբ մերկ մաշկը կպչում էր մետաղին: Նրա մազերը գզգզվել էին, շրթունքները՝ 

ճաքել: Բաշկորտոստանից գնացքով ժամանելուց կարճ ժամանակ անց լացն ավարտվեց: 

Պարզապես այլևս արցունքներ չկային. այդ ժամանակվանից սկսած ամեն ինչ գոյատևելու 

մասին էր:  

Փորձելով պահպանել ջերմությունը՝ Թագուհին կկծկվեր փոքրիկ փայտյա խրճիթի 

անկյունում, որ նա կիսում էր քսան այլ կանանց հետ: Ցրտաշունչ եղանակը կարող էր 

րոպեների ընթացքում սպանել, այնպես որ նա որքան կարող էր հին շորերի բազմաթիվ 

շերտեր էր փաթաթել մարմնի ամեն մի բաց մասի շուրջ: Ճապոնացի պահակներից շատ 

ժամանակ չէր պահանջվում սպանելու կալանավորներին, հատկապես եթե նրանք 

անկարողության որևէ նշան էին ցույց տալիս կամ էլ հրաժարվում էին աշխատել ճամբարի 

կողքին գտնվող ռազմական գործարաններում: Սա ճապոնական պատերազմական 

մեքենայի մի մասն էր՝ կա՛մ աշխատել անզգայացնող ցրտում՝ արտադրելով արկեր, կա՛մ 

մեռնել: 

Մինչ Թագուհու գնացքով բռնի տեղափոխումը Մագադան, նա լսել էր այս վայրի 

մասին Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարանում սովորելիս: Քաղաքը 

եղել էր խոշոր տարանցիկ կենտրոն գուլագի կալանավորների համար, քանի որ Ստալինը 

դաժանորեն ճնշում էր ցանկացած անձի, ով ընկալվում էր որպես սպառնալիք՝ 

մտավորականներ, զինվորականներ և քաղաքացիներ: Նա միշտ էլ մտածել էր, թե ինչու էր 

Ռուսաստանի ճակատագիրը կարծես գտնվում հզոր անհատների ձեռքում, որոնցից 

շատերը բռնապետներ էին՝ Կրեմլում իշխանությունն իրենց շուրջ հավաքած, երբ իրենց 

ժողովուրդը պայքարում էր ամենօրյա գոյատևման համար: Այժմ Թագուհու համար 

գոյատևումը օրական կտրվածքով չէր, այլ րոպե առ րոպե՝ իր աչքերի առջև իր ամեն մի 

շունչը սառող ցուրտ օդում:  

Թեև ցրտից դողացող և ընկճված, Թագուհին չէր կորցնում ճշմարտության համար իր 

ներքին մղումը. դա ողջամիտ մնալու մի ուղի էր: Նրան ակնհայտ էր, որ Ռուսաստանը 

պետք է Երկրի վրա ամենահարուստ պետությունը լիներ, սակայն առանց մոտիվացիայի 
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մարդիկ պարզապես անկարող էին իրականացնել իրենց ուրույն ներուժը: Նա մտածում 

էր, թե միգուցե հնարավոր կլիներ պաշտպանել երկիրը, եթե Ստալինը սպանած չլիներ 

բազմաթիվ իր իսկ հեռատես ձեռներեցների, արվեստագետների, գործարարների, 

զինվորականների և քաղաքացիների: 

«Թերևս երկրի ամենամեծ թշնամին ոչ թե օտարերկրացին էր, այլ Կրեմլի ներսում 

գտնվողը», - մտածեց նա: 

Ստալինը թագավոր էր՝ պարզապես մեկ այլ կերպարանքով. նրա մարդիկ 

հսկողության և վախի մթնոլորտում ապրող ծառաներ էին այնքանով, որքանով 

Ռուսաստանի Նիկոլայ II թագավորի օրոք մինչև Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը: 

Թագուհու համար կոմունիստ առաջնորդը միայն հետաքրքրված էր իշխանությամբ և 

Խորհրդային կայսրության ընդլայնմամբ, ոչ թե իր մարդկանցով: Դա մի դաս էր, որ 

ուկրաինացիներն արյամբ էին սովորել Մոսկվայի կողմից գլխավորած միլիոնավոր 

զոհերով Հոլոդոմորի ժամանակ: 

Սակայն այժմ Սիբիրում Ստալինի կողմից կառուցված նույն ճամբարները 

ճապոնացիներն էին օգտագործում՝ իրենց սեփական իշխանության խաղի համար: 

Թագուհին տեսնում էր, որ ճամբարներում մարդկանց վերաբերվում էին ավելի վատ, քան 

անասուններին. երբեմն մահը ցանկալի էր ցավը դադարեցնելու համար: Այնտեղ կային 

չինացիներ, ուկրաինացիներ, լեհեր և նույնիսկ Թագուհու նման մի քանի կովկասցիներ: 

Սիբիրում ճամբարները լի էին բանտարկյալներով Ռուսաստանի գերմանական 

բռնազավթումից, սակայն նա նկատեց, որ այժմ այնտեղ կային նաև ազատազրկված 

գերմանացի կալանավորներ՝ նախկին Առանցքի գործընկերների միջև 

հակամարտությունից: 

Փիթերը գիտեր՝ դա առաջին դեպքը չէր, որ ամերիկյան զինվորները վայրէջք էին 

կատարում Սիբիրում: Վաղ քսանականներին՝ Ռուսական քաղաքացիական պատերազմի 

ընթացքում, «Սիբիր» ամերիկյան էքսպեդիցիոն կորպուսը տեղավորված էր եղել 

Վլադիվոստոկում: Գաղտագողի դիտարկելով Մագադանից մոտ քսան կիլոմետր հյուսիս 

գտնվող ճապոնական դիրքերը՝ Փիթերը գաղտնի տեղեկություն էր տրամադրում իր 

բազային Ալյասկա կղզում, Հյուսիսային Խաղաղ օվկիանոսում:  

Կծկված մի փոքրիկ ձնածածկ թմբի հետևում՝ Փիթերն ուրախ էր, որ նա պնդել էր իր 

հրամանատարներին, որ նա կարիք ունի հագնելու սպիտակ հյուսիսային աղվեսի 

մորթիներ՝ թեթև շագանակագույն կարիբուի մորթու փոխարեն, քանզի գույնն օգնում էր 

ավելի լավ քողարկվել: Վերջերս նա նկատել էր, որ ճապոնացի զինվորները բռնկվող էին 

դարձել: Դա նրան ստիպում էր անհանգստանալ, և նա մտածում էր, թե գուցե թշնամին 

տեսել էր իրեն հետևելիս: 

Սկզբում նա չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչու էին գերմանական համազգեստով 

տղամարդիկ ճամբար բերվել: Նախորդ շաբաթ նա ականատես դարձավ, թե ինչպես մի 

քանի գերմանացի զինվորների շարք կանգնեցրին և գնդակահարեցին: Երեկ ավելի վատ: 
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Նա իր հեռադիտակով նկատեց, թե ինչպես մի բարձրաստիճան գերմանացի կալանավորի 

հրամայեցին պառկել՝ գլուխը դնելով փայտե կոճղին: Գերմանացու գլուխը սամուրայի 

թրով կտրելու տեսարանը սահմռկեցուցիչ էր: 

«Աշխարհը պիտի որ խելագարված լինի»: 

Հետո նա իր բազայից լսեց, որ ճապոնացիները հարձակվել էին գերմանական դիրքերի 

վրա Ուրալյան լեռների արևմուտքում: Նա կասկածում էր, բայց հետո հիշեց 

ճապոնացիների չազդարարած դավաճան հարձակման մասին Փերլ Հարբորի վրա: Թվում 

է՝ ճապոնացիներին պետք չէր վստահել, նույնիսկ նրանց դաշնակիցների կողմից: 

Փիթերը նստել էր որքան կարող էր անձայն՝ ուսումնասիրելով ճապոնական գուլագի 

պահակների շարժմանը: Կծող եղանակը հազվադեպ անցնող ձյունամրրիկներով 

հիշեցնում էր նրան իր մանկության օրերը Հյուսիսային Կանադայում: Այնքան ցուրտ էր, 

որ սողոսկել էր բոլոր զգայարանները: Խոր ձյունն ու ծառերը տրամադրում էին 

բավականաչափ ծածկոց, և նա գրեթե անտեսանելի էր իր սպիտակ մորթիներով: Նա 

ծանոթ էր տեղանքին, քանզի եղել էր այդտեղ ամիսներով՝ ձևացնելով, թե քոչվոր չոբան է: 

Նա նման էր տեղացիներին, և ոչ մի դժվարություն չկար իր ռուսերենով ճապոնացիներին 

խաբելու մեջ: 

Փիթերը գերված էր այս վայրով. թվում էր՝ նա եղել էր այստեղ նախկինում: Դեժավյուի 

զգացողությունը հզոր էր: Գուլագից ոչ այնքան հեռու մի վայրում կար ճամբարի համար 

կատարյալ մի տեղանք՝ մի փոքրիկ սառած վտակով, շրջապատված ծառերով և ժայռերով, 

որ ապաստան կարող էր ապահովել: Քնելով՝ նա երազում տեսնում էր երկարամազ, կլոր 

դեմքերով մարդկանց, որոնց նա մտածում էր, թե ճանաչում է: Տեսիլքները նույնիսկ օրվա 

մեջ էին այցելում: 

Երբ Փիթերը թույլ տվեց իր մտքին թափառելու, նա հասկացավ՝ պատմությունները, որ 

պատմվել էին նրանց կողմից, ում տեսավ, իր նախնիների մասին պատումներ էին, որ 

տաք երկրներից ճամփորդել էին այս անհյուրընկալ վայրը: Ցեղը նստած էր գետի մոտ 

խարույկի շուրջ՝ հագած իրենց որսած վայրի կենդանիների մորթիներ, խորովելով իրենց 

բռնածը: Նա կարող էր առնել խորովվող մսի հոտը, և այն այնպես իրական էր թվում: Երբ 

տեսիլքը պարզվեց, Փիթերը հասկացավ, որ նա, ըստ էության, առնում էր խորովածի հոտը 

մոտակա գուլագից, մոտ ութսուն մետր հեռավորության վրա: 

Կանադական և ամերիկյան Միացյալ հատուկ ուժերը Սիբիրում դեսանտային ոճի 

հարձակում էին պատրաստում՝ ոչնչացնելու Առանցքի կառույցները և ազատագրելու 

հազարավոր բանտարկյալներին: Փիթերն ու Կնունյանցը օրեր էին անցկացրել միասին 

ճշգրտելու հարձակումը՝ օգտագործելով Փիթերի Արկտիկայի մասին գիտելիքները և նրա 

հայ հրամանատարի պարտիզանական փորձը: Ծրագիրն ընդգրկում էր օդից զենքերի 

պահոցների գցում այն ազատագրված բանտարկյալների համար, ովքեր ֆիզիկապես 

ունակ էին օգտագործելու դրանք՝ ստեղծելով անկանոն միլիցիայի ակնթարթային բանակ: 
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Բայց նույնիսկ ամենալավագույն ծրագրավորումը չէր կանխատեսել բաց ընդհարումն 

Առանցքի նախկին գործընկերների միջև: Ճապոնացի պահակախմբերից շատերը 

տեղափոխվել էին արևմուտք՝ ամրապնդելու հարձակումը Գերմանիայի կողմից 

վերահսկվող Ռուսաստանի վրա՝ կալանավորներին վերահսկելու համար թողնելով 

անձնակազմի մինիմալ քանակ: Փիթերի հաշվարկով իր հետևած ճամբարում ավելի քան 

հազար հինգ հարյուր կալանավորներ կային, որ հսկվում էին միայն մոտ հարյուր քսան 

ճապոնացի զինվորների կողմից: Դա հնարավորություն էր՝ ճապոնացիները մի 

հակամարտության մեջտեղում էին, որ փոխեց ռազմավարական հավասարակշռությունն 

Ասիայում: 

- Բազա՛, ես կարող եմ հաստատել հաղորդագրությունները, որ դուք ստանում եք 

Եվրոպայից: Ես տեսա՝ կատուները սպանում են մկներին: Վերջ… - ասաց Փիթերը իր 

մայրենի ինուկտիտուտ լեզվով՝ օգտագործելով կոդ՝ «կատուն» ճապոնացիների և «մուկը» 

գերմանացիների համար: 

Ռադիոյի խշշոցը դժվարացնում էր պատասխանը լսելը: 

- Ներեցե՛ք, բազա՛, դժվար է կարդալը… երևում է կատուները շեղված են՝ 

հետապնդելով մկներին: Նրանք չեն սպասում կռվին շների միանալուն, երբ դեռ ցուրտ է 

ուշ ձմռանը, վերջ: 

Փիթերն ուշադիր լսեց իր բազային Աթթուում, Հյուսիսային Խաղաղ օվկիանոսի սառը 

ջրերում՝ Ալյասկայի Ալեության կղզիներից ամենամոտը Սիբիրին և Ճապոնիային: Այն 

միայն յոթ հարյուր հիսուն կիլոմետր էր հեռու Կամչատկա թերակղզուց ճապոնացիների 

բռնազավթած Սիբիրում: 

- Ո՛չ, ես կառաջարկեի շուտ գնալ, քանի դեռ մի քանի կատու է շրջակայքում… այո՛ 

բազա, ես գիտեմ՝ ցուրտ է և ծրագրավորվածից վաղ, բայց նախապատրաստված շները 

ցրտին ավելի լավ կարող են դիմանալ, քան կատուները… Սա չափից դուրս լավ 

հնարավորություն է բաց թողնելու համար, և այստեղ այնքան տառապանք կա, ոչ միայն 

մկների… վերջ: 

Փիթերը ժպտաց իր սառցապատ բեղերի միջով՝ ստանալով իր ցանկացած 

պատասխանը: 

- Դա լավ նորություն է, բազա՛, ես կսկսեմ նախապատրաստությունները երկու 

շաբաթից շներին դիմավորելու համար… վերջ և դուրս: 

Փիթերը խաչաձև վառեց իր ճամբարի խարույկները, ինչպես և ծրագրավորված էր, 

այնպես որ երեք Դուգլաս Սքայթրեյն տրանսպորտային միջոցները կարողանային 

ճանաչել վայրը. նույնիսկ աղոտ արկտիկական լույսի ներքո: Բոցավառվող կոճղերը, 

որոնց վրա Փիթերը բենզին լցրեց, մի անսովոր բոցկլտացող լույս տարածեցին սպիտակ 

ձյան երկայնքով և ստեղծեցին ծխի մի հետք, որ ծրագրավորմանըը համաձայն քամու հետ 

հեռու քշվեց գուլագից: Ազդանշանը կարևոր էր, քանզի տարվա այս եղանակին արևը 

հորիզոնում բարձրանում էր հազիվ երեք-չորս ժամով մինչ նորից անհետանալը: 
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Տրանսպորտի բաց դուռը, որի քաղաքացիական անվանումը ԴիՍի-3 Դակոտա էր, մի 

աղմուկ առաջացրեց, երբ օդը սուրաց նրա կողքով, որ կարող էր սառեցնել մերկ մարմինը: 

Բայց դա նաև նշանակում էր, որ ճապոնացիներն էլ հավանաբար դրսում չէին լինի: Նրա 

վաթսուն տղամարդկանցից բաղկացած դասակը երեք Դակոտաներից նետեց իրեն դեպի 

ցուրտ սիբիրյան օդը՝ միանալու իրենց հրամանատարին: Նրանք իջան լուռ սպիտակ 

ծածկարանների ներքո՝ նրանց վայրէջքն ապահովող փափուկ ձյան հետ անվնաս 

հասնելով գետնին: Երկրորդ և երրորդ դասակները վայրէջք կկատարեն միայն երեսուն 

րոպե անց Սքայթրեյնների էսկադրիլիայից, երբ Փիթերը կզեկուցեր, որ վայրէջքի կայքը 

մաքուր էր: 

Երկար երեկոն տարածվեց Ռուսաստանի Հեռավոր արևելքի հողին, այնպես հեռու 

Մոսկվայից, որ այնտեղ դեռ ճաշի ժամն էր: Փիթերը, թփերի մեջ պառկած, տեսնում էր 

ճապոնական պահակակետերի կողքին վառվող խարույկները: Հեռու հյուսիսում 

կրաքարի կանաչ և դեղին գույներով  վարագույր նման բևեռափայլն էր շողում, հակառակ 

դեպքում ձյութի պես սև երկնքում: 

Փիթերն առաջատար դեսանտների կողմից փշոտ մետաղալարում բացած անցքի 

միջով գուլագ մտնող առաջին զինվորներից մեկն էր: Նրա շնչառությունը դիտավորյալ 

դանդաղ էր, ինչպես որ սովորեցրել էին նրան՝ նվազեցնելու համար անհանգստությունն ու 

աղմուկը: Գաղտագողի մտնելով բարաքները՝ նա ռուսերենով խոսեց վախեցած 

կալանավորների հետ: Մեկը մյուսի հետևից նրանք անձայն շարժվեցին նախկին 

Խորհրդային Միությունից կալանավորներ պարունակող դեպի մյուս բարաքները և 

բաժանեցին Փիթերի դասակի կողմից ներկրված զենքերը: 

Միևնույն ժամանակ, երկրորդ դասակի դեսանտները պայթուցիկներ տեղադրեցին և 

ամրացան անտառի եզրին՝ ճամբարի ցանկապատից մոտ հարյուր մետր հեռավորության 

վրա: Մյուս զինվորները խավարի մեջ, ճամբարի լույսը լինելով նրանց միակ ուղեցույցը, 

բազուկա ականանետերով հարձակողական դիրքեր գրավեցին թփերի և ծառերի հետևում: 

Փիթերի աչքերը լայնացան տագնապով՝ սպասման մեջ հետևելով բուն ցանկապատին: 

Անտառին մոտ գտնվող դիտակետերից չորսը մի քանի վայրկյանի ընթացքում 

ավերվեցին կուրացնող լուսարձակումով: Լույսից հետո մեկ վայրկյանի ընթացքում 

բազմակի խուլ աղմուկ հասավ Փիթերին, իսկ հետո լարված հրետակոծության ձայնը: 

Կրակահերթ ժայթքեց դեսանտների կողմից, որ նշան էին բռնել իրենց զորանոցներից 

դուրս հորդող անակնկալի եկած ճապոնացի պահակներին: Միջին հեռավորության վրա 

ճապոնական հիմնական հրամանատարական կառույցը հարված էր ստացել գուլագի 

մյուս կողմից հարձակվող երրորդ դասակի հրթիռներից: Սև ծուխ էր դուրս գալիս փայտե 

կառույցներից ժայթքող կրակներից և պատահական պայթյունից: Ճապոնացիները գոռում 

էին ցնցման մեջ՝ փորձելով բացահայտել, թե ով և ինչ էր հարձակվել իրենց վրա: 

Փիթերը մի խումբ կալանավորների հետ էր՝ հարյուրավոր տղամարդիկ և կանայք, 

որոնք միայն մի քանի րոպե առաջ գրեթե անհույս էին: Նա նայեց մարդկանց աչքերին՝ լի 
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ադրենալինով լեցուն զայրույթով, հզորությամբ և ոգևորվածությամբ վրեժխնդիր լինելու 

հնարավորությունից: Դասակն ավտոմատ զենքեր էր բաժանել իրենց բռնակալների դեմ 

պայքարել ցանկացողներին, որ թվում էր՝ բոլորն էին, բացի թույլերից: 

Գուլագի նվաճման համար խելահեղ հարձակման ընդամենը տասնհինգ րոպե 

պահանջվեց, սակայն ճապոնացիների վերջը դեռ չէր տրվել: Փիթերը բռնեց իր 

կրծքավանդակը, քանզի կայծակի նման մի ցավ հարվածեց նրա մարմինը: Նա 

վիրավորվեց վերջին կրակոցներից: Պառկած արագ սառչող արյան լճակի մեջ՝ Փիթերը 

մահամերձ էր: Գլխավերևում տեսարանն աղոտ էր ու խունացած, և ձայներն էլ՝ խլացած: 

Նա տեսավ իր անցյալը, ինչպես նաև իր ապուպապերի անցյալը: Ցեղի համար նոր տուն, 

որսատեղ և տարածք գտնելու նպատակով նրանք մորթիներով փաթաթված, գոյատևելով 

ճամփորդել էին հեռու՝ հարյուրավոր կիլոմետրեր երկիրը պատած մեծ սառցե շերտերի 

երկայնքով: 

 Տեսիլքը մի փոքր պարզվեց: Իր գլխավերևում կանաչ աչքերով և մուգ մազերով, որ 

դուրս էին ընկել նրա գլխարկի տակից, մի գեղեցիկ կին էր: Նա անում էր հնարավորինս 

արյան հոսքը կանգնեցնելու համար և խոսում էր ռուսերեն՝ մխիթարելով Փիթերին:  

- Անունդ ի՞նչ է: Ամեն ինչ լավ կլինի… Օգնեցե՜ք, օգնեցե՛ք: Աստե՛ղ: Այս մարդը 

բուժօգնության կարիք ունի: 

Փիթերի տղամարդիկ լսելով նրա օգնության կանչերը շտապեցին դեպքի վայրը և 

տարան նրան մի ջերմ խրճիթ: Փիթերը լրջորեն վիրավորվել էր մարտում, բայց 

հարձակումը հաջող էր անցել: Ընդհանուր ինը դասակ էր հարձակվել Մագադանի մոտ 

գտնվող երեք ճամբարների վրա՝ արդյունավետորեն ստեղծելով տղամարդկանց և 

կանանց չորս հազարանոց ակնթարթային բանակ: 

Հաջորդ վեց ժամվա ընթացքում, չհանդիպելով որևէ դիմադրության, հազարավոր 

կանադյան և ամերիկյան զորքեր վայրէջք կատարեցին Սքայթրեյնների կողմից 

քարշակվող սահասավառնակներով: Մեկ օրվա ընթացքում անկանոն բանակն ու 

դիմադրությունը՝ լրացված Դաշնակիցների զորքերով, գրավեցին Մագադանը: Մյուս 

դեսանտային դասակները գրավեցին երկրի խորքում գտնվող վեց ճամբարները՝ 

ազատագրելով նրանց, ովքեր մտածում էին, թե երբեք չէին վերապրի, խոսք անգամ չկար 

ազատության համը կրկին զգալու մասին: 

Պատերազմի սարսափը տեսանելի էր յուրաքանչյուր զինյալի աչքերում, երբ երկար 

տառապանքը պահանջում էր նրանց վրեժը ճապոնացիներից վիթխարի, ողջամիտ 

վարվելակերպով: Կայսերական բանակի սրերը զենքի փողի ներքո խլվեցին պահակներից 

և օգտագործվեցին իրենց նախկին տերերի դեմ: Վիրավոր ճապոնացիներին շների նման 

հարվածում էին ոտքերով, մինչև նրանք անկյանք էին դառնում: Մարդկային 

հակվածությունը դեպի դատաստանն անկառավարելի էր: Առաքինի վարքը գովերգող 

խոսքերը շքեղություն էին այն մարդկանց համար, ովքեր ժամանակ ունեին լսելու կամ էլ 

հնարավորություն մտածելու: Որոշ գուլագներում նույնիսկ գերմանացի գերիները չէին 
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խնայվում, մինչև Դաշինքի զինվորները կարողացան վերականգնել հսկողությունը: Միայն 

դրանից հետո նրանք կարողացան կանգ առնել և հասկանալ, որ իրենք չպետք է 

իրագործեին իրենց նախկին զավթիչների նույն ոճրագործությունները: 

Հարյուրավոր բեռնափոխադրիչ ինքնաթիռներ զինամթերքի պաշարներ բերեցին 

ազատագրված համակենտրոնացման ճամբարների մոտ գտնվող վայրերը: Ճապոնական 

հրամանատարությունն ամբողջովին անակնկալի մեջ էր և փորձեց Վլադիվոստոկից 

երկաթգծով ամրապնդել իր բանակը, սակայն շատ ուշ էր: Ճապոնական օժանդակ ուժերի 

մեծ մասը ներգրավված էր Արևմտյան ճակատում՝ Ուրալյան լեռների մոտ 

գերմանացիների հետ պայքարի մեջ, և այժմ նրանց որովայնատակը խոցելի էր այլ 

ուղղությամբ: Ալյասկայից գործող ամերիկյան Բի-50 Սուփերֆորթրեսները ոչնչացրին 

Ուրալի մոտ գտնվող ճապոնական բազաները: Բի-50-ների ռումբերից ամպրոպանման 

պայթյունները գորգապատեցին այն նույն ճապոնական բազան, որտեղից Իշիվարան էր 

մեկնել Գերմանիայի վրա իր տարաբախտ հարձակման ընթացքում, և կտրեցին Տրանս-

սիբիրյան երկաթգիծը: Սիբիրի մեծ տրակտուղիներն արագ ազատագրվեցին: 

Մոնղոլիային հարող տրանս-սիբիրյան երկաթգծի տարածքն ասպատակվեց դեռևս խիստ 

սիբիրյան եղանակի ընթացքում, որ նպաստում էր Դաշնակիցների ռազմավարությանը, 

քանզի նրանք հիմնականում տեղաշարժվում էին օդով՝ ներառյալ օգտագործելով 

ուղղաթիռներ: 

Դիմադրությունն իրենց ընկերների հետ գուլագներից Սիբիրով մեկ միահամուռ վեր 

խոյացավ՝ համագործակցելով Դաշինքի ուժերի հետ: Երբ գարնան հետ գետերի սառույցը 

հալեց՝ ջրհեղեղի վերածելով վտակները, ամերիկյան և կանադյան դրոշները ծածանվեցին 

լայնատարած Սիբիրի բնապատկերով: Դաշինքի ուժերը սրբեցին ճապոնական ուժերի 

մնացորդներին. ճապոնացիները ցած դրեցին իրենց գունտո թրերը, սակայն շատերն 

ինքնասպանություն գործեցին՝ փոխանակ գերի հանձնվելու, որն ըստ նրանց՝ անվայել էր: 

Մինչև 1950թ.-ի ապրիլի վերջը Սիբիրը հիմնականում ազատագրված էր ճապոնական 

հորդայից: 

Թոջոյի կատաղությունը հրաբխային էր:  

- Ի՞նչ: Այս ամենն Իշիվարայի ձեռքի գործն է: Այդ հիմա՛րը իր սրընթաց ու հանդուգն 

հարձակումով գերմանացիների վրա, որ թողեց Սիբիրը թուլացած, մեզ դեպի 

պարտություն առաջնորդեց: 

Թոջոյի զայրույթը Իշիվարայի վրա համընկավ կատաղությանը Դաշնակիցների վրա 

Սիբիրի վրա հարձակվելու համար: Նա տեսնում էր աշխարհի կողմից երբևէ տեսած 

ամենահզորագույն կայսրության մաս-մաս լինելը:  

- Ասա՛ Օկամուրային՝ ամրապնդի՛ Մանչուկուոն: Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ 

ամերիկյան և կանադյան տականքների ներխուժումը հասնի Չինաստան: Զգուշացրու 

նրան՝ մոռանալ իր կռիվները Չինաստանում այս պահին: 
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Թոջոն ամբողջական ստորացուցիչ նահանջ չէր կարող ընդունել: Ինչ-որ ձևով նա 

պետք է հայտներ կայսր Հիրոհիտոյին աղետի մասին, բայց ոչ ամբողջ ճշմարտությունը, 

եթե գնահատում էր իր կյանքը: 

Դաշնակիցների հարձակումից հետո Սիբիրից մատակարարման գծի փլուզման հետ 

Արևմտյան ճակատում՝ Վոլգոգրադի մոտ, ճապոնացիները շրջապատվեց: Մի քանիսը 

հանձնվեցին, շատերը՝ ոչ՝ ընտրելով մահն անողոք գերմանական օդային հարձակումների 

դեմ պայքարելիս: Գերմանիան կրկին տիրացավ նավթի հանքերին, որոնք ժամանակավոր 

կորցրել էր, սակայն Բեռլինի գերագույն ինքնավստահությունը խաթարվել էր Դյուլիթլի 

արշավից և ճապոնացիների հարձակումից: Ինչ վերաբերում էր Տոկիոյին, Ճապոնական 

կայսրությունն այժմ զգալի թուլացած էր: Թեև այն դեռ վերահսկում էր Արևելյան և Հարավ-

Արևելյան Ասիայի մեծ մասը, Ճապոնիան կորցրեց իր լայնարձակ տարածքները 

Ռուսաստանում: 

- Մինսիլու, Սիբիրից եկող լուրերը հրաշալի են, - ասաց Ռավիլը մի մեծ ժպիտ 

դեմքին: 

- Գիտե՛մ, Ռավիլ… բոլորը գյուղում այդ մասին են խոսում: 

- Թվում է՝ Սիբիրն այժմ վերահսկվում է Դաշնակիցների կողմից, բայց նրանք ինչ-

ինչ պատճառներով չեն առաջադիմում դեպի գերմանական գծերը Վոլգա գետի մոտ: Այն 

այժմ մի տեսակ չեզոք գոտու նման է Դաշնակիցների և գերմանացիների միջև: Համենայն 

դեպս, այլևս ոչ ոք մեզ չի թելադրում ինչ անել Բաշկորտոստանում… այժմ այստեղ կան 

միայն բաշկիրներ, թաթարներ և ռուսներ: 

- Այս պահին, Ռավի՛լ: 

- Բոլորը տոնում են ազատության հնարավորությունը: Մենք կարող ենք գծել մեր 

սեփական ուղին: 

- Կարծում եմ՝ մենք պետք է սպասենք մինչև այս հակամարտությունն ավարտվի 

պահանջելու համար մեր ապագան, Ռավի՛լ: Միգուցե Ռուսաստանը կդառնա 

ազատության և հնարավորությունների երկիր բոլորի համար, և Մոսկվան այլևս չի 

թելադրի իր կամքը մեր մարդկանց… հետո մենք բոլորս միասին կարող ենք խաղաղ 

ապրել: Տեսնես՝ քանի՞ մարդ զուր կորցրեց իր կյանքն այս խաղաղությունը հաստատելու 

համար: 

- Մենք՝ այն քչերս, որ վերապրեցինք ատելության և հալածանքի սարսափները, 

պետք է ապահովենք, որ այն այլևս երբեք չկրկնվի, մեր որդիների համար և 

Բաշկորտոստանի համար, - ասաց Ռավիլը ջերմեռանդորեն: 

Մինսիլուն անդրադարձավ պահին: 

- Մենք պետք է շնորհակալ լինենք աստծուն՝ այս խաղաղության համար, Ռավի՛լ, և 

պետք է աղոթենք Թագուհու համար՝ հուսալով, որ դեռ ողջ է: 
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Գերմանիայի կողմից վերահսկվող տարածքը՝ սև,  
Դաշինքի կողմից վերահսկվող տարածքը՝ կապույտ 

 

Բեն Չենգի ճակատամարտից սկսած Ռաջեշը զգալի փոփոխություն էր նկատել: Թերևս 

դա Միացյալ Նահանգներից մատակարարման և զենքերի ծավալների աճն էր կամ էլ 

միգուցե Ռուսաստանում ճապոնացիների աղետալի պարտությունը: Ինչ էլ որ լիներ, 

կայսերական բանակի զորքերի քանակը Հարավ-Արևելյան Ասիայում կտրուկ նվազել էր: 

Կոալիցիայի բանակը Թաիլանդից դեպի Մալայա էական առաջընթաց էր կատարում, իսկ 

ճապոնացիներն էլ անհետանում էին ջունգլիներում: Նա գիտեր, որ դժվար կլինի 

Իթագակիին դուրս մղել Սինգապուրից, քանզի կայսերական բանակը զարմանալիորեն 

օգտագործում էր նախկին բրիտանական ռազմավարական ամրոցը որպես հիմնական 

պաշտպանողական վայր՝ այն տարբերությամբ, որ ճապոնացիները դեռևս ձևավորված 

նավատորմ ունեին, որ օգնում էր պաշտպանել կղզին:  

Ամերիկյան Փ-38Լ Լայթնինգ կործանիչների ջոկատները զարմանալիորեն անձայն 

թռչում էին Ռաջեշի գլխավերևում: Նրանք ունեին տարբերակիչ զույգ ձողեր, զույգ 

շարժիչի կազմաձև և այժմ վեց տարեկան էին, սակայն նեպալացի հրամանատարը գիտեր, 

որ նրանք, միևնույն է, մնում էին հզոր օդանավեր: 20մմ-անոց թնդանոթով, 1800կգ-անոց 

ռումբերով և 10 մահացու հրթիռներով Լայթնինգները նահանջող ճապոնական հետևակի 

համար հզոր սպառնալիք էին ներկայացնում, և որպես բազմանպատակ կործանիչ կարող 

էին օգնել պաշտպանել մատակարարող ուղղաթիռներին: Նրա տասներեք կիլոմետրից 

ավել վերին սահմանը նշանակում էր, որ Լայթնինգը նաև իդեալականապես հարմար էր 

Չինաստանի «Կուզի» վրայով Հիլարիի գործողությունների պաշտպանության համար: 

Ռաջեշի զորքերի արագ առաջընթացով Մալայան թերակղզու փարթամ ջունգլիների 

միջով՝ ճապոնացիներն ավելի կտրվեցին իրենց մատակարարման շղթաներից, և այժմ 
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միայն ապավինում էին նավատորմային ուղեկցորդների վրա Սինգապուրում: Դուգլաս 

Մակարթուրը մեծացել էր տասնիններորդ դարի «Վայրի արևմուտքում»՝ ձիավարելով և 

կրակելով, մինչև գրել-կարդալ սովորելը: Մալայան թերակղզու արևելքում ընկած էին 

Ֆիլիպինյան կղզիները՝ արևադարձային ծովում կանաչ հրաբխային կղզիների մի 

կլաստեր, որի միջով դեպի Սինգապուր էին շարժվում ճապոնական ռազմածովային 

փոխադրանավերը: Այնպես որ, երբ Մակարթուրը՝ բիրտ, ծխամորճ ծխող ամերիկյան հինգ 

աստղանի գեներալը, ափ իջավ նավաստիների հետ Ֆիլիպինյան կղզիներում, դա 

ազդանշանեց ճապոնացիների կողմից Սինգապուրի բռնազավթման վերջը: 

Զարմանալիորեն, Իթագակին Սինգապուրում հրամայեց Ճապոնական բանակին 

հանձնվել, այլ ոչ թե մեռնել Դաշնակիցների հարձակումից և տեղացիների 

ապստամբությունից, որ չէին մոռացել Ալեքսանդր հոսպիտալի և Սուկ Չինգի 

կոտորածները: Ռաջեշը Սինգապուրում չէր գտնվում Մանջուրիայի վրա հարձակվելու 

Իթագակիի պատերազմական հանցագործությունների դատավարության ընթացքում, 

որտեղ անդրադառնում էին Մանջուրիայի վրա հարձակմանը և կալանավորների 

նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքին: Նա Սքայմասթերով ուղևորվում էր 

Հնդկաստան և ռադիոյով լսեց կախաղանի միջոցով նախկին ռազմական նախարարի 

մահվան լուրը: Ոչ մի կարեկցանքի միտք չկար մի մարդու համար, որ այնքան ցավ էր 

պատճառել: 

Ռաջեշը նյարդայնորեն թակեց պարզ փայտյա դուռը: Այն ճռռալով բացվեց՝ 

բացահայտելով ժպտացող Մադհուին՝ նրա սիրած կարմիր և շագանակագույն զգեստով: 

- Ռաջե՜շ, այստեղ ես, Նեպալում: Փա՛ռք աստծո… Ես կարծում էի՝ դու Թաիլանդում 

ես: 

Նա ձգվեց դեպի որդին՝ ողջունելու նրան: 

- Այնտեղ էի… բայց այժմ այստեղ եմ, դեպի մեկ այլ հրատապ խնդիր իմ 

ճանապարհին: Ների՛ր, չեմ կարողացել երկար ժամանակ տուն գալ, բայց մենք մի քանի 

ճակատամարտեր ունեցանք ճապոնացիներին Հարավ-Արևելյան Ասիայից դուրս մղելու 

համար: 

- Եվ, ո՞վ է հետևումդ կանգնածը: Քո անձնական բուժքո՞ւյրը: 

- Ո´չ, մամա՛, սա Սունիտրան է` հարսնացուս: 

Մադհուն գուցե յոթանասունութ տարեկան էր և ձեռնափայտի միջոցով դժվարությամբ 

էր շարժվում, սակայն ճկուն միտք ուներ: Նա վերից վար նայեց Սունիտրային: 

- Հարսնացո՞ւդ: Սունիտրա, գեղեցիկ ես… բայց, ո՞ր դասակարգից ես: Ռաջեշը 

Վաիշյա է: 

Ռաջեշը սպասում էր դրան և, բարեբախտաբար, զգուշացրել էր Սունիտրային, որ 

չնեղվի: 

- Մամա՛, Սունիտրան և ես չենք կարծում, որ դասակարգը կարևոր է: Մեզ համար 

միակ կարևոր բանն այն է, որ մենք սիրում ենք միմյանց: 
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Մադհուն նայեց իր որդու աչքերի մեջ, որ մի փոքր դժվար էր, քանզի նա 

բարձրահասակ էր: Նա տպավորված չէր որդու իր հարսնացուին կապվածության մասին 

հանդիսավոր հայտարարությունից: 

- Ռաջե՛շ, դու գիտես մեր մշակույթի կարևորությունը: Եվ ես հնարավորություն չեմ 

ունեցել քեզ համար հարսնացու փնտրելու, քանզի երկար ժամանակ է հեռու էիր: 

Սունիտրան մաքրեց կոկորդը և խոսեց. 

- Ներեցե՛ք… ես չեմ ուզում ընդհատել, սակայն եթե դա այդքան կարևոր է Ձեր 

համար, մամա՛ Դևի, ապա իմ դասակարգն ավելի բարձր է, քան Ռաջեշինը՝ Կշատրիա: 

Մադհուն անակնկալի եկած նայեց, սակայն պաահպանեց իր դիրքը: 

- Դա օգտակար է իմանալը, սիրելի՛ս, մի բան, որ իմ որդին վաղուց պիտի ինձ ասած 

լիներ: Բայց ինչպե՞ս է, որ դու պարզապե՛ս բուժքույր ես դարձել: 

- Մամա՛, խնդրում եմ, այդպես մի խոսիր, - աղերսեց Ռաջեշը: - Բուժքույրերն 

ամենակարևոր մարդկանցից են, որոնց ես գիտեմ: Ես չեմ կարող հաշվել, թե քանի անգամ 

են Սունիտրայի քաջ բուժքույրերը փրկել իմ մարդկանց կյանքը ճակատամարտում: 

Սունիտրան ժպտաց՝ բացատրելով. 

- Հայրս բարձրաստիճան հրամանատար էր բանակում, Բոմբեյից: Մեր ընտանիքը 

միշտ էլ զինվորական վերնախավին է պատկանել, և ես ցանկանում էի պատերազմում 

օգնելու համար ինչ-որ բան անել: Հայրս առարկեց և արգելեց ինձ: Բայց նա մահացավ և… 

ահա, ես այստեղ եմ: 

Ռաջեշը ձգվեց՝ բռնելու Սունիտրայի ձեռքը: 

- Մամա՛, մեր նշանադրության նորությունը միակ բանը չէ, որ ես չեմ հայտնել քեզ: 

- Ի՞նչ նկատի ունես Ռաջե՛շ: Անցյալ տարի եղբորդ մահվան ցնցումից հետո ես այլ 

վատ նորության կարիք չունեմ: 

- Մամա՛, մենք երեխա ենք ունենալու: 

Մադհուի դեմքը գունատվեց: Ռաջեշն արագորեն գրկեց մորը՝ կանխելու նրա անկումը, 

իսկ Սունիտրան առաջացավ բռնելու նրա ձեռքը: 

- Դու հղի՞ ես և նույնիսկ ամուսնացա՞ծ չես, - հարցրեց Մադհուն նվաղած ձայնով: 

- Լսիր, մամա՛, ճակատամարտում, երբ կյանքը կարող է հանգչել մեկ վայրկյանում, 

նման մտահոգությունները կարևոր չեն: Մենք սիրում ենք միմյանց, և ես ամուսնանում 

եմ… մեկ շաբաթից: Այնպես որ, դու դրա մասին անհանգստանալու ժամանակ չունես: 

- Մե՞կ շաբաթ: Արդյո՞ք լրիվ խենթացել ես, Ռաջե՛շ: Ես ժամանակ չեմ ունենա 

պատշաճ հարսանիք կազմակերպելու համար: 

- Մամա՛, պատերազմ է, և ես հետ պետք է գնամ: Ես միայն մեկ թանկարժեք շաբաթ 

ունեմ առաքելությունների միջև, մինչև Չինաստան գնալս: 

- Չինաստա՞ն: Իսկ քո ընտանի՞քը: 

- Սունիտրան քեզ հետ այստեղ կմնա… Գիտեմ՝ դու միշտ էլ ուզեցել ես տատիկ 

դառնալ: 
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Սունիտրան նայեց իր փեսացուին: Ռաջեշը ճիշտ էր եղել իր մոր արձագանքի համար: 

Ռաջեշի և Սունիտրայի հարսանիքը կարճացված էր և պարզ. նման չէր սովորաբար 

հինգ օր տևողությամբ միջոցառումներին: Սանկհուի բոլոր գյուղացիները եկել էին 

վայելելու կոալիցիայի բանակի կողմից տրամադրված որոշակի լրացուցիչ պաշարներով 

հանպատրաստի տոնակատարությունը: 

Զույգը շրջանաձև քայլեց. Ռաջեշն իր սիրելի նարնջագույն հագուստով էր՝ ձևացնելով, 

թե չի ցանկանում ավարտել յոթերորդ ու վերջին շրջանը, որ կարևորում էր 

համաձայնությունը ամուսնությանը, և Սունիտրան էլ իր կարմիր կիսաշրջազգեստով էր՝ 

նմանապես ձևացնելով, թե համոզում է նրան առաջանալ: Գյուղացիները ծափահարեցին, 

հատկապես, երբ տեսան, որ Ռաջեշից առաջ կաթով բաժակի մեջ գտնվող մատանին 

Սունիտրան գտավ: Դա նշանակում էր, որ նա էր «գերիշխելու» ընտանիքում՝ չնայած նրա 

ամուսնու աստիճանին և չափերին: Իհա՛րկե, դա կատակ էր, որ մեծ ուրախություն 

պատճառեց, սակայն շուտով նրանց մտածմունքները կվերադառնան դեպի պատերազմը 

և իրադարձությունները, որ բնավ էլ ծիծաղելի չէին: Սունիտրան ծանր վիրավորված 

տղամարդկանց շատ սարսափելի տեսարաններ էր տեսել իր կյանքում գիտակցելու 

համար, որ ուրախության նման պահերը թանկ էին, սակայն ժամանակավոր: 

Մինչ 1950թ.-ի ամառը, ամերիկյան և կանադական զինվորականները անշեղորեն 

մեծացնում էին իրենց ներկայությունը Սիբիրում՝ կառուցելով օդային բազաներ և 

վերանորոգելով պատերազմից ու ճապոնական բռնազավթումից ավերված 

ենթակառուցվածքը: Գերմանացիները տագնապով հետևում էին Եվրոպայից՝ մտածելով՝ 

արդյոք Դաշնակիցները հաջորդը կհարձակվեն իրենց, թե ճապոնացիների վրա 

Չինաստանում: Պատասխանը շուտով կգար: 

Չինաստանի ձյունապատ Մեծ պատի վրայով սլացող արծաթե փամփուշտների նման 

տասնյակ նետանման ձևավորումներ անցան ցուրտ կապույտ երկնքով, որոնց սպիտակ 

գոլորշու հետքերն աղեղնաձև շարժվոմ էին դեպի Կորեական թերակղզի: Սեյբրի օդաչուն 

շրջեց իր նոր նետանման թևերով, ռեակտիվ շարժիչով Էֆ-86 Սեյբր կործանիչը մի մեծ 

թեքությամբ՝ վայելելով իր գերձայնային ինքնաթիռի հզորությունը: Նա զգաց, որ իր 

ադրենալինը բարձրացավ՝ նկատելով անհանգիստ Դեղին ծովի վրա պարեկություն անող 

Նակաջիմա Կի-201 ռեակտիվ կործանիչներին: Ոչ ավելի, քան մեկ արագ կոդավորված 

ռադիոկանչով նա և նրա զինակիցները սլացան ավելի քան հազար կիլոմետր ժամում՝ 

մահացու հարված հասցնելով թշնամու կործանիչներից երկուսին: Կի-201-ները «նստած 

բադեր» էին՝ ունակ զարգացնելու Սեյբրների արագության միայն երեք չորրորդը: 

 Թռչելով Իրկուտսկի մոտ գտնվող օդային բազայից՝ Սեյբրները կարող էին անցնել 

Չինաստանի երկու երրորդով: Բանակի գեներալ Մակարթուրը գիտեր, որ նա 

բավականաչափ ուժեր չուներ՝ Սիբիրում լայնածավալ ցամաքային հարձակում 

իրականացնելու համար, սակայն նա ուներ օդային առավելություն, որը կարող էր ամբողջ 

հզորությամբ օգտագործել՝ Չինական ռազմական արշավին աջակցելու համար: 
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Ֆիլիպիններում թեժ ձեռնամարտերի փորձն ընդդեմ ճապոնացիների Մակարթուրին տվել 

էր հաջող հարձակում գործարկելու գիտելիք: Ղեկավարելով Դաշնակիցների ուժերը 

Սիբիրում՝ նրա ուշադրության կենտրոնում էր Կորեական թերակղզին, այնպես որ 

Դաշնակցական ուժերը կարողանային Ճապոնիայից կտրել Չինաստանում գտնվող 

Օկամուրայի բանակը: Ճապոնացիները սպասում էին ներխուժման Սիբիրից դեպի 

Մանչուկուո, սակայն ամերիկացիները նպատակ ունեին շփոթեցնելու նրանց՝ առաջինը 

հարձակվելով ճապոնական բազաների վրա Կորեայում: 

Մակարթուրը գիտեր, որ կորեացիները տառապել էին այնքան, որքան չինացիները 

ճապոնական բռնազավթման տակ: Փաստացի, Կորեան կցվել էր Ճապոնիային քառասուն 

տարի առաջ, նույնիսկ մինչև Առաջին համաշխարհային պատերազմը: Կորեացիները 

երկրորդ կարգի քաղաքացիներ էին իրենց սեփական երկրում. մինչև Երկրորդ 

համաշխարհային պատերազմը վարելահողերի ավելի քան կեսը պատկանում էր 

ճապոնացի քաղաքացիներին: Բայց Մակարթուրը նաև հասկացել էր, որ կորեացիները 

հնազանդեցված էին, և նրանց սակավացած բնակչությունը դժվար թե ինքնուրույն ոտքի 

ելներ: 

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը մեծ ողբերգություն էր կորեական ժողովրդի 

համար: Ավելի քան մեկ միլիոն կորեացիներ տեղափոխվեցին Ճապոնիա՝ որպես 

հարկադիր բանվորներ: Ավելի վատ ճակատագիր էր սպասվում հարյուր հազարավոր 

կորեացի կանանց: Նրանց ստիպեցին դառնալ մարմնավաճառներ՝ «սփոփանքի կանայք» 

կայսերական բանակի զինվորների համար: Երիտասարդ կանայք առևանգվեցին տներից 

և զինվորների կողմից բազմիցս բռնաբարվեցին: Ողջ մնացած փոքրաթիվ կանայք 

բախվեցին հոգեկան խանգարման, անպտղության և սեռական վարակների հեռանկարին՝ 

կենդանի սարսափ նրանց ողջ կյանքի ընթացքում: 

Կայսերական բանակում բարոյական վիճակն այնքան էլ բարձր չէր՝ լսելով 

Վոլգոգրադում Իշիվարայի պարտության, Սիբիրյան բանակի կապիտուլյացիայի և 

Սինգապուրում Իթագակիի կախաղան հանվելու մասին: Ամերիկացիները ոչնչացնում էին 

մատակարարումները՝ օգտագործելով իրենց օդային գերազանցությունը, և Չինաստանում 

ու Կորեայում հարձակվում էին ճապոնական ուժերի վրա: Օկամուրան լի էր որոշմամբ 

համոզված լինելու, որ կայսրը կպահի Չինաստանը՝ ցույց տալու, որ ռուսական աղետը 

միայն ժամանակավոր հետընթաց էր: Ամեն դեպում, Թոջոն արդեն հրամայել էր նրան 

մինչև վերջ կռվել: 

- Ժամանա՛կն է, գեներա՛լ Դևի: Ժամանա՛կն է վրեժխնդիր լինել Ձեր եղբոր համար, - 

ասաց Մաոն մռայլ տոնով: 

Ռաջեշը «Կուզ»-ի վրայով Հիլարիի Սքայմասթերով տեղափոխվել էր հնդկաչինյան 

զորքերի վճռորոշ հարվածի համար: Դիտելով Հիմալայների ակնածալի շղթաներին, որ 

թվում էր հասնում էին կողքով անցնող երկնքին՝ նա հասկացավ, թե Ջիվանի սեփական 
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ճամփորդությունն ինչ էր նշանակում՝ ձևավորելով նրա գիտակցությունն այն մասին, թե 

ինչն էր կարևոր գնահատել Երկրի վրա: 

- Պատիվ է պայքարելը նրա հիշատակի համար: 

Չինական ցամաքային զորքերի մարտավարական հարվածը Մին լեռներից դեպի 

կենտրոնական Չինաստան եկավ, ինչպես ծրագրավորվել էր: Այն սկսվեց Չենգի կողմից 

ուղիղ Չենգդուի ուղղությամբ մի դիվերսիոն հարձակումից՝ Վլադիվոստոկից Կորեայի 

վրա ամերիկացիների հարձակման հետ համընթաց: Ի պատասխան Չենգի հարվածի, 

Օկամուրան Սիանում գտնվող իր բազայից տանկերի մի շարասյուն և զինվորներ 

ուղարկեց՝ ազատելու Չենգդուն: Նա որոշել էր ավերել այն, ինչը նրա կարծիքով 

պարզապես չինացի պարտիզանների մեկ այլ հարձակում էր: 

Գնդապետ Ամար Սինգհ Թհապան վերջին վեց ամիսներն անց էր կացրել 

Ցզյուչժայգոու հովտում՝ նախապատրաստելով հնդկական և նեպալական տասը 

ստորաբաժանումները: Նա ամռան ընթացքում Տիբեթով բեռնակիրների և բեռնատարների 

միջոցով, քանի դեռ լեռնանցքները բաց էին, հարձակման համար նավակներ և զինամթերք 

էր բերել, որ լրացվում էին «Կուզի» վրայով մատակարարում բերող Սքայթրեյն և 

Սքայմասթեր ինքնաթիռներով: Հիլարին վայելում էր Հիմալայների վեր խոյացող 

գագաթները տեսնելու հնարավորությունը: Բազմաթիվ թռիչքների ընթացքում նա ամուր 

հարաբերություններ էր հաստատել Ռաջեշի հետ: Նրանք երկուսն էլ գործունյա և իրատես 

տղամարդ էին: 

Ցզյուչժայգոու հովիտ ժամանումով Ռաջեշի առաջին արձագանքը տխրությունն էր: Մի 

փոքրիկ հուշարձան էր կանգնած այն տեղում, որտեղ Ջիվանն էր զոհվել: Ռաջեշը երկար 

ժամեր անցկացրեց այս վայրում՝ հիշելով իր ավագ եղբորը: Երբ նա նստած նայում էր 

փորագրված պարզ քարին, նրա եղբոր խոսքերը հետ եկան: Դրանք ոգեշնչում և 

զորություն էին առաջիկա խնդրի համար: 

«Սիրելի՛ եղբայր, ես տեսնում եմ քեզ այստեղ: Դու զինվոր չէիր, բայց դու 

այնուամենայնիվ եկար՝ խիզախորեն առաջնորդելով ուղին: Այնպես հպարտ եմ քեզնով: 

Մնա խաղաղությա՛մբ Փրավին պապայի հետ, մինչ վերածնունդդ…»: 

Թողնելով Ցզյուչժայգոու հովիտը՝ գեներալ Դևիի զորքերն անցան Մին լեռները: Նրանք 

չինական դիմադրության մարտիկների առաջնորդությամբ շարժվեցին հարավ-արևելք 

Ցզյալինցզյան գետի՝ հզոր Յանգցզի գետի վտակի երկայնքով ներքև. այս խորդուբորդ 

երկրում նավակով ճամփորդելն ավելի արագ էր, քան ցամաքով: 

Ջիվանի մահը գալվանացրել էր Կոալիցիայի ուժերին միասնական ոգով: Ծրագիրն էր՝ 

ճապոնացիների կոկորդը կենսական երակում կտրելու համար նախատեսված 

շուրջկալելու մանևրով ծուղակի մեջ գցել Չենգդու ուղարկված Օկամուրայի զորքերը: 

Օկամուրան իր Չենգդու բրիգադի կապիտուլյացիայի մասին առաջինը լսեց ինքնաթիռի 

զեկույցներից: Մարտի այրվող տանկերի տեսարանի վերևում թռչող Հայաթիի ցնցված 

օդաչուները միայն կարող էին անօգնական հետևել, թե ինչպես էին Ռաջեշի տղամարդիկ 



 

 

421 

ավարտում նրանց շրջկալությունը, քանզի Լայթնինգների մշտական ներկայության 

վտանգի հետ նրանք ոչինչ չէին կարող անել: Ռաջեշի համար Օկամուրայի Չենգդու 

բրիգադի պարտությունը եկավ իր հայտնի եղբոր կյանքը տարած նույն Հայաթիներից 

շատերի ոչնչացման վերջնական բավարարվածության հետ:  

Չենգդուի հաղթանակից հետո հաջորդ մի քանի օրերի ընթացքում Մաոն և Զյանը 

հնդկաչինյան ուժերի հիմնական մասը Լազիկու լեռնանցքի միջով առաջնորդեցին Սիանի 

ուղղությամբ: Մաոն ոգևորված էր և ավելի աշխույժ, քան սովորաբար: Բրնձի 

սանդղավանդերից դեպի հարթ դաշտերը տանող աստիճանաբար լայնացող հովիտը 

ծանոթ էր, քանզի շատ տարիներ առաջ անցել էր այս վայրով՝ Չենգի դեմ Չինական 

քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում դեպի Պեկին իր «Երկար երթի» ժամանակ: 

Նրա բանակը ճապոնական Չենգդու բրիգադի ոչնչացումից հետո միայն թեթև 

դիմադրության հանդիպեց: 

Կայսր Պույին, որ ճապոնացիների հետ մեկ տասնամյակ է իշխում էր Չինաստանը, 

այժմ կանգնած էր հնդկաչինյան բանակի՝ որպես ազատագրող ուժ, Չինաստանի սիրտը 

լցվելու և Կորեայի վրա Դաշնակիցների հարձակման հեռանկարի առջև: Մշտապես 

ներկա ալպյան ամպերից եկող անձրևն ուղղվեց Կորեայի լեռներից իջնող հոսանքների 

մեջ. բարակ շիթը վերածվեց գլաքարերի վրայով հոսող ջրի հորդառատ հեղեղի: Երբ Ֆ-86 

Սեյբրները գերակշռեցին երկնքում, Մագադանում բազավորված Բի-50 

Սուփերֆորթրեսները հարվածեցին ճապոնական նավատորմի բազաներին և 

կայսերական բանակի ճամբարներին: Մանչուկուոն և Ճապոնիան էլ չխնայվեցին: 

 

1, 7 (կարմիր)՝ Չան, 3, 6 (նարնջագույն)՝ Դևի/Թհապա,  
2, 5 (դեղին)՝ Օկամուրա 

 

Դեպի Սիան առաջանալիս Հնդկաչինյան կոալիցիայի հիմնական ուժերը՝ Մաոյի 

գլխավորությամբ, ճամփորդեցին զառիվայր կրաքարե բլուրների և ոլորուն գետերի 

հավերժական բնապատկերներով: Ցնծող գյուղացիների հսկայական ամբոխները կլանում 
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էին նրանց՝ ապահովելով սնունդ և բարձրացնելով մարտական ոգին, սակայն 

դանդաղեցնելով ընթացքը, քանզի բոլորը գալիս էին տեսնելու ազատագրող բանակը: 

Կյանքի սեզոնային ցիկլը գյուղերում շարունակվում էր այսպես դարերով. բրնձի կանաչ 

դաշտերի, ալիքաձև բլուրների և բարձր սավառնող ծիծեռնակների մի երկիր, որ կարծես 

ազդեցություն չէր կրել բռնազավթողների կողմից երկրով մեկ մղվող 

հակամարտությունից: 

Հին քաղաք Սիանը մոտ հազար կիլոմետր էր հեռու մայրաքաղաք Պեկինից: Այն 

հայտնի Մետաքսի ճանապարհի վերջն էր արևելյան մասում, որ դարերի ընթացքում 

միացրել էր Չինաստանը Եվրոպային՝ նույն երթուղին, որ հատել էր Հայաստանի լեռներն 

Արենիով: Դեպի հյուսիս լայնատարած չոր հարթավայրեր էին, որ առաջնորդում էին դեպի 

Գոբի անապատ Մոնղոլիայում: Տարածքի պատմությունն ավելի հին էր, քան քաղաքը: Այն 

հայտնի էր որպես «Չինական քաղաքակրթության օրրան» այն գյուղերի համար, որոնք 

առաջացել էին Դեղին գետի ափերին ավելի քան վեց հազար տարի առաջ: 

Դեղին գետն ինքն անվանվել էր այս վայրին բնորոշ մանր տղմոտ լյոս հողի համար: 

Մեծ գետը հինգ հազար կիլոմետր ճանապարհ էր հոսում մինչև ծով: Այժմ դեղին փոշին 

ծածկել էր անդադար առաջ շարժվող Հնդկաչինյան կոալիցիայի զինվորների 

երկարաճիտք կոշիկները: 

Օկամուրան կանգ կառներ այստեղ՝ Սիանից մոտ երեսուն կիլոմետր արևելք, որտեղ 

թափվող տերևներն իրենց աշնանային գույներով հեղեղել էին գետինը: Ճապոնացի 

զինվորները վերջնական մեծ ճակատամարտի համար հավաքվել էին մի հսկայական 

կանաչապատ բլրի մոտ: Օկամուրան չգիտեր, որ բլուրն արհեստական էր, բայց 

տեղաբնակներն, իհարկե, գիտեին: Նրանց զարհուրելի հրետանու տակ Քին Շի Հուանգի 

դամբարանն էր՝ առաջին կայսեր, որ միավորել էր Չինաստանն ավելի քան երկու  հազար 

տարի առաջ: Այն, ինչը ոչ ոք չգիտեր, դա առասպելական գանձն էր՝ հարյուրավոր կավե 

ձիեր, զինվորներ և ձիակառքեր պարունակող Տերակոտա բանակը, որ նույնպես թաղված 

էր այնտեղ՝ պաշտպանելու իրենց կայսերը նրա անդրշիրիմյան կյանքում:  

Զյանի զինվորները՝ Մաոյի հիմնական ուժի առաջամարտիկների մի մասը, առաջինն 

էին, որ ընկան բարձր բլրի վրա տեղակայված ճապոնական հրետանու կրակահերթի 

տակ: Ճապոնացիներն ունեին տանկերի առավելությունը, սակայն թվաքանակով զիջում 

էին՝ չորսը մեկի դիմաց: Նրանք զարմացած էին՝ տեսնելով տափաստաններից հորդող 

չինացիներին, նույնիսկ ձիերով, որ հեղեղվում էին ճապոնացիների դիակների վրայով, 

ինչպես միլիոնավոր մրջյունների բանակ: 

Զյանը հրետանային փուլի պայթյունն այնքան մոտ շոշափեց, որ զգաց ջերմությունը, և 

այն նետեց նրան ձիու վրայից: Երկու չինացի զինվորներ շտապեցին օգնել նրան, բայց նա 

շեղեց նրանց ուշադրությունն իրենից՝ պահանջելով, որ շարունակեն: 

- Առա՛ջ, առա՛ջ: Մինչև դևերը ջնջվեն մեր երկրից: 

http://www.youtube.com/watch?v=BqcYDVzk1qM
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Երբ Սեյբրները շրջկալեցին վառվող դաշտերը, Զյանը տեսավ Օկամուրայի 

հրամանատարության մոտակայքում տեղակայված ճապոնական հետևակային և 

հրետանային ուժերին: Դաշնակիցների օդաչուները հարվածում էին ճապոնական 

տանկերին հրթիռներով՝ թողնելով դրանց այրվող դաշտերում: Կործանիչները 

դաժանորեն ոչնչացնում էին ցանկացած ճապոնական օդային սպառնալիք, և Օկամուրայի 

զորքերի համար առանց օդային աջակցության ոչ մի հույս չէր կարող լինել: Զյանը նայում 

էր թվաքանակի բացահայտ ուժով կայսերական բանակին գերակշռող չինացի 

զինվորներին: Քամին ճակատամարտից ծուխը հեռու քշեց դեպի հյուսիս-արևելք՝ մի 

չարագուշակ նախանշան դեռ Պեկինում գտնվող ճապոնացի հրամանատարների և Պույիի 

համար: 

Ճապոնացի զինվորների անանուն գերեզմանները կտրուկ հակադրության մեջ կլինեն 

մի քանի մետր հողի տակ գտնվող Քին Շի Հուանգի դամբարանի հեքիաթային գանձերի 

հետ: Օկամուրան ծնկի իջավ կանաչածածկ բլրի գագաթին, որտեղ Սեյբրն իր վեց կես 

դյույմանոց գնդացիրներով պայթեցնում էր նրան մոտ գտնվող զորքերը: Նա շոշափեց 

խոտը և ներշնչեց թարմ օդը, ասես մարտն իրականում իր շուրջը չէր տեղի ունենում: 

Օկամուրան տեսավ իր սամուրայ թրի մետաղական փայլը, հետո զգաց սայրի 

թափանցելն իր սեփական ստամոքսի մեջ: Մահը նրա համար եկավ ավելի արագ, քան 

զոհերինը Չինաստանի քաղաքներում, որոնք տառապել էին 1938թ.-ին նրա մանանեխի 

գազի հարձակումներից առաջացած հոգեվարքից: 

Յանցզի կիրճը սահմանափակող ուղղաձիգ ժայռերը վեր էին խոյանում գետի վրա, իսկ 

Ռաջեշը նայում էր իր մարդկանց ճամփորդությանը փչովի նավակներով դարչնագույն 

տղմոտ գետով ներքև: Նա գլուխը բարձրացրեց՝ տեսնելու ժայռերի գագաթները: 

Շրջապատող լեռները բարձանում էին ավելի քան հազար մետր՝ նսեմացնելով 

Հնդկաչինյան կոալիցիայի միացյալ բանակը կրող հարյուրավոր նավակների երամը: 

Յանցզի գետը կտանի նրանց ուղիղ մինչև Շանհայ, իսկ Փի-38Լ Լայթենինգներն էլ վերևից 

անդադար հովանի կապահովեն: Դա բավական չէր: 

Գնդապետ Թհապան արձագանքելու ժամանակ չունեցավ: Դիպուկահարի հրացանի 

միակ կրակոցը ծակեց նրա հետին գանգի վերնամասն ու դուրս եկավ կոկորդով, և նա 

անշունչ ընկավ նավակի մեջ: Ռաջեշը տեսավ իր ընկերոջ անկումը և գոռաց՝ «Ո՛չ», բայց 

շատ ուշ էր: Նրա հայրենակիցը, ընկերը, որ խիզախորեն կռվել էր Սինայի ավազների մեջ 

և Հարավ-Արևելյան Ասիայի ջունգլիներում, մեռած էր: Պատասխան կրակոցը բարձր 

ժայռի եզրին գտնվող դիպուկահարի դիրքին, որ դիտակետ էր ծառայել գետի երկայնքով, 

կատաղի էր՝ հեռու նետելով ժայռի կտորները, որ ներքև ընկան սառը, տղմոտ 

շագանակագույն ջրի մեջ: Ճապոնացիները կպայքարեն քաջաբար՝ փորձելով կանգնեցնել 

ճնշող ալիքը, սակայն Թոջոն գիտեր՝ իր անսասան ռազմավարությունը կձախողվեր: Նա 

ստիպված էր դուրս բերել զորքերը՝ փորձելով պաշտպանել Ճապոնիան: 
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Ռաջեշը նայեց ծխացող Շանհայ քաղաքի մոտ գտնվող ճապոնական դիրքերին, որ 

դաժանորեն հարված էին ստանում Բի-50 Սուփերֆորթրեսներից: Դա թիկունքը հսկելու 

բավական գործողություն էր, որ թույլ կտար կայսերական բանակի զինվորների զգալի 

մասին ապահով հեռանալ, սակայն Շանհայը արագ կազատագրվի: Չենգը և Ռաջեշը 

առաջնորդում էին կես միլիոնանոց Հնդկաչինյան կոալիցիայի զորքերը հզորության 

անդադար շոու ցուցադրող ամերիկյան օդային ուժերի աջակցությամբ:  

Հաղթանակող հնդկաչինյան առաջնորդները հպարտորեն կանգնեցին Բանդի վրա՝ մի 

գետափ Յանցզիի վտակի կողքին, որ հոսում էր Շանհայի սրտով, իսկ հիացած ամբոխը 

ծափահարում էր: Չանը գիտեր, որ ժամանակ կպահանջվեր վառված և ավերված 

առևտրային կառույցների, քաղաքացիների տների վերականգնման համար, բայց գոնե 

նրանք վերջնականապես ազատ էին: Դա մի հայրենասիրության ճնշող զգացում էր, որ 

մթագնվել էր Ռաջեշի կորստի համար տխրությամբ՝ նրանց զինակից գնդապետ 

Թհապային թաղելու: 

Պույին ծնկի էր իջել դատարկ սենյակում՝ Գերագույն ներդաշնակության սենյակից 

նայելով բակից դուրս Արգելված քաղաքի կառույցների ուղղությամբ: Նա սիրում էր այս 

տեսարանը: Սիանի մոտ պարտությունից հետո ճապոնացիները հեռանում էին դեպի 

Կորեա և, չնայած նրանց նահանջին, ենթարկվում էին օդային հարձակման: Կայսրը 

զեկույցներ ստացավ, որ Մաոն մոտենում էր Պեկինին: Պույին տեսնում էր իր 

իշխանության անէանալը. երկրորդ հրաժարում հնարավոր չէր մտածել: «Վերջին կայսրը» 

թույն ընդունելուց հետո ընկավ հատակին, և Քինգ տոհմն այլևս գոյություն չուներ: 

Ճապոնացի զինվորները հեռանում էին Չինաստանից դեպի Ճապոնիա, 

բացառությամբ Կորեական թերակղզում մնացած ուժերի: Այժմ ամեն ինչ կկենտրոնանար 

Ճապոնիայի վճռական պաշտպանությանը նախապատրաստվելու վրա: 
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ԳԼՈՒԽ 31: ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄ 

Հեռախոսազանգը արթնացրեց Նդայային: 

«Ո՞վ կլինի զանգողը կիրակի առավոտ կանուխ: Միգուցե՞ հրատապ է»: 

Նա իջավ անկողնուց և լույսը վառելով՝ վերցրեց հեռախոսափողը: 

- Ո՞վ է, - հարցրեց Աբրահամը՝ պտտվելով տեղում, ասես նորից պատրաստվելով 

քնելու: Վաղ առավոտյան դեռ մութ էր: 

- Մեկ րոպե, Աբրահա՛մ: Հիմա կիմանամ: 

- Ալլո՞, ներողություն, ես իսկապես չեմ կարողանում Ձեզ հասկանալ: Խնդրում եմ, 

կարո՞ղ եք դանդաղ խոսել: 

Կնոջ առոգանությունն ուժեղ էր, անվստահ անգլերենով: 

- Ի՞նչ: Ներողություն, ասացիք ի՞նչ է Ձեր անունը: 

- Թագուհի՞: Ճի՞շտ է, - նա ուշադրությամբ լսում էր միջքաղաքային զանգին: 

- Որտեղի՞ց գիտեք նրան: 

Նդայան ձեռքը դրեց բերանին և շշնջաց՝ ստիպելով Աբրահամին կտրուկ նստել: 

- Ի՞նչ է դա, սիրելի՛ս: 

- Աբրահա՛մ, այս կինն ասում է՝ իր անունը Թագուհի է, և նա Փիթերի հետ է: 

- Որտե՞ղ է նա, - հարցրեց Աբրահամը՝ այժմ լրիվ արթուն: 

- Նա ասում է, որ Սան Ֆրանցիսկոյում է, և Փիթերն էլ վիրավորվել է: 

- Ալլո, ի՞նչ է պատահել: Կարո՞ղ եք ինձ ասել: 

Թագուհին որքան կարող էր իր կոտրված անգլերենով բացատրեց, որ Փիթերը մեկ 

տարի առաջ ծանր վիրավորվել էր, բայց այժմ ապաքինվում էր: 

Նդայան փորձում էր հասկանալ անակնկալ նորությունը: Նա լսում էր Թագուհուն և 

փորձում ըստ նրա նկարագրածի պատկերացնել արյունը ստամոքսին մոտ 

կրծքավանդակի վերքից հոսող, ձյան վրա պառկած Փիթերին: Թագուհին ասաց, որ միակ 

բանը, որ ինքը կարող էր անել, դա ձեռքը նրա որովայնի վրա պահելն էր՝ փորձելով 

կանգնեցնել արյունահոսությունը, և օգնություն կանչելը: Բարեբախտաբար, բուժակին 

միայն մի քանի րոպե էր պահանջվել այնտեղ հասնելու համար, բայց այդ ընթացքում 

Փիթերը կարող էր մահանալ: Իր բժշկական կրթությունից Նդայան գիտեր, որ Թագուհու 

գործողությունները հավանաբար կանխել էին Փիթերի մահը սիբիրյան սառը հողին: 

- Կարծում եմ՝ Դուք փրկել եք նրա կյանքը, Թագուհի՛: Այսպիսով, ինչպե՞ս Սան 

Ֆրանցիսկո հասաք, - հարցրեց Նդայան: 
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Նդայան ցանկանում էր ավելին իմանալ, սակայն դա դժվար էր խզխզացող 

հեռախոսակապի և Թագուհու աղքատ անգլերենի պատճառով: Նա կախվում էր 

Թագուհու ամեն մի բառից: 

Դա երկար ճամփորդություն էր եղել Թագուհու համար: Նա ընկերակցել էր Փիթերին 

ճակատամարտի դաշտից դեպի Դաշնակիցների նոր գլխավոր շտաբը Մագադանում, 

հետո ծայրահեղ խնամքի ինը ամիսներից հետո նրանք երկուսով նստել էին մի մեծ 

ամերիկյան նավ, որ հետագա վերականգման համար վիրավորներին հետ էր տանում 

դեպի Միացյալ Նահանգներ: Դա դժվար որոշում չէր. Կովկասի միջով տուն վերադառնալը 

դեռ հնարավոր չէր, և Փիթերն էլ նրա ուշադրության կարիքն էր զգում: Սիբիրում մնալու էլ 

ոչ մի պատճառ չկար. այն միայն վատ հիշողությունների վայր էր: 

Նդայան շնորհակալություն հայտնեց Թագուհուն Փիթերի մասին տեղեկացնելու 

համար: Նա ուրախ էր լսել, որ Փիթերը դանդաղորեն վերականգնվում էր, և նույնիսկ 

ավելի ուրախացավ, երբ Թագուհին ասաց, որ առողջական վիճակից ելնելով՝ նա 

կազատվի բանակից և շուտով կգա Նյու Յորք. ավելի շուտ, քան նա պատկերացնում էր: 

Չորս շարժիչանի Դուգլաս ԴիՍի-6 մարդատար ինքնաթիռը Սան-Ֆրանցիսկոյից 

վայրէջք կատարեց Նյուարկ օդանավակայանում: Նդայան նյարդայնացած սպասում էր 

Աբրահամի հետ արտ-դեկո դիզայնի տերմինալի շենքում, որի բացումը կատարվել էր 

հանրահայտ օդաչու Ամելիա Էրհարթի կողմից: Ուշ ձմռան քամին սուրաց ասես 

բարկացած ոգի՝  ցնցելով տերմինալի պատուհաններն և թղթեր գլորելով կառամատույցի 

ասֆալտի վրայով: ԴիՍի-6 շարժիչների շվշվոցի նվազելուց և պտուտակներն էլ 

դանդաղորեն կանգ առնելուց հետո նա նայեց դեպի ֆյուզելաժ տարված աստիճաններին: 

Մեկը մյուսի հետևից ուղևորներն իջան, հետո էլ՝ անձնակազմը: 

- Որտե՞ղ է նա: Չեմ տեսնում, - հարցրեց հուսահատորեն Նդայան՝ նայելով 

պատուհանից դուրս: 

- Նրանք պետք է որ այս թռիչքին լինեին: Չեմ հասկանում, - պատասխանեց 

Աբրահամը՝ բռնելով Նդայայի ձեռքը: 

- Գուցե՞ ինչ-որ բան է պատահել Փիթերին: 

- Ո՞ւմ, - մի ձայն եկավ Աբրահամի և Նդայայի հետևից: Զարմացած Նդայան շրջվեց և 

տեսավ կանադյան բանակի համազգեստով Փիթերին` նստած անվասայլակի մեջ, մի 

ժպտացող, երկար մուգ մազերով, գունատ մաշկով կին էլ կանգնած նրա կողքին: 

- Փիթե՜ր, ինչպե՞ս հայտնվեցիր այստեղ: Անհանգստանում էի քեզ համար: 

- Նրանք ինձ բեռնակրիչ մեքենայով բեռնափոխադրումների մուտքից իջեցրին… 

հիմարացրի, հը՛: 

Նդայայի դեմքի տարակուսանքը փոխվեց մի մեծ ժպիտի: 

- Նդայա՛, ինչ լավ է ձեզ նորից տեսնելը: Ուզում եմ ձեզ ներկայացնել Թագուհուն՝ 

կին, որ հոգ է տարել ինձ իմ վիրավորվելու օրվանից սկսած: 
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Թագուհին մի փոքր հուզված կանգնել էր այնտեղ: Նա խաղում էր իր նորաձև, բաց 

ծովակն գույնի, թռչող, ծնկները ծածկող կիսաշրջազգեստի հետ, որր հագել էր նոր 

շագանակագույն վերարկուի տակից: Դրանք հատուկ նվերներ էին Փիթերի կողմից Սան 

Ֆրանցիսկոյից հեռանալուց առաջ՝ ի նշան երախտապարտության: 

- Թագուհի՛, ծանոթացի՛ր, իմ լավ ընկերներն են՝ Աբրահամն ու Նդայան: 

Մինչև Միացյալ Նահանգներ գալը Թագուհին երբեք թխամորթ անձի չէր տեսել, թեև 

հիշում էր այն ժամանակները, երբ Ռուդիկը նկարագրում էր կապիտան Ջորջ Թահիվի 

անունով մաորի տղամարդուն Նոր Զելանդիայից: Նա իր անկատար անգլերենով հարցրեց 

Նդայային և Աբրահամին, թե որտեղ էր նրանց հայրենիքը. 

- Դուք Աֆրիկա՞: 

- Ո՜չ, - ծիծաղեց Աբրահամը, - բայց իմ ծնողները՝ այո: Ես ամերիկացի եմ: Սակայն 

Նդայան Աֆրիկայից է… Կոնգո կոչվող երկրից: 

- Թագուհի՛, շնորհակալություն Փիթերին ապահով վերադարձնելու համար, - ասաց 

Նդայան և առաջանալով փաթաթվեց նրան: 

- Դա Փիթերն էր, որ ինձ փրկեց… գուլագից: 

- Գուլա՞գ: Դա ի՞նչ է, - հարցրեց Աբրահամը: 

- Դա այն վայրն էր, որտեղ նրանք ուղարկում էին նրանց, ում այլևս չէին ուզում 

տեսնել, - պատասխանեց Փիթերը: 

Դժվարանալով արտահայտվել՝ Թագուհու աչքերում արցունք հայտնվեց: 

- Այստեղ… տարբեր: Մարդիկ ազատ… ոչ մի կռիվ: 

- Օ՜հ, Թագուհի՛, դու այնքան շատ բաների միջով ես անցել, - ասաց Նդայան՝ բռնելով 

նրա ձեռքը: - Հուսով եմ` դու կարող ես մնալ այստեղ: 

- Ամերիկա հրաշալի, բայց այն… իմ տուն չէ: Ես կարոտել Հայաստան և… ընտանիք: 

- Ինչպես հասկացա, դու Հայաստանից մոտ տասը տարի հեռու ես եղել, - ասաց 

Աբրահամը: - Հեշտ չի եղել քեզ համար: 

- Ո՛չ, բայց ես սովորում էի Ռուսաստանում, քանի դեռ գերմանացիներն այնտեղ էին: 

- Թագուհին հայտնի հայ հնագետ է: Նա ինձ պատմել է Ուրալյան լեռներում գտնվող 

հնագույն նկարներով մի հատուկ քարանձավի մասին, որ ուսումնասիրել է նա, - ասաց 

Փիթերը հպարտորեն: 

- Իրականում ես այնքան էլ լավ չեմ աշխարհագրությունից, - խոստովանեց 

Աբրահամը՝ նայելով մի փոքր երկչոտ: - Ես պիտի անկեղծ լինեմ և խոստովանեմ, որ 

ստիպված էի ատլասի մեջ նայել գրախանութում՝ տեսնելու, թե որտեղ է Հայաստանը… 

Թուրքիայի և Իրանի միջև: …բայց, ներողություն, որտե՞ղ են Ուրալյան լեռները: 

- Կենտրոնական Ռուսաստանում՝ լեռնաշղթա, որ մինչև Սիբիրի ազատագրվելը 

Դաշնակիցների կողմից բաժանում էր գերմանացիներին և ճապոնացիներին, - նկատեց 

Փիթերը: 
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Որպես վերջերս ներգաղթած՝ Նդայային հետաքրքիր էր, թե ինչպիսին էր Թագուհու 

տպավորությունը Միացյալ Նահանգներից: 

- Այսպիսով, ի՞նչ ես մտածում Ամերիկայի մասին, Թագուհի՛: 

- Ես չէի կարողանում հավատալ Սան Ֆրանցիսկո գեղեցիկ: Նավահանգիստ և 

Կարմիր կամուրջ… Կարծեմ Ոսկե դարպաս էր կոչվում: Բայց ես սիրեցի 

կակղամորթներով ապուր և թթխմորով հաց: 

- Այո´, լսել եմ, որ Սան Ֆրանցիսկոն շատ գեղեցիկ քաղաք է, բայց ես երբեք այնտեղ 

չեմ եղել … իսկ ի՞նչ ես մտածում գյուղերի մասին: 

- Գնացքից տեսա ձյունածածկ լեռներ, գունավոր անապատ և ստեպ: 

- Դրանք հարթավայրերն են, Աբրահա՛մ… նրանք ստեպն այստեղ պրերիա են 

կոչում, - զգուշությամբ բացատրեց Փիթերը Թագուհուն: 

- Եկե՛ք ճամպրուկները ստանանք և ձեզ հյուրանոց հասցնենք: Հոգնած կլինեք, - 

ասաց Աբրահամը: 

Աբրահամի և Նդայայի համար Փիթերի և Թագուհու շարժուձևից պարզ էր, որ նրանք 

շատ մտերիմ էին: Թագուհին շարունակում էր հոգ տանել այն մարդու մասին, որ փրկել էր 

նրան գուլագից, և դա անելով՝ գրեթե կորցրել էր իր կյանքը: Խոսակցության ողջ 

ընթացքում Թագուհին կանգնած էր անվասայլակի մեջ նստած Փիթերի հետևում՝ աջ 

ձեռքով մեղմ շոյելով նրա ծոծրակը, իսկ երկար, նուրբ մատներով ձախ ձեռքն էլ դրել էր 

նրա ձեռքին:  

«Նրանք անբաժան են, ակներև է, որ նրանք սիրահարված են», - մտածեց Նդայան: 

Գերմանական արշավից հետո մոտ երեք տարվա վերակառուցման արդյունքում 

Սպիտակ տունը գրեթե վերադարձել էր իր նախկին փառահեղ տեսքին: Վաշինգտոն Դի 

Սին ապրիլյան ծաղկունքից հագել էլ էր իր տոնական գույները Թոմաս Ջեֆերսոնի 

հուշարձանի մոտ գտնվող Թայդալ ավազանի շուրջ: Վարդերի այգին վարդագույն և 

սպիտակ ծաղիկների ցուցադրություն էր, որ հետնապլան էր կազմել կոկիկ կտրված 

կանաչ սիզամարգերի համար: «Բարև պետին» նախագահական պաշտոնական հիմնի 

հաճելի մեղեդին արձագանքվեց գեղատեսիլ այգու շուրջ: Կային պաշտոնական սպիտակ 

ռազմական համազգեստներով պահակներ, որ փոխանցում էին վեհության և շքեղության 

տոնական զգացմունքը: Նախագահ Թրումենը հայտարարություն անելու համար 

առաջացավ դեպի բեմ: 

- Ջեք Ադամ Ստյուա՛րտ, խնդրում եմ առաջացեք՝ ընդունելու ժողովրդի 

երախտագիտությունը՝ Պատվո շքանշանը: 

  Ջեքը քայլեց դեպի ցածի բեմը և իջեցրեց գլուխը՝ զգուշանալով, որ սպիտակ 

նավաստիական գլխարկը չընկնի: Թրումենը կապույտ ժապավենով աստղաձև շքանշանը 

կախեց նրա պարանոցին և հաճույքից փայլելով սեղմեց ձեռքը: Ջեքը մի տեսակ ամոթ էր 

զգում: Դա խիզախության համար ամենաբարձր ռազմական պարգևն էր Միացյալ 

Նահանգներում: 

http://www.youtube.com/watch?v=oC837oh98_Y
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- Պարո՛ն նախագահ, ես ընդունում եմ այն իմ անձնակազմի անունից: Ես միայնակ 

չեմ նավարկել, - ասաց նա երկչոտ: 

Նախագահն իր ձեռքը դրեց Ջեքի ուսին: Նա հոգնածություն էր զգում իր 

նախագահության վեց տարիներից հետո և պատերազմի ընթացքում երկիրն ուղղորդելու 

դժվարությունից: Սակայն նա գիտեր, որ աայսպիսի պահերն են, որ ոգեշնչում են բոլորին 

առաջ շարժվել: 

- Նավապե՛տ, մենք գիտենք քաջությունը, երբ տեսնում ենք այն: Միացյալ 

Նահանգները միշտ էլ երախտապարտ կլինի հանուն բռնապետությունից մեր փոխադարձ 

ազատության յուրաքանչյուր ավստրալիացու զոհաբերության համար: Սա ազնիվ գործ է: 

Առանց Ձեզ և Ձեր անձնակազմի ճապոնացիները քաոս կառաջացնեին մեր Արևմտյան 

ափին: Շնորհակալությո՛ւն: Այս օրվանից սկսած՝ մեր նավատորմում միշտ կլինի ԱՄՆՆ 

Կանբերրա: 

«Աստղերով շողշողացող դրոշակ»-ը միշտ էլ աշխույժ հիմն էր եղել, հաղթական և 

ոգեշնչող բոլոր ամերիկացիների համար: Դրան հետևեցին լրատվամիջոցների կողմից 

լուսանկարչական լամպերի սուր բռնկումները, որ հավաքվել էին հարմարավետ 

սիզամարգերին նստած պաշտոնյաների մի կողմում: 

«Դու հաջողակ ես ողջ մնալու և այստեղ գտնվելու՝ սա վայելելու համար, Ջեք 

Թոմփսոն», - մտածեց նա ինքն իրեն: 

Էնոլա Գեյի միջուկային ռումբի պայթյունի հետևանքով ԱՄՆՆ Կանբերրայի 

խորտակումից հետո Ջեքին, Կատալինա կղզուց լողալիս, տաք Խաղաղ օվկիանոսի 

ջրերից փրկել էին ծովափնյա փրկարարները: Նա հիշեց ռումբի հզորությունը, որ 

ոչնչացրել էր ճապոնացիներին Սանտա Կատալինա կղզուց դուրս, և նաև խորտակել էր 

իր սեփական նավը: Նա հաջողակ էր եղել: Դիտելով Յամատոն փոշիացնող գերտաքացած 

օդի պղպջակը՝ ասես բետոնե պատ և այրող գոլորշի, որ կուրացնող բոցարձակմամբ ամեն 

ինչ վեր էր ածել մոխրի, ինչի մասին զգուշացրել էին գիտնականները, ԱՄՆՆ 

Կանբերրային քամու հոսանքի հարվածից անմիջապես առաջ նա արագ տեղափոխվել էր 

կամրջակից դեպի նավի մյուս կողմը: Բախումը գցել էր Ջեքին ճաղաշարքի վրայով դեպի 

ջուրը: Միայն փրկաբաճկոնն էր փրկել նրան, բայց մի քանի րոպե էր պահանջվել, մինչև 

ջրին հարվածելուց հետո նա ուշքի էր եկել: 

Ի սկզբանե Ջեքը հրաժարվել էր քաջության համար ճանաչումից: Վերականգնման մի 

քանի ամիսներից հետո նա պնդել էր իր վերադարձի մեջ պայքարելու Խաղաղ 

օվկիանոսում՝ ծառայելով Միացյալ Նահանգների նավատորմում: Դա նրա բնույթը չէր. 

թույլ տալ պարգևատրման տոնակատարությունների նման մակերեսային 

գործողությունների վրա ժամանակ ծախսել, երբ ճապոնացիները դեռ սպառնում էին իր 

հայրենիքին: Նա չէր հանգստանա, մինչև հետ չշպրտեր ճապոնացիներին Խաղաղ 

օվկիանոսի երկայնքով, այնպես որ Ավստրալիան կարողանար ազատ լինել: Սակայն 

http://www.youtube.com/watch?v=1U5SGSr6kXY
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այժմ, երբ ճապոնացիները հեռացել էին Ավստրալիայի ջրերից, նա վերջապես զգաց, որ 

կարող է ընդունել Թրումենի կողմից Սպիտակ տան հրավերքը: 

- Այսպիսով, դու այն շան որդի՛ն ես, որ գրեթե հասավ ինձ միջուկային զենքով, - 

ասաց Ջեքը ծիծաղելով, երբ տեսավ Դյուլիթլին, և նստեց նրա կողքին բաց 

առաստաղամուտով լիմուզինի մեջ: 

- Այսպիսով, դու այն խելագար շան որդի՛ն ես, որ գրավեց ճապոնացիներին մի 

աճպարարությամբ, որի մասին սթափ մտքով ոչ ոք չէր կարող մտածել, - պատասխանեց 

Դյուլիթլը: - Դա դժոխային քայլ էր:  

- Այո՛, ես համոզված չէի, որ դա հաջողության կհասնի, երբ տեսա Քեյթերին իրենց 

տորպեդները նետելիս, բայց ի վերջո այն աշխատեց: Ամեն դեպքում, ով է խոսում… քո 

արշավը Ավստրիայում նույնպես խելագարություն էր: 

- Կարծում եմ՝ պատերազմը բացահայտում է խելագարներին: 

Օդը լցված էր հեռագրական ժապավեններով, որ ձյան նման թափվում էին 

բարձրահարկ շենքերից: Յուրահատուկ ժամանակ էր Նյու Յորքում, որ միշտ էլ սիրում էր 

զարդարվել տոնակատարություններին: Նդայան հագնվել էր առիթին համապատասխան՝ 

խիստ, երկար, բաց մանուշակագույն զգեստ և մի փոքր քույր Մարիայի գլխանոցին 

հիշեցնող էքստրավագանտ սպիտակ գլխարկ: Նա լարվել էր, որպեսզի տեսնի երկու 

հերոսներին պարգևատրումը. նրա հասակն ու բարձր կրունկներն օգնում էին տեսնելու 

փողոցում շարված հսկայական ամբոխի վրայով: 

Նա լսել էր հռչակավոր ամերիկյան օդաչու Դյուլիթլի մասին, որ վերադարձել էր 

Պաղեստինից գերմանական միջուկային հետազոտական հաստատությունը ոչնչացնելու 

իր խիզախ թռիչքից երկու տարի անց: Սպիտակ ռազմածովային համազգեստով մյուս 

տղամարդը, նստած կաշվե պիջակով Դյուլիթլի կողքին, առեղծված էր նրա համար: 

Աբրահամը բացատրել էր նրան, որ ավստրալիացին «փրկել էր» Կալիֆորնիան 

ճապոնացիների հարձակումից՝ թշնամուն ոչնչացնելու համար միջուկային զենքն 

օգտագործելու ժամանակ: 

Շարասյունն անցավ՝ շրջապատված աղմկոտ ոստիկաններով մոտոցիկլների վրա: 

Խանդավառ ծափահարություններից նույնիսկ մոտոցիկլետների շարժիչների աղմուկն էր 

խլացվել: Դա հիասքանչ առիթ էր և այն մեկը, որ հարկավոր էր թանկ գնահատել, լավ 

նորությունների հետ, որ այնպես հազվադեպ էին վերջին տասնամյակում: Նդայան մինչև 

համալսարան գնալը միայն բավարար ժամանակ ուներ շքերթը դիտելու համար, սակայն 

նա հասցրեց նկատել, որ թուխ ավստրալիացի հռչակավոր անձը բավականին հմայիչ էր: 

Մի անսովոր թեժ գարնանային օրով, որ բավական տաք էր հալեցնելու համար Նյու 

Յորքի բանուկ ճանապարհների ասֆալտը, Թագուհին և Փիթերը զբոսնում էին 

Կենտրոնական այգում: Այգին քաղաքի կանաչ և գունավոր սիրտն էր. փախուստ 

աղմուկից և ամբոխի իրարանցումից: Փիթերը վերականգման ճանապարհին էր և 

վերադարձել էր համալսարանում աշխատելու՝ երկու կամ երեք օր շաբաթվա մեջ: Նա 
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ուրախ էր տանը լինելու համար, հատկապես այժմ, երբ նա այլևս անվասայլակին գամված 

չէր և կարող էր վայելել բնությունը: 

Թագուհու համար դեռ դժվար էր հավատալը, որ Նյու Յորքում է: Նա երբեք 

երկնաքերների նման բան չէր տեսել, որ համեմատեր: Հսկա պահապանների նման դրանք 

շրջապատել էին Կենտրոնական այգին՝ ակնհայտորեն ձգվելով դեպի երկինք և ուշ 

կեսօրին մեծ շողքեր գցելով այգու երկարությամբ: 

Այգու վերջում մեքենայի ռադիոյից եկող «ռոքնռոլ» կոչվող նոր երաժշտության 

տեսակի ձայնն էր լսվում: Լես Փոլի և Մերի Ֆորդի «Ինչ բարձր է լուսինը» իր հիասքանչ 

պարային ռիթմով անմիջապես հիթ էր դարձել, նույնիսկ եթե այն սիրային երգ էր: Թեև 

հաճելի էր շարժունակ լինելը և ոգեշնչող երաժշտություն լսելը, Փիթերի համար երկար 

տարածություն քայլելը դեռ դժվար էր: Անցնելով բադերի ավազանի մոտով՝ Թագուհին և 

Փիթերը ձեռք ձեռքի տված նստեցին այգու նստարանին: Փիթերը տաքությունից և մի քանի 

կարճ շունչ քաշելուց հետո ուշքի եկավ: 

«Հաճելի է: Նրա ձեռքերն այնպես նուրբ են»: 

Սիբիրում Թագուհին երբեք չէր էլ համարձակվել երազել նման զգացմունքների մասին. 

նման քնքուշ պահեր, երբ աշխարհի բոլոր խնդիրները կարող էին մոռացության մատնվել 

կարճ ժամանակով: Նա գլուխը դրեց Փիթերի ուսին՝ վայելելով նրանից եկեղ մշկահոտը: 

Փիթերը մոտ յոթ ամսական մի դալմաթյան շան ձագի նկատեց, որ ոգևորված 

վազվզում էր մոտակայքում: Այն սև նշաններով սպիտակ մորթով մի գունդ էր, որ հաչում 

էր բարձր սուր ձայնով: Որպես ուշադրության առարկա ձագը սկսեց հոտոտել նստարանի 

կողքին գտնվող փոքր ծառը: Սկզբում մի փոքր անհավասարակշիռ՝ նա բարձրացրեց իր 

մի ոտքը և նշեց իր տարածքը: 

Փիթերը ծիծաղեց: 

- Շունը գիտի, թե ինչպես խուսափել ոտքերին միզելուց, թեև նա ընդամենը ձագ է: 

Մտածում եմ՝ ինչպե՞ս նա կարող է իմանալ, եթե նրան երբեք դա չեն սովորեցրել: 

- Չգիտեմ, Փիթե՛ր: 

- Մենք դա բնազդ ենք անվանում… երբևէ մտածե՞լ ես, թե ինչ է բնազդը: 

- Դե, դա պարզապես այն է, որ… շան ձագը… գիտի: 

- Այո՛, բայց ինչպե՞ս է, որ նա գիտի: Թագուհի՛, կենսաբանական մարդաբանության 

մեջ մենք միշտ փոփոխություններ ենք փնտրում մարդկանց և կենդանիների 

պահվածքում՝ ցույց տալու սովորած նոր հմտությունը… ինչպես հնագույն մարդկանց 

կրակ ստանալը սովորելը: 

- Այսպիսով, ինչպե՞ս է շան ձագը սովորել, եթե նա ծնունդից հետո կարող է մորից 

հեռացվել: 

-  Թագուհի՛, ինձ համար պարզ է, որ ինֆորմացիան պետք է որ փոխանցվի սերնդե 

սերունդ, մորից երեխային: Փոքրիկ ձագին մեծանալու համար ինֆորմացիան պետք է 

պարունակի ավելին, քան կոդեր: Կենդանին այսպես միզելը գիտի մինչև իր ծնունդը: 

http://www.youtube.com/watch?v=UOzB7I2y7Ic
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Օրինակ ինչպես փոքրիկ կրիան, որ նույնիսկ առանց իր մորը տեսնելու գիտի՝ ողջ մնալու 

համար պետք է օվկիանոս հասնել անիջապես ձվից դուրս գալուց հետո: 

- Իր մո՞րը: 

- Նայի՛ր, կենդանիների մեջ ներդրված վարքի կամ գիտելիքի շատ օրինակներ 

կան… երբ նրանք չեն սովորում իրենց ծնողներից: 

Թագուհին փորձում էր հասկանալ, սակայն Փիթերը նրա դեմքի արտահայտությունից 

հասկացավ, որ հարկավոր է օրինակ բերել ընկալելու համար իր ասածը: 

- Ես կարդացել եմ մոնարխ թիթեռների առեղծվածի մասին, թե ուր են գնում 

ձմեռելու: Որտեղ էլ որ լինի, դա հարավում է. այդ ճամփորդությունն իրականացնելու 

համար մեկ թիթեռը բավականաչափ երկար չի կարող ապրել: 

Փիթերի ճակատը կնճռոտվեց մտածմունքի մեջ: Այժմ իր իսկ մտածմունքը 

մարտահրավեր էր նետել իրեն հասկանալու այդ ամենի նշանակությունը: 

- Մոնարխները… մի քանի սերունդ է պահանջվում հասնելու համար այնտեղ, ուր 

նրանք գնում են, և ինչ-որ ձևով նրանք բոլորն էլ գիտեն ճիշտ ուղղությունը: Քո կարծիքով, 

ինչպե՞ս է դա հնարավոր: 

Թագուհին միայն ուսերը թափահարեց: Փիթերի աչքերը լայնացան, քանզի նա 

պատասխանեց ինքն իր հարցին: Դա մի «էվրիկայի» պահ էր: Փիթերն այնքան ոգևորված 

էր, որ ոտքի թռավ՝ մի ձեռքում ձեռնափայտը, իսկ մյուսում՝ Թագուհու ձեռքը: 

- Մայրը սովորեցնում է զավակին… բայց ոչ ավանդական ճանապարհով: 

- Փիթե՛ր, ես իսկապես չհասկանալ: 

- Եթե գիտելիքը կարելի է փոխանցել երեխային մինչև նրա ծնունդը, ապա մայրը 

կարիք չունի ցուցադրելու նրան, ինչպես մոնարխները ցույց չեն տալիս իրենց 

զավակներին, թե ուր գնալ ձմեռելու: 

- Ասո՞ւմ ես, երեխան սովորում է մինչև ծնվելը: 

- Թագուհի՛, այս բնության գոյատևման ինֆորմացիան պիտի որ ժառանգված լինի… 

կոդավորված կենդանու արարման պահին, ճիշտ, ինչպես յուրաքանչյուր արարածի 

ստեղծման համար օգտագործվող ցուցումները: Կոդերը պարունակում են ԴՆԹ կոչվող 

ինչ-որ բան: 

- ԴՆԹ՞: 

- Օ՜հ, ների՛ր, սիրելի՛ս, ես շատ եմ շտապում: ԴՆԹ-ն վերջերս է բացահայտվել 

Ավերիի կողմից, որ աշխատում է Ռոկեֆելերում: Դա այն նույն ընկերությունն է, որին է 

պատկանում Կենտրոնական այգուց ոչ այնքան հեռու գտնվող Հինգերորդ պողոտայի մեծ 

շենքը: 

Փիթերը բռնեց Թագուհու ձեռքը: Դեժավյուի զգացումը համակեց նրան: Նա ճանաչեց 

զգացումը. Սիբիրում իր մահամերձ վիճակից հետո շատ դրվագներ էին եղել: Ծանոթ 

հիշողությունները հետ հորդացին: Այս անգամ դա իր ցեղի հետ լինելու զգացում էր՝ 

բոլորը հավաքված վրանի ներսում: Նա կարող էր լսել երեխաների ծիծաղի ձայներ, 
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խաղացող, երջանիկ դեմքեր: Կային տղամարդիկ և կանայք, և նրանցից մեկն էլ քուլիքին՝ 

լամպին էր հետևում: Նա կարող էր տեսնել նրա դեմքը, իր ապուպապերի դեմքը: Դա 

մորթիների մեջ փաթաթված Մալինան էր: 

Մեկ ժամ անց Փիթերը հուզված խոսում էր Նդայայի հետ:  

- Ես հասկացա, որ բնազդային վարքը մորից զավակին, սերնդից սերունդ 

փոխանցվող ժառանգական հիշողության արդյունքն է, և դա ավելին է, քան պարզապես 

գոյատևման կոդերը: Դա գիտելիք է: Դա կյանք է: 

- Նկատի՞ ունես, որ ըստ քո կարծքիք մարդիկ կարող են հիշողություն ունենալ 

իրենցից առաջ եկած սերունդներից: 

- Նդայա՛, գիտեմ, սա խենթ է հնչում, բայց դա միակ տրամաբանական բանն է, եթե 

բնազդը ֆիզիկապես չի ուսուցանվում ծնողի կողմից: 

- Այդ դեպքում գո՞ւցե իմ փորձերը ոչ թե երազներ էին ի դերև հանում, այլ՝ 

հիշողություններ: 

- Աստվա՛ծ իմ, Նդայա՛… դու իսկապես կարծում ես՝ դա հնարավո՞ր է: 

Փիթերը ձևացնում էր, թե ինչպես միշտ հանգիստ է, սակայն սա լուրջ մտահոգության 

պահ չէր, առնվազն ոչ նրա սովորական լրջության: 

Նդայան իր կյանքում երբեք ինչ-որ բանում այսքան համոզված չէր եղել: Նրա 

շագանակագույն աչքերը փայլեցին, ասես մի մեծ ողբերգության ծանրություն էր իջեցվել 

նրա ուսերից: Փիթերի բնազդի վարկածի մասին պատմածները հայտնություն էին: 

Պատասխանը միշտ էլ նրա առջևում էր եղել, սակայն նա երբեք չէր տեսել այն, մինչև 

Փիթերը ստիպեց նրան մտածել մեկ այլ տեսանկյունից: Դա պարադիգմի մի 

փոփոխություն էր: Այդ պահին Նդայան էյֆորիայի մեջ էր: Այն հույսի և ուրախության 

փոխեց կառավարության նախագծի համար տարիներով ճիշտ դեղորայքը չգտնելու նրա 

մռայլությունը: 

- Իհա՛րկե, Փիթե՛ր… Ես երբեք ճշմարտությունը չեմ տեսել, թեև փնտրում էի 

ճշմարտության դեղորայքը, - նա ժպտաց և գրկեց Փիթերին, գուցե մի փոքր չափազանց 

ամուր: 

- Ա՜խ, դեռ մի քիչ զգայուն է, - աղաղակեց նա՝ հետ ընկրկելով թեթևակի ցավից: 

- Ների՛ր, Փիթե՛ր, մոռացա: Կարծում եմ, շատ եմ ոգևորված: 

- Մի՛ անհանգստացիր, ամեն ինչ լավ է: Բայց «ճշմարտություն» ասելով ի՞նչ նկատի 

ունես: 

- Դեղորայքը հիվանդների մոտ հալյուցինացիաներ չի առաջացնում, ինչպես որ ես 

էի մտածում: Ժառանգական հիշողության քո նկարագրությունն օգնեց ինձ հասկանալու, 

որ դեղերն իրականում հետ էին բերում հին հիշողությունները, բայց առաջ ես դա չէի 

հասկանում: 

- Հրաշալի՛ է, Նդայա՛: Կարծում ես, դա օգտակա՞ր կլինի: 

- Ճի՛շտ է… և դու պետք է օգնես ինձ, դոցե՛նտ Քափիկ: 



 

 

434 

- Այո՛, դոկտոր Նդայա Մուսասա: 

Հաջորդ մի քանի օրերի ընթացքում Փիթերն ու Նդայան միասին տենդագին 

աշխատեցին՝ վերանայելով նրա ուսումնասիրությունների նշումները՝ ճիշտ դեղորայքը 

ընտրելու համար: Երկու գիտնականները ենթադրեցին, որ հատուկ քիմիկատները 

կառաջացնեն Նդայայի նկարագրած խոր քունը՝ թույլ տալով սուբյեկտներին հետ գնալ 

դեպի ավելի վաղ հիշողությունները՝ «գիշերային մղձավանջների և տեսիլքների» 

աղբյուրը, որ նա նկատել էր իր ավելի վաղ փորձարկումների ընթացքում:   

Նդայայի ծրագրի ղեկավարը կասկածամիտ էր և կանչեց իր պետին՝ Հիլենքոթերին: 

Գործակալությանը պահանջվեց մի փոքր համոզել, քանզի դա վայրի պատմություն էր 

թվում: Սուբյեկտը կարո՞ղ էր իր մեջ անցյալից հիշողություններ ունենալ: Նդայան գիտեր, 

որ առաջ գնալու միակ ուղին բացահայտումը ցուցադրելն էր նրանց, ովքեր կարիք ունեին 

համոզվելու: 

- Սիրելի՛ս, ես ուզում եմ օգնել, - ասաց Թագուհին՝ ոչ թե խնդրելով, այլ լուրջ, հստակ 

տոնով: 

- Դա կարող է վտանգավոր լինել: Ես պետք է դա անեմ: Եվ ես նաև երազներ եմ 

ունենում, դեժավյու: 

- Փիթե՛ր: Դու դեռ վերականգնվում ես և միակը չես, որ երազներ է տեսնում: Ես մի 

ուժեղ զգացում ունեմ… որ ինչ-որ ձևով կարող եմ օգնել: Ես դեռ փոքրուց գիտեմ դա… իմ 

ներսում գաղտնիք կա: Ես երազ եմ տեսել հնագույն սուրբ գանձի մասին: Գո՞ւցե դա հենց 

այն է, ինչ դու անվանում ես ժառանգական հիշողություն: 

Փիթերը համոզված չէր: Նա գիտեր՝ Թագուհին ուժեղ կամքի տեր կին էր, որ իր 

կյանքում շատ բաների միջով էր անցել: Նա նայեց նրա գրավիչ կանաչ աչքերին: Դրանք 

վճռորոշ էին և կենտրոնացած: Հակաճառելու պատճառ չկար: Նա արդեն կայացրել էր 

որոշումը: 

- Ես հավատում եմ քեզ, սիրելի՛ս: Գիտեմ՝ դու ներքուստ ինչ-որ հատուկ բան ունես: 

Լաբորատորիան, ինչպես միշտ, ծանրաբեռնված էր դարակաշարերը գրաված տարբեր 

գունավոր նյութեր պարունակող թորանոթներով, հեղուկ կաթեցնող խողովակներով և մեծ 

թվով Պետրիի բաժակներով. գրեթե ոչ մի ազատ տարածք չկար: Պատերազմի պատճառով 

հասանելի հիվանդանոցային հարմարություններ չկային, ուստի պետք է 

լաբորատորիայում անցկացնեին: Նախկին խառնաշփոթը մասամբ վերացվեց, որպեսզի 

մի հարմարավետ թախտ ապահովեին Թագուհուն պառկելու համար: Ամեն ինչ 

ախտահանելը խնդիր էր, սակայն տարիների հիասթափությունից հետո Նդայային 

նախապատրաստվելու համար ոչինչ խնդիր չէր:  

Թագուհին նայեց թախտի կողքին գտնվող դեղեր պարունակող փոքրիկ ապակյա 

շշերին, որ Նդայան էր պատրաստել վենեսուելյան թեփուի բույսից: Նդայան ասաց նրան, 

որ Վենեսուելայի տեղաբնիկների լեզվով թեփուի բառը նշանակում էր «աստվածների 
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տուն»: Միգուցե այդպես էր, եթե նա այս քիմիկատների միջոցով կարող էր թանկարժեք 

ինչ-որ բան բացահայտել անցյալից: 

- Մի՛ անհանգստացիր, Թագուհի՛, Նդայան իսկապես պրոֆեսիոնալ է, - խորհուրդ 

տվեց Փիթերը ռուսերենով և մեղմորեն բռնեց նրա ձեռքը՝ առաջնորդելու նրա հիշողության 

հետկանչումը: 

-  Ես ձեռքերիս մեջ մզմզոց եմ զգում… քնկոտ եմ: 

- Դա լավ է, Թագուհի՛: Դու մի քանի վայրկյանի ընթացքում մզմզոց կզգաս ամբողջ 

մարմնումդ, մինչև դեղերն իրենց գործն անեն: Փակի՛ր աչքերդ և հանգստացի՛ր, իսկ մենք 

հոգ կտանենք քո մասին, - ոգևորեց Նդայան: 

Թագուհին Նդայայի դեղորայքից ընկավ խոր հավասարակշիռ վիճակի մեջ: Նդայան 

ուշադիր էր դեղերի նշանակման մեջ՝ համոզված լինելով, որ նա ապահով կարթնանա: 

Դրսում Աբրահամը հետ ու առաջ էր քայլում այնպես, ասես երեխայի ծնունդի էր 

սպասում: Դա մի անզոր զգացում էր, որ նա չէր սիրում: 

Թագուհու տեսիլքը աղոտ էր, սակայն նա դեռ կարող էր լսել բղավոցները: Նա 

թունելով առաջանալիս կարող էր զգալ իրեն շրջապատող մարդկանց վախը: Կռվի 

խլացած ձայնը՝ պղնձյա սրերի զրնգոցը մետաղյա սաղավարտին, թվում էր, ամենուրեք էր: 

Նա զգում էր դարերի հնությամբ վայրի հոտը, փոշոտ և մարդկային տառապանքի 

գարշահոտությունը: 

Նա գիտեր, որ ամենակարևոր գործն ուներ անելու. թաքցնել ամենաթանկարժեք 

գանձը մինչև թշնամին կգտներ այն, գանձ, որ վեր էր մահկանացուի նկարագրությունից: 

Բացի նրա փոքր բոցավառ ջահի լույսից, այնպես մութ էր, և այնպես դժվար տեսնելը: Նա 

չէր կարող ասել, թե ով էր նա, բայց դա կարևոր չէր: Նրա գանձը, որ նա բերել էր այս 

վայրը, ապահով էր: Դրա համար այն ընդմիշտ թաքցվեց տեսադաշտից՝ քողարկվելով 

բաբելոնյան ասպատակներից: 

Երբ Թագուհին արթնացավ, նա մի փոքր ցնցված էր: Նդայան մեղմորեն շփում էր նրա 

ձեռքը: Նրա տեսողությունը մի փոքր պարզվեց, և նա տեսավ թախտի մոտ կանգնած 

Հիլենքոթերին: 

- Գիտե՛ք, դա պատմություն էր, - նկատեց նա: 

- Ես մի տեսիլք տեսա… 

- Մենք գիտենք, Թագուհի՛: Դու նկարագրում էիր մեզ, ինչ-որ տեսնում էիր, - ասաց 

Նդայան՝ խոնավ կտորով սրբելով Թագուհու ճակատը: 

Փիթերը հպարտորեն ժպտում էր: 

- Սիրելի՛ս, դու ճիշտ էիր: Տեսիլքը, որ կրում ես ներքուստ… անհավանական է, - 

Փիթերը Թագուհու դեմքի ամեն մի մրմունջի և արտահայտության հետ զգաց այն ամենն, 

ինչի միջով նա անցավ: 
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- Եթե ճիշտ է, ապա դա մարդկության պատմության մեջ ամենամեծ 

բացահայտումներից մեկը կլինի: Ոչ միայն դեղորայքը… Նկատի ունեմ տեսիլքը, - ասաց 

Հիլենքոթերը լուրջ տոնով: 

Ոչ ոք սենյակում չէր խոսում. խորհում էին Հիլենքոթերի վարկածի նկարագրության 

շուրջ՝ որպես հնարավոր պատմության մեծագույն բացահայտումներից մեկի: 

- Նայե՛ք, ես զինվորական եմ: Գիտության մասին շատ բան չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ 

մեզ թշնամուց առաջընթաց պահեցին միջուկային զենքի նման նոր բաներ բացահայտող 

պայծառ մարդիկ: Եթե Դուք ճիշտ եք, և կարող եք ապացուցել Ձեր տեսիլքը, ապա ձեր 

ծրագիրը կարող է փոխել աշխարհը: Այն մեզ թշնամու դեմ վճռական առավելություն 

կարող է տալ: 

Տնօրենը մի պահ դադար տվեց՝ մտորելով, թե արդյոք պետք է բացահայտի իր միտքը: 

Ի վերջո, ԿՀՎ-ն այն գործակալությունը չէր, որ սովորաբար կիսվում էր ներքին 

շրջանակից դուրս գտնվողների հետ: Բայց սա ուրիշ էր: Հիլենքոթերը ուղիղ նայեց 

Նդայային և Փիթերին: 

- Ինձ թվում է, որ եթե հիշողությունը կարելի է վերարտադրել, ապա ոչ մի գաղտնիք 

չի կարելի պահել: Դուք կունենաք բոլոր անհրաժեշտ ռեսուրսները: Ես ուզում եմ՝ դուք 

երկուսով աշխատեք… ի՞նչ էր Ձեր անունը, թանկագինս, ներեցե՛ք: 

- Թագուհի´: 

- Լավ… Թագուհու հետ միասին: Պրոֆեսո՛ր Քափիկ… 

- Դոցե՛նտ, իրականում… պարոն տնօրեն: 

- Դուք կդառնաք պրոֆեսոր, եթե սա ապացուցվի և Դուք…, - Հիլենքոթերը նայեց 

Նդայայի ուղղությամբ: -  Թանկագի՛նս, Դուք նույնպես կճանաչվեք, եթե ես գործ ունենամ 

սրա հետ: Այժմ դուք պետք է երեխայի նման հոգ տանեք Թագուհուն, հասկանալի՞ է: 

Նդայան և Փիթերը միաժամանակ գլխով արեցին, իսկ ԿՀՎ-ի տնօրենի դեմքը դարձավ 

ավելի լուրջ: 

- Եկե՛ք այն «Ծագման նախագիծ» կոչենք…, գիտեք, հետ գնալով դեպի մեր 

ակունքները… Ես միշտ պետք է տեղյակ լինեմ ձեր առաջընթացի մասին: Յուրաքանչյուր 

ոք այժմ ազգային անվտանգության սուբյեկտ է: Այս մասին ո՛չ ոքի ոչ մի խոսք: 
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ԳԼՈՒԽ 32: ԳԵՐՏԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Շերպա Տենցինգ Նորգեյը նոր էր դարձել երեսունյոթ տարեկան: Դեռ մանկուց 

ներքուստ մի խորը զգացում նրան դեպի բացահայտում էր մղում: Տարիներով լեռնային 

բեռնափոխադրիչ լինելով՝ նրա փոքրամարմնությունը ոչ մի ձևով ցույց չէր տալիս նրա 

ուժը, որ գերազանցում էր հասարակ տղամարդկանց: Լեռներ մագլցելը նրա ջլերը 

պողպատե ճոպանների էր վերածել, մկանները՝ ուժի գորդյան հանգույցների, բայց 

մտավոր ամրությունն էլ էր անհրաժեշտ: Տարիներով նա վեր էր նայել՝ ամենաբարձր 

գագաթներին, երբ օգնել էր Հնդկաչինյան կոալիցիայի համար զինամթերք տեղափոխել 

դեպի Տիբեթ և հակառակ ուղղությամբ: Այժմ, երբ ճապոնացիները փախել էին 

Չինաստանից, հնդկական և նեպալական զորքերը կարող էին տուն վերադառնալ, և 

հնարավորության մի փոքր պատուհան կար՝ ինչ-որ հատուկ բան անելու, մի բան, որի 

մասին Տենցինգը երազել էր: 

Լեռնագնացների միջև ընկերության և մահվանը միասին դիմակայելուց առաջացած 

հատուկ կապի ոգու մեջ կարևոր չէր, թե ով առաջինը ոտք կդներ «Սուրբ մոր» 

ամենաբարձր գագաթին՝ Ջոմոլունգմային: Մայիսի 29-րդ օրը, բռնած Նեպալի և Նոր 

Զելանդիայի դրոշները, Տենցինգը և Հիլարին կանգնեցին Էվերեստ լեռան գագաթին: Նման 

բարձրության վրա նոսր օդում գտնվելն արդեն բավականին դժվար էր, բայց սառցե 

պատերը մագլցելու էներգիա խլող լարման ժամերը, սառցե ճեղքվածքներն ու մերկ 

ապառաժները գերսառը լեռների երեսներին դժվար, ցավոտ շնչառություն էին 

պատճառում: 

Նրանք նայեցին Աշխարհի տանիքի սպիտակ գագաթների ցնցող համայնապատկերին, 

որ ձգվում էր հեռու՝ դեպի հորիզոն, և կարող էին հստակ տեսնել Երկրի կորությունը:  Դա 

Հիլարիի երբևէ տեսած ամենակապույտ երկինքն էր. նա կանգնած էր նույնիսկ երկու 

հազար մետր ավելի բարձր, քան Սքայմասթերը կարող էր հասնել: Տենցինգը լայն ժպտում 

էր, որքան նրա բերանը թույլ կտար, իսկ սառույցի փոքրիկ բյուրեղները կախվել էին 

մորթածածկ սաղավարտի և թթվածնի դիմակի տակից երևացող մազերից: 

Աշխարհի ամենաբարձր գագաթի հաղթահարումը Ռաջեշի աջակցությամբ 

ամիսներով ծրագրավորման գագաթնակետն էր: Դա մի նվաճում էր, որ խորհրդանշում էր 

Հնդկաչինյան կոալիցիայի վերելքը, քանզի նրանք ոչնչացրին Կայսերական բանակը 

Չինաստանում. տեղադրելով Նեպալի դրոշը գագաթնակետին՝ այն ճանաչում էր 

վարչապետ Դևիի զոհաբերությունը, և այն ոգեշնչում էր բոլորին՝ ցուցադրելով 

բարձունքները, որոնց մարդիկ ի վերջո կարող էին միասին հասնել: 
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Երբ զույգը դանդաղորեն իջնում էր դեպի արշավախմբի ճամբարը, որ աջակցել էր 

նրանց մագլցումը, Հիլարին տեսավ իր նորզելանդացի ընկերոջը՝ Ջորջ Լոուին: Նա վեր էր 

մագլցել՝ տաք ապուրով դիմավորելու իր նորարար գործընկերներին, իմանալով, որ 

մագլցելը տեղի էր ունեցել մարդկային դիմացկունության սահմանագծում և նույնիսկ 

դուրս: Հիլարին հասավ Լովին և բարձրացրեց իր պաշտպանիչ ակնոցը բրդյա գլխարկին՝ 

իր գլխանոցի տակ՝ մի պայծառ ժպիտով հայտնելով նորությունն իր հին ընկերոջը: 

- Դե՛, Ջո՛րջ, մենք ապօրինածինին հաղթեցինք:  

Կապված Էվերեստ լեռան մագլցման հետ Հնդկաչինյան կոալիցիան 

նախապատրաստում էր մի հատուկ պատմական իրադարձություն: Այն ճակատագրական 

պահից սկսած, երբ երկու տարի առաջ Ջիվանը սպանվեց, նրա մարմինը հանգչում էր 

ժամանակավոր գերեզմանոցում՝ Լհասայում: Ջհարնան հոգ էր տանում նրա շուտափույթ 

պատրաստված դամբարանին, և ամեն օր հարյուրավոր մարդիկ էին այցելում՝ հարգանքի 

տուրքը մատուցելու իրենց ոգեշնչող առաջնորդին: Այժմ երեսունինը տարեկան և 

տասնութ տարվա բանակի վետերան Ռաջեշը պայքարել էր ճապոնացիների դեմ Հարավ-

Արևելյան Ասիայի և Չինաստանի երկայնքով: Եվ հիմա, երբ ճապոնացիները նահանջում 

էին դեպի Ճապոնիա, Ռաջեշը որոշեց, որ ինքը կարող էր գնալ Տիբեթ Ջհարնային և 

Ջիվանին անձնապես հետ ուղեկցելու դեպի Նեպալ: 

- Ջհարնա՛, դու այնքան գեղեցիկ ես, - բացականչեց Ռաջեշը:  

Թեև դա հաճոյախոսություն էր ընտանիքի անդամից Ջհարնան, որ այժմ քսանհինգ 

տարեկան էր, կարմրեց: 

- Դու էլ, Ռաջե՛շ, այնպես գեղեցիկ ես քո համազգեստով, - չարաճճիորեն 

պատասխանեց նա: - Բարի վերադարձ Լհասա: 

- Ես եկել եմ՝ քեզ տուն տանելու… ինչպես նաև Ջիվանին: 

- Գիտեմ… Յուրաքանչյուր ոք այդ մասին է խոսում: 

Նա գրկեց իր բարձրահասակ հորեղբորը, որ լիարժեք ռազմական համազգեստով էր: 

Ընդունելության հանձնաժողովի մնացյալ անձինք նայեցին և ծիծաղեցին անձայն: Դա 

պաշտոնական ողջույնի ծրագրի մեջ այնքան էլ չէր մտնում: 

Տիբեթը Նեպալին միացնող լեռնանցքով ճանապարհորդությունը սպառիչ էր: 5300 

մետր բարձրության վրա գտնվող Ռենջո Լան տարիներով օգտագործվել էր աղի 

առևտրականների կողմից: Փոքր խրճիթների հավաքածուն Գոկյո կոչվող մի վայրում՝ դեռ 

մոտ հինգ հազար մետր բարձրության վրա էր, և այսօր՝ մի գեղեցիկ արևոտ օրով, այնտեղ 

հարյուրավոր նեպալացիներ կային, որ եկել էին տեսնելու անցնող թափորը: Օրերով 

ճամփորդած յակերի չոբաններ, բեռնափոխադրիչներ ու գյուղացիներ, և գույնզգույն 

դեղին, կարմիր և նարնջագույն պատմուճաններով կուսակրոններ: Նրանք անցել էին 

Երկրի մի քանի առավել դիտարժան տեղանքներով՝ աշխարհի չորս բարձրագույն 

գագաթների համայնապատկերային տեսարաններով: Տենցինգը հարյուրավոր այլ 

նեպալացիների նման միացավ թափորին Գոկյոյում: Նա զգուշությամբ կրում էր մի փոքր 
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մաշված ազգային դրոշ, որը նա մի քանի թանկարժեք րոպեներ դրել էր Ջոմոլունգմայի 

գագաթին: 

Կապույտ երկնքում ժանյակաձև նախշեր նկարող սպիտակ, բարձր, փետրաձև 

ամպերով եղանակը բարեհաճ էր: Աշխարհի ամենաբարձր Գոկյոյի լճերի վճիտ ջրերը 

շողշողում էին շքեղ լեռների ձյունածածկ ֆոնի վրա: Ռաջեշը գիտեր, որ այս լճերը 

սրբություն էին հինդուների և բուդդիստների համար, և շքախումբը կանգ առավ՝ մեկ օրով 

հանգստանալու և աղոթելու: 

Շատ օրեր քայլելուց հետո հոգնած ճանապարհորդների երկար շարանը շրջեց իրենց 

ուղին դեպի Կատմանդու: Մայրաքաղաքը զարդարված էր Հնդկաչինյան կոալիցիայի 

բոլոր երկրների՝ Բիրմայի, Ցեյլոնի, Չինաստանի, Հնդկաստանի, Նեպալի և Տիբեթի 

դրոշներով: 

- Իմ սիրելի՛ ընկեր գեներալ Դևի, պատմությունները Թաիլանդից, Մալայայից և 

Չինաստանից արդեն հարյուրավոր անգամներ են պատմվել: Մենք գիտենք՝ Դուք և Ձեր 

զինվորները քաջաբար պայքարել եք կոալիցիայի համար, - ասաց հոգնած տեսքով 

վարչապետ Ջավահարլալ Ներուն: 

Ռաջեշն աղոթքի մեջ բարձրացրեց ձեռքերն իր ճակատի մոտ, հետո ողջունեց իր 

երկրում դեպի հնդկական իշխանությունը խաղաղ անցում բերած մարդուն: Հնդկաստանի 

առաջին վարչապետը, նեպալացիների կողմից նվիրված նարնջագույն կալենդուլայից 

զարդաշղթան գցած վզի շուրջ, նստած էր աթոռին: 

- Վարչապե՛տ Ներու, ես հետ եմ բերել մեր ճշմարիտ հերոսին, մեր նախկին 

վարչապետին… եղբորս, - մինչև կվերականգներ հաստատակամությունը, Ռաջեշի ձայնը 

մի պահ դողաց զգացմունքներից: 

- Գեներա՛լ Դևի, եկե՛ք, - Ներուն նրան մոտենալու նշան արեց: 

- Մենք լուրջ փոփոխություններ ենք տեսել մեր կյանքում: Հնդկաստանն այժմ ազատ 

է Բրիտանական կայսրությունից: Չինաստանն ազատագրվել է ճապոնացիների 

ստրկության լծից: Ձեր եղբայրը առանցքային դեր է խաղացել ուժեղ դաշնություն 

ստեղծելու գործում, որ փրկեց մեզ: 

- Գիտեմ և ես հպարտ եմ նրանով: 

Վաթսունմեկ տարեկան հասակում Ներուն պայքարում էր անջատողական 

շարժումների դեմ, որոնք գովերգում էին Հնդկաստանի բաժանումը հիմնված կրոնի վրա: 

Նա գիտեր՝ նման քաղաքականությունը հակառակ ուղղությունն էր Գանդիի 

տեսակետների, և նրան, ինչ պատահեց անհրաժեշտությունից ելնելով՝ ասիական 

երկրների հզոր միացմանը: Նա նկատեց, որ չնայած մարդկանց և մշակույթների 

տարբերությանն իր սահմանների ներսում՝ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կառուցվել 

էր ամբողջական ուժի իդեալի վրա: 

Ռաջեշը նստեց Ներուի կողքին, իսկ Ջհարնան Ռաջեշի կողքին էր՝ հագած կարմիր 

սարի: Տենցինգ էլ թրթռացող մուգ կարմիր գույնի երկարաթև պատմուճան էր հագել: Նա 
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զգուշորեն բռնել էր մահացու խուկրի դանակի կոթը, որ այնքան կյանքեր էր խլել Առանցքի 

երկրներից: Դա Թհապայի զենքն էր՝ հետ բերված Ռաջեշի կողմից՝ որպես զինվորի ոգու 

խորհրդանիշ իր հայրենի երկրին: 

Մադհուն լռակյաց նստել էր հետևում՝ հպարտորեն նայելով իր ընտանիքի 

անդամներին, Սունիտրան էլ նստած էր նրա կողքին: Մադհուն երբեք էլ ներողություն 

չխնդրեց Սունիտրայից իր սկզբնական սառը ընդունելության համար, բայց դրա 

անհրաժեշտությունը չկար էլ: Սունիտրան գիտեր, որ ավանդույթները դժվար էր փոխելը, 

և իր ամուսնության ընդունումը սկեսրոջ կողմից նրա դրական շարժուձևի և կատարյալ 

խնամքի միջոցով այն էր, ինչ իրեն պետք էր: 

Մադհուն զավակների և ամուսնու կորստից հետո շատ բաների միջով էր անցել իր 

կյանքում, սակայն փոքրիկ նորածին տղան, որ նա գրկել էր, ապացույցն էր այն բանի, որ 

կյանքի ցիկլը շարունակվում էր, երբ նրա կյանքն էլ շուտով ավարտին կմոտենար: Նա գոհ 

էր, որ Ռաջեշի կյանքում երջանկություն էր հայտնվել, և որ իր ընտանիքն առանցքային 

դեր էր խաղացել Նեպալի ժողովրդի ազատագրման հարցում: Սունիտրան ժպտաց, քանզի 

նրա մանուկ Ջիվանը քնել էր Մադհուի գրկում՝ անտեղյակ արարողությանը, որ շուտով 

կսկսվեր: 

1946թ.-ին Մաոյի և Ներուի համաձայնեցումը Հնդկաչինյան կոալիցիային չորս տարի 

անց հնարավորություն էր տվել նրա միլիարդավոր մարդկանց՝ աշխարհի բնակչության 

գրեթե կեսին, ամերիկացիների և կանադացիների աջակցությամբ հետ մղել 

ճապոնացիներին: Կոալիցիայի մեջ մտնող վեց երկրները ձգվում էին Հիմալայան լեռների 

երկայնքով՝ Հնդկական օվկիանոսից մինչև Խաղաղ օվկիանոս: Դա հնագույն մարդկանց 

երկիր էր՝ հնագույն Ինդոս գետի քաղաքակրթությունից Հնդկաստանում մինչև Դեղին 

գետի մշակույթը Չինաստանում: 

Ավելի քան երկու հազար տարի առաջ Հնդկաստանում Աշոկա Մեծի գահակալության 

տակ գտնվող մաուրյաների և Քին Շի Հուանգի միացյալ Չինաստանի կայսրություններն 

իրենց հզորության գագաթնակետին անմիջական կապի մեջ չէին, քանզի բաժանված էին 

բարձր լեռներով և Տիբեթով: Բրիտանական կայսրության ավելի արդիական 

ժամանակներում (ամենամեծ կայսրությունը, որ աշխարհը երբևէ տեսել էր) ընդլայնել էր 

իր հասանելիությունը Լոնդոնից՝ ընդգրկելու երկուսն էլ՝ թե՛ Հնդկաստանը և թե՛ 

Չինաստանը: Այս տարածքները ղեկավարվել էին մեկ թագի ներքո, թեև Չինաստանը 

միայն մասամբ էր վերահսկվել բրիտանացիների կողմից: Բրիտանացիները չինացիներին 

նվաճելու համար օգտագործել էին հերոին թմրամիջոցը՝ ստացված Հնդկաստանում 

աճեցված ափիոն կակաչներից: Այն ահավոր տառապանքներ բերեց Չինաստանին՝ 

ստեղծելով հերոինի թմրամոլների մի ամբողջ սերունդ: 

Թեև թուլացած ճապոնացիների դեմ տարիներով պայքարից հետո՝ չինացիները չէին 

կորցրել իրենց ավերված հողերը նոր ուժ դարձնելու համար վերակառուցելու ձգտումը: 

Այս անգամ Ներուի նման Մաոն ցանկանում էր ուժ գտնել Ասիայի սահմաններում, այլ ոչ 
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թե իրենց նախկին եվրոպական գաղութային տերերի հետ: Ամեն ինչ փոխվել էր 

տարիներով Տոկիոյի ագրեսիայի դեմ միմյանց աջակցելուց, այնպես որ, ինչ նախկինում 

թվում էր աներևակայելի, այժմ ակնհայտ էր: Միասնականության մեջ ուժ գտնելուց հետո 

Կոալիցիայի առաջնորդներն այստեղ էին՝ հաջորդ քայլն անելու համար: 

Կոալիցիայի առաջնորդները համաձայնեցին կազմել Հնդկաչինյան ֆեդերացիա՝ 

այսպիսով ստեղծելով Եվրոպային և Ամերիկային մրցակից պոտենցիալ համաշխարհային 

գերտերություն: Ֆեդերացիայի յուրաքանչյուր նահանգ շարունակելու էր ստեղծել իր 

ներքին օրենքները և պահպանել իր ինքնությունը, սակայն կձևավորվեր մի եզակի, 

մշտական զինված ուժ, և համատեղ գործընթացի միջոցով, օգտագործելով 

Նախարարների խորհուրդ, կզարգացվեր միասնական արտաքին քաղաքականություն: 

Ֆեդերացիայի մայրաքաղաքը կկառուցվեր Նեպալում՝ որպես միջանկյալ հողի 

խորհրդանիշ գերիշխող գործընկերներ Հնդկաստանի և Չինաստանի միջև: Կատմանդուն 

ավելի մեղմ կլիմա ուներ, քան մյուս չեզոք թեկնածուն՝ Լհասան: Դա նաև արվեց՝ ի 

ճանաչումն իրենց զոհված առաջնորդ Ջիվանի, որ այս քաղաքից էր: 

Ջհարնան Հնդկաստանի և Չինաստանի կառավարությունների ներկայացուցիչների՝ 

Ներուի և Մաոյի կողմից առաջ մղվեց: Նրա հետևում Ռաջեշն էր կանգնած, զույգ, որ 

ներկայացնում էր Դևի ընտանիքն այս կարևոր պահին: Քաշմիրից բերված հազարավոր 

վարդի թերթիկների հոտը լցրեց գիշերային օդը: Հյուրերից շատերը սպիտակ մոմեր էին 

կրում և գլուխները կախ վարդագույն, սպիտակ և կանաչ լոտոսի կոկոններ: 

Ջհարնան բարձրացրեց մեծ պատվանդանի վրա դրված մարմարյա քանդակը ծածկող 

մետաքսե սավանը՝ բացահայտելով հուշարձանը, որ կառուցվել էր իրեն որդեգրող հոր 

պատվին: Նա ապշեց դրա գեղեցկությունից: Մարմարը դրվագազարդված էր քարերով 

Նեպալից և Տիբեթից. երկու վայրեր, որոնց Ջիվանը տուն էր կոչել: Հուշարձանը 

կկանգնեցվեր նոր Ֆեդերացիայի խորհրդարանի կենտրոնում, երբ կառուցվեր 

Կատմանդուին նայող փոքր բլրի վրա՝ Սանկհուի մոտ, այնպես, որ մարդիկ կհիշեին նրա 

նման մարդկանց կողմից արված կարևոր զոհաբերությունները: 

Լեռնագնացներ Հիլարին և Տենցինգը հերթով առաջացան: Նրանք կրում էին Երկրի 

ամենաբարձր կետից բերված դրոշը և զգուշորեն տեղադրեցին այն գերեզմանի վրա: Հետո 

Տենցինգը դրեց Թհապայի խուկրին, որ նա կրում էր դրոշակի հետ: 

Ջհարնան անչափ հպարտ էր: Նրա հայացքն անցավ հավաքված պաշտոնյաների 

վրայով բլրով ներքև, որտեղ տեղացիների կողմից բռնված հազարավոր մոմերի լույսերն 

առկայծում էին երեկոյան մեղմ զեփյուռից արահետների երկայնքով: Ի հիշատակ Ջիվանի 

հարյուրավոր չինական լապտերներ բաց թողնվեցին՝ վեր խոյանալով երկինք: Լսվում էր 

նեպալական երաժշտության ձայնը, որ առաջին վշտալի տոներից փոխվեց դեպի այս 

երկրների նոր կյանքի տոնակատարության: 

Հաջորդ օրը, Նեպալից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու, մի խումբ սիբիրյան 

ցեղակիցներ, հեծած իրենց ձիերը, հավաքվեցին փոքր կանաչ անտառի բացատում՝ 

http://www.youtube.com/watch?v=4SnA8NpiErU
http://www.youtube.com/watch?v=QrwmsU_pjkY
http://www.youtube.com/watch?v=QrwmsU_pjkY
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նվագելով ավանդական փչովի, լարային և ժողովրդական գործիքներ՝ նշելու Ասիայում 

հաստատված խաղաղությունը: Մեղեդիների ձայնը՝ ազատության երգ, որ նախկինում 

ճապոնական բռնազավթման տակ արգելված էր եղել, հնչեց ուրախ պարային տակտով:  

Մեղմ զեփյուռով ջերմ ամառային օդը երբեք այսպես թարմ չէր բուրել: 

Նրանք դիմացկուն մարդիկ էին: Ձմռան ընթացքում ջերմությունը կարող էր իննսուն 

աստիճան ավելի ցածր լինել ըստ Ցելսիուսի, քան ամռանը նրանց զգացած երեսունն 

անցը: Փիթերը գիտեր, որ մինչև Բերինգի նեղուցի սառցե կամուրջը եղել էր 

սառցադաշտային ժամանակաշրջան, երբ չորս կիլոմետր հաստությամբ սառցի մեծ 

թերթեր էին ծածկել Սիբիրի մասերը, և հնագույն հոմինիդներ՝ Հոմո Սափիենսները և 

Նեանդերթալցիները, մոտ 40000 տարի առաջ առաջին բնակություն հաստատողներն էին 

եղել այստեղ: 

Տեղի քոչվոր մարդիկ չորս հարյուր տարի ղեկավարվել էին որպես Ռուսաստանի մի 

մաս, սակայն շամանության կամ ոգու պաշտամունքի փորձը դեռ տարածված էր: Նրանք 

որսորդներ էին, ձկնորսներ և եղջերու պահողներ, դրան նույն տեսակի արհեստներ էին, 

որ Փիթերը տեսել էր իր գենետիկական հիշողության հետկանչումներում: Տասնիններորդ 

դարի վերջում տարածքում ոսկու բացահայտումը ռուս վերաբնակիչների բերեց հակառակ 

դեպքում դատարկ հողերը: Դա ծառերի և տունդրայի ճահիճներով ու ժայռերով մի 

համատարած բնապատկեր էր՝ ծածկված կանաչ մամուռներով և կարմիր կամ սպիտակ 

քարաքոսերով: 

Մեծ Լենա գետը սկիզբ էր առնում Բայկալ լճի մոտից՝ իր ճանապարհին անցնելով 

սիբիրյան Յակուտսկ քաղաքի մոտով մշտական սառած տունդրայի միջով և վերջապես 

հասնելով Հյուսիսային սառուցյալ օվկիանոս: Լենայի ափերին յուրտա կոչվող կարմիր 

նախշերով, ավանդական մեծ, կլոր վրաններ էին կանգնած: Դրանք հանդիպման վայր 

կլինեին բոլոր բնիկ ցեղերի առաջնորդների համար՝ ամերիկա-կանադյան դաշնակից 

ուժերի ներկայացուցիչների հետ քննարկելու Սիբիրի ապագան:  

- Բարի՛ գալուստ, և շնորհակալություն մեր հողերը ճապոնացիներից ազատագրելու 

օգնության համար, - ասաց բուրյաթ ցեղի հաղթանդամ առաջնորդը, ով ներքև իջնող 

ծայրերով աչքի ընկնող բեղեր ուներ, որ Մակարթուրին հեծանվի ղեկ էին հիշեցնում:  

- Շնորհակալություն՝ ինձ հրավիրելու համար: 

Նստած յուրտայի ներսում՝ մորթիների վրա, ամերիկացի բնիկ առաջնորդի նման 

ծխելով եգիպտացորենի կողրից ծխամորճը՝ Մակարթուրը հարմարավետ էր զգում: Նա 

վայելում էր իրավիճակները, որտեղ ըստ նրա՝ իր ներկայությամբ պատմությունն էր 

կերտվում: 

- Մեր մարդիկ և մեր հողերը աքսորվածները շատ են տառապել: Մենք պետք է 

համոզվենք, որ մեր մարդիկ միշտ ազատ կլինեն օտարերկրյա բռնակալներից: Այս 

ողբերգությունն այլևս չպետք է կրկնվի, - ասաց մոնղոլական խիստ արտահայտված 
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դիմագծերով յակուտ առաջնորդը՝ կլոր դեմքով և նեղ աչքերով: Նա հագել էր հյուսիսային 

եղջերուի գեղեցիկ կաշիներ և մորթիներ: 

- Ձեր մարդկանց համար պետք է որ դժվար եղած լինի, - ասաց Մակարթուրը: - Ես 

այցելել եմ գուլագներից մի քանիսը: Դաժան վայրեր էին… Նույնիսկ տեսել եմ 

ճապոնական «Միավորում 731» կոչվող համակենտրոնացման ճամբարը Մանջուրիայում, 

որտեղ նրանք զոհերի վրա տարբեր տեսակի ահավոր քիմիկատներ և գործիքներ էին 

փորձարկում: 

- Ես հավատում եմ, որ մենք պետք է հաշվի առնենք Միացյալ Նահանգներին՝ որպես 

49-րդ նահանգ միանալը, - հայտարարեց բուրյաթ առաջնորդը: 

Մյուս առաջնորդները նայեցին՝ մի փոքր անակնկալի եկած: 

- Դա գուցե կզարմացնի որոշ մարդկանց, բայց առանց մեր ազատագրիչների և 

ընկերների Հյուսիսային Ամերիկայից  մենք այստեղ նստած չէինք լինի, և դուք կհիշեք՝ 

կար ժամանակ, որ Սիբիրն ու Ալյասկան մեկ երկրի մասն էին կազմում: 

- Հասկանում եմ, ընկե՛րս, - պատասխանեց էվենկս ցեղի ներկայացուցիչը, որ 

ակնհայտորեն չինական դիմային առանձնահատկություններ ուներ՝ խիտ սրված միրուք, 

շագանակագույն մորթե գլխարկ և կարմիր կարերով ծանր կաշվե բաճկոն: - Բայց ես 

ուզում եմ, որ որպես առաջին տարբերակ մենք մտածենք անկախության մասին… ճիշտ, 

ինչպես Հայաստանը և Վրաստանը՝ Խորհրդային Միության փլուզումից հետո: 

Եվրոպական Ռուսաստանը հիմնականում դեռ բռնազավթված էր Գերմանիայի 

Երրորդ ռայխի կողմից, և Խորհրդային Միությունը՝ որպես ամբողջականություն, 

դանդաղորեն խունանում էր ժողովրդի հիշողությունից: 

- Սրանք կարևոր որոշումներ են, պարոնա՛յք, այնպես որ, ժամանակ վերցրեք: Ես 

համոզված եմ, որ դուք ճիշտ որոշում կկայացնեք ձեր մարդկանց համար, և Միացյալ 

Նահանգները կաջակցի ձեզ՝ անկախ ամեն ինչից, - ընդգծեց Մակարթուրը: 

- Իմաստուն խոսքեր, գեներա՛լ Մակարթուր, - ասաց յակուտ առաջնորդը: 

- Իսկ այժմ ես կհանգստանամ, մինչև դուք հարցը ձեր միջև գաղտնի քննարկեք: 

Բանավեճը երկար չտևեց: Մակարթուրը հեռացավ և սպասեց միայն մեկ ժամ, մինչև 

ցեղերի առաջնորդները եկան նրա յուրտան: 

- Գեներա՛լ Մակարթուր, ես ուրախ եմ տեղեկացնելու Ձեզ, որ որոշումը միաձայն էր: 

Մենք խորհուրդ ենք տալիս անկախ Սիբիրյան հանրապետության կազմավորումը, - 

ասաց բուրյատ ցեղի առաջնորդը: 

- Հիանալի՛ է: Ես լիազորված եմ ամերիկյան կառավարության կողմից աջակցելու 

Սիբիրի մարդկանց. այնպես որ դուք կարողանաք վերակառուցել ձեր երկիրը, և այժմ, 

թվում է, նաև նոր մայրաքաղաք: 

- Մենք որոշել ենք մեր մայրաքաղաքը կառուցել հարավային Իրկուտսկ քաղաքում, 

որը ձմռանը, ի տարբերություն Յակուտսկի, հասանելի է Տրանսսիբիրյան երկաթուղով:  
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- Դա շատ լավ ընտրություն է: Սիբիրցիներին այլևս ուրիշ ազգեր չեն ղեկավարի, - 

ոգևորվեց Մակարթուրը: 

 

Հնդկաչինյան ֆեդերացիան և հարակից ուժերը 
 

Թրումենն ու Մակարթուրը կանխատեսել էին մոլորակի վրա որպես պոտենցիալ ուժի 

նոր երկրի առաջացումը՝ լինելով 30%-ով մեծ, քան Կանադան և գրեթե նույն չափի, ինչ 

Հնդկաչինյան ֆեդերացիան: Սիբիրի հողերը հարուստ էին բնական պաշարներով՝ 

փայտանյութ, օգտակար հանածոներ, թանկարժեք քարեր, և դեռ հայտնաբերման սպասող 

նավթը, ուստի ամերիկացիները ձգտում էին առևտրի: Չնայած Սիբիրն ուներ տասներկու 

միլիոնանոց փոքր բնակչություն, կալանավորների բռնի տեղաշարժը դեպի գուլագներ 

բերել էր ևս տասը միլիոն մարդ՝ համենայն դեպս այդ պահին: Նոր ժամանողները 

ողջունվում էին սկսելու վերակառուցումը՝ ռուսներ, ուկրաինացիներ և նույնիսկ 

գերմանացիներ: Պոտենցիալ ուժն արթնացել էր՝ ընդգրկելով Ուրալից մինչև Խաղաղ 

օվկիանոս յոթ ժամային գոտի: 
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Գարնանային գիշերահավասարը հարավային Խաղաղ օվկիանոսում մի թեթև 

ցրտահարություն բերեց: Նոր Զելանդիայի մայրաքաղաք Վելինգտոնը շրջապատած 

կանաչ բլուրները ծածկված էին փայտյա տներով, որոնք տեղավորվել էին մոլորակի 

ամենամեծ նեղ մուտքով նավահանգստի շուրջ: Գիշերվա ընթացքում նավահանգստի 

մուտքից մառախուղ էր տարածվել՝ ստեղծելով բրդի նման վերմակ: Երբ արևի թույլ 

ճառագայթները ծակեցին ջրի կաթիլների բարակ շերտի միջով, այն սկսեց ցրել 

մառախուղը և աստիճանաբար հալեցնել հայտնվող նարգիզների կնձիկների և սպիտակ 

ձնծաղիկների վրա նստած սառույցը: 

Բոլորը հուզված էին՝ տեսնելու աշխարհակալ ուժի առաջնորդի ժամանումը հանգիստ 

սեպտեմբերյան առավոտով: Հազարավոր մարդիկ շարվել էին ամեն մի հնարավոր կետ 

բլուրների վրա նավահանգստի շուրջ: Մաորի ռազմական կոչը տարածվեց ջրի 

երկայնքով: Վակա մակույկները՝ լցված ահասարսուռ տեսքով ռազմիկներով, ռիթմիկ 

օրհներգության և երգերի ուղեկցությամբ սահում էին նավահանգստի երկայնքով՝ 

հանդիսավորությամբ ողջունելու իրենց այցելուներին: Այս նավակները պատրաստված 

էին երկար, թոթարա ծառի եզակի գերանից՝ մի մեծ պոդոկարպ, որ հատուկ էր Նոր 

Զելանդիային և թափու էր կամ սուրբ մաորիների համար: Դրանք փորագրված էին 

նախշերով, հատկապես նավախելը, որ չորս մետր վեր էր բարձրանում ջրից՝ մի հյուսված 

զարդ կախված վերևից: 

- Ոգեշնչող է, այնպես չէ՞, - մեկնաբանեց Հիլենքոթերը՝ նոր ծանր հածանավ ԱՄՆՆ 

Կանբերրայի կամրջակից տեսարանին նայելով: 

- Դա, գրողը տանի, հիանալի է: Ի՜նչ ֆանտաստիկ տեսարան է, - համաձայնեց Ջեքը: 

- Փա՛ռք Աստծո, մենք կարողացանք ճապոնացիներին հետ մղել, և կարող ենք այս 

նավերն ու պարեկախմբերը հասցնել Հնդկաստան և Մերձավոր Արևելք: 

- Եվ այժմ Հյուսիսային Խաղաղ օվկիանոսով կանոնավոր մատակարարում կա դեպի 

Սիբիր: Այդ վազքը, կարծում եմ, ինձ համար մի փոքր ցուրտ կլինի: 

Բարակ մշուշի միջով զգուշությամբ անցնելով ժայռոտ նավահանգստի մուտքով՝ Ջեքը 

ռազմանավն ուղղեց դեպի ողջունող վական: Հաճելի էր վերադառնալը «ներքև տակը»՝ 

Նյու Յորքից Պանամայի ջրանցքով նավարկելով դեպի հարավային Խաղաղ օվկիանոս: 

Նավատորմը ավիակրի, ռազմանավերի, կործանիչների և սուզանավերի ուղեկցությամբ 

պրոյեկտում էր մի հզոր ներկայություն, երբ նրանցից յուրաքանչյուրը հայտնվում էր 

մշուշի միջից: Բլուրներից հետևող յուրաքանչյուր անձ խանդավառությամբ ծափահարում 

էր: 

Նոր Զելանդիայի վարչապետ Փիթեր Ֆրեյզերը, փառահեղ կիվիի փետուրներից 

թիկնոցով, որ կախված էր նրա ուսերից, իրենց հյուրերին ողջունելու համար կանգնեց 

նավամատույցի վրա Ավստրալիայի վարչապետ Բեն Չիֆլիի կողքին: ԱՄՆՆ Կանբերրան 

մեղմորեն ուղղվեց դեպի կառանատեղ՝ գալով հանգստանալու խեցեմորթերով պատված  

հենասյուների մոտ: Չերչիլը, ինչպես միշտ սիգարը ծամելով, առաջինն էր անցուղով 
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ներքև իջնողը՝ մի ջերմ խոնարհումով պատասխանելով սպասող ամբոխի ողջույններին, 

Ջեքն էլ հետևեց նրան: 

Մինչև նավամատույցի վերջում վայրէջք կատարելը Սիկորսկի Հ-5-ի վոփ-վոփ-վոփ 

ձայնն ավելի ուժեղացավ, երբ ուղղաթիռը շարժվեց նավահանգստի մեջտեղում կառանած 

հսկայական ավիակրից: Խանդավառ ծափահարությունների և ողջույնների ներքո 

հայտնվեց Թրումանը: Նա Միացյալ Նահանգների առաջին նախագահն էր, որ այցելում էր 

Աոթեարոան: Թրումենի հետևում նավատորմի ծովակալ Նիմիցն ու Հիլենքոթերը 

պատշաճ հեռավորություն էին պահել: Շարք շարքի հետևից սպիտակ համազգեստավոր 

նավաստիները կանգնեցին շագանակագույն հանդերձանքով և կարմիր շրջանակով 

«կիտրոնի ճզմիչ» գլխարկներով զինվորների հետ՝ սրածայր գլխարկ, որ նույն ձևն ուներ 

ինչ խոհանոցային նույնանուն գործիքը: 

«Տպավորիչ է», - մտածեց Թրումենը՝ հետևելով բազմաթիվ դաջվածքներով, մինչև 

գոտկատեղ մերկ մաորի ռազմիկի մոտենալուն: Ռազմիկը ցուցադրեց վարպետությունը 

իր հասակի նման երկար թաիահա տեգի թափահարման մեջ, մի շարք բարդ, արագ 

շարժումներով, որ նախատեսված էր կրկնօրինակելու մարտը՝ որպես ռազմական 

արվեստ, և ցույց տալու քաջությունը մարտահրավերի մեջ: Թաիահան հոյակապ 

աղեղներով պտտվում էր շուրջբոլորը՝ կտրելով օդը հասանելի գտնվող ցանկացած մեկի 

համար մահաբեր նպատակով: 

Նոր Զելանդիայի վարչապետ Ջորջ Տահիվին՝ նույնպես հագած կիվիի փետուրներից 

թիկնոց, կանգնեց Թրումենի կողքին: Նա նրան շշնջաց սովորությունների մասին, որոնց 

պետք էր հետևել փոուհիրի ողջույնի մեջ: Մինչև մի փոքր կքանստելը թակին՝ մի փոքրիկ 

կանաչ ճյուղը, գետնին դնելու համար՝ Մաորի ռազմիկն իր լեզուն դուրս գցեց և 

սպառնալիքով ուշադիր նայեց նախագահին: 

- Ուրախ եմ, որ այստեղ ես հանգստացնելու համար, պաշտպանությա՛ն նախարար: 

Նա շատ լուրջ տեսք ունի: 

- Պարո՛ն նախագահ, քանի որ Դուք թեյնն եք՝ ամենակարևոր ռազմիկը այցելուների 

մեջ, խնդրում եմ դանդաղ առաջացե՛ք և բարձրացրե՛ք խորհրդանիշը: Դա Ձեր խաղաղ 

գալուստի վկայությունն է: 

Նախագահը մի տեսակ անշնորհք ձևով կատարեց խնդրանքը: Ողջույնի ահագնացող, 

վայուն երգի ձայնը եկավ մի մաորի աղջկանից, որ կանգնել էր կանաչ կտավատի լայն 

տերևներից պատրաստված ավանդական փիուփիու կիսաշրջազգետներ հագած տեղի 

ցեղակիցների հետ: Հետո ամբողջ ցեղի կողմից հակա փոուհիրի պարը 

խանդավառությամբ ողջունեց յուրաքանչյուրին: 

- Պարո՛ն նախագահ, խնդրում եմ, ընդունե՛ք այս նվերը, - ասաց Տահիվին՝ տալով մի 

հազվագյուտ և թանկարժեք «գրինսթոուն» միը դագանակ: - Մենք սա տաոնգա ենք կոչում, 

որ նշանակում է «գանձ»: Այն պատրաստված է նեֆրիտից, որ մաորիների լեզվում հայտնի 

է որպես «փոունամու»:  
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- Շնորհակալությո՛ւն ողջույնի և նվերի համար Ձեր մարդկանց կողմից, նախարա՛ր 

Տահիվի: 

- Բարի գալո՛ւստ, պարո՛ն նախագահ: Այժմ մենք պետք է առաջանանք դեպի  

դիմավորող խմբի մյուս անդամները, որոնց համար քթերով հպվելը կամ հոնգին է 

ավանդական: 

Ճաշին Թրումենը ասաց Տահիվիին. 

- Ես կարդացել եմ ԱՆԶԶԿ օրվա կարևորության մասին: 

- Պարո՛ն նախագահ, ԱՆԶԶԿ օրը մեծ բան է մեր փոքր ազգի համար: Կարծում եմ՝ 

կարելի է ասել, որ դա այն ժամանակն էր, երբ բրիտանական առաջնորդների կողմից 

հազարավոր երիտասարդների Գալիպոլիի ափերին դեպի իրենց մահն ուղարկելուց հետո 

Նոր Զելանդիան և Ավստրալիան հասուն դարձան: 

Թրումենը կռացավ՝ շշնջալով իրեն հյուրընկալողին. 

- Չերչիլն այդ առաջնորդներից մեկն էր, այնպես չէ՞: 

- Այո՛, պարո՛ն նախագահ: Դուք լավատեղյակ եք: 

- Դուք Թուրքիայում էիք, չէ՞, որտեղ այն սկսվեց: 

- Այո՛, ես այնտեղ էի՝ այդ սպանդը տեսնելու: Դրանից հետո այլևս երբեք 

ավստրալիացի և նոր զելանդացի զինվորները նման ձևով չեն ղեկավարվի բրիտանական 

առաջնորդների կողմից: 

- Սարսափելի է հնչում, նախարա՛ր Տահիվի: 

- Այո, ես մինչև հիմա մղձավանջներ եմ ունենում այդ մասին: Բայց այն ներշնչեց 

«ԱՆԶԿԿ ոգին» և ստեղծեց իսկապես անկախ երկրներ: Թեև այդպես էր, բայց միայն 

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում գերմանացիների ներխուժման 

հետևանքով Միացյալ Թագավորության անկումից հետո էր, որ բրիտանացիները 

համաձայնեցին, որ մենք կարող ենք օրենքներ ընդունել առանց նրանց: 

- Դե, այսօր «Ազատ աշխարհը» կճանաչի Նոր Զելանդիայի կարևոր դերն Առանցքի 

երկրների ալիքը կանգնեցնելու մեջ: Մենք շնորհակալ ենք ազգի քաջության համար, 

նախարա՛ր Տահիվի: 

- Շնորհակալությո՛ւն պարո՛ն նախագահ: Լավ է, որ Դուք այստեղ եք: Մեր մարդիկ 

սպասում են պաշտոնյաներին ողջունելուն: Նրանք կարող են տեսնել այս սարսափելի 

պատերազմի բեկումնային ալիքը: 

1951թ.-ի Վելինգտոնի գագաթնաժողովն առաջինն էր Դաշինքի առաջնորդների կողմից 

Երրորդ համաշխարհային պատերազմի ռազմական գործողությունները սկսելուց հետո: 

Թրումենը նպատակ ուներ վերադառնալու ԴՍ-6 ինքնաթիռով հանդիպումից հետո, որ 

կգծեր ապագա ռազմավարությունը Դաշնակիցների համար և կծրագրավորեր 

հետպատերազմյան աշխարհի համար… եթե պատերազմն ավարտվեր: Վելինգտոնյան 

պատմական համաժողովից հետո Ավստրալիայի հերթն էր գտնվելու ուշադրության 

կենտրոնում: 
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Ջեքն այդ օրը կարող էր լացել՝ առաջնորդելով ռազմածովային նավատորմը դեպի 

Սիդնեյ: Նա նավարկելով անցավ մի ժամանակ «Վերարկուի կախիչ» հանդիսացող մեծ 

կամարի ժանգոտ մետաղական մնացորդների կողքով: ԱՄՆՆ Կանբերրայի կամրջակի 

վրա նրա կողքին կանգնած էր Ավստրալիայի վարչապետը: Ծանր հածանավի հետևից 

հանգիստ նավարկում էր բրիտանական արքայական նավատորմի ռազմանավ ՆՄՆ 

Էնսոնը՝ տանելով Չերչիլին: 

- Ընկե՛րս, ես օգնել եմ կառուցել այդ անիծյալ կամուրջը… և, հաստա՛տ, կօգնեմ 

վերակառուցել այն: 

- Ահա այդ պատճառով, ծովակա՛լ Թոմփսոն, ես հավատում եմ, որ մենք մեր 

ուզածին կհասնենք: «Ազատ աշխարհ» բացահայտ սահմանումը մեր հողն է, և ես ոչ մի 

կասկած չունեմ, որ մենք կհաղթենք, - վճռականորեն ասաց Չիֆլին: 

ԱՄՆՆ Յունայթիդ Սթեյթս գերծանրքաշային ավիակրի կամրջակին Հիլենքոթերն ու 

Նիմիցն նայում էին իրենց առջևում ընկած Ջեքսոն նավահանգստի տեսարանը: 

Դանդաղորեն և հեզաճկունորեն մեծ նավն առաջնորդվեց դեպի սպասող նավամատույցը 

Գարդեն կղզու մոտ, քանզի նավը շատ մեծ էր ԱՄՆՆ Կանբերրայի կողքին տեղավորվելու 

համար: Զանգվածային ռազմանավը տեղափոխում էր 80000 տոննա՝ կրելով կործանիչներ 

և ծանր ռմբակոծիչներ, խուսանավելիս նավախելից ստեղծելով սպիտակ պղպջակների մի 

մեծ փրփուր: Ավստրալիական հասարակությունն ակնածանքով էր ներշնչված 

ամերիկյան պատերազմական մեքենայի հզորության ցուցադրումից: Տնտեսական և 

ռազմական գերտերության առաջացումն ակնհայտ էր բոլորին: 

Ջեքը և Չիֆլին իջան ԱՄՆՆ Կանբերրայից Կենտրոնական Սիդնեյի Օղակաձև 

նավամատույցում: Մի մեծ ուրախություն տարածվեց ավերված քաղաքի շուրջ: 

- Բարի գալո՛ւստ տուն, ծովակա՛լ Թոմփսոն, - ասաց սայլակին գամված ծանոթ 

ռազմածովային սպան: 

- Շնորհակալությո՛ւն, նավատորմի ծովակա՛լ Համիլտոն: 

- Պաշտոնաթո՛ղ նավատորմի ծովակալ, կոչի՛ր ինձ Լուիս, շնորհակալությո՛ւն… 

Վնասվածքը վերջապես հաղթեց ինձ: 

- Դե դու արտակարգ գործ արեցիր Մարջանների ծովում, Լուի՛ս: 

- Դու էլ վատ գործ չարեցիր, Ջե՛ք, և Կատալինայի ճակատամարտն 

ամենահամարձակ աճպարարությունն էր, որ ես երբևէ լսել եմ: 

- Ավելի շատ անմտություն… 

- Ջե՛ք, Միացյալ Նահանգներն ու Ավստրալիան երախտապարտ են քեզ: Տե՛ս, ես չեմ 

եկել միայն քեզ ողջունելու համար, այլև՝ ի նշան հարգանքի:   

- Ի՞նչ նկատի ունես, Լուի՛ս: 

- Ուզում էի, որ ինձանից իմանայիր, որ Աննան ամուսնացել է վերջերս: Ների՛ր, 

ընկե՛րս: Բոլորը մտածում էին, թե դու զոհվել ես ատոմային պայթյունից հետո: 



 

 

449 

- Մի՛ մտահոգվիր, Լուի՛ս, գրեթե այդպես էր: …Ի դեպ, ես արդեն գիտեի Աննայի 

մասին: 

- Գիտեի՞ր: Օ՜հ… Հրաշալի նավ է, Ջե՛ք… Եվ յանկերն այն քո հին նավի պատվին են 

կոչել: 

- Անհավատալի էր: Նախագահ Թրումենն ինքն էր որոշումը կայացրել, և ոչ մի 

օտարերկրյա նավ այսպիսի պատվի չէր արժանացել ԱՄՆ նավատորմում: 

- Գնացինք, Ջե՛ք, մինչև կրկին նավարկելդ մենք մի որոշ ժամանակ ունենք տոնելու: 

Պատերազմից հոգնած ավստրալիացիների ամբոխը նավամատույցի մոտ 

խանդավառորեն ողջունում էր նրանց՝ թափահարելով ավստրալիական, ամերիկյան, 

բրիտանական, կանադական և նորզելանդական դրոշները: Ավստրալիայի վտարանդի 

կառավարությունը  վերջնականապես վերադարձել էր, և ճապոնացիները հեռացել էին, 

գրեթե բոլորը: 

Ճապոնացիների վերջին հենակետը երկրի ներսում էր՝ Քուինսլենդի Քերնս քաղաքից 

մի փոքր հեռու: Դեյնթրի անտառի կանաչ անապատը թռչունների, գորտերի, չղջիկների, 

թիթեռների և այլ էկզոտիկ բնության արևադարձային դրախտ էր: Ստվար սաղարթը նաև 

գերազանց ծածկույթ էր ապահովում ճապոնական զորքերի համար, որ թաքնվել էին 

ամերիկյան և ԱՆԶԶԿ զինվորների որոնումներից: Մալայայի ու Սինգապուրի հաջող 

արշավներից հետո հմուտ լինելով կռվին ջունգլիներում՝ ճապոնացիները գիտեին, թե 

ինչպես ողջ մնալ՝ օգտագործելով բնական պաշարներն ու քողարկումը: Նրանց երբեք չէր 

կարելի մեղադրել թուլամորթության կամ մինչև վերջ չպայքարելու մեջ: Այդպիսին էր 

նրանց վճռականությունն ու անսասան հավատարմությունը Հիրոհիտոյին. գրեթե մեկ 

ամիս պահանջվեց մինչև ճապոնական զորքերը համաձայնվեցին հանձնվել: 

Ճապոնիայում ծառերի կանաչ տերևները փոխվում էին իրենց աշնանային գույներին: 

Կորեայի և Ճապոնիայի երկայնքով բնապատկերի ոսկու, նարնջագույնի և կարմրի 

փոփոխվելը սովորաբար ազդանշում էր մոտալուտ ձմեռը. այժմ դա նշանակում էր 

արյունահեղություն: Դաշնակիցների ուժերը Մակարթուրի գլխավորությամբ սկսեցին 

իրենց առաջխաղացումը Վլադիվոստոկից դեպի Կորեա: Մակարթուրի ամերիկյան Մ46 

Պատտոն տանկերը գրեթե երկու անգամ արագ էին և ունեին չորս անգամ ավելի հաստ 

զրահապատյան, քան նրանց դեմ դուրս եկած ճապոնական 5 դասի Չի-Ռի միջին 

տանկերը: Իրական մրցակցություն չկար, հատկապես օդային ծածկույթի հետ: 

Բարձր վերևում կործանիչի օդաչու Էդվին «Բազ» Օլդրինը վերջերս էր ավարտել Վեսթ-

Փոինթը՝ Միացյալ Նահանգների Ռազմական ակադեմիան: Կորեական պատերազմը նրա 

առաջին մարտական գործողությունն էր Ֆ-86 Սեյբր կործանիչում, որ նա վարում էր 

Վլադիվոստոկի մոտ գտնվող օդանավակայանից: Շատ խելացի, գիտությամբ և 

ինժեներությամբ հետաքրքրվող քսանմեկամյա օդաչուն հիացած էր տիեզերական 

հետազոտությունով՝ երկու տարի առաջ գերմանացիների կողմից առաջին արբանյակի 

բաց թողնելուց հետո: Նա կարծում էր, որ հզոր օդային առավելություն ունեցող կործանիչը 
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վարելն ամենամոտն էր, որ նա կարող էր գտնել հրթիռաշինության և տիեզերքի 

ասպարեզում: 

Օլդրինն ուսումնասիրում էր տեսարանը ներքևում՝ պատերազմի վկայությունների 

սպիներով մի բարձրաբերձ կանաչ լեռնային երկիր. ավերված և այրված ճապոնական 

մեքենաների մնացորդներ և շինություններից դուրս եկող ծուխ: Հաճելի էր ցամաքային 

մարտի բռնկումից վեր լինելը՝ ազատ և արագ: 

Օլդրինը նոր ռեակտիվ ինքնաթիռը վարող շոտլանդական և գերմանական ծագում 

ունեցող միակ երիտասարդ օդաչուն չէր: Նիլ Արմսթրոնգն ավիակրից արդեն բազմաթիվ 

թռիչքներ էր գործել իր Գրումման Ֆ9Ֆ Պանտեր կործանիչով՝ կանխելու համար 

ճապոնացիների օդանավերի հարձակումը Դաշնակիցների ցամաքային ուժերի վրա: Նա 

իր առաջին մարտական թռիչքն իրագործել էր իր քսանմեկերորդ ծննդյան տարեդարձից 

մի քանի օր անց: Բնածին օդաչու, ով մասնագիտացած էր օդագնացային տեխնիկայում. 

նա առաջին անգամ թռել էր տասնվեց տարեկանում, նույնիսկ մինչև վարորդական 

իրավունք ունենալը: 

Արմսթրոնգը զգաց իր Պանտերի վայրագ ցնցումը: Նրա գրոհիչը խփվել էր 

ճապոնական հակաօդային պաշտպանության կողմից: Նույնիսկ նման երիտասարդ 

տարիքում նա այն տղամարդկանցից չէր, որ խուճապի էին մատնվում, բայց դա, միևնույն 

է, սարսափելի պահ էր ցանկացած օդաչուի համար: Նա դժվարանում էր վերահսկել տկար 

կործանիչը, որ կորցրել էր իր բարձրությունը: Մի հուսահատ իրավիճակ էր՝ մոտ ավելի 

վատթարանալուն: Հանկարծակի ճեղքման ձայնը ազդանշանեց ինչ-որ ցամաքային 

արգելքի հետ բախման մասին, որ պոկեց Պանտերի թևից մոտ մեկ մետր: 

Վերահսկողության դաժան կորուստը նշանակում էր հարկավոր էր արտանետվել՝ արա՛գ: 

Արմսթրոնգը ծամածռվեց, քանզի հարվածը հրթիռից իր հետույքին, որ մղում էր նրան 

հեռու ավերված կործանիչից, շնչակտուր արեց, սակայն նա այն տղամարդկանցից չէր, որ 

ցուցադրում էին հուզմունքը ճնշման տակ: Միայն ցավ էր զգում և սառը օդի հարվածը 

փափուկ պարաշյուտի տակ, որ թռչում էր խորդուբորդ բնապատկերի վերևում: Ի 

հաջողություն երիտասարդ օդաչուի Դաշնակիցներն արդեն վերահսկում էին Կորեայի 

այս մասը: 

Պեկինից դեպի արևելք շարժվող և Մակարթուրի զորքերին միացած Մաոյի ուժերի 

հետ ճապոնացիները դեմ դուրս եկան զանգվածային միացյալ բանակի: Փոքրաթիվ և 

առանց օդային աջակցության՝ պատերազմը Կորեայում վիճակված էր տևելու ընդամենը 

մի քանի շաբաթ: Դրանից հետո ճապոնական ռազմական մեքենան ոչնչացնելու համար 

որպես եզրափակիչ փուլի մաս Մակարթուրը ծրագրեց մի ուժեղ օդային հարձակում. 

ուղիղ հարձակումը Հոկկաիդո ճապոնական կղզու վրա նախատեսված էր մի ակնառու 

ուղերձ ուղարկել Տոկիոյին:  

Օխոտյան ծովը սառը և երբեմն էլ անհանգիստ ջրային զանգված էր Ճապոնիայի և 

Սիբիրի միջև: Դա մի պատնեշ էր, որ կանգնեցրել էր մոնղոլական հորդայի ներխուժումը, 
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և այժմ ճապոնացիները հուսով էին, որ աստվածային կամիկաձե քամին կրկին կփրկի 

նրանց: 

ԱՄՆՆ Էսեքսը՝ անկյունավոր տախտակամածով ավիակիրը, որ Արմսթրոնգի տունն 

էր հադիսանում առաջին անգամ իր կործանիչը նավի վրա վայրէջք կատարելուց հետո, և 

ԱՄՆՆ Էնթերփրայզը փորձում էին դժվար պայմաններում օդային առավելություն 

ապահովել: Ալիքի սպիտակ գագաթները քամիների հզորության ապացույցն էին. ավելի 

փոքր Էնթերփրայզն անհարմար ճոճվում էր՝ փորձելով պահել իր միակ թռիչքային 

տախտակամածը քամու դեմ և թույլ տալ ապահով վայրէջքն ու թռիչքը: 

Դա ճշմարտության մի պահ էր՝ արթնացումի ահազանգ: Արագ մոտեցող օբյեկտն 

առաջինը նկատեց ԱՄՆՆ Էնթերփրայզի ռադարային օպերատորը: Ճապոնական 

Յոկոսուկա ԷմԷքսՎայ-7 Օհկա հրթիռային շարժիչով կամիկաձե ինքնասպան ինքնաթիռն 

ուներ կարճ թևերով թռչող սիգարի ձև, և պետք է գցվեր կործանիչի կողմից: ԱՄՆՆ 

Միսսուրի ռազմանավը, ավելի քան 120 հակաօդային թնդանոթների շարանով, ԱՄՆՆ 

Էնթերփրայզ ավիակիրը պաշտպանելու փորձով փայլատակեց հեռվում՝ գրոհելով վերևից 

փոքր նպատակակետի վրա: Երկինքը պատված էր սև ծխի մահացու քուլաներով: Գրեթե 

Սեյբրի նման արագ Օհկան սարսափով լցրեց յուրաքանչյուր նավաստու սիրտը, որոնք 

դիտում էին փոքր հրթիռային նավի արագ մոտեցմանը՝ չնայած հակազենիթային կրակին: 

Բո՜ւմ: Նավը ցնցվեց բախումից, որ ԱՄՆՆ Էնթերփրայզի զրահապատ թռիչքային 

տախտակամածին մի ահռելի պայթյուն առաջացրեց: Հրդեհը մոլեգնեց խորը 

վնասվածքից. պայթյունից ծռմռված մետաղյա դրվագներն ու ջերմությունը վտանգավոր 

էին անձնակազմի համար, և նրանք շտապեցին ճկախողովակներով ճնշել բռնկումը: Չնչին 

հաջողությամբ տախտակամածը սուր անկյամբ շրջվեց կոպիտ ալիքների մեջ՝ ստիպելով 

Օկհային հետ ցատկել սուր կտրուկ մոտեցումից, երբ 1200 կիլոգրամանոց ռումբը 

հարվածեց կամիկաձեի քթին: ԱՄՆՆ Էնթերփրայզը մինչ այդ բազմաթիվ ծովամարտեր էր 

հաղթահարել և այժմ, թեև վնասված, կրկին կգոյատևեր: Ամերիկյան պատմության մեջ 

ամենաշատ պարգևատրված նավի՝ «Հաջողակ Է»-ի լեգենդը կշարունակվեր: 

Դա Մակարթուրի գիշերային մղձավանջային ինքնասպանության միակ խնդիրը չէր: 

Առաջանալով Խաղաղ օվկիանոսով՝ ամերիկացիները հարձակվեցին ճապոնացիների 

կողմից վերահսկվող կղզիների վրա, որի հետևոնով ճապոնացի քաղաքացիները 

հազարներով ինքնասպանություն գործեցին: Տարիների քարոզչությունն իրենն էր անում, 

քանզի ճապոնացիները վախենում էին, որ ամերիկացիները կվնասեն իրենց: 

Գետինը ցնցվեց Հոկկաիդայում, երբ Մագադանից թռչող Սուփերֆորթրեսների 

ռումբերն ընկան Երկրի վրա և պայթեցին. ողջ անտառը թափահարվեց՝ գետնին թափելով 

տերևները: Դա մի նոր շրջադարձ էր մրցաշրջանում, որ ամերիկացիները  կոչեցին 

«անկում»: Զինվորները նախօրոք փորեցին, քանզի նրանց կարծիքով անխուսափելի 

ներխուժում էր: Օլդրինը, վարելով ռմբակոծիչների ուղեկցորդը, տեսնում էր ափամերձ 

բունկերներից և Հոկկաիդոյի մայրաքաղաք Սափփորոյի մոտ գտնվող ռազմական 
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օբյեկտներից դուրս եկող ծխի երկար հետքերը, որ Խաղաղ օվկիանոսի երկայնքով մուգ 

կեղտաբծերի նման վեր էին բարձրանում գետնից: Անցնող անձրևի հետևանքով վատ 

տեսանելիությամբ մռայլ օրը նրա համար դժվարացնում էր նշանակետ բռնելը: Սա 

ազդանշանեց ձմռան գալուստը, որ ցանկացած ներխուժում ավելի էր դժվարացնելու: 

«Մենք վերահսկում ենք գրեթե ողջ օդային տարածքը, բայց ճապոնացիները 

շարունակում են պայքարել խելագարների նման», - մտածեց Օլդրինը: 

- Գրո՛ղը տանի, - բացականչեց Օլդրինը, քանզի նրա Սեյբր ռեակտիվ կործանիչն 

ընկավ զենիթային հրետանու ծանր կրակի տակ: 

Նա բաց թողեց զրահը ծակող իր հրթիռները մոխրագույն տանկերի խմբի և ռազմական 

փոխադրամիջոցների ուղղությամբ, որոնք փորձում էին թաքնվել մոնղոլական կաղնու 

ծառերի մոտ գտնվող կայանատեղերում: Սակայն խիտ անտառները թշնամուն 

բավականաչափ ծածկույթ տվեցին՝ համոզվելու, որ մեծ մասը ողջ է մնացել: 

Ճապոնացիները լավ էին նախապատրաստվել՝ գրեթե օդից աննկատ խոր ստորգետնյա 

բունկերներով և թունելներով: 

«Չեմ կարծում՝ նրանք հեշտությամբ կհանձնվեն»: 

Դաշնակիցները գաղափար անգամ չունեին, թե որքան զորքեր և զրահապատ 

մեքենաներ էին թաքցված տեսողությունից: 

«Սա ծրագրի մեջ չի մտնում», - մտածեց Մակարթուրը՝ ծխելով ծխամորճը: 

Ձմռան ընթացքում Հոկկաիդոյի համար պայքարը եկավ անարդյունք դիրքորոշման՝ ոչ 

մի կողմն ունակ չլինելով առավելության հասնելու: Թրումենն ու Մակարթուրը գիտեին,, 

որ ճապոնացիների դեմ ցամաքային հարձակում գործարկելու համար զգալի ռեսուրսներ 

էին անհրաժեշտ, և նրանք չէին ցանկանում երկարատև պարտիզանական պայքար մղել 

ամրացած, վճռորոշ թշնամու դեմ: Մի անհանգիստ խաղաղություն տիրեց: 

Ճապոնացիները բազմաթիվ պարտություններից հետո ոգևորվել էին: Շատերը մտածում 

էին, թե միգուցե հնարավոր կլիներ կայսրությունը պահպանել:   
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- Դե՛, ի՞նչ եք կարծում, Ա՛յկ, - հարցրեց Թրումենը: 

- Պարո՛ն նախագահ, Ճապոնիան շրջապատված է… սակայն նրանք դեռ ունակ են, 

ինչպես Մակարթուրը հայտնաբերեց Հոկկաիդոյում: Նրանք կպաշտպանեն Ճապոնիան 

մինչև վերջին մարդը, համոզված եղեք դրանում, - պատասխանեց Էյզենհաուերը: 

- Ջո՛րջ, Կորեան ազատ է, բայց մենք պետք է որոշենք՝ սկզբում Առանցքով զբաղվել, 

թե լայնածավալ հարձակում գործել Ճապոնիայի վրա: Չեմ կարծում, որ մենք կարող ենք 

միաժամանակ երկուսն էլ անել: 

- Որպես պետքարտուղար ես գիտեմ, որ մեր եվրոպացի ընկերները աղաչում են մեզ 

քացի տալ Գերմանիայի հետույքին: Ես հավատում եմ, որ այժմ Ճապոնիան շատ վնաս 

հասցնել չի կարող: Ես կասեի՝ ավելի լավ է նրանք սպասեն, - ասաց Մարշալը: 

Մարշալը փորձեց գնահատել Էյզենհաուերի արձագանքն իր ռազմավարությանը: 

 «Անհնարին է: Նա պոկեր խաղացողի դեմք ունի»: 

Կարկուտը սկսեց հարվածել Օվալաձև գրասենյակի պատուհանին՝ սկզբում մի քանի 

կամակոր կարկտահատիկներ, հետո մի քանի վայրկյանի ընթացքում սառցի ավելի ծանր 

հարվածներ տեղացին, մինչև դանդաղորեն նվազելը: Դրսում Վաշինգտոն Դի Սիի վրայով 

ձմեռային փոթորիկ էր անցնում: 

- Ջորջի ասածի մեջ իմաստ կա, պարո՛ն նախագահ: Այժմ, երբ մեր և hնդկաչինյան 

ուժերը վերացրել են ճապոնացիներին Ասիայում, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է մեր 

ուշադրությունն ուղղենք դեպի Եվրոպան: Երկար ժամանակ չի անցել, որ Հիտլերը 

ռմբակոծում էր այս քաղաքը, - մեկնաբանեց Էյզենհաուերը: 

- Դե, ես գիտեմ Չերչիլի ուրախությանը սահման չի լինի, եթե մենք փոխենք 

ուղղությունը: Նա տարիներով մեր միջամտությունն է խնդրում, - հիշեցրեց Մարշալը: 

- Պարո՛ն նախագահ, Գերմանիան մեր հարձակմանը կսպասի Ֆրանսիայի կամ 

Բրիտանիայի մոտակայքում Ատլանտյան օվկիանոսի երկայնքով, սակայն մենք 

ցատկահարթակ չունենք, որից կարող ենք արդյունավետ վայրէջք կատարել: Իռլանդիան 

չեզոք է, իսկ ներխուժումն էլ Իսպանիայից կարող է պաշտպանվել Իսպանիայի և 

Ֆրանսիայի միջև Պիրենեյան լեռների մոտ: 

Մի ամենազոր ամպրոպ ծակեց օդը, կարծես հենց Սպիտակ տան վրա: 

- Հիսո՛ւս իմ: Այո, Ա՛յկ, շարունակիր… 

- Պարո՛ն նախագահ, ես խորհուրդ կտամ սկզբում անսպասելի ուղղությունից 

հարվածել Եվրոպայի փափուկ որովայնի տակ և տեսնել՝ արդյոք կարող ենք սեպ խրել 

Մուսոլինիի և նացիստների միջև: 
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Թրումենը շրջվեց հարցնելու իր պետքարտուղարի կարծիքը, բայց նա արդեն դեմքին 

հաշվարկող հայացքով գլխով էր անում: 

- Պետդեպարտամենտի տեսանկյունից՝ մենք Հիտլերի սպանությունից հետո Երրորդ 

ռայխում փոփոխություններ ենք նկատել: Կանցլեր Ռոմելը պահպանում է հզոր 

ռազմական վերահսկողություն, ինչպես որ դուք կարող եք ակնկալել նրա անցյալից, բայց 

դիմադրությունը վերջերս Բեռլինից ավելի մարդկային կառավարման մասին է 

հաղորդում: Ինչպես հասկացանք՝ համակենտրոնացման ճամբարները փակվել են, իսկ 

մարդկանց հետապնդումները՝ նվազել: Մյուս կողմից, Մուսոլինիի ահաբեկչական 

իշխանությունը Իտալիայում շարունակվում է… ինչպես նրա եսը: 

- Դե, ուրեմն հաջորդ քայլն ակներև է, այնպես չէ՞: Բայց քարտուղար Մարշալ, 

նախքան կհաստատեմ այն, ուզում եմ Դուք ստուգեք, որ մեր դաշնակիցները ուրախ են 

սրա հետ, մինչև որևէ այլ քայլ ձեռնարկելը: Սա Վելինգտոնում համաձայնեցված 

առաջնահերթության փոփոխություն է: 

- Այո, պարո՛ն նախագահ: Ես արդեն գիտեմ, երբ մենք քննարկում էինք այս 

սցենարը, Նոր Զելանդիայի Պաշտպանության նախարարը ոչ պաշտոնապես 

համաձայնեց, որ ճապոնացիները կարող են սպասել, և ես չեմ կարծում, թե Կանբերրան 

կմտահոգվի, քանի դեռ թշնամին Հարավային Խաղաղ օվկիանոսյան շրջանում չի:  

- Դա լավ հիմք է, պարո՛ն քարտուղար, բայց ամեն դեպքում ինձ տեղեկացրեք: Ես 

պետք է զանգեմ Չերչիլին Օտտավայում, տեսնեմ՝ նա ինչ է ասում սրա մասին: 

- Այո, պարո՛ն նախագահ: 

Խոսակցությունը Վաշինգտոն Դի Սիում մոլորակով մեկ ալիքներ կառաջացնի, քանի 

որ դաշնակիցները պատրաստ էին իրականացնելու Սպիտակ տանը կռած հստակ 

ծրագիրը: Դա ավելի վաղ այդ տարի Վելինգտոնի գագաթնաժողովում ամրապնդված 

Դաշնակիցների կողմից պարտավորությունների վրա կառուցված ռազմավարություն էր: 

Եվս մեկ անգամ Սինգապուրի բերդ-կղզին կարևոր դեր կխաղա հակամարտության մեջ, 

բայց այս անգամ յուրաքանչյուր ոք հուսով էր, որ արդյունքը դրական կլինի: 

Քլենգ, քլենգ, քլենգ… 

Սինգապուրի նավահանգստում ամենուրեք լսվում էր զոդման, մետաղական հարվածի 

և հորատման աղմուկը, որ ընդունել էր պատերազմին պատրաստվող ամերիկյան 

նավատորմին և մյուս դաշնակցական զինվորներին: Ամերիկացի զինվորներն ու 

նավաստիները խառնվել էին ԱՆԶԶԿ-ներին և կանադացի զինվորներին Քլարկ 

նավամատույցում շարված բազմագույն շուկաներում՝ զբաղված նավերով, որ 

տեղափոխում էին ամեն ինչ՝ մարդկանցից մինչև ապրանքներ: 

Սինգապուրցիները համառ մարդիկ էին. վճռական ստեղծելու տնտեսական 

հզորության վրա հիմնված, անցյալի Բրիտանական գաղութային խոչընդոտներով 

չսահմանափակված հզոր քաղաք: Առաջին նախագիծը ռազմավարական տեղակայում 

ունեցող նավահանգստի փոխակերպումն էր, և աշխատասեր չինացիները, որ ինչ-որ ձևով 
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վերապրել էին բռնազավթման ճապոնական կոտորածները, առաջին շարքերում էին: 

Նավահանգստի վերակառուցումը սկսվեց անմիջապես ճապոնացիների հանձնվելուց 

հետո: Նախկինում Սինգապուրը առևտրականների, նավաստիների և նույնիսկ 

ծովահենների ընտրողական վաճառատեղի էր եղել: Այժմ մատակարարում ստացած և 

վերանորոգված ռազմական նավերի խառնաշփոթն օգնում էր նավահանգիստն արագորեն 

փոխակերպել առևտրի տարածաշրջանային հանգույցի և տեխսպասարկման համար 

առաքման նավահանգստի: 

Լեյտենանտ Արմսթրոնգը ձանձրացած էր: Երիտասարդ դեմքով ավիատորին 

հարկավոր էր կազդուրվել Կորեայում արտանետումից մեջքին վնասվածք ստանալուց 

հետո: Բացի քնելուց, շատ քիչ բան կար անելու, երբ նա վերականգնվում էր տեղակայվող 

ԱՄՆՆ Էսսեքսի միատոն ներկված բժշկական հաստատությունում: Միջին չափի 36000 

տոննանոց ավիակիրը մաքսիմալ արագությամբ առաջանում էր հանդիպելու 

Դաշնակիցների մնացյալ աշխատանքային խմբին Սինգապուրում, և ժամանակն էլ քիչ էր 

նավարկելու սպասող նավատորմի մյուս ռազմանավերի հետ: 

Երբ նավատորմը վերջնականապես հեռացավ Սինգապուրից, այն արքայավայել 

ուղևորվեց դեպի մայր մտնող արևն ու Հնդկական օվկիանոսը: Սինգապուրցիները 

զարմացած էին: Նավահանգստում աշխատողներից շատերը սպասում էին, որ նավերը 

կուղղվեն հյուսիս՝ դեպի Ճապոնիա՝ Հիրոհիտոյի կայսրությանը վերջնական հարված 

հասցնելու համար: Թրումենի կենտրոնացումը դեպի Եվրոպա ողջունելի հետաձգում 

բերեց ասիական հակամարտության մեջ: 

Քամին ուժեղացավ և մի սառը օդ բերեց Հիմալայան լեռներից, որտեղ ձմեռը ձյունով էր 

ծածկել Ջհարնայի հարազատ Նեպալի բարձունքները: Նա գիտեր, որ միայն մեկ օր կարող 

էր հանգստանալ Հնդկաստանի հանրահայտ Ագրա քաղաքում՝ մինչև ճամփորդության 

շարունակելը դեպի Բոմբեյ, որտեղ հանդիպելու էր Սինգապուրից եկող Դաշնակիցների 

նավերին: 

Ջհարնան ճամփորդում էր Չերչիլի հետ, որ Սինգապուրից թռել էր Դելի՝ տեղական 

կառավարման փոփոխությունից հետո ամրապնդելու բրիտանական 

հարաբերությունները Ներուի հետ: Չերչիլը ևս երկու խնդիր ուներ: Նա Դաշնակիցների 

ուժերին դեպի Սուրբ հողեր էր ուղեկցում՝ քաղաքական և բարոյական աջակցություն 

ապահովելու համար: Նա նաև գաղտնի, բացառությամբ ամենաբարձր քաղաքական 

մակարդակի, «Ծագման նախագծի» բրիտանական ներկայացուցիչն էր: Ջհարնային 

խնդրել էին միանալ խմբին որպես Հնդկաչինյան ֆեդերացիայի հատուկ ներկայացուցիչ: 

Նա ոչ մի հատուկ զորություն չուներ, բայց այնտեղ էր՝ վկայելու և Ֆեդերացիային իր 

տեսածը զեկուցելու համար: 

Ջհարնան կանգնած հիանում էր Թաջ Մահալի գեղեցկությամբ, որի սպիտակ 

մարմարը շողշողում էր արևի տակ: Հասնելով դամբարանը պարունակող կառույցի 

կենտրոնական մասը՝ նա տեսավ թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերով 
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զարդարանքը: Գույները հրաշալի էին՝ կարմիր յասպիսը Հնդկաստանից, նարնջագույն 

ցարնելիանը և երկնագույն փիրուզը Տիբեթից, կապույտ լաջվարդն Աֆղանստանից, 

կանաչ ժադեիտը Չինաստանից և սապֆիրը Ցեյլոնից: Դրանք մողոլ վարպետների կողմից 

այնպես մասնագիտորեն էին տաշվել, որ ձեռքը տանելով սառը մակերևույթի վրայով՝ 

ներդրված քարերի և մարմարի միջև ոչ մի ճեղք չէր զգացվում: Նա նկատեց, որ քարերը 

բերվել էին Հնդկաչինյան ֆեդերացիայի բոլոր մասերից, և ընդունեց դա խորհրդանշական 

տրանսհիմալայան խաղաղության և համագործակցության համար: 

Ջհարնան գիտեր՝ Թաջ Մահալը կառուցվել էր մողոլական կայսր Շահ Ջահանի 

կողմից նրա կյանքի սեր՝ Մումթազ Մահալի ծննդաբերության ժամանակ մահանալուց 

հետո: Նա ձեռքը դրել էր մարմարին՝ մեղմորեն հպվելով դրան, ասես կառույցը կենդանի 

լիներ: 

«Կորցրած անձի համար սիրո ավելի մեծ դրսևորում չէր կարող լինել»: 

Նրա աչքերն արցունքներով լցվեցին, որ թրջեցին նրա թերթերունքները և մեկ առ մեկ 

հոսեցին այտերով: Նա զգացմունքային դարձավ՝ հիշելով իր անձնական կորուստը՝ իրեն 

որդեգրող Ջիվանին: 

- Պապա՛, կարոտում եմ քեզ, - հեծկլտաց նա իր մեջ: 

Ջհարնան որոշ ժամանակ անձայն նստեց՝ ոտքերը մի կողմի թեքված, ձեռքերն էլ 

մարմարի վրա, մինչև Չերչիլն ու նրա շքախումբը ընդհատեցին Թաջ Մահալի նրա 

շրջագայությունը: 

- Օրիո՛րդ Դևի, լա՞վ եք: Ներուի հետ հանդիպումն ավարտվեց… 

- Այո, վարչապե՛տ: Սա ուղղակի շատ զգացմունքային վայր է: 

Չերչիլն ի համաձայնություն գլխով արեց: 

- Վարչապետ Ներուն պատմեց ինձ պատմությունը… մի ռոմանտիկ ողբերգություն: 

Դժբախտաբար, մենք շուտով ճանապարհ պետք է ընկնենք: Մենք չենք կարող բաց թողնել 

նավը: 

- Հետաքրքիր ճամփորդություն կլինի, վարչապե՛տ: Ես երբեք ծովում չեմ եղել: 

- Համոզված եմ՝ այն ամեն ինչ արժե, բայց առաջին մարտահրավերը ծովային ոտքեր 

ձեռք բերելը կլինի, սիրելի՛ս, - ծիծաղեց Չերչիլը: 

ԱՄՆՆ Կանբերրայի տախտակամածին «Ծագման առաքելության» գիտական խումբը և 

Տահիվին վայելում էին արևային եղանակը, թեև Թագուհին իր կյանքում երբեք նման տապ 

չէր զգացել: Փիթերն էլ էր տանջվում՝ արևադարձային եղանակը նրա համար չէր: 

Կանադայի սառնությունը հեռավոր երազ էր թվում, և նա մի հով տեղ էր փնտրում, որտեղ 

ծովային զեփյուռ կարող էր գտնել: 

- Ուրախ եմ, որ եկել եմ, - ասաց հանգիստ տեսք ունեցող Աբրահամը՝ վայելելով 

թարմ օդը: - Եթե ես չկարողանայի գալ, ոչ մի դեպքում քեզ չէի թողնի գնալ: 

- Համոզված եմ՝ ամեն ինչ լավ կլիներ, - պատասխանեց Նդայան: 



 

 

457 

- Սիրելի՛ս, երբ ասացիր, որ Սուրբ հողեր ես գնում, դա ինձ անակնկալի բերեց… իսկ 

հետո նշեցիր, որ ճամփորդությունը ռազմանավով է լինելու: Դա ինձ համար արդեն 

չափից դուրս շատ էր: Վենեսուելան էլ բավականին դժվար էր, բայց այն, համենայնդեպս, 

պատերազմի գոտում չէր: 

- Դե, ես ուրախ եմ, որ այստեղ ես՝ ինձ հոգ տանելու, պարո՛ն Լինկոլն: 

Ջեքն ԱՄՆՆ Կանբերրան առաջնորդեց դեպի Բոմբեյի նավահանգիստ՝ լի տարբեր 

չափերի փոքր նավակներով: Նրա համար դա կարծես մի հսկայական շուկա լիներ ջրի 

վրա՝ ամենուրեք փոքր գույնզգույն առագաստա- և մոտորանավակներով: Թվում էր՝ 

քաոսն ինչ-որ կերպ աշխատում էր, քանզի ռազմանավը եզերքով զգուշորեն բացեց իր 

ճանապարհը և կառանեց: 

Կառամատույցին շեփորների հնչյունն ու դհոլների զարկն ազդանշանեցին 

պաշտոնական կողմի ժամանումը: Ջեքը կամրջակի պատուհանից գլուխը դուրս հանեց 

նայելու: Չերչիլը նավ բարձրացավ՝ ուղեկցվելով սովորական շքեղությամբ և 

արարողությամբ, նրա հետևից էլ՝ Ջհարնան: 

- Ո՞վ է նա, - հարցրեց Ջեքը Տահիվիին՝ նայելով հեռադիտակով: 

- Նա պաշտոնական ներկայացուցիչներից մեկն է…, Ֆեդերացիայի հատուկ 

ներկայացուցիչ Նեպալից, համաձայն զեկույցի: 

- Դե, նա իմ կարծիքով վատը չէ, ընկե՛րս: 

Տահիվին նայեց Ջեքին և մասամբ կնճռոտվեց ժպտալով՝ ձևացնելով, թե անակնկալի է 

եկել ԱՆԶԶԿ գործընկերոջ մեկնաբանությունից: 

- Նույնիսկ ծովակալը զգացմունքներ ունի, Ջո՛րջ, - բռնազբոսիկ ժպտաց Ջեքը: 

Պաշտպանության նախարարը ընդունեց ապշած ժպիտով: 

Վեց ժամ անց, պարագաները բեռնելուց հետո, ԱՄՆՆ Կանբերրան առաջանում էր 

Արաբական ծովի տաք ջրերով Մերձավոր Արևելք տանող ճանապարհով: Յուրաքանչյուր 

ոք նավի վրա զգացմունքների երկատում էր զգում՝ կիսով չափ ոգևորված առջևում 

սպասվող արկածախնդրությունից և մի փոքր անհանգստություն՝ հակամարտության 

գոտու ուղղությամբ նավարկելուց: 

- Բաբելոնը պետք է որ մեծ քաղաք լիներ, - մեկնաբանեց Թագուհին: 

Ալիքներից մեղմ ցողը ջրի կաթիլներ թողեց բազրիքին հանգչող նրա թևերին: Զեփյուռը 

խառնում էր նրա երկար մուգ մազերը և քշում տանում կիտրոնագույն զգեստը, որ նրա 

համար Փիթերն էր գնել Նյու Յորքում: Առաջին անգամ իր կյանքում Թագուհին վայելում 

էր նորաձև լինելու հնարավորությունը: Սակայն ծովում գտնվելը մի բան էր, որին նա 

երբեք իսկապես չէր սովորի, թեև այնպես վատ չէր զգում, ինչպես Մագադանից դեպի Սան 

Ֆրանցիսկո իր առաջին ծովային ճամփորդության ընթացքում: 

- Բաբելո՞ն, - հարցրեց Ջհարնան: 

- Ների՛ր, Ջհարնա՛… օհ, անունդ ճի՞շտ ասացի: 

Նա ժպտաց և գլխով արեց: 
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- Ես պատմական վայրերի մասին երազներ եմ տեսնում: Դա… կարծում եմ՝ հնագետ 

լինելուց է: Կուզեի լսել քո երկրի մասին: Ես գիտեմ՝ Նեպալը հրաշալի հին վայր ունի: 

- Կարծում եմ՝ դու կսիրես Սվայամբունաթը, այն իսկապես հին է… և ես նաև 

Փոթալա պալատն եմ տեսել Տիբեթում: 

- Հրաշալի է հնչում, Ջհարնա՛: Ես հետաքրքրված եմ… հին վայրերով, ինչպես 

Միջագետքը, դա Իրաքում է: 

- Դա այնտե՞ղ է, ո՞ւր մենք ենք ուղևորվում, Թագուհի՛: 

- Համոզված չեմ, որ ճանապարհով կգնանք: 

- Իմ հայրը պատմել է Իրաքի մասին, երբ գնացել էր իտալացիների դեմ պայքարելու 

Եգիպտոսում և Երուսաղեմում: Նա ասում էր, որ այնտեղ ամենուրեք հին ավերակներ են: 

Դրանք կարելի է տեսնել անապատային շրջաններում՝ Եփրատ գետից ոչ այնքան հեռու: 

- Գուցե դա պատմական Ուր քաղաքն է եղել կամ Բաբելոնը: Բաբելոնացիները մեզ 

տվել են գիրը, անիվը, …առաջին քաղաքները և ինչպե՞ս եք ասում՝ կառավարությունը: Ես 

կուզեի գնալ այնտեղ: Կարո՞ղ ես պատկերացնել՝  Զիկուռատ տաճարները…, Կախովի 

այգիները: 

Թագուհին իր տարերքի մեջ էր ընկնում՝ իր հնագիտական նկարագրություններով մի 

փոքր տարակուսանքի մեջ գցելով Ջհարնային, բայց, չնայած դրան, նա լսում էր 

ուշադրությամբ: 

- Ջհարնա՛, երբեմն մտածում եմ, թե ինչի նման կլիներ… լինել… եթե ես լինեի հին, 

ինչպես Սուրբ հողերից վերադարձող Նաբուգոդոնոսոր թագավորին սպասող Բաբելոնի 

Նիտոկրիսը: Կարծում եմ՝ կվշտանայի, քանի որ գիտեմ՝ գանձը նվաճվել է պայքարի 

միջոցով, և Երուսաղեմն էլ ավերված է: 

Ջհարնան նայեց մի փոքր տարակուսած՝ չիմանալով ինչպես արձագանքել: Այդ 

պահին նա նկատեց մոտեցող Ջեքին, այնպես որ հնարավորություն ունեցավ ժամանակին 

փոխելու խոսակցության թեման: 

- Տիկնա՛յք, ինչպե՞ս եք վայելում ճամփորդությունը: 

- Ծովակա՛լ, շնորհակալություն մեզ հոգ տանելու համար, - պատասխանեց 

Ջհարնան: 

Ջեքը ծիծաղեց: Նրա կապույտ աչքերը փայլեցին նավի վրա գտնվող երկու գրավիչ 

կանանց հետ շփվելու հազվադեպ հաճույքից: Քամուց խառնված կարճ սպիտակ մազերը 

դուրս էին ընկել գլխարկի տակից: 

- Խնդրում եմ՝ ոչ «ծովակալ»: Ես Ջեքն եմ՝ Ջեք Թոմփսոնը, Ավստրալիայից: 

Նա երկարեց իր ձեռքը Ջհարնայի ուղղությամբ: 

- Ես Ջհարնա Դևին եմ: 

Ջհարնան, նավ բարձրանալիս, նկատել էր Ջեքի սպորտային կազմվածքը: 

Վայելչակազմ նավապետն արդեն դարձել էր նրա և Նդայայի միջև զրույցի առարկան, 

քանզի նրա սենյակը Նդայայի ու Աբրահամի կողքին էր: 
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- Գիտեմ Ջհարնա, հատուկ ներկայացուցիչ Ֆեդերացիայից, ճի՞շտ է: 

- Ավստրալիացիները սիրում են… ինչպե՞ս եք ասում… ոչ պաշտոնական, - հարցրեց 

Թագուհին: - Ես իսկապես սիրեցի ծովափը, նկատի ունեմ ծովափերը Սիդնեյում: 

- Մենք էլ ենք վայելում մեր բացօթյա կյանքը: 

- Ջե՛ք, մենք գնալ Սուրբ հողեր… Իրա՞ք: 

- Ներողություն Թագուհի, դա գաղտնի տեղեկություն է… վախենամ՝ ոչ ոքի չեմ 

կարող ասել: Դե լավ, ես շարունակեմ իմ նավի զննումը: Օ՜հ, ահա և Պաշտպանության 

նախարարը: Մեկ րոպե, Ջո՛րջ: 

Ջեքը հեռացավ և ուղղվեց առաջ՝ կենտրոնացած խոսելով Տահիվիի հետ: Թագուհին 

ժպտալով նայեց Ջհարնային, որ իր վառ կապույտ սարիով պայծառ տեսք ուներ: Նա դեռ 

նայում էր տախակամածով ներքև քայլող ծովակալի հետևից:  

Նիմիցն ու Հիլենքոթերն այլ խնդիրներ ունեին իրենց մտքում, երբ ԱՄՆՆ Յունայթիդ 

Սթեյթսի օպերատիվ սենյակում ուսումնասիրում էին աղյուսակները: «Ծագման 

առաքելությունը» կարող է հետաքրքիր էր, բայց նրանց ուսերին հակամարտության ներկա 

պահի իրականությունն էր ծանրորեն ընկած: Նրանք պետք է որոշում կայացնեին՝ 

հաստատելով նավատորմի երթուղին: 

Դաշնակիցներն ու Ֆեդերացիան ավելացրել էին մատակարարումները դեպի 

ռազմաճակատ, որ ի սկզբանե կախված էր Իրաքով անցնող ցամաքային երթուղուց՝ 

օգտագործելով ցանկացած ձևի փոխադրամիջոց, նույնիսկ ուխտեր: Տրանսարաբական 

նավթամուղի աշխատանքները մեկ տարի առաջ էին ավարտվել՝ թույլ տալով հսկայական 

քանակությամբ նավթ տեղափոխել Սաուդյան Արաբիայի նավթահանքերից դեպի 

Միջերկրական ծովի Սիդոն նավահանգստային քաղաքը՝ Բրիտանական Պաղեստինի 

հյուսիսում: Այժմ այն տպավորիչ մատակարարման շղթայի մի մասն էր, որ սկսելով 

Հյուսիսային Ամերիկայից ընդգրկել էր մոլորակի շուրջ ճանապարհի կեսը՝ զինելու 

համար Կովկասի և Սուրբ հողերի մարտիկներին: 

Վերջին հետախույզները խառը տեղեկություններ էին տրամադրում: Պաղեստինում 

նոր առաջատար ամերիկյան զենքերը Դաշնակիցներին թույլ էին տալիս հետ մղել 

իտալացիներին Սուեզի ջրանցքի արևմտյան մասով: Ռուսաստանում Կովկասի 

մարտիկները գրավել էին ռազմավարական քաղաք Ստավրոպոլը՝ ավելի քան հարյուր 

հիսուն կիլոմետր Կովկասից հյուսիս: Դժբախտաբար, Ստավրոպոլ քաղաքի վրա 

հարձակման առաջնորդը սպանվել էր կռվի թեժ պահին: Չերչիլը հրամայեց իր կապի 

սպային՝ ցավակցական հեռագիր ուղարկել Վրաստան՝ գնահատելով Կովկասն ապահով 

դարձնելու գործում ռազմական առաջնորդ մայոր Տևզաձեի քաջությունը: 

- Պարոնա՛յք, թույլ է տրվում նավ բարձրանալ, - կատակեց Ջեքը՝ ժամանելով 

օպերատիվ սենյակ: Հիլենքոթերն ու Նիմիցը նրան և Տահիվիին առաջանալու նշան 

արեցին: 

- Լավ տեսք ունեք, Ջե՛ք: 
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- Շնորհակալություն Չեսթե՛ր: Կարծում եմ՝ այս թարմ ծովային օդից է: 

- Լսել եմ՝ դա նավի վրա մի քանի գեղեցկադեմ կանայք ունենալուց է: 

- Լավ եք տեղեկացված, Չեսթե՛ր: Ջիմմի՛ Դյուլիթլ, լավ է, որ միացել ես մեզ այս 

փոքրիկ շոուի համար: 

- Ոչ մի դեպքում բաց չէի թողնի այն, Ջե՛ք: 

- Միայն թե իմ նոր նավի վրա զենք չգցես, ընկե՛րս: 

- Ո՛չ, դա միայն Մուսոլինիի համար է, հավատա՛ ինձ: 

- Ջո՛րջ, հիանալի է, որ այստեղ եք: Մենք Ձեր փորձի կարիքն ունենք: 

- Շնորհակալություն Չեսթե՛ր: Դուք հիանալի նավ ունեք այստեղ: 

Հիլենքոթերը քարացած դեմքով մնացել էր աղյուսակներին նայելով: Նիմիցն իր 

ուշադրությունը կենտրոնացրեց դեպի առաջիկա խնդիրը: 

- Դե, ի՞նչ ես մտածում, Ռոսքոո՛ւ: 

- Կարծում եմ՝ Կարմիր ծովը շատ վտանգավոր է: Դա նշանակում է՝ նավատորմը 

օդանավերի տիրույթում կլինի, եթե այն բացահայտվի: Ես հավատում եմ, որ ապահով 

տարբերակը Պարսից ծոցով է դեպի Իրաք: 

- Ջե՛ք, Ձեր կարծիքն ի՞նչ է սրա մասին:  

- Ես կողմ եմ Կարմիր ծովի երթուղուն: Այդպես մենք կարող ենք զորքերը վայր 

իջեցնել ուղիղ Եգիպտական ափի մոտ և, միգուցե, անակնկալի բերել իտալացիներին: 

- Ռիսկի դիմող, հը՞, - պայծառացավ Նիմիցը: 

- Իսկ Դո՞ւք՝ Ջիմմի: Ո՜ւհ… Թերևս կարիք չունեմ հարցնելու: Դուք և Ջեքը կարծես մի 

պատիճի սիսեռ լինեք… 

- Ջեքը ճիշտ է: Իմ տղաները տիրույթին հասնելու պահից կարող են պատրաստ 

լինել մեկնարկի, եթե նույնիսկ վայրէջքի կայքում էլ չլինենք: 

- Մենք պետք է զգույշ լինենք վայրէջքի ճիշտ կայքի ընտրության մեջ, հատկապես, 

եթե իտալացիները մեզ վրա են գալիս: Ես չեմ ուզում իմ կյանքում երկրորդ ձախողված 

ներխուժումը տեսնել: 

- Ճի՛շտ եք, Ջորջ: Երկրորդ Գալիպոլին կործանարար կլինի: Բայց Սինայի 

հարավում Կարմիր ծովի ափերը հարթ են, և մենք չենք տեսնում անհրաժեշտ 

պաշտպանության տեսակ ծովային ներխուժմանը հակազդելու համար, - ասաց Նիմիցը: - 

Հետախուզությունը հաղորդում է, որ Մուսոլինին այս կողմից հարձակմանը 

նախապատրաստված չէ: Մոնթին վերահսկում է Սուեզի ջրանցքի արևելյան ափը, 

այնպես որ, թվում է, Մուսոլինին կենտրոնացած է այնտեղ: Իտալացիների թիկունքից 

զեկույցները նշում են, որ նրանք Կարմիր ծովում թեթև ուժեր ունեն, բացի հազվագյուտ 

օդանավերից և պարեկային նավերից: 

Հիլենքոթերը տպավորված չէր: 

- Եթե նույնիսկ միայն մեկ պարեկ բախվի մեզ, մենք կորած ենք: 

Ջեքը վճռորոշ հայացքով նայեց Հիլենքոթերին: 
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- Համաձայն եմ Ռոսքոո՛ւ, բայց եթե մենք լավ նախապատրաստվենք այդ 

պատահականությանը, ապա կարող ենք նվազեցնել ռիսկը և մեծացնել մեր 

առավելությունը: Մենք պետք է ծանր հարված հասցնենք և ոչնչացնենք իտալացիներին, 

մինչև գերմանացիները կկարողանան ուժեղացնել նրանց: Ես թշնամու դեմ բավական 

երկար եմ պայքարել, որպեսզի չօգտվեմ կոկորդին հասնելու հնարավորությունից, այժմ, 

երբ անակնկալի առավելությունն ունենք: 

Հիլենքոթերը գիտեր, որ Ջեքը ճիշտ էր, և իր շարժուձևով արտահայտեց դա: 

- Դա ինձ հարմար է, - պայծառացավ Նիմիցը: 

- Ո՞վ կհայտնի Չերչիլին: Նա Էնսոն նավի վրա է և դեռ հիվանդ է, - հարցրեց Ջեքը: 

- Մի՛ անհանգստացիր, ես կասեմ: Այժմ, իհա՛րկե, քանի որ մենք մոտ ենք 

գործողություններին, ինձ հարկավոր է, որ Կանբերրան սկզբում Հորդանան գնա՝ 

պաշտոնյաներին իջեցնելու համար:  

- Այո պարո՛ն: Բայց դրանից հետո ես հակված եմ միանալու պայքարին: 

- Եվ ես էլ քո կարիքն ունեմ թիկունքում, երբ մտնենք Կարմիր ծով, Ջե՛ք: 

- Իհա՛րկե, Չեսթե՛ր: 

- Եկե՛ք գործի անցնենք, պարոնա՛յք: Երեսուն աստիճան ձախ… Լավագույն 

արագությունը հավաքիր Ադենի ծոցի և Կարմիր ծովի համար: 

ԱՄՆՆ Յունայթիդ Սթեյթսը և ԱՄՆՆ Էսսեքսը, նրանց ընկերակցող ՆՄՆ Էնսոնը և 

ԱՄՆՆ Միսուրին, Ջեքի ծանր հածանավ ԱՄՆՆ Կանբերրան և ուղեկցող նավատորմը 

Պարսից ծոցով ավանդական մատակարարման երթուղու փոխարեն շրջվեցին դեպի 

հարավ-արևելք: Իտալացիների կողմից Եգիպտոսի գրավելուց հետո մոտ յոթ տարվա 

ընթացքում նրանք Կարմիր ծովով նավարկող առաջին դաշնակցական ռազմանավերն 

էին: Յուրաքանչյուր ոք առավելագույն զգոն վիճակում էր, քանի որ դաշնակցական 

ռազմանավերը մեկը մյուսի հետևից առաջ շարժվեցին Արաբական թերակղզու և 

Աֆրիկայի միջև գտնվող ծովով: 

ՆՄՆ Էնսոնի ռադարային օպերատորներն առաջինը նկատեցին փոքր իտալական 

պարեկային նավակը: Այն ասես մի անվնաս օբյեկտ լիներ՝ հազիվ քսանհինգ մետր 

երկարությամբ, փոքր, սև կառուցվածքով մոտորանավակ: Սակայն այն վտանգ էր 

ներկայացնում: Ամբողջ ծրագիրը կարող էր զուր լինել, եթե Կահիրեն նախազգուշացվեր 

նավատորմի ներկայության մասին: Ժամերով նախապատրաստումը նշանակում էր, որ 

յուրաքանչյուր ոք գիտեր ինչ անել: 

Բե՜նգ, բե՛նգ: 

ՆՄՆ Էնսոնի ռադարով կառավարվող արագ կրակող 133մմ-անոց զենքերը երկու 

ճշգրիտ կրակոցով փշրեցին անդորրը, և իտալական պարեկային նավակը ժայթքեց ջրից՝ 

մասնատվելով փոքր նավաբեկորների: ԱՄՆՆ Յունայթիդ Սթեյթսի վրա Նիմիցը չէր 

կարող համոզված լինել՝ արդյոք պարեկային նավակը մինչև կործանվելը կարողացել էր 

նախազգուշացում ուղարկել, թե ոչ: Ամերիկյան ռազմածովային առաջատար 
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հրամանատար լինելով՝ նա որոշել էր անձամբ գլխավորել Առանցքի երկրների դեմ այս 

վճռորոշ ռազմավարական հարվածը, և համոզված լինել, որ պաշտոնյաներն ապահով 

էին: Նա հրամայեց անհապաղ պատասխան տալ թշամու հետ առաջին հանդիպումից 

եկող սպառնալիքին: Դա այն պահն էր, որին սպասում էր նա: 

«Վերջապես, վճռական հարված Առանցքի դեմ», - մտածեց նա: - «Հուսով եմ այն հաջող 

կանցնի: Տեսնես, ի՞նչ է սպասում մեզ վայրէջքի կայքում»: 

Թեև Նիմիցը փորձառու ռազմածովային էր, միևնույնն է, հետևելով ծրագրի 

գործողության փոխարկվելը, զգաց իրեն hեղեղող նյարդային հուզմունքի առատության 

եղջյուրը: Նա երկար ճանապարհ էր անցել՝ ականատես լինելու իտալացիների և 

գերմանացիների դեմ պայքարի սկզբին: 

Հյուսիսամերիկյան Սավեյջ տուրբինապտուտակավոր շարժիչով կործանիչները 

վնգվնգոցով օդ բարձրացան ԱՄՆՆ Յունայթիդ Սթեյթսի հսկայական թռիչքային 

տախտակամածից, որ ավելի քան երեք ֆուտբոլի դաշտի երկարություն ուներ: 

Սուպերավիակիրն առաջին նավն էր, որ հատուկ նախագծվել էր ծանր ռմբակոծիչների 

համար, քանի որ այն չուներ թռիչքային տախտակամածից դուրս ցցված «կղզի» վերնաշեն: 

Ավելի քան հինգ տոննա ռումբ կրելու տարողունակությամբ Սավեյջն առաջին կրող 

օդանավն էր՝ նախագծված կրելու միջուկային զենք. դա կատարյալ համընկնում էր: Մայր 

մտնող արևն ասես նարնջագույն գունդ իջավ դեպի արևմուտք՝ Սուդանի ափի ոսկե 

ավազների վրա՝ ուրվագծելով ԱՄՆՆ Էսսեքսը, երբ անձնակազմը բաց թողեց Պանտեր 

ուղեկցող կործանիչները:  

Դյուլիթլը մինչ այդ երբեք Աֆրիկայում չէր եղել, թեև մոտ էր եղել Ավստրիայի 

արշավանքի և դեպի Գազա թռիչքի ընթացքում: Նշանավոր ավիատորը դաշնակցական 

մեծ ռազմանավերի առջևից ընթացող քսանչորս Սավեյջ ռմբակոծիչների առաջատար 

օդաչուն էր, երբ նրանք հասան Ջիդդա՝ ընդամենը մի կանաչ բիծ լայնատարած 

անապատե բնապատկերի դիմաց նրա աջ կողմում: Սավեյջներով թռչելը բերկրանք էր. 

դրանք հզոր էին ու արձագանքող: Դեռ երկու ժամվա թռիչք կար մինչև 1200 կիլոմետր 

հեռավորության վրա գտնվող թիրախը: Բայց այն անբնակելի ավազթմբերի վրայով էր, և 

մթնշաղի հետ նրանք դժվար թե նկատվեին թշնամու կողմից մինչև նպատակակետերին 

հասնելը: 

Իտալացի զինվորները հարմարավետ նստած էին Կահիրեի իրենց զորամասերում, որ 

բրիտանական հին կառույցներ էին եղել: Սավեյջներից առաջին ռումբերը ցնցում և 

խառնաշփոթ առաջացրին: Թռիչքագոտին տոնածառի նման այրվում էր, այնպես որ 

իտալական օդանավերի շարքերը բավականին լավ լուսավորված էին: Առաջին ութ 

ռմբակոծիչներն ավերեցին օդանավակայանը՝ կառամատույցում թափված թողնելով 

տասնյակ վառվող իտալական կործանիչներ: Դյուլիթլի թևը հարձակվեց իտալական 

ռազմական գլխավոր շտաբի վրա, իսկ վերջին խումբն էլ՝ Կահիրեի արվարձանում 

բանակի հիմնական բազայի վրա: 
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Երբ Պանտերի օդաչու Արմսթրոնգը պտտվում էր Կահիրեի շուրջ՝ Դյուլիթլի Սավեյջ 

ռմբակոծիչների համար պահելով վերին ծածկույթը, նա տեսնում էր իտալական բանակի 

վառվող հաստատությունները, իսկ դեղին և նարնջագույն գույներն էլ պարում էին 

հարակից Գիզայի բուրգերի վրա: Երբ հրդեհը հասավ զինապահեստներին, կրակե 

լեզուները թռան դեպի երկինք խիտ սև ծուխի և հաջորդական պայթյունների միջև: 

Իտալական հրամանատարությունը կամ այն, ինչ մնացել էր դրանից, լիովին ճնշվել էր: 

Ռադիոկապը Սուեզում իտալական բազայի հետ կտրվել էր, և բարձրաստիճան 

սպաներից շատերն էլ սպանվել էին: 

Հաջորդ օրը ռադիոն ճտճտաց ԱՄՆՆ Յունայթիդ Սթեյթսի օպերատիվ սենյակում: 

- Ամերիկա՛, Արծիվ ջոկատը հենց նոր հարձակվել է Սուեզից Կահիրե շտապող 

իտալական զրահապատ շարասյան վրա, - զեկուցեց Արմսթրոնգը: 

- Թշնամու քանի՞ տանկ է դեռ շարժման մեջ, Արծի՛վ: 

- Ոչ մեկը, պարո՛ն, դա ասես «հնդկահավի կրակոց» լիներ: 

Իրենց հրթիռներով և 20մմ-անոց թնդանոթներով ասպատակող Պանտերները քաոս 

էին առաջացրել, և իտալացի զինվորները հուսահատորեն փորձել էին նահանջել, սակայն 

անարդյունք: Նրանք «նստած բադեր» էին: Իտալական շատ տանկեր չեզոքացվել էին, և 

ասես ծխացող հսկաներ ցրված էին դեպի Լիբիա տանող ճանապարհին: 

Հռոմում՝ Մուսոլինին սկզբում մտածեց, թե ռմբկոծիչներն ինչ-որ ձևով եկել էին 

Պաղեստինից, բայց բրիտանացիները նման զենքեր չունեին: Հիտլերի սպանությունից 

հետո Իլ Դուչեն կորցրել էր իր խորհրդատուին, ճապոնացիները ջախջախված էին, և հիմա 

էլ Կահիրեն էր բոցերի մեջ: Նա կատաղեց վայրի հայացքով խելագարի նման՝ գոռալով իր 

ենթակաների վրա ոչնչացնել անսպասելի հարձակման մեղավորներին: Նրա վեհության 

երազանքը փլուզվում էր նրա առջև: 

- Ինչպե՞ս պատահեց սա, Մուսոլինի՛, - պահանջեց Ռոմելը հեռախոսով: Նա գլուխը 

նողկանքով թափ տվեց իտալացի առաջնորդի պատասխանի վրա: 

- Ինձ չի հետաքրքրում, որ նրանք նոր կործանիչներ ունեն, - գոռաց Ռոմելը: - Ձեր 

զգոնության բացակայությունը թույլ տվեց թշնամուն անել սա: Ի՞նչ էիք մտածում… և այժմ 

Դուք մեր օգնությո՞ւնն եք խնդրում: 

Ռոմելը գցեց հեռախոսափողը: Նա զայրույթից ճակատին դուրս ցցված երակներով 

սեղանի երկայնքով նայեց իր Պաշտպանության նախարարին: 

- Շտուլպնագե՛լ, Շտաուֆենբերգին Կրետե ուղարկի՛ր՝ նրան անհրաժեշտ 

պահեստային Լյուֆտվաֆեով, և ընդունե՛ք իտալացիներից… Ես ուզում եմ, որ 

հարավային թևն ապահովված լինի: Գրաֆ Զեպելինիի խնդիրն է հասնել Միջերկրական 

ծով: Մենք բավական խնդիր ունենք մեր ձեռքերում այս անիծված կովկասցի մարտիկների 

և Սիբիրում թշնամու հետ: 

- Ի՞նչ ես պատրաստվում անել Մուսոլինիի հետ: 

Ռոմելի հայացքը սառեց: 
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- Նրան ինձ վրա թող: Միայն կենտրոնացիր ընդունելու վրա այն, ինչ մնացել է 

այնտեղ իտալական ուժերից: 

- Այո՛, պարո՛ն կանցլեր: 

Դաշնակիցների նավատորմն առաջանում էր մաքսիմալ արագությամբ, իսկ 

կործանիչները նախնական ուսումնասիրություն էին ապահովում՝ շարքից հանելով իրենց 

հանդիպած անօգնական թշնամու ցանկացած ռազմանավը: Ծրագիրը ձախողվեց, երբ ուշ 

երեկոյան, նկատելով ԱՄՆՆ Յունայթիդ Սթեյթսը, իտալական կործանիչը կարողացավ 

ազդանշան ուղարկել: Մինչ այդ պահը, նավատորմը միայն վեց ժամվա ճանապարհ ուներ 

մինչև իրենց հիմնական նպատակակետը, և Եգիպտոսի վրա հարձակվող տասնյակ 

ռմբակոծող թռիչքներ եղան: 

Սուեզ քաղաքը ջրանցքի երկայնքով ծանրորեն պաշտպանված էր Բրիտանական 

Պաղեստինից Դաշնակիցների ոտնձգություններից, բայց վայրէջքն այնտեղ չէր լինելու: 

Առաջին լույսի հետ, դեսանտային նավերը ժամանում էին Սուխնա կոչվող մի ծովափնյա, 

անպաշտպան, եգիպտական ձկնորսական գյուղ: Այն մոտ հիսուն կիլոմետր էր Սուեզից 

հարավ, և մինչև Կահիրե երկու ժամվա ուղևորություն էր փոշոտ, չասֆալտապատված 

ճանապարհով: 

Ներխուժող նավերը Խաղաղ օվկիանոսում ճապոնացիների դեմ տարիների պայքարից 

կոփված հազարավոր ամերիկացի նավաստիներ, ԱՆԶԶԿ-ներ և հնդկական զորքեր էին 

բաց թողնում: Վայրէջքի կայքի ավազե ափին որոտացին ամերիկյան մեքենայացված 

կրիչները և Մ46 Պատտոն տանկերը, որ հայտնի էին «ԼԶ» անունով՝ ավազ շաղ տալով և 

իրենց զույգ տուրբո Վ12 շարժիչներից ծուխ արձակելով: 

Ոչ հեռվում՝ թրծած ցեխից և կավից կառուցված տան անկյունում շալանման կարմիր 

կտորով գլուխը ծածկած մի փոքրիկ աղջիկ հայտնվեց: Նա վախեցած էր իր տեսածից, 

սակայն հետաքրքրասիրությունը ստիպում էր նրան նայել: Էյն Սուխնայի ցնցված, 

սպիտակ գլխանոցներով եգիպտացի գյուղացիները նայում էին զրահապատ 

մեքենաներին, որ դղրդալով անցնում էին հազարավոր խեցիների վրայով, և ընթացքում մի 

քանի ձկնորսական նավակներն էլ շրջված ընկած էին մնում ափին:  

«Ովքե՞ր են այս ներխուժողները: Ո՞վ է փոխարինելու մեր նավակները»: 

Թեև գյուղացիները չէին վնասվել, բայց նրանց դեմքերին միայն վախի 

արտահայտություն էր: Նրանք թխամորթ և կնճռոտ դեմքեր ունեին, որ տարիների արև ու 

փոթորիկներ էին տեսել, սակայն երբեք ոչինչ այս ձևով չէր խանգարել նրանց անդորրը: 

ԱՄՆՆ Կանբերրայի կամրջակի վրա Չերչիլը Ջեքի հետ ռադիո էր լսում: Նա 

կգերադասեր մնալ ՆՄՆ Էնսոնի վրա, բայց Նիմիցը երբեք թույլ չէր տա, որ իր 

պաշտպանության ներքո գտնվող վարչապետի նման բարձրաստիճան մեկը վտանգի 

ենթարկվեր ԼԶ-ի մոտ: ԱՄՆՆ Կանբերրան մյուս քաղաքացիական անձանց հետ, 

հետևելով Աքաբայի ծոցով դեպի Հորդանան, առաջանում էր հյուսիս՝ հեռու մնալով 
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հակամարտությունից: Ջեքի համար դժվար էր մնացած նավատորմից հեռանալը, բայց նա 

կարևոր խնդիր ուներ: 

ՆՄՆ Էնսոնը և ԱՄՆՆ Միսուրին պաշտպանական հովանի էին ապահովում լողափի 

վայրում, որտեղ դաշնակիցների վայրէջքն էր տեղի ունենում: ԱՄՆՆ Յունայթիդ Սթեյթսի 

տախտակամածին Նիմիցը կարող էր տեսնել, թե ինչպես էր ավազը շրջվում մոտակա 

ավազաթմբերը բարձրացող մեքենայացված ուժերից: Փոշու և արտանետվող գազի ծխի 

խառնուրդը կարելի էր տեսնել մղոնների վրա, որ քամու հետ հեռու էր քշվում: 

Մինչ դաշնակիցների զորքերը դիվերսիոն հարձակման էին պատրաստվում Սուեզի 

մոտ, Մոնթգոմերին նավատորմի օգնությամբ անցել էր Կարմիր ծովը և առաջնորդում էր 

վայրէջքը: Նրա ծրագիրն էր՝ շրջափակել իտալացիների պաշտպանությունը Սուեզի մոտ, 

և դաշնակիցների նավատորմով բերված նոր զենքերով և օդային առավելությամբ 

արևելքից ուղղակիորեն հարձակվել Կահիրեի վրա: 

- Հպարտանում եմ, իմանալով, որ մեր տղաները հետ են տալիս այն Մուսոլինիի 

խաժամուժին, այսքան տարի նրանց կողմից այն ստանալուց հետո, - ասաց Չերչիլը: 

Ջեքը գլխով արեց: 

- Այո պարո՛ն, բրիտանական ուժերը շատ հարվածներ են ստացել տարիների 

ընթացքում: 

- Մոնթին զեկուցում է, որ առաջադիմող ուժերը մի փոքր դիմադրության են 

հանդիպել և այնքան էլ հեռու չեն Կահիրեի արվարձաններից: Օդաչուները գերազանց 

աշխատանք են կատարել: 

- Դա հիանալի նորություն է, վարչապե՛տ: 

Հետո, գրեթե հերթով, Չերչիլն ու Մոնթգոմերին հեռահաղորդեցին ԱՄՆՆ Յունայթիդ 

Սթեյթսի օպերատիվ սենյակ: 

- Բազա՛, սա Մայրիկն է: 

- Այո՛, Մայրի՛կ: 

- Կարմիր խումբը հյուսիսային թևում հաղորդում է, որ Սուեզից դեպի ափ հարյուրից 

ավել տանկ է առաջանում: Մենք շարժվում ենք պայքարին միանալու, բայց այն մի քանի 

րոպե կտևի: Որտե՞ղ է մեր օդային պաշտպանությունը: 

- Ճանապարհին են, Մայրի՛կ: 

Իտալական Սուեզյան դիվիզիայի շարասյունը, որ զրահավորված էր գերմանական 

Պանտեր տանկերով, արդեն հասել էր այն կետին, որտեղից կարող էին տեսնել վայրէջքի 

կայքը: Մի մեծ փոշու ամպ ազդանշանեց նրանց շարժումը, բայց քամին փչում էր այն 

Պանտեր տանկերի վրայով, այնպես որ մինչև այժմ նրանք անտեսանելի էին: 

- Մի վայրկյան… մենք հետևում ենք տանկերին: Նրանք փորձում են հարձակվել ԼԶ-

ի վրա, - զեկուցեց Նիմիցը: - Հրամայեք Միսուրիին միանալ: 

ԱՄՆՆ Միսուրիի 406մմ-անոց հիմնական զենքերն ուղղվեցին ափին մոտեցող 

տանկային շարասյան վրա: Ռազմանավը ցնցվեց, երբ հսկայական կրակահերթը, որ 
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հրանոթների տակ ջրի գնդանման տեղահանում առաջացրեց, ժայթքեց դեպի ափ: 

Հսկայական պայթյունն ու ծուխը պատեցին տանկերը, հենց այն պահին, երբ Կարմիր 

խմբի Պատտոն տանկերը ժամանեցին միանալու ճակատամարտին: Այն իտալական 

տանկերի անձնակազմերի համար նման էր Արմագեդոնի, որ կրակի տակ էին ընկել 

Պատտոններից և ԱՄՆՆ Միսուրիից: Ամերիկյան կործանիչները, որ նույն անունն ունեին, 

ինչ իտալական տանկերը, ժամանեցին, բայց դրանց կարիքը չկար: 

«Խիզախ, բայց ապարդյուն փորձ», - մտածեց Հիլենքոթերը՝ նայելով ափին վառվող 

իտալական տանկերի բեկորներին: 

Ճակատամարտը դեռ չէր ավարտվել, բայց օդը լցվել էր նավատորմի շեփորների խուլ 

վուփ-վուփ-ով: «Փարավոնի» մարդիկ փախչում էին դեպի Լիբիա՝ Եգիպտոսում նրա 

ուժերը ջախջախվելուց հետո: 

Արմսթրոնգի Պանտերները հետևում էին խոցելի դեսանտային նավին մոտեցող 

թշնամու ցանկացած օդանավի: Նա գիտեր՝ Կահիրեում իտալական կործանիչները 

ոչնչացվել էին դեռ գետնի վրա, բայց նրա փորձը Կորեայում սովորեցրել էր նրան՝ 

պատրաստ լինել ցանկացած անակնկալի: 

- Բոգինե՛ր, հիսուն մղոն հյուսիս-արևմուտք, մեծ արագությամբ, - եկավ 

նախազգուշացումը ռադիոյով ԱՄՆՆ Յունայթիդ Սթեյթսից, ասես ի պատասխան նրա 

մտքերին: Արմսթրոնգի խնդրին մտավոր նախապատրաստվածությունն այժմ կվճարեր 

դիվիդենտները, քանզի նա հանգիստ արձագանքեց վտանգին: 

- Հասկացա բազա, Արծիվ ջոկատը շրջվում է արգելափակման… որտեղի՞ց են 

նրանք գալիս, - հարցրեց Արմսթրոնգը: 

- Ըստ ռադարային շավիղների մենք ենթադրում ենք, որ գերմանացիներ են, 

հավանական է՝ Կրետեից: Ամենաքիչը տասն են: 

Արմսթրոնգն ու նրա ընկեր օդաչուները նետեցին իրենց օդանավերը արգելափակելու 

ուղղությամբ: Հեռու հորիզոնում ներխուժողների առաջին նշանները մի քանի ծխի 

շավիղներ էին, բայց թվում էր թշնամու օդանավերն ավելի ցածր մակարդակի վրա էին, 

քան իր թռիչքը: 

- Երեք րոպե և մոտենում են արագ… նրանք հավանաբար մոտ են գերձայնայինին, - 

տեղեկացրեց օդային հսկողությունը ԱՄՆՆ Յունայթիդ Սթեյթսի վրա: 

«Գերձայնայինին մոտ մեքե՞նա: Հավատս չի գալիս»: 

Արմսթրոնգը գիտեր, որ ձայնի արագության խախտումը վերջերս էր իրականացվել 

նրա ընկեր կապիտան Չարլզ «Չակ» Եգրի կողմից ամերիկյան հրթիռային շարժիչով Բելլ 

Էքս-1-ում: Դա մի պատմական օր էր այժմ «Էդվարդսի օդային ուժերի բազա» կոչվող 

Մյուրոք հաստատությունում:  

- Ընդունվեց…, մենք գուցե ունակ չլինենք միանալու մինչև նրանց ժամանելը նման 

արագությամբ: Փոխանցիր տղաներին ԼԶ-ում, որ է թեժ լինելու, - ընդգծեց Արմսթրոնգը: 
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Հարձակվողները կտրուկ անկյունային տեսք ունեին, նման ուղղորդվող հրթիռների: 

Ֆոք-Վուլֆ Տա 283-ներն ի սկզբանե նախագծվել էին որպես հրթիռային հզորության 

միջոցով մեկնարկվող կալնիչ կործանիչներ, որ հետո կարող էին ճամփորդել՝ 

օգտագործելով հորիզոնական պոչամասում տեղադրված հրվող ռեակտիվ շարժիչը: 

Տարիներով ձևափոխությունից հետո գերմանացիները զարգացրին դիզայնը՝ դրանց 

փոխարեն օգտագործելով Հեյնկել ՀեՍ 011 տուրբոռեակտիվ շարժիչները, քանզի, ինչպես 

փորձարկումներն էին ցույց տվել, հրվող ռեակտիվ շարժիչները դեռ բավական վստահելի 

չէին: Արդյունքն ավելի մեծ դիապազոնի համար արտաքին բաքերով, օդում գերազանցող 

ահռելի օդանավ էր: Արմսթրոնգը երբևէ նման բան չէր տեսել: 

- Սատանա՛ն տանի, նրանք արձակեցին իրենց հրթիռները, - գոռաց Արմսթրոնգի 

ուղեկցող օդանավի օդաչուն: 

- Բազա՛, Արծիվ ջոկատն է: Դուք ներգնա հրթիռներ ունեք, - զգուշացրեց 

Արմսթրոնգը: 

- Հասկացա Արծիվ, հո՛գ տար մեզ համար այդ խրտվիլակների մասին: 

- Հասկացա՛ և կանե՛մ, բազա: 

Թևատակի կցոնների օդից ցամաք հրթիռները բաց էին թողնվել, երբ նրանք դեռ ութ 

մղոն հեռավորության վրա էին: Հրթիռների երկու առանձին խումբ մոտենում էին 

արագորեն՝ սպիտակ գծերից մեկը շարժվում էր դեսանտային նավի, իսկ մյուսը՝ կարծես 

ուղղակիորեն ԱՄՆՆ Էսեքսի վրա: 

ՆՄՆ Էնսոնի և ԱՄՆՆ Յունայթիդ Սթեյթսի կողմից ծանր հակաօդային կրակի տակ 

գտնվող Ֆոք-Վուլֆ կործանիչները շրջվեցին՝ փորձելով բարձրություն հավաքել: ՆՄՆ 

Էնսոնի հակաօդային զենքից հարված ստանալուց հետո Տա 283-ներից մեկը սպիրալաձև 

ընկավ Երկրի ուղղությամբ՝ ծուխ արձակելով և մասնատվելով անկման ընթացքում: 

- Նրանք արագաշարժ են, գուցե ավելի արագ, քան մենք… նրանց կողքով անցնելիս 

մենք միայն մեկ հարված ունենք՝ հաշվի առե՛ք դա, տղանե՛ր, - հրամայեց Արմսթրոնգը: 

Ամերիկյան վեց բարելանի Տ45 Վուլկան 20մմ-անոց հրանոթները, որ որպես 

մոդիֆիկացում տեղադրվել էին ՆՄՆ Էնսոնի հրանոթային աշտարակների յուրաքանչյուր 

կողմում, ժայթքեցին կրակով՝ մուտքային հրթիռների ուղղությամբ դեպի օդ ուղարկելով 

ավելի քան 40 ռումբ մեկ վայրկյանում: Պայթյուններն օդում ազդանշում էին մի քանի 

հարվածներ, սակայն մնացած հրթիռները շարունակեցին՝ հսկայական կրակե գնդով 

մխրճվելով երեք դեսանտային նավերի մեջ ծովափին: 

- Վերահասի մասին նրանց զգուշացնելուց հետո ԼԶ-ի անձնակազմը ժամանակին 

հեռացնելն ուղղակի հաջողություն էր, - ասաց Նիմիցը: 

- Այս հրթիռները պետք է որ հեռակառավարվեին, - նկատեց Հիլենքոթերը: ԿՀՎ-ն 

ուսումնասիրել էր Միջերկրական ծովում ՆՄՆ Ուորսփայթի վրա հեռակառավարվող 

ռումբով հարձակումը: Նրա բնազդը թելադրեց նրան, որ գերմանական հրթիռների 
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տեխնոլոգիայի և կառավարվող զենքերի մեջ առաջխաղացումը հանգեցրել էր պոտենցիալ 

աղետալի զենքի ստեղծման, որին նա ականատես դարձավ: 

- Ես կարծում եմ՝ դրանք հին Ֆրից-Էքսի թարմացումներն են… 

- Սատանա՛ն տանի, Չեսթե՛ր: Նորերն են գալիս: 

Հրթիռների երկրորդ խումբն ուղղված էր ուղիղ ԱՄՆՆ Էսեքսի վրա: Բայց այժմ Նիմիցը 

մի եզակի հրթիռ տեսավ, որ չէր փոխում իր հարաբերական դիրքը նրա դիմապակու վրա՝ 

նշելով, որ նրա նպատակը ուղղակիորեն ԱՄՆՆ Յունայթիդ Սթեյթսն էր: Ավիակիրն 

անպաշտպան չէր՝ այն յուրաքանչյուր կողմում ուներ տասից ոչ պակաս Էռլիկոն 20մմ-

անոց հրանոթներ՝ ունակ կրակելու հինգ շրջան մեկ վայրկյանում, բոլորը վարժված մեկ 

հրթիռի վրա: Նիմիցն ու Հիլենքոթերը չկարողացան զսպել ժպիտները, երբ ռումբերը գտան 

իրենց թիրախին, և հրթիռը վաղաժամկետ պայթեց: 

Պայթյունն ԱՄՆՆ Էսեքսում նրանց ուշադրությունը հետ բերեց: Դա եզակի հարված էր՝ 

մյուս հրթիռները կամ ոչնչացվել էին, կամ բաց թողնվել: Ավիակիրը սկսեց ծուխ արձակել 

ձախ կողմից, քանզի հրթիռը հարվածել էր նրա անկյունավոր տախտակամածի մոտ 

մեջտեղի մասում: 

- Օ՜հ, թո՛ւհ, Ռոսքոու… խեղճ սրիկաներ: 

1951թ.-ի նոյեմբերի 25-ն էր, և կուրացնող առկայծմամբ անձնակազմից ակնթարթորեն 

տասնհինգ հոգի զոհվեց: Սակայն ավիակիրը կանգուն մնաց, չնայած վնասվածքին: 

Փորձելով կանգնեցնել կրակը՝ հրշեջային խողովակներն արագորեն բերվեցին դեպքի 

վայրը: Այժմ ավիակիրն օդանավերի վայրէջքը թույլ տալու համար չափից դուրս վնասված 

էր: ԱՄՆՆ Էսեքսի վաթսուն Պանտերները պետք է կիսեին տախտակամածը ԱՄՆՆ 

Յունայթիդ Սթեյթսի յոթանասուն օդանավերի հետ՝ մինչև այն լիովին կվերանորոգվեր 

կամ կտեղակայվեր ցամաքային բազաներ: 

Արմսթրոնգի թռիչքն անցավ գերմանական կործանիչների կողքով ասես ժապավեններ 

կտրող սուր՝ ուղարկելով հրանոթի արկեր, որ ծակում անցնում էին սփռված Ֆոք-

Վուլֆների միջով: Տա 283-ները արագ էին, բայց նրանք նաև թեթև էին, այնպես որ մեկ 

արկը կարող էր ծանր վնաս հասցնել դրանց: Գերմանացիներից երեքը խփվել էին առաջին 

անցումից, և Արմսթրոնգը կարողացել էր բռնել չորրորդին՝ հարվածելով իր ջրի 

ներարկմանը՝ ժամանակավորապես զգալիորեն մեծացնելով իր տուրբոռեակտիվ շարժիչի 

հզորությունը: 

- Կարծում եմ՝ մենք չորսից երեքին խփել ենք, - քրթմնջաց Հիլենքոթերը: 

- Նրանք պարտվեցին, բայց կփորձեն վերադառնալ՝ վերջացնելու իրենց գործը, - 

պատասխանեց Նիմիցը: 

- Կարծում եմ՝ նրանց համար ուշ կլինի: Մոնթգոմերիի մարդիկ արդեն Կահիրեում 

են գտնվում, ինչպես նաև անցնում են Սուեզը Բրիտանական Պաղեստինից: Մուսոլինիի 

«սագերը եփված են»: 
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Արմսթրոնգը մի պահ թույլ տվեց իրեն մտքերի մեջ ընկնել տեղի ունեցածի մասին: Նա 

զարմացած էր, որ նման ադրենալինով լեցուն պահին ինքն այդքան հանգիստ էր: Մի 

ակնթարթում չորս կործանիչ ոչնչացրին. գերմանացիներն անբարենպաստ 

պայմաններում էին՝ զինամթերք կրելով և խաղալով նրա բակում, սակայն ԱՄՆՆ Էսեքսից 

դուրս եկող ծուխը հիշեցրեց Արմսթրոնգին, որ ամեն ինչ չէ, որ գերազանց էր եղել 

Դաշնակիցների համար: 

Արմսթրոնգը հետ քաշեց կառավարման վահանակը և կրկին անգամ հարվածեց ջրի 

ներարկմանը՝ հզորությամբ լցնելով իր մեջքին հարվածող Փրաթ և Ուիթնի 

տուրբոռեակտիվ շարժիչը: Այն մղեց նրան վեր՝ դեպի պարզ կապույտ երկնքից կախված 

լիալուսինը: 

«Հիանալի կլիներ թռչել այնտեղ», - մտածեց նա՝ նայելով խառնարանային մակերեսով 

սպիտակ գնդին: 
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ԳԼՈՒԽ 34: ԾԱԳՄԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԱՄՆՆ Կանբերրան մտավ Աքաբայի հորդանանյան նավահանգիստը՝ միայն 250 

կիլոմետր հարավ Երուսաղեմից: Դա «Ծագման առաքելության» խմբի և Ջհարնայի, 

Չերչիլի ու Տահիվիի համար մի ողջունելի թեթևացում էր ճակատամարտի սարսափից, 

որի մասին լսում էին ռադիոյով: Այնուհանդերձ, յուրաքանչյուր ոք ապահով էր զգում 

նավի պրոֆեսիոնալ անձնակազմի և ծանր սպառազինության հետ: 

- Այսպիսով Ջորջ, ի՞նչ ես մտածում այս ամենի մասին… նկատի ունեմ «Ծագման 

առաքելությունը», - հարցրեց Ջեքը: 

- Ես երկար ճանապարհ եմ անցել իմ կառավարության համար այս ծրագրին վկա 

լինելու համար: Համոզված չեմ… անկեղծ ասած, այս ամենը մի քիչ անբնական է հնչում: 

- Ես էլ երևի այդպես կմտածեի, բայց ես ճանաչում եմ ներգրավված 

գիտնականներին Նյու Յորքում հանդիպելուց ի վեր, և նրանք բավականին լուրջ են թվում: 

Նույնիսկ ԿՀՎ-ն է թվում իսկապես հետաքրքրված: 

- Արդարացի է, բայց ես իմ կյանքում շատ ծանր դասերի միջով եմ անցել, համենայն 

դեպս աշխարհի այս մասում, այնպես որ ինձ համար դժվար է թերահավատ չլինելը: 

- Կարծում եմ՝ դա մեր ռազմական վարժանքի ծանր իրականությունն է, Ջո՛րջ: Լսել 

եմ՝ դու Գալիպոլիում ես եղել… պետք է որ մղձավանջ լիներ: 

- Այո, այդպես է, բայց ես հուսով եմ, որ այս ուղևորության ընթացքում որոշ 

տեսիլքներ կարող եմ ետևում թողնել: Երուսաղեմն այնքան էլ հեռու չի Թուրքիայից: 

- Ես մեծ հաճույքով կընկերանամ քեզ, եթե իմ կառավարությունը թույլ տա, Ջո՛րջ: 

Գալիպոլի այցելելը միշտ էլ երազանք է եղել, քանի որ մայրս՝ Ռոուզը, մահացել է 

իսպանական գրիպից, որ եկել էր «ներքև տակը» վերադարձող ԱՆԶԿԿ-ների հետ: 

- Ես կխոսեմ Կանբերրայի հետ: Քուինսթաունում միասին լինելուց հետո Չիֆլին ու 

Ֆրեյզրը լավ են միմյանց հետ: 

- Շատ լավ, ընկե՛րս: Այնտեղ՝ ներքևում, գիտնականների խումբը թվում է ուզում է 

ցատկել նավից. նրանց ձգտումն այնքան մեծ է: 

Թագուհին շատ զգացմունքային էր, քանզի մտածում էր Սուրբ հողերում գտնվելու 

մասին: Կես ուրախության, կես տխրության արցունքներ հայտնվեցին և ընկան նրա 

երկնագույն զգեստի վրա, երբ նա բաքից հետևում էր նավի կառանմանը: 

Համակենտրոնացման ճամբարից ի վեր նա թույլ չէր տվել իր զգացմունքներին անսանձ 

լինել, բայց այժմ նա ազատ էր իր ներսում իրեն արտահայտելու համար: Փիթերը շրջվեց 

դեպի Թագուհին և նրա այտից մեղմորեն սրբեց արցունքը: Տարիներով նա շատ լուրջ էր 
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եղել՝ կենտրոնանալով իր ուսումնասիրությունների վրա, բայց այժմ, Թագուհու հետ իր 

հարաբերություններից, հասկացել էր, թե ինչն էր կյանքում կարևոր: 

- Չեմ կարող պատկերացնել, թե ինչ ես զգում՝ վերջապես Սուրբ հողեր գալով: 

Նույնիսկ ինձ համար զգացմունքային է: 

- Սա միայն երազ չի… Սուրբ հողեր գալը, Փիթե՛ր: Այն նաև կապված է պապայի 

հետ: Ես շարունակ մտածում եմ նրա՝ որպես երեխա այստեղ գտնվելու մասին: Այն 

հիշողություններ է բերում: 

Փիթերը նավաքթից նայեց առջևում ընկած հովտին: Ափից կառչած ծառերի մի նեղ 

շարք էր երևում՝ հիմնականում փյունիկյան և կոկոսի արմավենիներ: Չոր տեղանք էր՝ 

զուրկ կանաչից, բացառությամբ չոր բլուրներին սփռված մի քանի դարչնագույն 

թփուտներից: Նույնիսկ ձմռանը կարելի էր զգալ զրահապատ նավից արձակվող մայր 

մտնող արևի ջերմությունը: 

Տահիվին նորզելանդացիներին յուրահատուկ անբռնազբոս վիճակով փոխել էր իր 

կոստյումը ծնկներին հասնող շորտով և կարճաթև կապույտ վերնաշապիկով, ինչպես և 

Աբրահամն էր արել՝ հագնելով կանաչ վերնաշապիկ և շագանակագույն շորտ: Բայց ոչ 

Փիթերը: Որքան էլ զարմանալի էր մեկի համար Արկտիկայից, նա ուրախ էր մնալու իր 

նորաձև երկեզրանի բարակ գծերով կոստյումով: Նա մի փոքր անհարմար ու ճնշող էր 

զգում օձիքի շրջանում, բայց այստեղ ավելի սառն էր, քան Կոնգոյում և Բրազիլիայում, և 

նրան դուր էր գալիս «մտավորականի» տպավորություն թողնելը: 

Նդայան թույլ տվեց իրեն երազել Սուրբ Ծննդյան մասին, որ ընդամենը երկու շաբաթից 

էր: Նա երբեք խիստ հավատացյալ չէր եղել, բայց Աբրահամը հաճախ էր խոսում իր 

քրիստոնյա հավատքի մասին: Այժմ, երբ նա դիտում էր արևմուտքում՝ մթնող բլուրների 

հետևում, արևի վերջին ճառագայթների անհետանալուն, նա կարող էր տեսնել 

արևամուտի վարդագույն երանգների հետևից հայտնված պայծառ աստղը: 

- Նայե՛ք…, - մատնանշելով աստղին՝ ասաց Նդայան Թագուհուն ու Փիթերին, և 

նրանք վեր նայեցին: 

- Դա Վեներան է՝ սիրո աստվածուհին, - ասաց Ջեքը՝ գուշակելով, թե ինչ էր 

մտածում Նդայան: 

- Մեզ համար դա հատուկ նշան է, - ասաց Աբրահամը և ժպտալով բռնեց իր կնոջ 

ձեռքը: 

Ջեքին մի պահ թվաց, որ Աբրահամը խոսում է դեպի Նդայան ունեցած իր ջերմության 

մասին. միգուցե մասնակի, բայց ոչ հիրավի: Նա նկատի ուներ իր հավատը և Նդայայի 

անցյալը, որ սովորել էր քրիստոնեական առաքելությունում:  

Նդայան սկսեց մի գեղեցիկ երգ երգել: Մեկ դարվա հնության «Օհ, Հոլի նայթ» 

ֆրանսիական Սուրբ ծննդյան տոնական երգը յուրաքանչյուրին վերջին ժամանակների 

ծանր հիշողություններից տարավ հեռու՝ դեպի ավելի հաճելի, տոնական մտքերը: Նա 

http://www.youtube.com/watch?v=JSJE7yA-3zc
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ֆրանսերենով էր երգում, բայց յուրաքանչյուր ոք ծանոթ էր երգի նշանակությանը և 

հատուկ վայրին, որ եկել էին: 

Մուսոլինիի սրընթաց պարտության հետ Հիլենքոթերը զգաց, որ հաջորդ առավոտյան 

կարող էր միանալ «Ծագման առաքելությանը»: ԱՄՆՆ Յունայթիդ Սթեյթսից ուղղաթիռով 

Աքաբա թռչելը երկար ժամանակ չպահանջեց, և «մսաղացը», փոշի վեր բարձրացնելով, 

ճամբարից ոչ հեռու վայրէջք կատարեց: 

Մեկ օր հանգստանալուց հետո խումբը սկսեց «Ծագման առաքելության» առանցքային 

փուլը՝ մի առանձնահատուկ բանի հետաքննությունն ամբողջ մարդկության պատմության 

ընթացքում, մի բանի, որ կարող էր փոխել այն, թե ինչպես էին մարդիկ իրենք իրենց 

տեսնում: Մինչև այժմ ամեն ինչ տեսական և լաբորատոր փորձարկումների մասին էր 

եղել: 

Պաշտոնական ներկայացուցիչները գիտական վարկածի հաջողության կամ 

ձախողման վկաներն էին: Սկսած դեռ վաղ կառավարություններից՝ առաջնորդները միշտ 

էլ փորձել են ստով և քարոզչությամբ ազդել ազգերի վրա, ուստի բացակայում էր 

վստահությունը քաղաքական գործիչների նկատմամբ: Բացի այդ, միշտ էլ կլինեն մարդիկ, 

որ չեն հավատա ճշմարտությանը, կամ ովքեր տեսնում են միայն իրենց ճշմարտությունը: 

Այդ ամենը Տահիվիին թվում էր ճշմարտության մի կտրուկ բլուր բարձրանալու համար: 

Բացի առջևում սպասվող դժվարություններին, նա և մյուս պաշտոնական 

ներկայացուցիչները՝ Ջեքը, Ջհարնան, Չերչիլը և Հիլենքոթերը, բոլորն էլ հետաքրքրված 

էին, թե ինչ հանգուցալուծում կլիներ՝ ծրագիրը կա՛մ ապացուցվեր, կա՛մ էլ կհերքվեր: 

Աքաբայի ծոցն Աֆրիկայի Մեծ իջվածքի շարունակությունն էր՝ Երկրի մակերևույթի 

ճեղքվածքի մի մասը, որ անցնում էր Մեռյալ ծովի միջով, Հորդանան գետի հովտի 

երկայնքով դեպի Գալիլեյան ծովը Սուրբ հողերում: Թեթև զրահավորված մեքենաներն ու 

բեռնատարներն Աքաբայից անշեղորեն շարժվեցին հնագույն «Արքայական 

ճանապարհով»: Թագուհին գիտեր, որ այս փոշոտ ճանապարհն առևտրային երթուղի էր 

եղել խնկի և համեմունքների համար հարավային Արաբիայից, ինչպես նաև 

ուխտագնացության ճանապարհ Սուրբ հողերի այցելուների համար: Նա շատ էր 

ցանկանում տեսնել Վադի Ռամ կոչվող տպավորիչ կարմիր ավազաքարե լեռներն ու 

անապատե ձորերն արևելքում՝ վկա լինելու կարմիր և նարնջագույն անապատե 

բնապատկերներին և հնագույն ժայռապատկերներին, բայց սա զբոսաշրջիկություն չէր: 

Չնայած քսանին մոտ ջերմաստիճանով ձմեռային եղանակին, զրահապատ 

մեքենաների ներսում տոթ էր: Դա չափազանց էր բրիտանացի տարեց առաջնորդի 

համար, և Չերչիլը որոշեց հրաժարվել զրահապատ պաշտպանությունից՝ զորքերի հետ 

նստելով բեռնատար, զարմացնելով ու զվարճացնելով նրանց: Զինվորների երկու դասակ՝ 

մեկը բաղկացած ԱՄՆՆ Կանբերրայի նավաստիներից և երկրորդը՝ ավստրալիացի 

զինվորների դասակը Սիդնեյից, անվտանգություն էին ապահովում խմբի համար, իսկ 

ծանր հածանավը սպասում էր Աքաբայում: 
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- Մի՛ մտահոգվեք տղաներ, - հայտարարեց Չերչիլը՝ ծխելով իր սիգարը, երբ 

բեռնատարը թեքվեց փոշոտ ճանապարհի վրա: - Այժմ մոտիկից կարող եք հոգ տանել իմ 

մասին: 

Ավստրալիացի զինվորները չգիտեին ինչպես վարվել իրենց հետ ուևորությունը կիսող 

վարչապետի հետ, բայց դա հուսադրող էր: 

- Սիգար ցանկանո՞ւմ եք, - հարցրեց Չերչիլը: 

Վարչապետի դիմաց նստած քառակուսի կզակով խոշոր ավագ սերժանտը 

պատասխանեց խիստ ժպիտով. 

- Ո՛չ, շնորհակալություն, պարո՛ն: Դա վատ է իմ առողջության համար, - նա նայեց 

շուրջը իր ջոկատին՝ ասես պատասխանելով բոլորի փոխարեն: - Դա վատ է մեր բոլորի 

առողջության համար… 

- Որդի՛ս, սա իմ երրորդ համաշխարհային պատերազմն է, և ես յոթանասունյոթ 

տարեկան եմ: Կարծում եմ՝ այս սիգարն իմ վերջը չի դնի դեռ: 

Զինվորները ծիծաղեցին, բայց ոչ ոք չէր պատրաստվում ծխել իրենց ավագ սերժանտի 

մոտ, որպեսզի հաջորդ առավոտյան հանկարծ ստիպված չլինեն մի քանի վարժություն 

ավել անել: 

- ԱՆԶԶԿ-ներն «համառ սրիկաներ» են, հը՞, - ասաց Չերչիլը լայն ժպիտով: 

- Թուրքերն ու ճապոնացիներն իրենց վրա զգացին դա, պարո՛ն: 

Մյուս զինվորներն ի համաձայնություն գլխով արեցին: 

- Դե, ես ուրախ եմ, որ ինձ համառ սրիկաներ են հոգ տանում… 

Սկզբում նրանք չէին տեսնում ավազաքարե լեռների մեջ, ռազմավարական դիրքում, 

առևտրային ճանապարհների խաչմերուկում թաքնված «Վարդերի քաղաքը»: Առաջին 

տպավորությունը ստանալու ակնկալումով յուրաքանչյուր ոք դուրս էր նայում մեքենայից: 

- Օո՜ւ: 

Թագուհին այնքան ոգևորված էր, որ գլուխը հարվածեց, երբ վեր կացավ տեսնելու 

Քրիստոսի ժամանակներից առաջ ժայռից քանդակված հայտնի նաբատեական քաղաքը: 

Փիթերը ծիծաղեց, քանզի գիտեր, որ նա իրոք չէր վնասվել, և քորում էր գլուխը ամաչկոտ 

ժպիտով: 

- Գեղեցիկ կապտուկ կլինի, – կատակեց Փիթերը: Թագուհին մատը թափ տվեց նրա 

վրա՝ ձևացնելով, թե նախատում է նրան: 

Նեղ կիրճը բավականաչափ բացվեց՝ տեսնելու համար մուտքը դեպի ավելի քան 20 

մետր բարձրությամբ «Գանձարան» կոչվող հրաշալիքը, որ արհեստական քարանձավի 

նման պեղվել էր վարդագույն ժայռից: Նա հիացավ կառույցների եգիպտական և 

հունահռոմեական ազդեցություններով՝ սյուներով, քիվերով ու ճակատաքարերով: 

Ձևավորումը կատարյալ էր թվում, և միաժամանակ զարմանալի էր, որ այն անտեղի չէր 

բնական կիրճերում և լեռներում: Ինչ-որ կերպ ամեն ինչ ճիշտ էր թվում:  

 Թագուհին հմայվեց իր տեսածով:  
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«Իսկապես հնում ապրած մարդիկ գլուխգործոց են ստեղծել»: 

Անսպասելիորեն նրա գլխացավն անցավ, և նա դուրս թռավ մեքենայից ու 

խանդավառված վազեց դեպի կառույցի ճակատը: Նա պատկերացրեց այդտեղ 

հանգստացող ուխտերի, ձիերի և ջորիների քարավանները, որտեղ հնում թե՛ 

կենդանիները, թե՛ մարդիկ կարող էին թարմացնել իրենց Պետրայի սառը լեռնային ջրով, 

որ կայուն ծորում էր թաքնված ստորգետնյա ջրամբարից: Խումբը գիշերն այդտեղ 

անցկացրեց: 

Զարմանալի լռռություն էր անապատի մթության մեջ: Ջեքը նկատեց կարմիր սարիով 

Ջհարնային, որ միայնակ նստած էր հիմնական ճամբարի խարույկից ոչ հեռու: 

- Գեղեցիկ է, չէ՞, - հարցրեց նա՝ նայելով երկնքին: 

Ջհարնան բացեց աչքերը: 

- Օ՜հ, ներողություն, չէի տեսել, որ խորհրդածում ես, - ասաց Ջեքը մի փոքր 

շփոթված: 

- Ոչինչ, խնդրում եմ մի անհանգստացիր, - հավաստիացրեց նրան Ջհարնան: 

Երբ Ջեքի աչքերը սովորեցին մթությանը, պարզ երկնքում բացահայտված աստղերի ու 

լուսնի ցուցադրությունն այն լուսավորությունն էր, որի կարիքը նա ուներ: Նուրբ Ծիր 

կաթինը կամար էր կապել վերևում, ինչպես արաբ կանանց կրած շղարշը: Դա հիշեցրեց 

Ջեքին Աքաբայում տեսած կանանց: Նրանց շղարշներն ընդգծում էին սևաներկի նման 

գեղեցիկ շեշտ տվող մուգ սուրմայով խորհրդավոր աչքերը: Հետո նա նկատեց, որ 

Ջհարնայի աչքերը և երկար մուգ թերթերունքները նույն ձևն ունեին և շատ գեղեցիկ էին: 

- Հաճախ չէ, որ կարող ես այսքան շատ աստղեր տեսնել… Օրիոնը պայծառ կարմիր 

աստղով համաստեղությունն է, ա՜յ այնտեղ: Կարո՞ղ ես տեսնել՝ մի գծով շարված երեք 

աստղերը: Դա նրա գոտին է: 

- Դու շատ բան գիտես աստղագիտության մասին: 

Ջհարնան նայեց ծովային սպիտակ համազգեստով և գեղեցիկ կազմվածքով Ջեքին, որ 

նույնիսկ մթության մեջ էր ակներև: Ինչ-որ հետաքրքիր բան կար Ավստրալիայի նման 

երիտասարդ երկրի ներկայացուցչի մեջ: 

- Ջհարնա՛, դա պարզապես նավարկություն սովորելու մի մասն է… չենք կարող 

նավարկել, եթե չգիտենք, թե ուր ենք գնում: 

Հաջորդ առավոտյան Հիլենքոթերն արթնացել էր բոլորից վաղ՝ նախապատրաստվելով 

իր խմբի ճամփորդությանը: Նա նույնպես հրաժարվել էր իր պաշտոնական մոխրագույն 

կոստյումից ավելի հարմարավետ հագուստի՝ շորտի և դարչնագույն ռազմական 

վերնաշապիկի օգտին, որ ավստրալիացի զինվորներն էին տվել նրան ցամաքով 

ճամփորդելու համար: 

- Առավոտ, Ջե՛ք: 

- Բարի օր, Ռոսքոո՛ւ, պատրա՞ստ ես գնալու: Հիսո՜ւս իմ, հիանալի տեսք ունես 

ավստրալիական խակիի մեջ, ընկե՛րս: 
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- Ստիպված եմ… այս վայրը հարմար չի պաշտոնական հագուստի համար, և 

զինվորներն էլ խոսում են, համոզված եմ: Նրանք բավականին բարի էին՝ սա ինձ տալով… 

- Ա՜յ քեզ բան, Ռոսքոո՛ւ, այս ինչե՞ր են, - մի ձայն միջամտեց: 

Հիլենքոթերը շրջվելով՝ տեսավ մոտեցող Տահիվիին, որ մատնանշում էր իր սպիտակ 

ոտքերին: 

- Սրանք տարիներով թաքցված են եղել, Ջո՛րջ: Բոլորը չէ, որ քեզ նման հին մարզիկ 

են: 

- Ավելի լավ է աղջիկներին ցույց չտաս: Նրանք կարող է աղաղակելով կփախչեն, - 

կատակեց Ջեքը: - Ամեն դեպքում, ինչպե՞ս է անցնում նախապատրաստումը: 

- Մենք կարծում ենք՝ ավազի վրայով գնալը դանդաղ կընթանա… միգուցե ութ 

ժամվա ճանապարհ լինի: 

Թագուհին մոտեցավ վրանների կողմից՝ մի փոքր գզգզված տեսք ունենալով իր երկար 

խառնված մազերով, որ մատնում էին ոչ այնքան էլ հարմարավետ գիշեր ունենալը: 

Փիթերն այնքան էլ հեռու չէր նրանից, բայց զբաղված էր բեռնատարներում պահվող 

կոնտեյներների միջից ջուր խմելով՝ ակնհայտ կլկլացող ձայն հանելով: Գրեթե ինքնաբուխ 

պատասխանով Թագուհին լիզեց իր շուրթերը: Դրանք չոր էին և ճաքճքած չոր 

միջավայրում: 

- Բարի առավոտ Թագուհի, ինչպե՞ս քնեցիր: 

- Դե ոչ այնպես վատ, ինչպես գուլագում, - կատակեց նա: Չնայած անհարմար 

քնելուց գանգրացած մազերին, Ջեքը մտածեց, որ Թագուհին գրավիչ տեսք ուներ՝ 

բարձրահասակ, ընդգծված կազմվածքով, որ հակասում էր նրա երեսունութ տարիներին, 

և նրա հմայիչ աչքերին: 

- Դա պիտի որ սարսափելի փորձ լիներ: Դուք շատ խիզախ կին եք, - ընդգծեց 

Հիլենքոթերը: 

Թագուհու այտերը կարմրեցին, ինչպես սովորաբար, երբ նրան հաճոյախոսում էին: 

- Շնորհակալություն… Լսել եմ հնագույն ճանապարհն եք ընտրել…, 

պատմաբաններն այն «Խնկի ճանապարհ» են անվանում… դեպի Գազա՞: 

- Այո՛, մենք մի փոքր կարգավորելու գործ ունենք: 

- Այնպես կուզեի տեսնել հին Նեգև անապատը Խնկի ճանապարհին: 

- Դա ինձ չի զարմացնում, քանի որ Դուք հնագետ եք, Թագուհի՛, բայց ներքին 

երթուղին, որով պաշտոնյաներն են գնալու, ավելի ապահով է: Համոզված եմ՝ այդ 

երթուղու երկայնքով էլ շատ հետաքրքիր բաներ կլինեն տեսնելու: 

Այդ պահին հայտնվեց Աբրահամը, ինչպես միշտ անթերի հագնված՝ ճեփ ճերմակ 

գործնական վերնաշապիկ և սև տաբատ:  

- Հիսո՜ւս իմ, Աբրահա՛մ, ինչպե՞ս կարող ես նման տեսք ունենալ վրանում քնելուց 

հետո, - կատակեց Ջեքը: 
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- Սրանք շքեղ վրաններ են, ծովակա՛լ, - հակադարձեց Աբրահամը: - Դու պետք է 

տեսնեիր, թե ինչի մեջ էինք մենք քնում Յելոունայֆի ոսկու հանքերում: 

Իրականում Հիլենքոթերից խորդուբորդ տեղանքով վարելու համար տասը ժամ 

պահանջվեց: Յուրաքանչյուր քար ու քռա ասես միտումնավոր տեղադրված լիներ 

առավելագույն անհարմարություն առաջացնելու համար՝ մինչև նրա առաջին դասակն 

առջևում ընկած չոր բնապատկերում մետաղական փայլ նկատեց: Վեց 

Սուփերֆորթրեսներն ընկած էին այնտեղ, որտեղ սահելով կանգ էին առել: Բացի ավազով 

ծածկված թևերի և ֆյուզելյաժի մասերից, դրանք դեռևս փայլուն էին, ինչպես իրենց վերջին 

առաքելությանը գնալիս: 

Նավաստիները բավականին լուսանկարեցին, թեև ցանկացած զգայուն սարքավորում 

Մոնթգոմերին վաղուց հեռացրել էր: Նրանք զգուշությամբ պայթուցիկներ տեղադրեցին 

յուրաքանչյուր ֆյուզելյաժի ներսում և դրսում, և մեկ անջատիչի պտույտով Հիլենքոթերը 

ոչնչացրեց օդանավերը: Տխուր էր հայտնի օդանավերի մասնատվելը դիտելը՝ քարքարոտ 

անապատի երկայնքով հարյուր մետրի վրա ալյումինե և ապակյա կտորներ սփռելով, բայց 

դա պատերազմի ժամանակ անհրաժեշտություն էր, որ հանկարծ ցանկացած առաջադեմ 

նախագիծ չընկներ սխալ ձեռքեր: Գիտությունն էր հաղթելու պատերազմը, բայց դա հարց 

էր, թե ում գիտությունը: 

Ջեքն ավստրալիացի զինվորների դասակի հետ «Ծագման առաքելությանն» ուղեկցեց 

Թագավորի ճանապարհով վեր դեպի Մեռյալ ծով: Ճաշին մոտ նրանք Երկրի ամենացածր 

վայրում էին, որ ավելի քան չորս հարյուր մետր ցածր էր ծովի մակարդակից: Նդայան 

կարող էր տեսնել հեռվում տարածված նեղ աղի լիճը՝ պարուրված քամուց փչվող աղով: 

Քամին երբեմն փչում էր ջրի ալիքի մեջ պարունակվող աղի որոշ մասը, այնպես որ նա 

կարող էր զգալ իր դեմքին բախվող փոքրիկ օդային բյուրեղները: Ափի երկարությամբ 

կային մեծ սպիտակ պինդ աղի լանջեր, որ վեր էին խոյացել, ինչպես Փիթերի տեսած 

լողացող սառույցները Արկտիկայում: Ձմեռային ջերմաստիճանը հաճելիորեն ջերմ էր: 

Չնայած հյուսիսից փչող սառը քամուն, նրա վերնաշապիկը ջուր էր դառել քրտինքից: 

Երուսաղեմի բրիտանական զորքերը դիմավորեցին խմբին՝ նրանց առաջնորդելու 

համար: Թագուհին նայեց արևմուտքում Մեռյալ ծովին նայող կտրուկ լանջով և հարթ 

գագաթով բլրին: 

- Դա Մասադան է, Ջհարնա՛: 

- Ի՞նչ է դա, Թագուհի՛: 

- Օ՜հ, ես կարդացել եմ դրա մասին, - միջամտեց Նդայան: - Սա այն վայրն է, որտեղ 

մոտ հազար հրեա ֆանատիկոսներ են դիմակայել հռոմեացիներին, իսկ հետո 

զանգվածային ինքնասպանություն գործել: 

- Ճի՛շտ է, Նդայա, լավ էլ հիշում ես պատմությունը: 
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Թագուհին գիտեր՝ Մասադան շատ գաղտնիքներ ուներ: Նա ցանկանում էր 

ուսումնասիրել նման վայրը, որտեղ ամեն ինչ արձագանքվում էր պատմության հետ, բայց 

նա միայն մի քանի հին քարե կառույցներ էր տեսնում բլրի գագաթին, ուրիշ ոչինչ: 

«Ի՞նչ պատմություններ կարող են պատմել ինձ ոգիները»: 

Թեև Մասադան մնաց հետևում, Թագուհին անհամբեր սպասում էր աշխարհի 

ամենահին շարունակաբար բնակեցված քաղաքը՝ Երիքովը տեսնելուն, նույնիսկ եթե 

կարճատև, երբ կեսօրին անցնեին կողքով: 

- Հաջորդ կանգառը ես ուսումնասիրել եմ Լոմոնոսովի համալսարանում… նրանք 

Երիքովը կոչում էին «Արմավենիների քաղաք», և մարդիկ ապրել են այնտեղ ամենաքիչը 

տասնմեկ դար: 

- Հիասքանչ է, Թագուհի՛: Այնպես կուզեի ապրած լինեի այդ ժամանակ՝ տեսնելու, թե 

ինչպիսին էր նրանց կյանքը: Դա հետաքրքիր կլիներ մարդաբանության տեսանկյունից…, 

- ասաց Փիթերը: 

- Աստվածաշնչում շատ հիշատակումներ կան Երիքովի մասին: Դժվար է 

հավատալը, որ մենք իսկապես այստեղ ենք, - ոգևորվեց Աբրահամը: 

Երբ խումբը թեյում էր Երիքովում, Թագուհին մատնացույց արեց հողեղեն բլրի վրա, որ 

ըստ նրա համալսարանական ուսումնասիրությունների, Հերովդես Մեծի պալատն էր 

եղել՝ կառուցված Կլեոպատրայի ժամանակներում: Դա, իհարկե, պարզապես 

ենթադրություն էր: Բայց Երուսաղեմին մոտենալով՝ ճամփորդության պատմական 

ասպեկտները հետին պլան էին մղվում Թագուհու համար: 

Մոր մեդալիոնից հոր պատկերն ավելի հաճախ էր հայտնվում նրա երազներում և 

նույնիսկ արթմնի: Թեև կարոտում էր Լիլիթին ամեն օր, այս զգացմունքները հոր 

նկատմամբ, որին չէր ճանաչել, ուժեղ էին: Նա զգում էր նրա ներկայությունը, և մեկ այլ 

բան: Նա գիտեր այս ճանապարհը, թեև երբեք չէր եղել Սուրբ հողերում: Քանի որ դա իր 

զգայական ընկալման մասնիկն էր, նա զգացմունքներն իր մեջ պահեց, նույնիսկ Փիթերից: 

Թագուհին վախենում էր, որ դրանք ուղղակի տեսիլքներ էին, կարևոր ոչինչ: Կամ էլ, 

միգուցե, նա խելագարվում էր… 

Աբրահամն իսրայելցիներին Եգիպտոսի ստրկությունից դեպի Երիքով առաջնորդող 

Հիսուս Նավինի մասին աստվածաշնչյան պատմություններ էր վերհիշում: Մոտ մեկ լիտր 

ջուր խմելուց հետո Փիթերն ուղղակի պառկել էր հովին հանգստանալու: Տասնհինգ 

աստիճանից ավել չէր, բայց հողն այնքան չոր էր, և ճանապարհն էլ փոշոտ արահետ էր, որ 

Փիթերին թվում էր, թե նա անընդհատ ծարավ: 

Ջհարնայի համար դա հետաքրքրությունը գրգռող ճանապարհորդություն էր: Նրան 

տեղեկացրել էին «Ծագման առաքելության» մասին, բայց դեռևս դժվար էր 

պատկերացնելը: Գիտությունը մի բան էր, իսկ թաքցրած գանձ գտնելն՝ այլ: Սակայն գալով 

հնագույն գաղտնիքներով լեցուն երկրից՝ նա լայնամիտ էր այն մասին, ինչ կարող էին 

բացահայտել: 
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Երիքովից Հիսուսի անցած հնագույն ճանապարհը բարձրանում էր դեպի Երուսաղեմի 

Սուրբ քաղաքը: Նրանք հոգնած էին, և Աբրահամի բարի սամարացու մասին առակի 

մեկնաբանությունը զրահապատ մեքենայով ճամփորդող խմբի բոլոր անդամների կողմից 

անտեսվեց. բոլորի, բայց ոչ Նդայայի: Նրա աչքերը պայծառացան, երբ նա հիշեց քույր 

Մարիային այդ պատմությունը պատմելիս՝ բարի սամարացու մասին, որ այս նույն 

ճանապարհին օգնել էր մյուսների կողմից արհամարհված  վիրավոր մարդուն: Ուղերձի 

նշանակությունը գնահատելը նրա զգայուն բնույթի մեջ էր: Սարսափները, որոնց նա վկա 

էր դարձել Եվրոպայում, պարզապես ամրապնդեցին այդ տեսանկյունը: 

- Եվ ահա, Աբրահա՛մ, թե ինչու եմ ես քեզ սիրում, - ասաց Նդայան: Մյուսները 

հազիվ բացեցին իրենց աչքերը թմբիրից՝ մասնակի ականատես դառնալով Նդայայի 

հախուռն գրկխառնոցին իր ամուսնուն:  

- Մենք տեղում ենք, տիկնա՛յք և պարոնա՛յք, - հայտարարեց Ջեքը: 

- Փա՛ռք աստծո, մեջքս սպանում է ինձ, - ասաց Տահիվին: 

Չերչիլը ձևացրեց, թե չի կարեկցում: 

- Ես երջանիկ կլինեի, եթե դա միայն մեջքս լիներ: Ծեր մարդը չի կարող լոգարանից 

այն կողմ ճամփորդել, գիտե՛ք: 

Մթնշաղ էր: Հոգնած ճամփորդները կարող էին տեսնել Երուսաղեմի լույսերը և 

Ձիթենյաց լեռան խավարոտ ուրվագիծը: Ինչպես նրա անունն էր առաջարկում, բլուրը 

նախկինում պատված էր եղել ձիթենիերով: Երկու հազար տարի այն գրեթե ծառազուրկ էր 

եղել, երբ հռոմեացիները քաղաքի պաշարման ընթացքում կտրել էին բոլոր ձիթենիները: 

Նդայան իր աստվածաշնչյան ուսումնասիրությունից հիշեց, որ այս կռվախնձոր 

հանդիսացող քաղաքը շատ սպիներ էր կրում, ինչպես նաև ականատես էր եղել 

բազմաթիվ հատուկ պահերի, որ թե՛ կրոնական, թե՛ պատմական նշանակություն էին 

ունեցել: 

Մարդկային պատմության մեջ ամենախորիմաստ գաղտնիքը բացահայտելուց ավելի 

քիչ, քան մեկ տարի հետո, «Ծագման առաքելությունը» և ուղեկցող անձինք կանգնած էին 

Երուսաղեմում՝ նայելով Թագուհուն: Ջհարնան զգում էր անհանգստությունից արագացող 

իր սրտի բաբախումը: Նա մի փոքր ցավում էր Թագուհու համար՝ մտահոգված, որ ջանքը 

կարող էր զուր լինել: Պահը եկել էր. այնքան շատ ակնկալիք կար: 

Թագուհու վերևում Արևմտյան պատն էր՝ մեծ ուղղանկյունաձև կտրած ժայռերի մի 

զանգվածային կառուցվածք, որ բարձրանում էր ավելի քան քսան մետր, և կազմում էր 

հայտնի Տաճարային լեռան մի մասը: Դա Երկրորդ տաճարի վերջին մնացորդն էր, որ 

փոխարինել էր Սողոմոն թագավորի տաճարին Նաբուգոդոնոսոր II-ի կողմից այն 

ավերվելուց հետո: Նա համալսարանում ուսումնասիրել էր Տաճարային լեռը, այնպես որ 

գիտեր, որ Հերովդես Մեծն ավելի ուշ տաճար էր կառուցել այդտեղ, և ապա, իր հերթին, 

յոթերորդ դարում ոսկեպատ Ժայռի գմբեթ մզկիթն էր կառուցվել, որ պայծառ արևի տակ 

շողշողում էր նրա գլխավերևում: 
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Ջեքը կարծես կորած լիներ չոր հողի վրա և չգիտեր ինչ ասեր այս անհարմար պահին, 

երբ ոչ ոք չէր խոսում: 

- Շոգ ճամփորդությունից հետո գարեջուրը լավ կլիներ: 

Հիլենքոթերը, որ նորից իր սովորական կոստյումն էր հագել, ժպտաց, իսկ Տահիվիի 

կրծքավանդակը ցնցվեց ծիծաղից: Թեթև պահն այն թարմացումն էր, որ անհրաժեշտ էր 

լարվածությունը կոտրելու համար: 

Փիթերը, Նդայան և Աբրահամը կանգնած էին միասին՝ մտահոգված Թագուհու համար: 

Բոլորն այս պահի համար այնքան երկար ճանապարհ էին անցել:  

- Գնա՛, թանկագի՛նս, - հորդորեց Չերչիլը Թագուհուն, - ցույց տուր մեզ այն, ինչ 

գիտես: 

Որպես փորձառու հնագետ, Թագուհին հասկացել էր, որ Նյու Յորքում տեսած 

տեսլականը՝ հակամարտության ձայները հնագույն ժամանակներից և թաքնված փոշոտ, 

գաղտնի վայրի հոտը, որտեղ ոչ ոք չէր կարող գտնել գանձը: Ոչ ոք, բացի այն թաքցնող 

անձից: 

«Արդյո՞ք գանձն իրական է, թե պարզապես պատրանք էր: Ինչո՞ւ եմ ես ընտրվել սա 

իրականացնելու համար»: 

Նրանց միացյալ փորձը վստահեցրել էր պրոֆեսոր Փիթեր Քափիկին և դոկտոր Նդայա 

Մուսասային, որ ինչ-որ բան կար Թագուհու պարզ նկարագրության մանրամասների մեջ, 

որոնք արտահայտում էին ճշմարտությունը, սակայն Հիլենքոթերն ավելի շոշափելի 

ապացույցի կարիքն ուներ: ԿՀՎ-ն չէր պատրաստվում դառնալու ոգիներին հետապնդող 

անվերջ ծաղրանքի առարկա, եթե նա կարող էր դրան օգնել. առնվազն դա այն 

տպավորությունն էր, որ նա ցանկանում էր թողնել: Թագուհին այստեղ էր կա՛մ 

ապացուցելու նրա միտքը, կա՛մ բոլորի ջանքերն ապարդյուն էին: Թագուհին նյարդային 

էր լարվածությունից, բայց նա համոզված էր իր տեսլականում: 

- Տղանե՛ր, եկեք գործի անցնենք, - հրամայեց Հիլենքոթերը: 

Մյուս խմբի ավստրալիացի զինվորները միացել էին նրան ուղեկցող նավաստիներին. 

նրանք քրտնաջանորեն մի կողմ էին տեղափոխում Արևմտյան պատի գաղտնի թունելն 

արգելափակող քարերը: Նույնիսկ ինքնաշեն վերամբարձիչ կռունկի, մի քանի 

բեռնատարների և զրահապատ մեքենայի օգնությամբ թունելի մուտքը պահպանող ծանր 

քարերը հեշտությամբ չէին զիջելու, քանի որ մեծերից մի քանիսը կշռում էին մոտ հինգ 

հարյուր տոննա: Դեռ տասնիններորդ դարից ի վեր հնագետները գիտեին Տաճարային 

լեռան հնարավոր թունելների մասին, սակայն նրանք երբեք չէր հաջողվել գտնել 

փաստացի մուտքը՝ մինչ այժմ: Թագուհին արդեն գիտեր, թե ինչ էր գտնվում 

զանգվածային կերտված ժայռերի հետևում, բայց նա չգիտեր, թե ինչպես կարող էր տեսնել: 

Երբ ժամերով պեղումներից և կոպիտ ուժի կիրառումից հետո մուտքը 

վերջնականապես երևաց, այն ստիպեց պաշտոնյաներին բարձրաձայն հոգոց հանել: Դա 
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առաջին անգամն էր, որ Հիլենքոթերը մտածեց՝ միգուցե նա ներկա էր պատմության 

իրագործմանը, բայց մնաց անշարժ դեմքով, եթե հանկարծ ջանքն ապարդյուն լիներ: 

Թագուհին մտավ Պատի հետևում գտնվող հազարավոր տարիներով անտեսանելի 

եղած մութ տարածքը: Այն գորշ էր, իսկ փոշին էլ բնակություն էր հաստատել երկար 

ժամանակ առաջ մահացած հնագույն մարդկանց ոտնահետքերի վրա: Թունելն ինքը մոտ 

2.5 մետր էր լայնությամբ և մոտ այդքան էլ բարձրությամբ, քանդակված առաստաղով: 

Փորելն աշխատատար էր, քանի որ մի քանի տեղերում քարերն ընկել էին՝ 

արգելափակելով թունելը: Թագուհուն թվաց, թե նորից տասնյոթ տարկան է և փորում է 

Արենիի քարանձավում: Քրտինքը հոսում էր նրա  ղեկավարությամբ պեղումներին օգնող 

զինվորների ճակատից: Արևի պայծառ լույսն այժմ պարզապես մի խունացած շող էր 

թունելի վերջում՝ գրեթե ութ մետր հեռու: 

- Չեմ հասկանում… այստեղ ոչինչ չկա: Սա պարզապես պինդ ժայռ է, - փնթփնթաց 

զարմացած Ջեքը, քանի որ զինվորները չարչարվում էին մի վայրում, որտեղ միայն 

բնական ժայռ էր առջևում: 

Ջեքը, Չերչիլը և Տահիվին կանգնել էին մոտ տաս մետր հեռավորության վրա՝ 

Թագուհու և Փիթերի հետևում, բայց նույնիսկ լապտերների աղոտ լույսի տակ նրանք 

կարող էին տեսնել Հիլենքոթերի հուսահատ դեմքը: Նդայան կարեկցանքի մի սուր ցավ 

զգաց իր ընկերուհու համար, և թեթևակի անհարմար զգացում՝ նույնը նա զգացել էր, երբ 

Բրյուգեում Մարկը մի անգամ գինու բաժակ էր գցել ակումբում: 

«Դա պարզապես երա՞զ էր: Սարսափելի եմ զգում Թագուհու համար… և Փիթերի»: 

- Թագուհի՛, ի՞նչ ես մտածում, - հարցրեց Փիթերը: 

- Սա իմ տեսած վայրը չի: Եթե ես թաքցնեի ինչ-որ բան, չէի դնի նույնիսկ գաղտնի 

թունելում: Դարերի ընթացքում այստեղ գանձ որոնողներ են եղել… մենք նրանց 

թալանչիներ ենք կոչում: 

- Բայց սա չի կարող վերջը լինել: Մենք այնքան հեռու ենք եկել: 

- Մի՛ անհանգստացիր Նդայա՛, թույլ տուր հետ գնալ և ուսումնասիրել թունելը 

մոտիկից: Ես գիտեմ՝ այն այստեղ է: Ես զգում եմ դա: Հնագիտությունը կարող է դանդաղ 

ընթանալ… 

Հաջորդ մի քանի ժամը դժվար էր, բայց խումբը շարունակեց, մինչև Թագուհին զգաց, 

որ ճիշտ էր: Նա անձայն կանգնեց՝ նայելով սրբատաշ քարի եզակի կտորի եզրին: Դա 

անզեն աչքով տեսնելը գրեթե անհնար էր: 

- Ի՞նչ է դա, - հարցեց Աբրահամը: - Զինվորներին կանչե՞մ այն հեռացնեն:   

- Ո՛չ, եթե այդպես անենք, քարը կարող է ընկնել: Կարո՞ղ ես տեսնել: Այն կհանգեցնի 

վերևի քարի անկայունությանը: 

- Այդ դեպքում ինչո՞ւ է դա հետաքրքրել: 

- Տեսնո՞ւմ ես նշանը: Այնտեղ՝ աննշան, քարի անկյունում: Արամերեն է… Քրիստոսի 

լեզուն: Այն նշում է հետևում: 
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- Սիրելի՛ս, ես իսկապես չեմ հասկանում, - ասաց շփոթված տեսքով Փիթերը: 

Թունելի մյուս կողմում, բացի քարերից բաղկացած պատից, նրանց առջև ոչինչ չկար՝ 

ոչ մի նշան, ոչինչ յուրահատուկ անսովոր աչքին: 

- Հեռացրե՛ք, խնդրում եմ, - խնդրեց Թագուհին մոտակա զինվորներին՝ 

մատնանշելով անմիջապես նշված քարի դիմաց գտնվող պատին: Թագուհու սիրտը 

տրոփում էր այնպես բարձր, որ նա համոզված էր՝ իր հետևում կանգնած Փիթերը կարող 

էր լսել այն: Երբ զինվորները, առատապես քրտնելով կիրառված ջանքից, հեռացրին երկու 

քար, մի մեծ, դատարկ, մութ տարածք բացահայտվեց: Նրա լապտերի լույսը ծակեց 

մթությունը, երբ նա նայեց անցքից ներս: Այն փայլեց փոշով ծածկված տապանակի վրա: 

Բայց նույնիսկ տարիների այդ շղարշը չէր կարող թաքցնել տակը գտնվող հուր ոսկին: 

Թագուհին չկարողացավ զսպել իրեն. 

- Աստվա՜ծ իմ: 

Նրա առջև գտնվող երազն իրական էր: Յուրաքանչյուր մազ ցցվեց նրա մարմնին, իսկ 

մաշկը խուտուտ եկավ ցնցումից: Աբրահամը մի բարձրաձայն հոգոց հանեց: Դա 

մեծագույն գանձն էր՝ Սուրբ Սրբոցը, վայր, որ թաքցնում էր Տասը պատվիրանները 

պարունակող տապանաքարերը՝ Ուխտի տապանակը: 

- Անիծվե՛մ ես, - բացականչեց Հիլենքոթերը: - Ես երբեք չէի հավատա, եթե սեփական 

աչքերովս չտեսնեի: 

Չերչիլն այնքան ապշած էր, որ բառեր չէր գտնում արտահայտելու իր զարմանքը, իսկ 

Տահիվին միայն ժպտում էր: 

- Նդայա՛, դողում ես… քեզ լա՞վ ես զգում, - հարցրեց Թագուհին՝ նկատելով իր 

ընկերուհու զգայուն արձագանքը, երբ նա մատներըը սահեցրեց Տապանակի փոշոտ 

գագաթով և մնաց այնտեղ կանգնած: 

- Սա ուղղակի չափից շատ է… Ես սրա մասին չեմ էլ երազել: Օ՜հ, աստվա՛ծ իմ, քույր 

Մարիան կցանկանար այստեղ լինել: Եվ ամեն ինչ իրականություն դարձավ, քանի որ դու 

գիտեիր, թե որտեղ էր Տապանակը: 

- Առանց քեզ և Փիթերի ես այն չէի գտնի: Ձեր աշխատանքն օգնեց բացահայտել 

երազն իմ ներսում: Երազը գալիս էր իմ պապայի նախնիներից: 

- Դե, այսօր դու հերոս ես, Թագուհի՛: Դու փոխեցիր աշխարհը: 

Ժամերով մաքրելուց հետո Աբրահամը ծնկի իջավ աղոթելու, Նդայան նույնպես ծնկի 

իջավ իր ամուսնու կողքին: Ուշ էր, և բոլորն էլ հոգնած էին, բայց խումբը նկարվելու 

համար շարք կանգնեց Տապանակի առջև, և յուրաքանչյուր ոք ոգևորված խոսում էր: 

- Շնորհավորում եմ, սիրելի՛ս, դու այսօր հատուկ բան արեցիր, - ասաց Փիթերը 

հպարտությամբ: 

- Իմ մայր Ռոուզը ցնցված կլիներ: Ափսոս նա բավականին երկար չապրեց՝ տեսնելու 

համար այս հատուկ պահը, - ասաց Ջեքը: 

Ջհարնան ժպտաց: 
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- Դու զգայուն մարդ ես, ծովակալ Ջեք Թոմփսոն: 

 

Ուխտի տապանակը 
 

Մարդկության պատմության մեջ մեկ մեծագույն բացահայտումը քողազերծեց 

մարդկային ցեղի ամենամեծ գանձը, և դրանով լուսավորեց մարդկայնությունը իր 

հնագույն ժամանակներից ի վեր: Նորությունն արագորեն տարածվեց: Հիլենքոթերը 

նկարագրեց Վաշինգտոն Դի Սիում գտնվող Թրումենին այն, ինչին հենց նոր վկա էր 

դարձել, թեև նրա գլխավոր հրամանատարը դժվարանում էր հավատալ նրան: Ջեքը 

կարողացավ հաղորդագրություն ուղարկել Չիֆլիին՝ օգտագործելով իր ռազմանավի 

կապը, իսկ Տահիվին ստիպված էր ապավինել Ավստրալիայի վարչապետի միջոցով Նոր 

Զելանդիա ուղարկվելիք հաղորդագրությանը: 

Հազարավոր մարդիկ եկան տեսնելու մեկ մետր բարձրությամբ և երեք մետր 

լայնությամբ ոչ այնքան մեծ գանձը՝ ներառյալ երկու երկար ձողերը, որ օգտագործվել էր 

այն տեղափոխելու համար: Ներսում երկու տապանաքարերն էին՝ Տաս պատվիրանների 

գրվածքով, որ ասում են տրվել էր Մովսեսին Սինայ լեռան վրա: Արդյոք այդպես էր եղել, 

թե ոչ, հավատքի հարց էր, բայց գոնե պատկերակն այժմ իրական էր աշխարհի մարդկանց 

համար: 

Թեև Ուխտի տապանակի կոնկրետ ծագումը, և թե ով էր պատրաստել այն, կորել էր 

ժամանակի մշուշի մեջ, որոշակին Ծագման բացահայտման հաստատումն էր: Այժմ նրանք 

գիտեին, որ մարդիկ իրենց մեջ գիտելիքի թելեր էին պահում՝ ժառանգական արահետ, որ 
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կարող էր բացահայտել մարդկության անցյալը: Թագուհու նախնիները մինչև փախչելն 

օգնել էին թաքցնել Ուխտի տապանակը, երբ նրանց հայրենակիցներն էլ հետ էին պահել 

բաբելոնացիների ներխուժումը: Դա դարերից եկող հիշողություն էր, որ Թագուհու 

նախնիները, ինչպես Արթուրը, կրել էին իրենց մեջ, մինչև ճշմարտության ժամանակը 

բացահայտվել էր: 

Սուրբ հողերի մարդիկ արթնացան՝ Ծագման փորձից հետո հասկանալով, որ 

մարդկությունը մեկ ընդհանուր ծագում ունի, անկախ նրանից, թե ինչ կրոնի են 

պատկանում: Որպես Սուրբ հողերի պաշտպաններ, բոլոր կրոնների և ազգությունների 

մարդիկ միավորվեցին՝ կանգնեցնելու Մուսոլինիի կողմից Երուսաղեմի վրա դաժան 

հարձակումը: Նրանց ընդհանուր տառապանքը դարձավ գիտակցության խորհրդանիշ, 

որն ընդգծեց մարդկության նրանց ընդհանուր ծագումը: Առաջին անգամ տեսնելով 

Տապանակը՝ փայլող պատկերակի առջև զսպված հոգոցներով խառնելով անցյալը՝ 

մարդիկ հասկացան մարդկային վարքագծի համար սահմանված հրահանգները:   

Մի արևային, բայց ձմեռային սառը օրով Աբրահամը Նդայայի, Փիթերի և Թագուհու 

հետ նստած Երուսաղեմին նայող Ձիթենյաց լեռան վրա՝ անդրադառնում էր 

տապանաքարերի փորագրություններին: 

- Ին՞չ եք կարծում, ինչո՞ւ է կայսրությունների վերելքն ու անկումն անցյալում 

այդքան շատ ցավ պատճառել մոլորակին: 

- Դա ակներև է, այնպես չէ՞: Արյան և արցունքների թափումը բռնի վերցնելու 

հողերը՝ հանուն եսի… դիմակավորված որպես հայրենասիրություն, - ասաց Նդայան: 

Փիթերը մրմնջաց ի համաձայնություն և ավելացրեց իր տեսանկյունը. 

- Քանի դեռ կայսրությունը վերելք է ապրում, առաջնորդները փորձում են 

արդարացնել արյան թափվելը, մինչև հաջորդ իշխանության խաղը: 

- Միայն թվում է մշտապես է… իշխանություն ցանկացող առաջնորդներ և նրանց 

արյունաքամ ու լացող մարդիկ…, - ասաց Թագուհին: - Ես տեսել եմ ճապոնացիների ու 

Հիտլերիի կողմից օգտագործվող ստալինյան գուլագը: Դա կենդանի դժոխք էր: 

- Թագուհի՛, իսկ ինչո՞ւ մարդիկ Ռուսաստանում չապստամբեցին կանգնեցնելու 

Ստալինի նման մարդկանց, - հարցրեց Աբրահամը: 

- Վա՛խը, յուրաքանչյուր ոք վախենում էր առաջնորդներից: Կոմունիստներին 

մարտահրավեր նետողներին Ստալինն ուղարկում էր գուլագ: 

- Սիբիրում, երբ ես տեղեկություն էի հավաքում, ինձ հանդիպած ռուսները լավ 

մարդիկ էին, սակայն, թվում էր, թե նրանք վախենում էին օտարերկրացիներից: Հետո ես 

նկատեցի, որ դաշնակիցների ներխուժումից և կանադացիների ու ամերիկացիների հետ 

ծանոթանալուց հետո նրանց վարքը փոխվեց, - նշեց Փիթերը: 

- Խորհրդային մարդկանց Կրեմլն ասել էր… զգուշանալ օտարներից: 
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- Այս հայրենասիրական խոսակցությունները նախատեսված են շեղելու մարդկանց 

նրանց առաջնորդների կողմից ստեղծված առօրյա խնդիրներից: Դա և վախը թույլ են 

տալիս Ստալինի նման բռնապետներին մնալ իշխանության ղեկին, - ասաց Փիթերը: 

- Ես ուրախ եմ, որ այս օրերին մենք ապրում ենք ավելի լուսավորված աշխարհում, - 

ասաց Նդայան: - Մեզ նայե՛ք, մենք երբեք միասին Տապանակը չէինք գտնի, եթե 

կասկածամիտ լինեինք մյուս մարդկանց նկատմամբ: 

Կանգնած Տաճարային լեռան մոտ հավաքված ամբոխի և մյուս պաշտոնյաների 

դիմաց՝ Չերչիլը հայտարարություն արեց, որ հեռարձակվեց ռադիոյով աշխարհի շուրջ. 

- Այսօր՝ դեկտեմբերի քսաներկուսին, ես խոսում եմ ձեր հետ Երուսաղեմի Սուրբ 

քաղաքից: Մենք բոլորս տառապել ենք Առանցքի երկրների ձեռքերում, և այժմ մենք 

խաղաղության հնարավորություն ունենք: Այստեղ՝ Բրիտանական Պաղեստինում, ես վկա 

դարձա Սուրբ ծննդյան հրաշքի: Այսօր մենք որոշում ենք կայացնում՝ այլևս երբե՛ք թույլ 

չտալ սրա նման կայսրությանը, որ մենք տեսանք, վեր բարձրանալ՝ ստրկացնելու իր 

ժողովրդին, և ճշմարտությունը պետք է մի՛շտ հասանելի լինի բոլորին: 

- Առաջիկա շաբաթների ընթացքում ես կոչ եմ անում գերմանացի ազգին լսել 

Տապանակի կրած ուղերձները և պահանջել վերջ դնելու այս անիմաստ պատերազմին: 

Հետո ես մտադիր եմ տուն գնալ՝ ազատագրելու Բրիտանիան և ես… ոչ, մե՛նք 

երախտապարտ ենք գիտնականների մի փոքր խմբին, որ բացահայտեցին Ուխտի 

տապանակը: Չնայած վերջին տասնամյակների հակամարտության սարսափներին, որ 

մենք այժմ գիտենք՝ ներառում է եվրոպացի հրեաների հոլոքոստը, այնպես որ նրանք չեն 

կարող այստեղ գտնվել տեսնելու այս հրաշքը, գիտնականները լուսավորեցին, թե ինչն է 

լավ և ընդհանուր մարդկության մեջ: 

- Այս լույսի ներքո, Բրիտանական վտարանդի կառավարությունը վճռել է, որ 

Բրիտանական Պաղեստինը կլինի անկախ երկիր իր մարդկանց համար՝ անկախ 

ռասայից, կրոնից կամ դավանանքից, քանի որ նրանք բոլորն էլ միասին պաշտպանել են 

այս հողը չարիքից: 

- Մենք նաև որոշել ենք համաձայնել Հրեական ազգային հիմնադրամի առաջարկին՝ 

կանգնեցնել հուշարձան նացիստների կողմից սպանված միլիոնավոր հրաների 

հիշատակին: Այն կկոչվի «Յադ Վաշեմ» և կտեղակայվի Երուսաղեմի Հերցլ լեռան 

արևմտյան լանջին: Ես վշտացած եմ հայտնելու, որ եվրոպական հրեաների համայնքից 

շատ քչերն են ողջ մնացել Սուրբ հող վերադառնալու համար, բայց մենք չենք կարող թույլ 

տալ, որ այս հանցագործության և մյուս ցեղասպանությունների հիշողությունը կորսվի: 

Յադ Վաշեմը կպատվի նաև նրանց հիշատակը, ովքեր պաշտպանել են հրեաներին՝ 

վտանգելով իրենց կյանքը, որի համար նրանք հարգանքի են արժանի ազգերի մեջ: 

- Բրիտանական կառավարությունը նաև որոշել է, որ Երուսաղեմը կլինի չեզոք 

տարածք՝ ի շահ ողջ մարդկության: Այս Սուրբ քաղաքը, որ դարերով կռվախնձոր է եղել, 

այս օրվանից կվերահսկվի ոչ թե մեկ ժողովրդի կողմից, այլ Երկրի մարդկանց կողմից: Այն 
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կկառավարվի Միացյալ ազգերի կողմից՝ նորակառույց մարմնի, որ խթանում է 

խաղաղություն և փոխըմբռնում մարդկության միջև: Հետագայում արյուն չպետք է թափվի 

այս քաղաքի սեփականության համար, որ այնքան մեծ նշանակություն ունի տարբեր 

մարդկանց համար: 

- Ուխտի տապանակը պետք է հշեցնի մեզ մեր խոստումը, որ երբե՛ք չպետք է թույլ 

տալ համաշխարհային հակամարտությանը կրկին սկսել: Սա կլինի հիշատակի, 

պաշտամունքի և խորհրդածության վայր՝ ի շահ ողջ մարդկության: 

- Խոսքս ավարտում եմ՝ հիշելով խիզախ տղամարդկանց և կանանց կորուստը, 

ովքեր փրկեցին մեզ բռնապետությունից: Աստված օրհնի նրանց զոհողությունը: Նրանք 

երբեք չեն մոռացվի: 

Ամբողջ Հռոմն անձայն աղոթքով հավաքված էր սուրբ Պետրոսի զեռուն 

հրապարակում, որ զարդարված էր Սուրբ ծննդյան դեկորացիաներով: Մեծ Սուրբ 

Պետրոսի եկեղեցին լուսավորված էր իր բազմաթիվ լուռ աչալրջությամբ կանգնած 

արձաններով: Պիոս XII պապը, որ քննադատում էր նացիզմը, խնդրեց ամբոխին 

հասկանալու, որ Ուխտի տապանակը խորհրդանիշ էր՝ մարդկանց հիշեցնող հոգևոր 

ուղերձների մասին, որ միգուցե նրանք մոռացել էին հակամարտության երկար տարիների 

ընթացքում: 

Հուզիչ ելույթում նա ընդգծեց տաս պատվիրաններից երկուսը՝ «մի՛ սպանիր» և «ո՛չ քո 

մերձավորի տան, ո՛չ նրա ագարակի վրա աչք մի՛ ունեցիր», կոչ անելով նրանց, որ ուժով և 

արյունով գրավել էին այլոց հողերը՝ ապաշխարհել իրենց մեղքերի համար: Դա շղարշված 

հղում էր նացիստներին և նրանց գործողութուններին Չեխոսլովակիայում Հիտլերի 

Սուդեթենլենդի բռնազավթումից ի վեր, որ օգտագործում էր «էթնիկ գերմանացիներին 

պաշտպանելու» արդարացումը: Եվրոպացիները ձգտում էին խաղաղության, և նրանք 

հասկացան «Ծագման առաքելության» բացահայտած ուղերձի իմաստը: 

Իտալական զորքերը Լիբիայում առաջինն էին, որ լսեցին և հասկացան «Ծագման 

առաքելության» բացահայտման կարևորությունը մարդկության համար: Նրանք տառապել 

էին այնքան, որքան մյուսները Մուսոլինիի լծի տակ՝ նրա կայսերական 

հավակնությունների համար անապատի շոգից մահացած բազմաթիվ իտալացիներով: Իլ 

Դուչեն կանցլեր Ռոմելի կողմից արդեն զրկվել էր իր իրական իշխանությունից, այնպես 

որ Բեռլինից ոչ մի համակրանք չկար: Իր Իտալական կայսրության երազանքի համար 

այդքան շատ երիտասարդ իտալացիների մահվան ուղարկելուց հետո նա կալանավորվեց, 

որպեսզի հանդես գար դատարանի առջև պատերազմական հանցագործությունների, 

հատկապես Եթովպիայում մանանեխի գազ օգտագործելու համար: 

Մյուս եվրոպացիներն էլ լսեցին ուղերձը Երուսաղեմից և Հռոմից: Գերմանացիները և 

նրանք, ում հողերը տարիներով բռնազավթված էին եղել Երրորդ ռայխի կողմից, 

պահանջեցին, որ Բեռլինը վերջ դնի իր կայսերական վերահսկողությանը, որպեսզի 

Եվրոպան վերջնականապես ապրի խաղաղության մեջ: Այժմ նրա մարդիկ ունակ էին 
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մտածելու ազգերի մասին, որ մշակութային բազմազանություն էին ներկայացնում՝ ազատ 

շփվելով միմյանց հետ որպես առանձին նահանգներ: 

Կանցլեր Ռոմելը խնդրեց իր ռազմական ուժերին ցած դնել զենքերը և չդիմակայել 

քաղաքացիների պահանջներին: Բայց ոչ մի դիմադրություն չեղավ իրենց հրամանատարի 

հրամաններին: Գերմանացիները հոգնել էին պատերազմից, հատկապես նրանք, ովքեր 

տեսել էին իրենց բազմաթիվ գործընկերների մահը հակամարտության տարիների 

ընթացքում: 

Թեև շատ ուշ էր Հիտլերի ահաբեկչությունների տարիների ընթացքում սպանված 

բազմաթիվ հոգիների համար, Եվրոպան ցնծաց հակամարտության այդքան շատ 

տարիներից հետո: Միայն ութ միլիոն հրեաներ, գրեթե ամբողջ հրեա բնակչությունը 

Եվրոպայում, սպանվել էին դաժան Հոլոքոստի տասը տարիների ընթացքում: 

Հետպատերազմյան դատարաններն անկասկած մեղմ վերաբերվեցին Ռոմելին և նրա 

հրամանատարներին՝ փոխելու համար Երրորդ ռայխի ուղղությունը Հիտլերի 

կառավարումը նկարագրող ատելությունից և քսենոֆոբիայից: Սակայն մեծ տխրություն 

իջավ երկրում, երբ բացահայտվեց հրեաների նման փոքրամասնությունների հանդեպ 

ցեղասպանության աստիճանի ճշմարտությունը: 

Ռուսաստանն այլևս այն նույն երկիրը չէր, որ Խորհրդային Միության և գերմանական 

բռնազավթման ընթացքում դիմակայել էր խոշտանգումներին: Տարիներով մինչև 

Պորտուգալիա տարածված Գերմանական կայսրության մաս լինելուց հետո՝ մարդիկ այժմ 

մտածում էին իրենց մասին որպես արևմտաեվրոպացիների: Եվ չնայած տարիների 

ընթացքում արևմտաեվրոպական մտածելակերպը ներկայացնելու գերմանացիների 

փորձին, ժողովուրդը պահպանել էր ազգային ինքնության ուժեղ զգացումը: Անշուշտ 

ճանապարհային ու երկաթուղային ցանցերը բավականին բարելավվել էին, և 

կառավարությունում գրեթե կոռուպցիա չկար: 

Պետրոս Մեծ թագավորը վաղուց էր նայել արևմուտք՝ դեպի Եվրոպա և կառուցել 

Սանկտ-Պետերբուրգը՝ հավատալով, որ Ռուսաստանի ապագան Եվրոպայի հետ էր: 

Խոսում էին եվրոպական համայնքի ստեղծման մասին: Ռուսները ոգևորված էին 

ապագայի կենսունակ Եվրոպայի մասը լինելով, այնպես որ բոլոր քաղաքացիները 

կօգտվեին: Այն միշտ էլ Ռուսաստան կլինի՝ հայրենասիրական զգացմունքով, հավասար 

այլ ազգերին, բայց այժմ ռուս ժողովուրդն այլևս չի խաբնվի հավատամքով, որ նրանք 

պետք է վախենան Եվրոպայից, քանի որ նրանք եվրոպացի էին, ինչպես ֆրանսիացիները 

կամ բրիտանացիները: 

Աշխարհը փոխվել էր, թեև տխուր իրականություն էր, որ այն այնքան շատ 

հակամարտություն էր պահանջել մարդկանց գիտակցելու համար, որ նրանք ավելի շատ 

ընդհանրություններ ունեն, քան տարբերություններ: Որոշ բաներ չէր փոխվել: 

Ճապոնացիների արձագանքն Ուխտի տապանակի բացահայտմանը Եվրոպայի 

հակառակն էր՝ իր մարդկանց վերահսկելու նպատակով փորձելով ճնշել նորությունը, թեև 
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դաշնակիցները իրենց դուռն էին ծեծում: Սամուրայների կայսրությունն իրենց կայսերը 

փրկելու համար կպայքարի մինչև վերջին մարդը: 
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ԳԼՈՒԽ 35: ԱՐԱՐԱՏ 

Թագուհին իր հոր երիտասարդության տարիների մասին Լիլիթի պատմածներից 

գիտեր, որ հայերը ներկա էին եղել Երուսաղեմում՝ փայփայելով քրիստոնեությունն իր 

ծագման վաղ օրերից: Այդ ժամանակ Հռոմեական կայսրությունում քրիստոնյա լինելը 

նշանակում էր մահվան դատապարտվել: Նոր կրոնը հարկավոր էր գաղտնի դավանել, 

մինչև Հռոմը պատրաստ կլիներ ընդունելու փոփոխությունը: 

Երուսաղեմի Հայկական թաղամասը կենդանի էր տոնակատարություններով՝ 

ուրախությունն ու թեթևացումը հավասարաչափ: Թագուհին նշանավոր անձ էր և նրա 

կապն այս վայրի հետ իր հոր միջոցով նշվեց մինչև ուշ երեկո: Փիթերին, Ջեքին և 

Ջհարնային խնդրեցին պարել տեղացիների նման, բայց միայն Ջհարնան կարողացավ 

արժանապատվորեն ներկայացնել շոուն: Ջեքը թվում էր կորցրել էր իր «ծովային ոտքերը»: 

Կարճ ժամանակ անց նա հանձնվեց, չնայած Թագուհու մեղմ քաջալերանքին: 

Աբրահամը, գրեթե անշարժ, անձայն ծնկի էր իջել: Աբրահամն ու Նդայան եկել էին 

Երուսաղեմից ոչ այնքան հեռու գտնվող փոքրիկ քաղաքը, որ կոչվում էր Բեթղեհեմ կամ 

«Հացատուն» տեղացի արաբների կողմից: Նդայայի ամուսինը զգաց մի գերագույն 

հանգստություն, քանզի առնում էր մոմերի հոտը և լսում մենակատարի ձայնը՝ «Լուռ 

գիշեր» ավստրիական երգը հետնամասում երգելիս: Նա երկար տարիներ նման հոգևոր 

հաճույք չէր զգացել: 

- Աբրահա՛մ, լա՞վ ես: 

Նա քարացել էր եկեղեցու քարե պատերի մեջ փոքրիկ պատուհանների միջով 

սողոսկող արևի ճառագայթների տեսարանից: Լույսը լուսավորում էր շղթաներից 

կախված բուրվառանման արծաթյա լամպերը՝ ստեղծելով առկայծող անդրադարձում 

արծաթյա խաչի վրա, որ կենտրոնազարդն էր կազմում տաղավարի մարմարյա հատակին: 

- Օ՜հ, ների՛ր, սիրելիս: Սա ուղղակի այստեղ գտնվելն է… Սուրբ ծննդյան տաճարը: 

Հավատս չի գալիս, որ կանգնած եմ այնտեղ, որտեղ ասում են Հիսուսն է ծնվել: 

Նդայան կռացավ համբուրելու Աբրահամի ճակատը, երբ նա նայեց նրա մեծ 

շագանակագույն աչքերին: 

- Այնքան լավ բան կա քո մեջ, Աբրահա՛մ, - շշնջաց նա: - Աբրահա՛մ, ես քեզ մի բան 

էի ուզում հարցնել… 

- Ի՞նչ է պատահել, սիրելի՛ս: 

- Ես մի փոքր նյարդայնանում էի հարցնելու համար, - Նդայայի ձայնում մի ոչ 

բնորոշ մտահոգիչ դող կար: 

http://www.youtube.com/watch?v=87q5dmW6zDg
http://www.youtube.com/watch?v=87q5dmW6zDg
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- Նդայա, ի՞նչ կարող է լինել: Դու այժմ հերոս ես, և յուրաքանչյուր ոք պարտական է 

քեզ այնքան շատ: 

- Ես ուզում էի տուն գնալ… 

- Բայց մեզ Հայաստան են հրավիրել, սիրելի՛ս: 

- Օ՜հ, ների՛ր Աբրահամ, նկատի ունեմ Հայաստան այցելելուց հետո: Ես ուզում եմ 

հետ գնալ տուն՝ Կոնգո: 

Աբրահամի դեմքը զարմացած տեսք ընդունեց: 

- Կոնգո՞, բայց ես կարծում էի մեր տունը Նյու Յորքում է: 

- Աբրահա՛մ, Նյու Յորքն այն վայրն է, ուր ես փախա կռվի պատճառով, և ես 

շնորհակալ եմ, քանզի այնտեղ հանդիպեցի քեզ և… դե, իսկ մնացյալն էլ, կարծում եմ,  

պատմություն է արդեն: Սակայն ես խոստացել եմ Նյոտային՝ մի օր վերադառնալ Կոնգո և 

օգնել իմ մարդկանց: Կոնգոն այժմ անկախ է, ուստի կարծում եմ՝ ճիշտ ժամանակն է: 

Պարտադիր չէ ընդմիշտ, բայց ես միշտ էլ գիտեի, որ ավելի հարմարավետ եմ զգում 

բնության գրկում, քան թե քաղաքում: 

- Ինձ միշտ էլ հետաքրքիր էր, թե արդյոք կցանկանաս վերադառնալ ջունգլի, 

սիրելի՛ս, հատկապես քո հետազոտության ընթացքում Կոնգո վերադառնալուց և Ամազոն 

այցելելուց հետո: 

- Ների՛ր, Աբրահա՛մ, պետք է որ դժվար լինի սա լսելը: 

- Չէի ասի: Տիկի՛ն Նդայա Ջեքսոն, ինչո՞ւ չփորձենք մի քանի տարով Աֆրիկա 

տեղափոխվել և տեսնել, եթե դա մեզ դուր է գալիս: Ես կարող եմ վաճառել գրախանութը 

Նյու Յորքում և, միգուցե, մենք կարողանանք իմ գրքերով դպրոց բացել Սթենլիվիլում: 

- Աբրահա՛մ, դու զարմանահրաշ ես: Դա երազ կլինի… մենք կարող ենք օգնել 

Առաքելությանը, և ես կարող եմ երեխաներին դեղագործություն սովորեցնել: 

Հեռվում մի զանգ զնգաց: Աբրահամը կտրվեց իր աղոթքից: 

- Մենք շուտով ճանապարհ պետք է ընկնենք, սիրելի՛ս: Վաղն առավոտյան բոլորն էլ 

մեկնում են:  

- Ճի՛շտ ես, Աբրահամ: Սա հատուկ Սուրբ Ծնունդ էր այստեղ գտնվելով: 

- Սուրբ Ծնունդ, որի մասին անցյալ տարի անգամ չէինք էլ կարող երազել… 

Հաջորդ օրը, թվում էր Ջեքը լավ տրամադրություն ուներ, երբ Տահիվին մոտեցավ 

վրանին, որտեղ նախաճաշն էր մատուցվում: 

- Բարի առավոտ, Ջո՛րջ, - պայծառացավ նա: 

- Սուրբ հոգի ես ստացե՞լ, Ջե՛ք: 

- Հոյակապ նորություն է, Ջո՛րջ: 

- Ի՞նչ նորություն, Ջե՛ք: 

- Հենց նոր Կանբերրայից հաղորդագրություն ստացա… «Ծագման առաքելության» 

արդյունքների մասին լսելու ոգևորվածությունից հետո՝ նրանք համաձայնել են 

ավստրալիական զորքերի կողմից գիտնականներին Հայաստան ուղեկցելուն: 
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- Շատ լավ է, Ջե՛ք…, ուրեմն ամենաքիչը մեկ շաբաթ էլ ճանապարհին կլինե՞ս: 

- Դու նույնպես, ընկե՛րս… դու գալիս ես մեզ հետ: Ֆրեյզերն ասել է Չիֆլիին, որ նման 

հանգամանքներում մեր կողմից չկանխատեսված այցելությունը Գալիպոլի լավ միտք է: 

Նրանք արդեն հաղորդագրություն են ուղարկել թուրքական կառավարությանը: 

- Իսկապես շատ լավ նորություն է, Ջե՛ք… երևում է՝ ես կկարողանամ ցույց տալ քեզ 

իմ հին մարտավայրը: 

- Ո՞ր ճակատամարտն էր դա, Ջո՛րջ, - հարցրեց Ջհարնան՝ մոտենալով զույգին: 

- Դա քո ծնունդից շատ տարիներ առաջ էր, Ջհարնա՛, Առաջին համաշխարհային 

պատերազմի ժամանակ: 

- Մենք պատրաստվում ենք ուղեկցել Թագուհուն և «Ծագման» խմբի մյուս 

անդամներին Հայաստանում կայանալիք հատուկ արարողությանը: Դու որոշել ես՝ 

ընդունել հրավերը, թե՞ ոչ, Ջհարնա: 

- Ջեք, ես դա ոչ մի դեպքում բաց չեմ թողնի: Սա այնպես ոգեշնչող հնարավորություն 

է, չե՞ս կարծում: Ես անհամբեր սպասում եմ մի քանի այլ հետաքրքիր երկրներ էլ այստեղ 

տեսնելուն՝ կերակուրը, հագուստը և հատկապես երաժշտությունը: Թագուհին ինձ ամեն 

ինչ պատմել է Հայաստանի մասին: 

- Ես ել եմ դրան սպասում, Ջհարնա՛: 

Տահիվին կանգնել էր անշարժ, իսկ Ջեքն ու Ջհարնան երջանիկ արտահայտությունը 

դեմքներին իրար էին նայում: Նա իրեն գրեթե անտեսանելի էր զգում, քանզի նրանք, թվում 

էր, կենտրոնացած էին միայն մեկը մյուսի վրա: 

- Ա՜հ, ը՜մ… դե, մենք ավելի լավ է ճամպրուկները պատրաստենք, - ասաց նա՝ 

միտումնավոր ընդհատելով պահը: - Ջե՛ք… ա՜հ, մենք պետք է տեղեկացնենք 

պահակախմբին: 

Ջեքը թարթեց աչքերը: 

- Իհա՛րկե, Ջո՛րջ, մենք շատ բան ունենք կազմակերպելու, և ես պետք է տեղեկացնեմ 

Կանբերրային՝ տեղակայվել Գալիպոլի, քանի դեռ մենք Հայաստանում կլինենք: 

- Պարոնա՛յք, շնորհակալություն մեզ ուղեկցելու համար, բոլորն էլ գնահատում են 

դա: 

Նրանք նախատեսել էին Սիրիայի նախկին ֆրանսիական տարածքի միջով 

բեռնատարների քարավանով երկար չորս օրերի ընթացքում ճամփորդել մոտ հազար 

կիլոմետր: Նրանք կանգ էին առնելու Սիրիայի հնագույն և մարդաշատ մայրաքաղաք 

Դամասկոսում և Դեր Զոր կոչվող քաղաքում: 

- Բայց Նդայա, Դամասկոսն աշխարհի ամենահին բնակեցված մայրաքաղաքն է… 

Չե՞ս ուզում հին ավերակները տեսնել, - հարցրեց Թագուհին: 

- Ների՛ր Թագուհի՛, ես իսկապես կուզեի տեսնել հնագիտական վայրերը, բայց լսեցի, 

որ նրանք մի զարմանալի հին սուկ ունեն այստեղ… դա շուկա է, և ես ու Ջհարնան ուղում 

ենք գնալ առևտուր անելու: 
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- Լավ, հասկացա, բայց եթե հնաոճ իր տեսնեք, խնդրում եմ գնեք ինձ համար: 

- Իհա՛րկե, Թագուհի: Ես ու Նդայան հաճույք կստանանք քեզ համար հատուկ մի 

բան փնտրելիս: 

- Աղջիկնե՛ր, խնդրում եմ, չուշանա՛ք, - ասաց Ջեքը: - Զինվորները կհետևեն ձեզ, 

բայց նրանք չե՛ն կրելու ձեր գնումները:  

- Այո՛, ծովակալ Թոմփսոն, - ասաց Ջհարնան չարաճճիորեն, - …և 

շնորհակալություն քո հոգատարության համար: 

Երկու ժամյա շտապ գնումներից հետո գնորդները վերդարձան բարդ նախշերով 

ձեռագործ բրդյա հագուստով, կծու համեմունքներով, փոքրիկ արծաթյա զարդերով, և 

նույնիսկ Թագուհու համար սրճի ջազվեով լի տոպրակներով: Նրանք ոգևորված 

բացատրեցին, որ գրեթե կորել էին փոքրիկ սեղանների լաբիրինթոսում և գնումների 

համար իսկապես բավական ժամանակ չէին ունեցել: Ջեքը թեթևացած մի հոգոց հանեց, որ 

զինվորների ջոկատ էր տրամադրել նրանց ոչ միայն ուղեկցելու, այլ նաև կանանց դեպի 

սպասող մեքենաներն առաջնորդելու համար: 

Բեռնատարները դղրդալով անցան Եփրատ գետի հին կամրջի վրայով, որ ճռճռում էր 

մեքենայի հետևում տեղավորվածների նյարդերի վրա ազդելու աստիճանի:  

- Գեղեցիկ է, այնպես չէ՞, ծառերն այսպես շարք կանգնած գետի երկայքով… 

Կարծում եմ՝ այն կենսատու ջրեր է բերում հակառակ դեպքում չոր սիրիական 

անապատին, - մեկնաբանեց Փիթերը: 

- Ոչ միշտ… այն մահվան ճամբար էր Առաջին համաշխարհային պատերազմին 

թուրքերի կողմից այստեղ բռնի քշված հայերի համար, - պատասխանեց մելամաղձոտ 

Թագուհին: 

- Ես գիտեի, որ Դեր Զորը հին առևտրային երթուղի է եղել Եփրատի երկայնքով, բայց 

այդ մասին չգիտեի: Պիտի որ սարսափելի լիներ: 

- Այդպես էր: Տասնյակ հազարավոր ընչա… ինչպե՞ս ասել, ընչազուրկ մարդիկ 

ստիպողաբար բերվել էին այստեղ, քաղցած… նրանք խոտ էին ուտում, այն ամենն, ինչ 

կենդանի էր, բայց ոչ բոլորը կենդանի մնացին: 

- Ցավում եմ, դա լսելու համար, սիրելի՛ս: Հրաշք է, որ նույնիսկ մի մասը ողջ մնացին: 

Թագուհին իսկապես սպասում էր Վանը տեսնելուն, որ այնքան էլ հեռու չէր 

Հայաստանի հարավից: Այն Անատոլիայում կարևոր կենտրոն էր եղել, որ հայերը 

Արևմտյան Հայաստան էին կոչել մինչև օսմանյան թուրքերի ժամանումը, Տիգրան Մեծից 

ավելի քան տասնվեց դար անց: 

Հետո ինչ-որ բան փոխվեց Թագուհու մեջ: Փիթերը նկատեց, որ մեքենաների քաղաքին 

մոտենալուն զուգընթաց նա ավելի էր վշտանում: Երբ նրանք պտտվեցին նույն անունը 

կրող լճի հարավարևելյան ափով, նրա կանաչ աչքերը զգացմունքներից մշուշոտվեցին: 

Թագուհին տեսավ տասներորդ դարի Սուրբ խաչի մայր եկեղեցին փոքր Աղթամար կղզու 
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վրա լճի մեջ: Հիմա այն ընդամենն ավերակ էր, բայց նրա համար իսկապես ավելի շատ 

բան էր նշանակում: 

- Ի՞նչ պատահեց, Թագուհի՛, - հարցրեց Ջհարնան: 

- Իմ հայր Արթուրը: Նա իմ մորը՝ Լիլիթին, հանդիպել է այստեղ, և սա իմ 

ծննդավայրն է… Վանը, ավելի կոնկրետ: 

- Այսպիսով, ուրեմն լա՞վ հիշողություններ են: 

- Ոչ հիրավի… մայրս պատմել է ինձ բոլոր պատմությունները, երբ ես երիտասարդ 

էի: Թե ինչպես թուրքերը սպանեցին հոգևորականներին Աղթամարում, հետո ստիպեցին 

մեզ հեռանալ 1915թ.-ին պայքարելուց հետո:  

- Օ՜հ, Թագուհի, գիշերային մղձավանջ է թվում, - ասաց Ջհարնան: - Ի՞նչ պատահեց 

քո ընտանիքին: 

- Հայրս մահացավ Արենի հասնելուց հետո: Ես նրան հիմա երազներում եմ տեսնում: 

Ջհարնան խոսք չէր գտնում ասելու: Նա պարզապես ձեռքով փակել էր բերանը, 

աչքերն էլ թրջվել էին հուզմունքից: 

Վանը 300000 բնակչությամբ քաղաք էր եղել, որի բնակչության մեծ մասը 

պատմականորեն կազմված էր արևմտահայերից: Թագուհին պատկերացրեց ափի մոտ լճի 

մեղմ ջրապտույտները դիտող իր ծնողներին՝ ձեռք ձեռքի տված Արթուրին և Լիլիթին: Իր 

հիշողության մշուշում նա հստակ հիշում էր Լիլիթի նրանց միջև եղած քնքշության 

նկարագրությունը: Նրանք սիրում էին նավարկելը, Արթուրն էլ, ծանրորեն թիավարելով, 

փորձում էր ցուցադրել, թե որքան ուժեղ էր նա: Լիճն իր բարձր աղիության պատճառով 

նույնիսկ թուրքական սառը ձմռանը չէր սառցակալվում: Նրա մայրը պատմում էր, որ 

նրանց սիրելի վայրը Աղթամարն էր եղել՝ եկեղեցին շրջկալած ծաղկող ծիրանենիների 

տակ պառկելը: 

- Ի՞նչ է նշանակում… «Աղթամար», - հարցրեց Նդայան: 

- Մի հին հայկական լեգենդ կա: Մայրս մի պատմություն է պատմել Թամար 

անունով հայ արքայադստեր մասին, որ ապրել էր այնտեղ, բայց նա սիրահարվել էր 

հասարակ տղայի: 

Նդայան հետաքրքրվեց: 

- Ես սիրում եմ արքայադստրերի մասին ռոմանտիկ պատմությունները:  

- Նա ամեն գիշեր լողում էր Թամարի մոտ: Նա վախենում էր նկատվելուց: Թամարը 

նրան առաջնորդելու համար լամպ էր վառում՝ դեղին կրակ, որ ցույց էր տալիս 

ճանապարհը: Նրանց բացահայտելուց հետո կղզու խանդոտ տղաները հանգցրեցին 

լամպը… տղան լճում մոլորվեց և…, ինչպե՞ս ասել: 

-  Խեղդվե՞ց, - հարցրեց Ջեքը: 

- Այո: Երբ նրա դին գտան լճի ափին, «Ախ, Թամար» բառերը կարծես սառել էին նրա 

շուրթերին:  
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- Ինչ գեղեցիկ լիճ է, սակայն նաև դառնացնող հիշողությունների վայր է, - ասաց 

Աբրահամը մտածկոտ: 

Մինչև Հայաստան հասնելը միայն մեկ օրվա ճանապարհ էր մնացել: Երբ նրանք 

պատրաստվեցին հեռանալ Վանից, Հիլենքոթերը մտավ սրահ, որտեղ Ջեքն էր՝ հայտնելու 

նրան Վաշինգտոն Դի Սիից ստացած նորությունները: Նրա դեմքի արտահայտությունն 

ասում էր Ջեքին, որ դա լուրջ դեպք էր: 

- Ջե՛ք, ների՛ր խանգարելու համար: 

- Այո, Ռոսքոո՛ւ: 

- Մենք միջուկային զենք են բաց թողել Ճապոնիայի վրա: Ների՛ր, չէի կարող այդ 

մասին քեզ ավելի վաղ հայտնել՝ նախագահը միայն երեկ է որոշումը կայացրել: Մինչև 

այժմ հուժկու գաղտնի էր, իհա՛րկե: 

- Ոչ մի խնդիր, Ռոսքոո՛ւ, հասկանում եմ: Որտե՞ղ են գցել այն: 

- Տոկիոյի նավահանգստի մոտ՝ ափից հեռու: 

Ջեքը տարակուսեց: 

- Ինչո՞ւ այդպես, ընկե՛րս: 

- Մենք Հիրոհիտոյին ասացինք, որ դուրս նայի պատուհանից՝ շոուն դիտելու: 

Կարծում եմ՝ նա հասկացել է, ինչի դեմ է դուրս եկել, եթե անձամբ է տեսել այն: 

- Իսկ ինչո՞ւ են ափից հեռու գցել: 

- Նախագահը ցանկանում էր ուղերձ ուղարկել, բայց չէր ցանկանում բազմաթիվ 

զոհեր առաջացնել: Նա մտածում էր ճապոնական հրամանատարության վերացման և 

նույնիսկ մայրցամաք ներխուժելու մասին… որ միլիոնավոր կյանքեր կխլեր: 

- Պիտք է որ շատ դժվար որոշում լիներ: 

- Այդպես էր: Մակարթուրը ցանկանում էր գրավել մայրցամաքը կամ միջուկային 

զենքով հարձակվել ճապոնական քաղաքների վրա: 

Հոկկաիդոյի վրա անվճռական հարձակումից ի վեր Թրումենը պայքարում էր 

միջուկային զենքն օգտագործելու որոշման հետ: Մակարթուրի ընտրություններից ոչ մեկն 

էլ Թրումենին լավ արդյունք չէր թվում: Դա խորը համամասնություններով երկընտրանք 

էր: Նա հաշվի առավ վերջին տասնամյակների ընթացքում մարդկային կորուստները և 

մարդկության տառապանքները, և վերջնականապես որոշեց, որ երկրին մոտ զգուշացումը 

բավարար կլիներ Հիրոհիտոյին համոզելու համար: 

Քառակուսի ծնոտով ավագ սերժանտը հայտնվեց դահլիճում: 

- Ներեցե՛ք, պարո՛ն: 

- Ի՞նչ է պատահել, ավագ սերժանտ: 

- Պարոն, Կանբերրան հայտնում է, որ յանկերը պայթեցրել են անիծյալ 

ճապոնացիների փորոտիքը: - Հետո ավագ սերժանտը նկատեց Հիլենքոթերին՝ Ջեքի 

հետևում կանգնած՝ շողքի տակ, որ մասամբ թաքցրել էր նրան: 

- Օհ, քրե՛փ…, ներեցե՛ք պարոն: 
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- Ոչ մի խնդիր ավագ սերժանտ: Սա կարևոր օր է, - ասաց Հիլենքոթերը: 

- Ինչպե՞ս են նրանք նման ռումբը Միացյալ Նահանգներից այդքան հեռու գցել, 

փոխծովակա՛լ, - հարցրեց Ջեքը: 

- Մենք Բ-52 Սթրաթոֆորթրես կոչվող նոր ռեակտիվ ռմբակոծիչ ենք օգտագործել, որ 

թռել է ամբողջ ճանապարը մինչև այնտեղ: 

- …և հե՞տ: Անհավատալի է, - մրմնջաց Ջեքը: 

- Եվ դա դեռ ամենը չէ, ծովակա՛լ: 

Մի չարագուշակ դադար էր: Հիլենքոթերը մի հետաքրքիր հայացք ուներ՝ ասես 

պատանի լիներ, որ դժվարանում էր գաղտնիքը պահել: 

Թրումենի որոշումը՝ միջուկային զենքը ճապոնական ափից մի քանի կիլոմետր հեռու 

գցել, ոչնչացրեց Տոկիոյի նավահանգստում պաշտպանողական ձևավորմամբ նստած մի 

շարք ռազմանավեր, բայց խնայեց հրե գունդն անձամբ Տոկիոյի վրա: Իր քարե պատերով 

Արքայական պալատից Տոկիոյում կայսրն անձամբ տեսավ սնկաձև ամպը հորիզոնում: 

Տեսնելով իր ժողովրդի վերջնական ոչնչացման հավանականությունը՝ նա հրամայեց 

Թոջոյին և իր նախարարներին վերջ դնել հակամարտությանը: 

- Ճապոնացիները հանձնվեցին: 

- Գրո՛ղը տանի, կատակում եք, - թռավ ավագ սերժանտի բերանից: - Օ՜հ, քրե՛փ, 

ներեցե՛ք… նորից, պարոն: 

- Ոչ մի խնդիր, ավա՛գ սերժանտ: Գնա՛ և նշի՛ր քո մարդկանց հետ՝ դուք բոլորդ 

արժանի եք դրան… Ավելի ուշ ես ել կմիանամ ձեզ, - ասաց Ջեքը: 

- Այո, պարո՛ն: 

Հավաքույթը ուրախության տոն դարձավ՝ խաղաղության հետ-Ծննդյան նվեր: 

Թագուհին նայեց աստղաշատ երկնքին՝ վրանից դուրս նստած, որտեղ աղմկոտ 

տոնակատարությունը եռուզեռի մեջ էր: 

- Այժմ, երբ այն վերջացել է, ո՞րն էր այս ամբողջ խելագարության իմաստը: 

Փիթերի խոժոռ հոնքերը լուսավորվել էին վրանից ոչ հեռու վառվող խարույկից: Նա մի 

պահ մտորեց Թագուհու հարցի շուրջ: 

- Թագուհի՛, կարծում եմ, եթե դու այն հանգեցնես եզակի պատճառի, 

հակամարտությունների մեծ մասը տեղի են ունենում պարզապես մարդկային եսի 

պատճառով… իմն ավելի լավն է, մենք ավելի ուժեղ ենք, մենք ճիշտ ենք, ինձ պետք է, ես 

ուզում եմ… 

- Դու կարծում ես, որ այն իսկապե՞ս կարող է պարզ լինել… այդքա՞ն: 

- Իմ կյանքում ես շատ անգամ եմ հարց տվել, թե ինչու են մարդիկ որոշակի 

պահվածքով գործում: Չեմ խոսում այն անձի մասին, որ ընտրության հնարավորություն 

չունի: Մարդկանց և պատմության իմ ուսումնասիրությունները ինձ մոտ կասկած չեն 

թողնում, որ պատերազմ սկսող առաջնորդների հիմնական շարժառիթն ագահությո՛ւնն է 

և եսասիրությո՛ւնը, հստակ և պարզ, Թագուհի՛:  



 

 

495 

- Թվում է՝ մենք շատ բան չենք սովորել, եթե շարունակում ենք պատերազել: 

- Գիտեմ, Թագուհի: Ձիթենյաց լեռան վրա մենք հենց այդ մասին էինք խոսում 

Նդայայի և Աբրահամի հետ: Նայի՛ր քո երկրին՝ հնագույն ժամանակներից ի վեր 

հակամարտության մեջ խրված, այնպես որ մարդիկ շատ քիչ կարող էին կենտրոնանալ 

ժամանակակից երկիր կառուցելու վրա:  

- Գիտեմ, մարդիկ պարզապես գոյատևում են, փոխանակ առաջ նայելու՝ ծրագրելու 

մի լավ երկիր, որտեղ նրանք կցանկանան, որ իրենց երեխաներն ապրեն: 

- Իմ կարծիքով, նախկին Խորհրդային Միությունում առաջնորդները դիտավորյալ 

մարդկանց գլուխները լցնում էին հայրենասիրական զրույցներով, թե ինչպես նրանք 

պետք է զգուշանան ուրիշներից, որպեսզի շեղեն նրանց իրենց կյանքի 

դժվարություններից: 

- Արենիում նրանք չխաբվեցին առաջնորդներին: 1930թ.-ին նրանք փորձեցին 

ապստամբել, բայց ճնշվեցին: Գուցե Հայաստանը փոխվել է պատերազմից հետո… 

հնարավոր է՝ առաջ նայելու պահվածքին հետ նայելու փոխարեն: Շուտով կիմանանք: 

Ինչպես միշտ, Արարատի գագաթը շրջապատված էր ամպերով, և Թագուհին 

հիասթափված էր, որ չորսաց Մասիսի շողը: Բայց Մասիսի լանջերը տան նախանշան էին 

նրա համար: 

Հայաստան մտնելուց հետո կարժ ժամանակ անց Մայր եկեղեցու վարդա-մոխրագույն 

ուրվագիծը հայտնվեց տեսադաշտում: Էջմիածնի Մայր տաճարը կանգնած էր այստեղ 

չորրորդ դարից ի վեր և աշխարհի ամենահին պետական եկեղեցին էր: Տաճարի սուր 

անկյունավոր տեսքը հակադրվում էր նրան շրջապատող այգիներին և ծառերին, որ այժմ 

ծածկված էին թեթև ձյունով: Թագուհին կրկին զգացմունքային էր դարձել՝ 

արցունքակալվող աչքերով. այս անգամ ոչ թե վշտի արցունքներ էին, այլ իր հայրենիքը 

կրկին տեսնելու ուրախության արցունքներ: 

Լռություն տիրեց հանդիսականների մեջ, որ հավաքվել էին տաճարում շքախմբին 

դիմավորելու համար: Լիլիթը նյարդայնացած սպասում էր՝ տեսնելու իր աշխարհահռչակ 

դստերը, որին մոտ տասներեք տարի չէր տեսել: Սկզբում Թագուհին՝ երկար սպիտակ 

զգեստով, հետո Փիթերը հայտնվեցին դահլիճի վերջում: Մի մեծ ուրախություն 

բարձրացավ, և Լիլիթն այլևս չկարողացավ զսպել իրեն: Նա իր նստատեղից առաջ նետվեց 

և փաթաթվեց Թագուհուն: 

Լիլիթի մազերն այժմ սպիտակել էին, և թաքցրած էին բաց մանուշակագույն շարֆի 

տակ: Տարիների մտահոգությունն իր հետքն էր թողել նրա դեմքին, և նա լացում էր, բայց 

երջանկությունից: Երթը կանգ առավ: Երկար ճամփորդություն էր եղել, և թանկագին 

պահը մոր ու դստեր միջև բնավ չէին խանգարում: Բոլորը ծափահարում էին և կանգնել 

էին՝ ի ճանաչում հատուկ հյուրերի, որ դանդաղորեն մտնում էին Էջմիածնի տաճար: 
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Էջմիածնի Մայր Տաճարը 
 

- Մամա՛, սա Փիթերն է, այն մարդը, որ փրկել է ինձ գուլագից, - ասաց Թագուհին 

հայերենով՝ Փիթերին մոտենալու նշան անելով: Փիթերը նյարդայնացած ժպտաց, երբ 

Լիլիթը նայեց մուգ, երկեզրանի կոստյումով ճաշակով հագնված տղամարդուն: Լիլիթը 

պատասխանեց հայերենով, և Թագուհին թարգմանեց Փիթերին: 

- Ես ուրախ եմ վերջապես հանդիպելու Ձեզ, Փիթե՛ր: Երուսաղեմից հեռանալուց 

առաջ դուստրս հեռագրով տեղեկացրել է Ձեր մասին: 

- Գիտե՞ս, որ Փիթերը ռուսերեն է խոսում, մամա՛: 

- Պրավդա՞: Պրիվետ Փիթեր, - ողջունեց Լիլիթը Փիթերին: - Դաբրո պոժալոված, - 

շշնջաց նա՝ գրկելով նրան: - Դուստրս Ձեր մասին ամեն ինչ պատմել է մինչև ձեր 

հեռանալը, - կրկնեց նա ռուսերենով: 

- Սպասիբո, Լիլիթ: 

Լիլիթն այնքան հպարտ էր իր կողքով քայլող դստերով: Նա շատ բան չգիտեր Փիթերի 

մասին, սակայն գիտեր, որ զույգն անբաժան էր, և նշանվել էին Թագուհու տեսլականից 

հետո: Նրանց հետևում էին պայծառատես Ռուդիկը, հետո՝ ձեռք ձեռքի տված Նդայան և 

Աբրահամը: Նդայայի արագ գցված շարֆը ինչպես հարկն է չէր նստում նրա հյուսված 

մազերին, բայց ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում դրան: Ջեքը, Տահիվին և զինվորները 

Ջհարնայի հետ, որ շքեղ տեսք ուներ դեղին ու նարնջագույն սարիով, ուրախ էին 

սպասելու հետնամասում: 

http://www.ody-see.com/image Armenia Ejmiacin Cathedral.html
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Տասնյակ առկայծումներ լույսով լցրեցին տաճարը, երբ Լիլիթն ու Թագուհին թևանցուկ 

առաջացան դեպի խորանը՝ ոգևորված ցածրաձայն խոսելով միմյանց հետ: Երբ Թագուհին 

և շքախմբի մյուս անդամները հասան խորանին, կաթողիկոսը նշան արեց նրանց 

մոտենալու առջևում դրված աթոռներին: Փիթերը նկատեց, որ նա մի ակնառու խաչ էր 

կրում, ավանդական սև սրածայր վեղար և հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդի 

հանդերձանք:  

Երկրի ներկայացուցիչները, նրանք, ովքեր ողջ էին մնացել պատերազմի ընթացքում, 

կանգնել էին հարգալից: Շշնջոցները դանդաղորեն նվազեցին, երբ նվագախումբը 

երգիչների ուղեկցությամբ «Մեր հայրենիք» Հայաստանի հիմնով ազդանշանեց երկրի 

ղեկավարի ժամանումը: 

Դա նախագահի պաշտոնակատար Իվան Բաղրամյանի միտքն էր՝ 

ծիսակատարությունն անցկացնել Էջմիածնում: Առջևի շարքում Լիլիթից ոչ հեռու 

կանգնած Ռուդիկը հագել էր իր ամենօրյա կոստյումն ու դրել կոտելոկի նման գլխարկը:  

Նա նկատեց, որ իր նախկին զինակիցը, որին բոլորը «Վանյա» էին կոչել, նոսրացող 

արծաթափայլ մազեր ուներ: Հիսունհինգամյա հայ ռազմական առաջնորդի բնորոշ բեղերն 

էին նույնիսկ մոխրագույնի փոխվում, բայց նրան բնորոշ ժպիտը դեռ աչքի ընկնող էր, 

հատկապես այսօր: 

Ստավրոպոլի անկումից հետո նա վերադարձել էր Հայաստան, և հայ ժողովրդի 

կողմից ճանաչվել որպես ազգի հերոս և առաջնորդ: Պատերազմի տարիներից սպիներով 

պատված իրենց երկիրը վերակառուցելու խնդրով մարդիկ դիմել էին նրան՝ մինչև 

ամռանն անցկացվելիք ընտրությունները՝ ստանձնել ժամանակավոր նախագահի 

պաշտոնը: Ժամանակավոր կառավարության նախարարները ցանկանում էին 

արարողությունն Երևանում անցկացնել, բայց ընդունելով փոփոխության խորհրդանիշը՝ 

Բաղրամյանը որոշեց ընդգծել կրոնի կարևորությունը Հայաստանում, որ նախկինում 

ճնշվել էր Խորհրդային ուժերի կողմից: 

- Պաշտպանության նախարար Տահիվի՛, հատուկ ներկայացուցիչ Դևի՛, Հայաստանի 

քաղաքացինե՛ր, և հեռվից ժամանած հյուրե՛ր, բարի գալուստ: Բարի՛ գալուստ Հայաստան՝ 

քաջ մարդկանց երկիր, որոնք բազում տարիներ պայքարում էին խիզախորեն: 

- Մենք այստեղ ենք ճանաչելու ձեռքբերումները մի հայի, ով պատմության մասնիկն 

է դարձել, մի խմբի մասնիկը, որ աշխարհին բացահայտեց Ուխտի տապանակը: Ես 

ցանկանում եմ ներկայացնել ձեզ այդ թիմին: Թագուհի՛ Ամատունի, խնդրում եմ 

առաջանալ՝ ընդունելու մեր շնորհավորանքները: 

Թագուհին, սովորականի նման, կարմրել էր: Ազգային տարազներ հագած մի տղա և 

աղջիկ ծաղիկների մի մեծ փունջ նվիրեցին նրան: Տղան հագել էր սև բաճկոնակ և տաբատ՝ 

ոսկեգույն ասեղնագործությամբ և կապույտ կտորե գոտիով՝ կրկնակի անգամ փաթաթված 

և կապված ձախ կողմում, իսկ աղջիկը երկար կապույտ զգեստ ուներ կարմիր բաճկոնակի 

և գոգնոցի հետ՝ երկուսն էլ ոսկեգույն ասեղնագործ նախշերով: Նա նաև կլոր գլխարկ էր 

https://www.youtube.com/watch?v=vBJdfRxatAc
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դրել սպիտակ քողի հետ, որ նրբագեղ տեսք էր տալիս նրան՝ թիկնոցի նման իջնելով 

թիկունքում և հասնելով մինչև ծնկները: 

Բաղրամյանը Թագուհու կրծքին շքանշան ամրացրեց: Կնունյանցը 

խանդավառությամբ ծափահարելով՝ մյուս պաշտոնյաների հետ կանգնեց առաջին 

շարքում: Նդայան և Փիթերը նույնպես արժանացան Հայաստանի հերոսի կոչմանը: 

- Մենք երբե՛ք չպետք է մոռանանք մեր կորցրած մարդկանց՝ նրանց, ովքեր 

չվերապրեցին օսմանյան թուրքերի վայրագությունները, և նրանց, ովքեր պայքարեցին մեր 

ազատության համար գերմանացիների դեմ: Ես հպարտ եմ՝ ծառայելով նրանցից մի 

քանիսի հետ, ընկերներ Կովկասի բոլոր մասերից, ինչպիսին էր մայոր Վալերիան 

Տևզաձեն Վրաստանից: Խնդրում եմ միացե՛ք ինձ՝ հիշենք մեր ընկածներին: 

Այդ պահին «Արաքսի արտասուքը» երգը և դուդուկի ձայնը մեղմորեն տարածվեցին 

տաճարի մեջ: Ի հիշատակ Բոլորը գլխահակ ոտքի կանգնեցին: Ծանրաթախիծ մեղեդի, 

անցյալի արձագանքներ: Արցունքներն հոսեցին թե՛ տղամարդկանց, թե՛ կանանց 

աչքերից, և նույնիսկ օտարերկրացիները զգացմունքային դարձան:  

Նդայան բացահայտորեն լացեց Հայոց ցեղասպանության հղումից հետո: Նա 

ուշադրությամբ լսել էր Թագուհու նկարագրությունները ճամփորդության ընթացքում, և 

երաժշտությունն էլ այնպես հուզիչ էր թվում: Երբ մեղեդին ավարտվեց, նախագահի 

պաշտոնակատարը բարձրացրեց ձեռքերը ուշադրություն գրավելու համար: 

- Ես ուզում եմ մի հատուկ հայի հրավիրել խոսելու… և համոզված եմ՝ նա մեր 

հերոսուհու ընկերուհին է: 

Սիլվան, այժմ երեսուներեք տարեկան և ավելի կարճ մազերով, քան Թագուհին էր 

հիշում, առաջացավ բեմի կողքից, որտեղ սպասում էր նա՝ հագած գեղեցիկ կարմիր 

երեկոյան զգեստ: Թագուհին ոգևորված բացականչեց. - «Սիլվա՜»: Այնուհետև նրանք 

գրկախառնվեցին և մի քանի րոպե կանգնեցին կողք կողքի: 

- Հավատս չի գալիս, որ դու լավ ես, Թագուհի՛: 

- Հավատս չի գալիս, որ դո՛ւ ես լավ, սիրելի Սիլվա: 

Սիլվան ցածրաձայն խոսեց Թագուհու հետ, և երկուսն էլ դժվարանում էին թաքցնել 

իրենց արրցունքները հանդիսականների առջև: 

- Ես մի բանաստեղծություն ունեմ քո և ընկերներիդ համար, - Սիլվան շրջվեց 

դիմելու ամբոխին, - ես այն գրել եմ 1944թ.-ին Թագուհուն Մոսկվայում թողնելուց հետո: 

Այդ ժամանակ չգիտեի՝ արդյոք Հայաստան կհասնեի, թե ոչ, ինչպես նաև 

անհանգստանում էի ըներներիս համար: Ռուս ամուսինների կողմից փրկվելուց հետո, երբ 

իմ գնացքը հարձակման էր ենթարկվել Վոլգոգրադի մոտ, հանդիպեցի նախագահ 

Բաղրամյանին Կովկասյան լեռներում, և նա օգնեց ինձ տուն հասնել… այնպես որ 

շատերին պետք է շնորհակալություն հայտնեմ: Ես շատ զգայուն էի այն գրելիս, այնպես որ 

բանաստեղծությունն արտահայտումն է այն բանի, թե ինչ նշանակություն ունի ինձ 

համար հայ մշակույթը՝ փորձելով վերադառնալ տուն: 

http://www.youtube.com/watch?v=PCGZttucpAQ&list=PLF6566D167A8BBF84
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Սիլվան մի պահ դադար տվեց, հետո սկսեց արտասանել բանաստեղծությունը մի 

ուժեղ, հուզական ձայնով, որ փոխանցում էր նրա խոսքերի զգացմունքայնութունը. 

Այս գարնան հետ, այս ծաղկունքի, 

Այս թռչնակի, այս առվակի,  

Հետն այս երգի ու զարթոնքի  

Բացվեց լեզո՜ւն իմ մանկիկիֈ  

Ու թոթովեց բառ մի անգին  

Հայկյան լեզվից մեր սրբազան,  

Ասես մասունք հաղորդության  

Դիպավ մանկանս շրթունքին... 

- Լսի՛ր, որդիս, պատգամ որպես  

Սիրող քո մոր խո՜սքը սրտանց,  

Այսօրվանից հանձնում եմ քեզ  

Հայոց լեզո՜ւն հազարագանձ: 

Բա՛ց շուրթերդ, խոսի՜ր, անգի՛ն,  

Ժիր դայլայլի՜ր, ի՛մ սիրասուն,  

Թող մանկանա՛ քո շուրթերին  

Մեր ալեհե՜ր հայոց լեզուն... 

Պահի՛ր նրան բարձր ու վճիտ, 

Արարատի սուրբ ձյունի պես,  

Պահիր նրան սրտիդ մոտիկ,  

Քո պապերի աճյունի պես,  

Ու ոսոխի զարկիցը սև  

Դու պաշտպանի՛ր կրծքով նրան,  

Ինչպես մո՜րդ կպաշտպանես,  

Թե սո՛ւր քաշեն մորդ վրա.  

Ու տե՛ս, որդիս, ո՛ւր էլ լինես,  

Այս լուսնի տակ ո՜ւր էլ գնաս,  

Թե մո՛րդ անգամ մտքից հանես,  

Քո մա՜յր լեզուն չմոոանա՛ս... 

 Էջմիածնի մայր տաճարը բռնկվեց ծափահարություններով, որոնք ստիպեցին 

Սիլվային համեստությամբ գլուխը խոնարհել ի ճանաչումն: Բաղրամյանն առաջացավ և 

նշան արեց ձեռքով: 

- Այս խոսքերն արտահայտում են մեր մարդկանց սերը դեպի իրենց լեզուն և 

մշակույթը… բայց սրանք նաև խոսքեր են վշտի և սարսափի, դարերի ընթացքում մութ 

ժամանակահատվածների արտացոլանք, երբ Հայաստանը ոտնահարված էր թե՛ 

ընկերների, թե՛ թշնամիների կողմից:  
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- Այսօր, հաղորդագրությունը Երուսաղեմից հույս է… մարդկանց պահվածքի 

փոփոխության միմյանց նկատմամբ: Ուժ, քաջություն և իմաստություն է պահանջվում ձեր 

նախկին թշնամուն ընդունելու համր: Խնդրում եմ, լռություն պահպանել որպես 

հարգանքի նշան և ոտքի կանգնել, բոլորդ: 

Հավաքված ամբոխը ոտքի կանգնեց, ինչպես պահանջվել էր: Հետնամասում շշնջոցներ 

էին լսվում, քանզի մարդիկ տարակուսում էին, թե ինչ նկատի ուներ իրենց առաջնորդը: 

- Հայաստանի բնակիչնե՛ր, ցույց տվեք ձեր քաջությունը՝ ողջունելով Թուրքիայի 

վարչապետ Ադնան Մենդերեսին: 

Մի ցնցված լռություն տարածվեց արձագանվող մայր տաճարում, իսկ վարչապետն ու 

նրա թիկնապահները թիկունքից առաջացան միջշարքային անցումով: Մարդիկ 

զգուշությամբ նայում էին շուրջը՝ բռնելու շողքը մի մարդու, որ ներկայացնում էր հայ 

ժողովրդին ամենամեծ ցավը պատճառած երկիրը: Մի քանիսի աչքերում բարկություն էր 

զգացվում, մյուսներում՝ շփոթմունք: 

Երկու տարի առաջ Մենդերեսը՝ Ղրիմի թաթարների ընտանիքից, դարձավ Թուրքիայի 

առաջին ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված վարչապետը: Նրա կլոր դեմքը և 

հետ սանրած մուգ մազերն ընդգծվում էին նրա կրած անբասիր մուգ գործնական 

կոստյումով:  

Մենդերեսը հայտնի էր Թուրքիայում իր ժառանգած հողերը փոքր բաժնետերերին 

վերաբաշխելով: Նա հայտնի էր հանդուրժողականությամբ դեպի ավանդական 

ապրելակերպն ու իսլամի տարբեր ձևերը, և օգնել էր վերաբացել բազմաթիվ մզկիթներ: 

Նրա արևմտամետ դիրքորոշումը նկարագրում էր նրան որպես բարեփոխիչ՝ օգնելով 

արդյունաբերականացնել Թուրքիայի գյուղատնտեսական և արտադրական ոլորտները:  

Մենդերեսը նայեց լռակյաց ամբոխին՝ շատերը դեռ տարակուսանքի, իսկ մի քանիսն էլ 

լարված, զայրացած արտահայտություն ունեին իրենց դեմքերին: Այնքան լուռ էր, որ 

կարելի էր լսել թուրքերենից կին թարգմանչի բռնած գլխավոր մուտքից փչող մեղմ քամուց 

ալեկոծվող թղթերի ձայնը: Նա թարգմանեց հայերեն ամեն մի դադարից հետո, որ ամբոխը 

կարողանա հասկանալ թուրքերենը: 

- Նախագահի պաշտոնակատար Բաղրամյա՛ն, շնորհակալություն ինձ այստեղ 

հրավիրելու համար: Հարգելի՛ հյուրեր, տիկնա՛յք և պարոնա՛յք… Ես կանգնած եմ ձեր 

առջև որպես մեր խաղաղ մտադրությունների խորհրդանիշ: 

- Իմ սերունդը պարզապես դեռահասներ էին Առաջին համաշխարհային 

պատերազմի ժամանակ: Օսմանյանները ներարկում էին մարդկանց իրենց ուրույն 

ճշմարտությունը, և երկար տարիներ մենք չգիտեինք իրականությունը, թե ինչ էր 

պատահել մեր հարևան հայերին և ընկերներին: Սա արդարացում չէ, պարզապես փաստի 

հայտարարություն: 

- Որպես ազգ, թուրքերը տառապել են մեր ներգրավվածությունից պատերազմի մեջ: 

Ես անձամբ եմ տեսել պատերազմի սարսափը օսմանյանների պարտությունից հետո: 
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Սակայն մենք ոչ մի արդարացում չունենք խաղաղ բնակիչներին թիրախ դարձնելու 

համար: Մի ամբողջ քաղաքացիական փոքրամասնությանը վնասելը երբեք էլ ընդունելի 

չի եղել քաղաքակիրթ աշխարհում, նույնիսկ պատերազմի տարիներին: Այսօր ես այստեղ 

եմ ճանաչելու, որ այդ ժամանակվա հայերի տառապանքը սարսափելի սխալ էր: 

Աշխարհը բավականաչափ է տառապել անցած տասնամյակներում: Ես առաջարկում եմ 

իմ մարդկանց անկեղծ ներողությունը հայ ժողովրդի դեմ Օսմանյան կայսրության 

գործողությունների համար՝ հուսալով, որ այս պարզ քայլը խաղաղություն կբերի մեր 

միջև: 

Արդեն զգացմունքների գագաթնակետին գտնվող ապշած ամբոխը բռնկվեց: 

Վերջապես մի թուրք առաջնորդ ազնվություն ու քաջություն ունեցավ խոսելու գերագույն 

մեծության պատմական մեղքի մասին: Հյուրերից շատերը բացահայտ լացում էին՝ 

մտածելով Մեծ Եղեռնի ժամանակ կորցրած հարազատների և այս պահի նշանակության 

մասին: Թագուհին զգաց իր հոր Արթուրի ներկայությունը, որ նայում էր վերևից և ժպտում:  

«Թերևս հայրիկի մահը զուր չէր, եթե այն ի վերջո խաղաղություն է նշանակում»: 

- Ես ցանկանում եմ առաջարկել մեր իսկապես խաղաղասեր մտադրությունների մի 

նշան: Ցավոք, մենք չենք կարող համաձայնել մեր երկրների միջև Վիլսոնյան Հայաստանի 

սահմանային առաջարկին, քանի որ տարածքն այժմ բնակեցված է էթնիկ քուրդ և թուրք 

բնակիչներով, և դա մի սարսափելի հեղաշրջում կարող է առաջացնել իմ ժողովրդի մեջ: 

Ինչևէ, մենք կարող ենք ընդունել Արարատի կարևորությունը՝ առաջարկելով կիսել մեծ 

սարը որպես խաղաղության խորհրդանիշ: 

Լիլիթը հևաց և, դողացնելով, ձեռքերը մոտեցրեց բերանին: Նա միակը չէր, որ ազդվել 

էր իր լսած հուզիչ խոսքերից: Նույնիսկ կաթողիկոսն էր լայն բացված աչքերով և բերանով՝ 

լսելով թուրք առաջնորդին, որ բավականին խիզախ էր խոսելու խաղաղության մասին:  

- Եթե ես մի ուղիղ գիծ տանեմ իմ կանգնած տեղից Էջմիածնում դեպի Արարատի 

գագաթը, հետո մի գիծ գագաթից դեպի Արենի՝ ի պատիվ մեր հերոս Թագուհի 

Ամատունու, այդ փոքր եռանկյուն հողը կարող է փոխանցվել՝ ապահովելով Հայաստանից 

մուտք դեպի Արարատ: Սա միայն խորհրդանշական քայլ է, և չի կարող ամբողջությամբ 

ուղղել սխալները… բայց ժամանակն է, որ մենք, որպես հարևաններ, կառուցենք դրական 

ապագա՝ փոխանակ մշտապես հետ նայելու ժամանակի մեջ դեպի անցալի վատ 

իրադարձությունները: Այս օրվանից սկսած մենք ցանկանում ենք ամրագրել 

խաղաղություն մեր մարդկանց միջև: 

Բաղրամյանը նայեց ամբոխի միջով ապշած դեմքերին: Նրանց աչքերը խոսում էին 

իմացական աններդաշնակության մասին՝ խաղաղության ուղերձը Թուրքիայի 

վարչապետից չէր տեղավորվում այն հարացույցի մեջ, որի հետ իր մարդիկ ապրել էին 

տասնյակ տարիներով: 

- Վարչապե՛տ Մենդերես, Դուք և Ձեր մարդիկ այսօր մեծ խիզախություն 

ցուցաբերեցիք… 
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Լիլիթը հեռանալով Թագուհուց՝ դանդաղորեն քայլեց Մենդերեսի ուղղությամբ, ով 

անսպասելի դադարեցրեց իր խոսքը: Լիլիթն աջ ձեռքով բռնեց արծաթյա կախազարդը՝ 

մեղմորեն պտտելով այն մատներով և բացահայտելով ներսում եղածը: 

- Մամա, լա՞վ ես, - հարցրեց Թագուհին՝ մի փոքր զարմանալով մոր պահվածքից: 

- Հարգելիս, լա՞վ եք, - հարցրեց Բաղրամյանը՝ մտահոգ տոնով:  

Նա միակը չէր, որ անհանգստացած էր: Թուրք վարչապետի թիկնապահներից երկուսը 

ձգվեցին դեպի ատրճանակները՝ թաքցված իրենց պիջակների տակ զինապատյանների 

մեջ: Ամբոխը լուռ էր՝ չիմանալով թե ինչպես արձագանքել իրենց առջև կատարվածին: 

Անցյալում այնքան շատ ատելություն կար թուրքերի նկատմամբ, և շատերն էլ 

դժվարանում էին հավատալ իրենց տեսածին: 

- Պարո՞ն վարչապետ, - հարցրեց Լիլիթը ցածրաձայն: 

- Այո՛, ինչպե՞ս կարող եմ օգնել Ձեզ, - միաժամանակ նա իր թիկնապահներին 

սպասելու նշան արեց: 

- Վարչապե՛տ Մենդերես, ներողություն եմ խնդրում պաշտոնական 

արարողությունը խանգարելու համար, բայց ես ցանկանում էի Ձեզ սա ցույց տալ, - 

հասնելով Մենդերեսին՝ նա առաջ մեկնեց իր ձեռքը՝ արծաթե կախազարդը ափի մեջ:  

- Սա այն ամենն է, ինչ ունեմ ամուսնուցս մնացած: Արթուրի հիշատակն է այստեղ: 

Նա մահացավ, քանզի ստիպված էր Վանից կրելու դստերս՝ Թագուհուն, անապատի 

միջով: 

- Շատ եմ ցավում… - ասաց Մենդերեսը ցավակցելով: 

- Ես ցանկանում եմ այն Ձեզ տալ, պարո՛ն վարչապետ: 

Վարչապետը շփոթված տեսք ուներ դեմքին: 

- Դուք այսօր հրաշալի քայլ կատարեցիք, վարչապե՛տ: Դա ազնիվ զոհողություն է, 

երբ ինչ-որ մեկը կարողանում է մի կողմ դնել նախապաշարումները և խորը 

համոզմունքները, որպեսզի կարողանանք ընկերներ դառնալ: Ամուսինս անտեղի 

չմահացավ, եթե մեր ազգերի միջև կարող է խաղաղություն հաստատվել: 

- Հարգելի՛ս, ի՞նչ է Ձեր անունը: 

- Լիլիթ: 

- Լիլի՛թ, խնդրում եմ պահեք կախազարդը: Դուք այնքան շատ խիզախություն ունեք, 

ինչքան որ ցանկացած քաջարի հայ տղամարդը, առաջարկելով ինձ այս թանկարժեք 

հարստությունը: Դուք միգուցե չհավատաք սրան, բայց թուրքերը հարգում են 

քաջությունը, նույնիսկ մեր թշնամիների: Օրինակ, մենք տարիներով նշում ենք 

Գալիպոլիի տարեդարձը մեր ավստրալիացի և նոր զելանդացի ընկերների հետ: 

Տահիվին ի նշան համաձայնության գլխով արեց՝ հիմնվելով Թուրքիայում ողջունված 

ԱՆԶԶԿ օրվա վետերանների զեկուցագրերի վրա: Դադարի ընթացքում Բաղրամյանը 

խոսեց. 
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- Ի՛մ հայրենակիցներ, մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ երկիրը չի կարող 

կառուցվել ատելության վրա և միշտ հետ նայելով դեպի անցյալը: Ձեզանից շատերը 

մեծացել են այն մտքով, որ թուրքերը ցանկանում են վնասել մեզ: Վերջին տասնամյակը ես 

անց եմ կացրել կռվելով գերմանացիների դեմ, բայց մեր տառապանքների համար ես 

մեղավոր եմ համարում նացիստ առաջնորդներին, ինչպիսին էր Հիտլերը, այլ ոչ թե 

գերմանացի ազգին: Ես տեսել եմ գերմանացի զինվորների խիզախությունը: Նրանք 

պարզապես իրենց երկրի համար կռվող տղաներ էին, ինչպես և մեր զինվորները: 

Թուրքիայի ներողությունը հետ չի բերի մեր կորցրած սիրելի հայերին, բայց 

ցեղասպանությունը չի կատարվել վարչապետի ղեկավարած Թուրքիայի բնակչության 

այս սերնդի կողմից: Ես խնդրում եմ ձեզ՝ ընդունել խաղաղության այս առաջարկը և 

այսօրվա թուրք ժողովրդին: Ես խնդրում եմ ձեզ՝ մի կողմ դնել անցյալի վրդովմունքի 

ցանկացած զգացողություն և նայել առաջ՝ դեպի բարգավաճ ապագան մեր հարևանների 

հետ: Ժամանակն է վերակառուցելու մե՛ր երկիրը:  

Բաղրամյանը սեղմեց Թուրքիայի վարչապետի ձեռքը: Նրանք կողք-կողքի քայլեցին 

միջնաշարքով, մյուս պաշտոնյաներն էլ հետևեցին նրանց: Երբ արարողությունից հետո 

մարդիկ դուրս եկան եկեղեցուց, ավստրալիացի և ամերիկացի զինվորներն ու 

Բաղրամյանի հրամանատարության ներքո ծառայած հայ զորքերը միասին պատվո 

պահակախումբ կազմեցին: 

- Մի նրանց նայի՛ր, - ասաց Փիթերը Նդայային՝ տեսնելով  Ջհարնային և Ջեքին 

արագ համբույր փոխանակելիս ամբոխի հետևում: 

- Թվում է՝ նրանք միասին են տուն վերադառնալու, - նշեց Նդայան ժպտալով: 

- Ռուդի՛կ, հաճելի է քեզ տեսնելը: Ո՞ւր են բեղերդ, ընկե՛րս, - հարցրեց Տահիվին: 

Կառավարության թարգմանիչը դժվարանում էր հետ չմնալ նոր զելանդացու արագ 

խոսքից: 

- Նախարա՛ր, երբեք չէի կարծում, որ կրկին կտեսնեմ Ձեզ: Երեսուն տարուց ավելի է 

անցել: Ես ստիպված էի սափրել բեղերս… Թագուհին ասաց, որ ես նման էի Հիտլերին: 

- Նա ճիշտ էր… և խնդրում եմ դիմիր ինձ Ջորջով: Մենք հին զինակիցներ ենք: 

- Լավ տեսք ունես այդ կոստյումով, Ջո՛րջ: Շնորհավորում եմ նախարար դառնալու 

կապակցությամբ: Դու միշտ ել մեծ զինվոր ես եղել: 

-  Շնորհակալություն, Ռուդի՛կ… Ի՞նչ կասես ռեգբի խաղալու մասին ի հիշատակ 

անցյալի, - հարցրեց նա ժպտալով: 

- Չեմ կարծում, Ջո՛րջ: Դու գրեթե ինձ սպանեցիր անցյալ անգամ: Գուցե կարող ես 

խաղը մեր երիտասարդ հայերին սովորեցնել: Մենք սիրում ենք ծանրամարտը, և ռեգբին, 

հաստատ, կարող է այդպես լինել: 

- Հաճելի կլինի, Ռուդի՛կ: 

Ռուդիկը տեսավ մոտեցող Բաղրամյանին, Մենդերեսն էլ նրա հետևից: 
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- Պարո՛ն նախագահ… Համոզված չէի, որ այս բոլոր պաշտոնական 

արարողությունների հետ Ձեզ հանդիպելու ժամանակ կգտնեի, - բացականչեց Ռուդիկը: 

- Ռուդի՛կ, ես մնում եմ «Վանյա» քեզ համար, իմ ընկե՛ր: Ես տեսա քեզ առաջին 

շարքում կանգնած և փորձում էի հիշել, թե որտեղ եմ քեզ տեսել նախկինում: Հետո, երբ 

հեռանում էի վարչապետի հետ, հիշեցի: Ինչքա՞ն… երեսուներեք տարի է անցել, ինչպե՞ս 

ես: 

- Լավ եմ, շնորհակալություն Վանյա՛: 

Բաղրամյանը եռանդով սեղմեց Ռուդիկի ձեռքը: Նա առաջացավ ողջունելու նաև 

Տահիվիին: 

- Դու ճանաչո՞ւմ ես Պաշտպանության նախարարին: 

- Իհա՛րկե՝ նա մեզ հետ կռվել է Բաքվի ճակատամարտում 1918թ.-ին: 

- Պարո՛ն նախագահ, հաճելի է խաղաղ պայմաններում աշխարհի այս մասը 

վերադառնալը: 

- Շնորհակալություն պարոն նախարար: Այստե՜ղ, վարչապե՛տ… Արդեն հանդիպե՞լ 

եք Պաշտպանության նախարար Տահիվիին Նոր Զելանդիայից: 

- Դեռ ոչ, հաճելի է Ձեզ հանդիպելը: 

Մենդերեսը սեղմեց Տահիվիի ձեռքը: Հետո նա առաջացավ սեղմելու ապշած Ռուդիկի 

ձեռքն էլ: Վարչապետը շրջվեց դեպի Տահիվին: 

- Ես հաղորդագրություն եմ ստացել, որ Դուք և Ջեք Թոմփսոնը Ավստրալիայից 

սրանից հետո պաշտոնական այց ունեք Գալիպոլի, և որոշեցի միանալ ձեզ, եթե դեմ չեք: 

- Մեծ պատիվ կլինի, պարո՛ն, - ասաց Տահիվին: 

Ռուդիկը դեռ կանգնած էր այնտեղ՝ բերանը կիսաբաց: Տահիվին գիտեր՝ նա շատ 

բաների միջով էր անցել, բայց վերջին մեկ ժամը բոլորովին անսպասելի էր, հատկապես 

թուրք վարչապետին հանդիպելը:  

-  Ասա ինձ, Ռուդի՛կ, կցանկանա՞ս միանալ ինձ և Ջեքին Գալիպոլի ճամփորդության 

համար: 

- Ես շատ կցանկանայի, բայց պետք է ընտանիքիս մասին հոգ տանեմ: Մենք այյնքան 

երկար ժամանակ ենք բաժանված եղել միմյանցից: 

- Ինչպես տեսնում եմ, Թագուհին և նրա մայրը դեռ երկար անբաժան կլինեն: Գուցե՞ 

նրանք էլ կցանկանան գալ: 

- Հրաշալի կլիներ ձեզ միանալը, Ջո՛րջ: Ես իսկապես կուզեի հարգանքս մատուցել 

ձեր տղամարդկանց խիզախությանը, բայց մենք մի փոքր ընտանեկան արարողություն 

ունենք կազմակերպելու: Դե, գիտես, ինչպիսին են կանայք հարսանիքից առաջ: 

- Համոզված եմ՝ գիտեմ: Դե մենք կմտածենք քո մասին, երբ այնտեղ լինենք: 

Հորիզոնին մոտեցող արևից կարմիր ու նարնջագույնով արտացոլվող ուշ երեկոյան 

երկինքը լուսավորվեց հրավառությունից՝ տոնելով հերոսներին և Նոր տարվա երեկոն: 

Հայաստանը ցնծաց երկար մինչև 1952թ.-ի առավոտը՝ Նոր տարի և նոր ապագայի հույս: 
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Հաջորդ առավոտյան, ցուրտ և ամպամած երկինքը ողջունեց Ջեքին և Ջհարնային, երբ 

նրանք պատրաստ էին լքել իրենց հյուրանոցը Երևանում: Խումբը հրաժեշտ տալու համար 

հավաքվել էր Հանրապետության հրապարակում: Դա մի վայր էր, որ հանդիսանում էր 

Երևանի կենտրոնը և բնորոշ էր գեղեցիկ վարդագույն տուֆե կառույցներով: 

Փիթերն ու Թագուհին արդեն արթուն էին՝ տեսնելու Ջեքին և Ջհարնային, մինչև 

Աբրահամն ու Նդայան էլ եկան՝ ուշ արթնանալուց հետո հևալով դուրս գալով հյուրանոցի 

մուտքից: 

- Ցավում եմ, որ երկուսդ էլ հեռանում եք, - ասաց Փիթերը: 

- Մենք էլ ենք ցավում հեռանալու համար, բայց ես ու Ջորջը պաշտոնական այց 

ունենք Գալիպոլի, և Կանբերրան էլ կնավարկի այնտեղ մեզ վերցնելու համար, - ասաց 

Ջեքը: 

- Այսպիսով, դու երկար ճանապարհ ունե՞ս դեպի Ավստրալիա, իսկ Ջհարնան էլ 

գնո՞ւմ է դեպի Կատմանդու, - հարցրեց Աբրահամը: 

Ջհարնան մի փոքր ամոթխած տեսք ուներ պատմելու համար մյուսներին, թե ինչ կար 

նրա մտքին: Նա համոզված չէր, թե նրանք արդեն գիտեին, և նրա մշակույթն էլ 

խրախուսում էր համեստությունը նման հարցերում: 

- Այո, ցավում եմ, բայց մենք հրաժեշտ տալու երկար ժամանակ չունենք: Մենք 

խոստանում ենք՝ մի օր վերադառնալ ձեզ բոլորիդ տեսնելու: 

- Մե՞նք: Նկատի ունե՞ս երկուսով միասին, - հարցրեց Նդայան՝ դեմքին մի լայն 

ժպիտ: 

Ջեքը ծիծաղեց: 

- Կարծում եմ՝ գաղտնիքը բացահայտված է, Ջհարնա՛: Միայն հանուն հետագա 

միջազգային լավ հարաբերությունների, գիտես: 

Նա ձգվեց բռնելու Ջհարնայի ձեռքը, երբ ձյան փաթիլներն էլ սկսեցին մեղմորեն իջնել՝ 

ծածկելով նրանց բաճկոնները: Հեռվում, Արարատը ձմեռային ձյունից ծածկված էր 

սպիտակ ծածկոցով՝ վեր խոյանալով Երևանի հետնամասում: Հազարավոր հայեր ոտքով 

գնում էին դեպի մեծ լեռը՝ շնորհակալ լինելով Թուրքիային, որ նրանք վերջապես կարող 

էին վերամիավորվել Մասիսի հետ: Արարատն այժմ խաղաղության խորհրդանիշ էր, և ոչ 

թե բաժանման: 
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ԳԼՈՒԽ 36: ԱՐԵՆԻ 

Լիլիթը, Թագուհին, Փիթերը և նրանց ընկերներ Աբրահամն ու Նդայան ճանապարհ 

ընկան դեպի Արենի մի հին ժանգոտ ավտոբուսով. ըստ էության այն ավելի շատ 

ձևափոխված բեռնատար էր, քան թե ավտոբուս: Շատ դանդաղ էին շարժվում, քանզի 

ճանապարհները տարիներով չէին վերանորոգվել: Նեղ, ավերված ճանապարհին 

հանդիպում էին բազմաթիվ ձիեր, սայլեր և հետիոտներ, ներառյալ պատերազմից 

վերադարձած զինվորները, որոնք դեռ տոնում էին հակամարտության ավարտը: 

Պատերազմի պատճառով Հայաստանում շատ քիչ առաջընթաց էր եղել, և գրեթե ոչ ոք չէր 

կարող իրեն թույլ տալ մեքենա ունենալ: 

Ավելի քան երկու ժամ անցավ մինչև նրանք հասան Արտաշատ՝ մի փոքրիկ գյուղ 

միայն երեսուն կիլոմետր հեռավորության վրա: Փիթերն արդեն դժգոհում էր վեր թռչող 

ցեխոտ սառցի հետքերից, որ կեղտոտում էին նրա կոստյումը:   

- Սա շատ հանրահայտ վայր է, - ասաց Թագուհին մյուսներին աղմկոտ 

ավտոբուսում: - Այն անվանվել է հայ հնագույն թագավոր Արտաշես Ա-ի անունով, ով 

մ.թ.ա. մոտ հարյուր ութսուն տարի առաջ կառուցել էր իր մայրաքաղաքն այստեղ: Տեսել 

եմ նրա նկարը՝ մի մորուքավոր թագավոր՝ նստած գահին Արաքս գետից բարձր գտնվող 

իր դղյակում… 

- Ի՞նչ պատահեց նրան, - հարցրեց Փիթերը հետաքրքրված: 

- Նրա ընտանիքը երկու դար իշխեց Հայաստանում… Արտաշեսյանների օրոք: 

Նրանք նույնիսկ ապաստան են տվել հանրահայտ Կարթագենյան Հանիբալին 

արքայական դատարանում: 

Աբրահամի դեմքը մի պահ լուսավորվեց ի ճանաչումն Հանիբալի անունի: 

- Ես կարդացել եմ Հանիբալի մասին գրախանութում… նա փղեր օգտագործելով 

սարսափեցրել էր հռոմեացիներին: 

- Նորարար ռազմական առաջնորդ, որ հաղթեց Հռոմին բարձրակարգ 

ռազմավարությամբ, - ավելացրեց Փիթերը: 

Արարատի ամենազոր տեսքը՝ այժմ ամպերից պարզված, հայտնվեց կոկիկ շարված 

ծիրանենիների և խաղողի վազերի շարքերի մոտ գտնվող քամահարված փոքր բլուրների 

վերևում: Նդայան նայեց հնագույն բնապատկերի երկայնքով՝ պատկերացնելով 

պալատներն ու հոյակապ շինությունները, որոնք մի ժամանակ հիացրել էին շրջանի իր 

նման այցելուներին: Նրա հայացքը կանգ առավ հին հայկական եկեղեցու աչքի ընկնող 

ուրվագծի վրա՝ նստած մի հիմքի վրա, որ փոքր ամրոց էր հիշեցնում: 



 

 

507 

- Մենք ճաշին կանգ ենք առնելու Խոր Վիրապ կոչվող եկեղեցու մոտ, - ասաց 

Թագուհին: - Այն շատ հետաքրքիր պատմություն ունի: 

- Ես այստեղ կսպասեմ, եթե դեմ չեք, - ասաց Լիլիթը հայերենով իր դստերը: Նրա 

վաթսուն տարին էր բոլորելու այդ տարի, ուստի գերադասեց հանգստանալ ավտոբուսի 

մեջ: 

- Լավ, մամա՛:  

Խոր Վիրապը դասական հայկական անկյունավոր տանիք ուներ, որ նմանակում էր 

կոնաձև Արարատին: Վեհափառ լեռները կտրուկ բարձրանում էին համեմատաբար հարթ 

դաշտավայրից՝ կազմելով մի գեղեցիկ համայնապատկեր եկեղեցու հետևում: Զով քամին 

փչեց Թագուհու դեմքին, բայց դա չխանգարեց, որ նա ոգևորված ներկայացնի իր երկրի 

պատմությունը: 

- Այն հողեղեն բլուրները մի ժամանակ Արտաշես Ա թագավորի պալատներն են 

եղել: 

- Եկե՛ք եկեղեցին ուսումնասիրենք, - առաջ գնալով՝ կանչեց Փիթերը: 

Թագուհին, Փիթերին հասնելու համար, քայլերն արագացրեց՝ բացատրելով նրան 

վայրի նշանակությունը: 

 

Արարատը և Խոր Վիրապը, Արտաշատ 
 

- Եկեղեցում մի հատուկ տեղ կա: Խոր Վիրապ նշանակում էր «խոր հոր» մինչև 

եկեղեցի դառնալը: Մենք հեթանոս թագավոր ունեինք, որ նետեց սուրբ Գրիգոր 
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Լուսավորչին հորի մեջ… որովհետև նա փորձում էր հայերին քրիստոնյա դարձնել… 

սպասի՛ր, հիմա ցույց տամ քեզ: 

- Որտե՞ղ է, սրա՞ միջով: 

- Այո, խնդրում եմ… զգույշ եղիր: Մարդիկ ասում են՝ բոլորի կողմից մոռացության 

մատնվելուց հետո Գրիգոր Լուսավորիչը տասներեք տարի է անցկացրել այդ հորում: Բայց 

գյուղից մի ծեր քրիստոնյա այրի չէր մոռացել: Նա ամեն օր հացի կտոր էր նետում փոսի 

մեջ: 

Աբրահամը հասավ Փիթերին և Թագուհուն և նայեց մութ անցքի եզրից: Փոշու հոտը 

խոսեց դարերից, և, թվում էր, ահավոր ցուրտ էր ու վատ կանխազգացում ուներ: 

- Ես չեմ գնա ներքև, հաստատ… չափից դուրս ծեր եմ նման բաների համար: 

- Իսկ ես կգնամ, - ասաց Փիթերը: 

 «Անշուշտ սա այնպես բարդ չէ, ինչպե՞ս Հյուսիսային սառուցյալ օվկիանոսի սառած 

փոսից փոկին հանելը: Գո՞ւցե լավ միտք չէ: Բայց մյուս կողմից էլ՝ զվարճալի է»: 

- Ավելի լավ է դու, քան ես, - ասաց Աբրահամը: 

Չնայած նրա հագած հաստ բաճկոնին, նրա թևերի մազերը ցցվել էին՝ ասելով նրան, որ 

այս արկածախնդրությունը հարմար չէր իրեն: Երբ Փիթերը պատին ամրացված փայտե 

աստիճանով իջավ բորբոսնած, անորոշ փոսի մեջ, նա մտածեց, որ միգուցե մի փոքր 

համարձակ պահեց իրեն: Թագուհուն տպավորելը մի բան էր, բայց այն ապահով չէր 

թվում: Երբ ներքև հասավ, ոչինչ չէր կարող տեսնել, բացի լույսի նեղ շողից: 

Թագուհին հայտնվեց խավարի մեջ: Նա չէր կարողանում տեսնել կամ լսել ինչ-որ բան, 

և Փիթերն էլ արդեն մի քանի րոպե է փոսի մեջ էր: 

- Փիթեր, լա՞վ ես… Հելլոու, Փիթեր, լսո՞ւմ ես ինձ… - նրա ձայնն արձագանքվեց: - 

Փիթե՛ր, լա՞վ ես: 

Բացի լռությունից ոչինչ չկար: Նա վազեց Աբրահամի հետևից, որ ուսումնասիրում էր 

դրսում: 

- Աբրահա՛մ, ինչ-որ բան է պատահել: Փիթերը հետ չի եկել: Ի՞նչ պետք է անենք: Ես 

անհանգստանում եմ, - ասաց նա դողացող ձայնով: Արցունքները գլորվեցին նրա աչքերից: 

- Արագ, արի՛ իմ հետ, - ասաց Աբրահամը՝ ներս գնալով եկեղեցու: 

Փիթերը, մի լայն ժպիտ դեմքին, կանգնած էր աստիճանի վերևում: 

- Դո՜ւ… Հավատս չի գալիս՝ դու արեցիր դա: Ըըը՛ը… 

Թագուհին ձևացրեց, թե բարկացած էր, բայց ժպիտը մատնեց նրա իրական 

զգացմունքները: Նա գոհ էր, որ Փիթերն այնքան էլ լուրջ չէր այս օրերին և բացահայտել էր 

իր հումորի զգացումը: 

- Դու ինձ վերափոխել ես վատ տղայի, Թագուհի՛: 

- Գիտեմ, և ինձ դուր է գալիս… 

- Դե լավ դուք երկուսդ էլ, եկե՛ք վերադառնանք, ես սոված եմ: Այդ ուտելիքը անուշ էր 

բուրում: 
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- Համաձայն եմ Աբրահամ: Մայրիկդ ի՞նչ է բերել Թագուհի: 

- Մաման կարտոֆիլ է կտրատել՝ վառարանի վրա եփել աղի հետ… և լավաշ, գառան 

միս ու տոլմա: 

- Օ՜հ, ես իսկապես սպասում եմ դրան, Թագուհի: Իսկ ի՞նչ է լավաշը, - հարցրեց 

Աբրահամը: 

- Դա հաց է, - պատասխանեց Թագուհին: 

Թվում էր, թե բոլորն էլ գյուղից եկել էին տեսնելու ճանապարհորդներին մինչև նրանց 

մեկնելը, քանի որ խոսքը գիտնականների հայտնի եռյակի մասին տարածվել էր 

ամենուրեք: Երեխաները վազում էին գյուղից դանդաղորեն հեռացող ավտոբուսի հետևից: 

Նրանք շատ քիչ բան ունեին, բայց ուրախ էին, ինչպես ցանկացած երեխա՝ խաղալով 

դրսում մաքուր օդին: 

Ամբողջ Արտաշատի երկայնքով գեղեցիկ սև ու սպիտակ արագիլները երանությամբ 

նստել էին սյուների գագաթներին՝ անտեղյակ, թե ինչի մասին էր այդ աղմուկը: 

Գյուղացիները հոգ էին տանում արագիլներին որպես նոր կյանքի և ապագայի հույսի 

խորհրդանիշների՝ մարմնավորած աշխարհում տարածվող էյֆորիկ զգացմունքը: 

 

Արագիլներ, Արտաշատ 
 

Մի քանի օր անց ձյան փաթիլները, պտտվելով օդի մեջ, քշում-տարվում էին մեղմ 

քամու հետ: Այն սպիտակ փոշու նման ծածկեց Թագուհու գլխանոցով վերարկուն ու 

Փիթերի մազերը: Արենիի վերևում գտնվող սուրբ Աստվածածին եկեղեցուց տեսարանը 

գերող էր, քանզի գյուղն ընդգրկած բլուրները վերափոխվել էին ձմեռային սպիտակ 

բնապատկերի: 
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 Լիլիթը, Աբրահամն ու Նդայան Թագուհու, Փիթերի և մյուս գյուղացիների հետ գնում 

էին տոնելու Ճրագալույցը՝ հայկական Սուրբ Ծննդյանը նախորդող երեկոյան կատարվող 

պատարագ՝ խորհրդանշող աստվածաշնչյան մոգերի ժամանումը, որոնց երբեմն «Երեք 

իմաստուններ» են կոչում: 

Թագուհին մտնելով փոքրիկ եկեղեցին՝ նայեց խորանի կողմը և տեսավ մի ծանոթ 

դեմք, որ տարիներով չէր տեսել: Գասպարը կրում էր քահանայի ամբողջական ռեգալիա 

խաչի և սև պատմուճանի հետ՝ լրացնելու իր այժմ սպիտակող մազերը: Նա մի լայն ժպիտ 

դեմքին հայտնի հերոսներին դեպի իրենց նստատեղերն առջևում առաջանալու նշան 

արեց:  

Քառասունվեցամյա քահանան իր կյանքի ընթացքում շատ բաների միջով էր անցել՝ 

ականատես դառնալով սարսափների, որ ոչ ոք չպետք է տեսնի, բայց այժմ գիտեր՝ նա 

բավական ուժեղ էր առաջնորդելու իր մարդկանց հավատը որպես Արենիի տարածքի 

տեղական քահանա: Խորհրդային ժամանակներում շատերի սպանության հետևանքով 

տարիներ կտևի՝ մինչև բավականաչափ քահանաներ կլինեն մարդկանց սպասարկելու 

համար: 

 

 Քայլելով գյուղացիների միջով՝ Թագուհին նկատեց ևս մի քանի ծանոթ դեմքեր, որոնք 

երկար ճանապարհ էին անցել: 

- Մինսիլո՜ւ, Ռավի՜լ, ինչպե՞ս եք այստեղ հայտնվել, - հարցրեց նա ոգևորված 

ձայնով ռուսերենով: 

- Կարող ես մայրիկիդ մեղադրել, - պատասխանեց Ռավիլը: - Այժմ, երբ 

գեմանացիները գնացել են, նա կարողացավ կապվել մեզ հետ՝ օգտագործելով քո հեռագրի 

տվյալները Երուսաղեմից: Ավելի քան մեկ շաբաթ ենք անցկացրել ճանապարհին: Ներիր, 

չկարողացանք ողջույնի արարողության համար ժամանակին Երևան հասնել: Բայց մենք 

ցանկանում էինք քո հատուկ օրով քեզ հետ լինել: 

- Շնորհակալություն դստերս հոգ տանելու համար այս բոլոր տարիներին, - ասաց 

Լիլիթը՝ գրկելով զույգին, որ այնքան հեռվից էին եկել: 

- Նա լույս բերեց մեր գյուղ, այնպես որ մենք կարողանանք հասկանալ մեզանից 

առաջ եկած մարդկանց: Այժմ բոլորը գալիս են այցելելու քարանձավը, - ասաց Մինսիլուն, 

Ռավիլն էլ ի համաձայնություն գլխով արեց: 

Մինսիլուն և Ռավիլը բաշկիրական ավանդական հագուստ էին կրում և բրդյա 

բաճկոններ, որ բերել էին Սիմից: Դենիսլամը և նրա տասներեքամյա ավագ եղբայր 

Ռուսլանը կանգնել էին ծնողների կողքին՝ հագած ոչխարի մորթուց բաճկոններ և 

գլխարկներ, որոնք ամուր գրկել էին նրանց գլուխները: Դենիսլամն, ինչպես միշտ, 

աշխույժ էր: 
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- Բարի գալուստ, - ասաց Գասպարը՝ առաջ մղելով Ռիսաևների ընտանիքին սուրբ 

Աստվածածնի խորանի մոտ պաշտոնյաների կողքին կանգնելու: Հայկական եկեղեցին 

ուրախ էր ողջունելու տարբեր հավատքի մարդկանց: 

Գասպարը ողջույնի խոսքերով սկսեց արարողությունը և, ակտիվորեն հետ ու առաջ 

տանելով բուրվառը, խնկարկեց օդը: Արծաթյա տարան արտացոլում էր գլխավոր մուտքից 

ներթափանցող արևի թույլ շողը: Դենիսլամը երբեք նման բան չէր տեսել՝ հետաքրքիր իր 

չախչախներով և ծխով: Ութամյա տղան ձգվեց ձեռք տալու բուրվառը՝ գցելով այն 

Գասպարի ձեռքից, որ զնգալով գլորվեց հատակով: Գասպարը սփրթնեց: Նա արագ 

բարձրացրեց բուրվառը, որ հասել էր Թագուհու ոտքերի մոտ: Գասպարի դեմքը 

շփոթությունից փոխվեց լայն ժպիտի, երբ հասկացավ, թե ինչ պատահեց: 

«Որոշ բաներ պարզապես նախատեսված են լինել», - մտածեց Թագուհին: 

Գասպարը բարձրացրեց բուրվառը: Թագուհու կանաչ աչքերը փայլեցին ժպիտով: 

- Այժմ, ես համոզված եմ, որ ինչ-որ մեկը հետևում է մեզ, զավա՛կս: Ուղերձը, որ ես 

լսում եմ՝ այն է, որ մենք չպետք է մեզ շատ լուրջ ընդունենք: 

Գասպարն խաչով և Աստվաշածնչով օրհնեց մեռոնը: Այնուհետև վառեց մեծ մոմերը՝ 

բացատրելով օտարերկրյա հյուրերին, որ մոմերի առկայծումը կարևորում է Բեթլեհեմի 

աստղի լույսը: Նդայան սեղմեց Աբրահամի ձեռքը, երբ հիշեց Լուսաստղի տեսնելը Աքաբա 

ժամանելուց, և միասին անցկացրած հատուկ պահերը Բեթլեհեմում: 

Լույսն արագորեն մարում էր, երբ մարդիկ լքեցին սուրբ Աստվածածինը: 

Յուրաքանչյուր գյուղացի իր հետ տանում էր մի փոքրիկ մոմ և ջուր՝ հավատալով, որ այն 

կարող է հիվանդություններ բուժել: 

- Ռուսլա՛ն, ո՞ւր ես գնում, - հարցրեց Մինսիլուն: 

- Միքայելի հետ եմ գնում: Նա պատրաստվում է ինձ քար-սահարանը ցույց տալ: Դա 

այ-այնտեղ է: 

- Քար-սահարա՞ն: Ցո՞ւրտ չի դրա համար: 

- Ոչ, մամա՛, յուրաքանչյուր ոք պետք է անի դա, երբ այցելում է սուրբ Աստվածածին: 

- Դա դարերից եկող ավանդույթ է այստեղ: 

- Դե, ցույց տուր ինձ, Միքայե՛լ: Թվում է՝ ես էլ պետք է փորձեմ այն, - ասաց Ռավիլը: 

Երկու մետր բարձրությամբ քարը, եկեղեցուց մոտ հարյուր քսան մետր հեռու Արենիի 

հին, բուն կայքի մոտ, ուներ քառասունհինգ աստիճանի թեքվածությամբ երես և փոս 

ընկած ուղի, որ մարդիկ էին մաշացրել: Ռավիլի խանդավառ անձնավորությունն ի հայտ 

եկավ, երբ նա, հաճույքից գոչելով, սահեց քարի վրայով, որ սառցով պատված ավելի 

սահուն էր դարձել: Մինսիլուն ու տղաները միայն թափահարեցին իրենց գլուխները: 

- Նա դեռ պատանի է, - ծիծաղեց Մինսիլուն: 

Արենի տանող արահետը նշվել էր տասնյակ առկայծող մոմերով: Դրանք լուսազարդել 

էին ձյունը, երբ գյուղացիները տուն էին գնում երեկոյան լույսի ներքո: 
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Հատուկ օր էր, ոչ միայն որովհետև հայկական տոմարով Սուրբ Ծնունդն էր՝ հունվարի 

6-ը: Թվում էր՝ Արենին կրկնակի բնակչությունն ուներ, քան իրականում էր, և նրանցից 

շատերը ոլորուն արահետով գնացել էին Նորավանք: Ցուրտ արևոտ օրով ձյունը 

դանդաղորեն հալում էր: Նշանված զույգը ժամանեց ձիակառքով՝ զարդարված մեծ 

չորացրած արևածաղիկներով, որ Ռուդիկն էր աճեցրել Ռազմիկի տված սերմերից: 

Թագուհին և Փիթերը հայկական ավանդական հագուստ էին հագել: Թագուհու երկար 

սպիտակ զգեստն ու կարմիր վերնամասն ունեին գոտկատեղից ներքև իջնող երկու 

ասեղնագործ պանելներ, և հետևում՝ գլխի զարդարանքից գահավիժող մի թափանցիկ քող: 

Ճակատի վրա փոքրիկ արծաթյա մետաղադրամները էին կախված, որոնք զնգում էին նրա 

քայլերի հետ: Փիթերի հանդերձանքը քամուց ուռչող սպիտակ տաբատ էր և մի լայն կաշվե 

գոտի, ասեղնագործ տունիկա և շքեղ չալմայանման գլխարկ: 

Այժմ վաթսունմեկամյա Եվան, կարճ սպիտակ մազերը թաքցրած գլխին գցված մի մեծ 

շարֆի տակ, կռացավ շշնջալու Յուրային՝ ոչ այնքան էլ ցածրաձայն. 

- Չե՞ս կարծում՝ մի փոքր տարօրինակ է, որ օտարերկրացին… հայ աղջկա հետ է:  

Յուրան ցնցվեց, բայց չզարմացավ նրա մեկնաբանությունից, քանզի շատերն էին 

այդպես զգում այս հին տաբուների պահպանողական երկրում: Նա սեղմեց իր 

ձեռնափայտը և ծամածռեց դեմքը: 

- Մամա՛, խնդրում եմ… - նրան լռելու նշան անելով: 

- Տեսնե՞ս, նրանք ինչ տիպի երեխաներ կունենան… նա հայ առաքելական 

եկեղեցուց չի… 

Յուրան մի պահ մտածեց այդ մասին և, մինչև առույգացած պատասխանելը, ուղղեց իր 

երկար սև վերարկուն ցրտից պաշտպանվելու համար: 

- Ուժե՛ղ՝ դատելով նրա տեսքից: 

Նորավանքը մի փոքր վանք էր, բայց ընտանիքի անդամներն ու մոտ ընկերները 

խցկվել էին ներսում, իսկ մյուսները լսում էին դրսից: Վերջին մեկ տարվա ընթացքում, 

Ստավրոպոլի գրավումից հետո գերմանացիների կողմից սպառնալիքի նվազման հետ՝ 

Արենիի սերտ համայնքից յուրաքանչյուրի օգնությամբ ավերված կառույցները 

գեղեցկորեն վերականգնվել էին:  

Որպես քավոր, Աբրահամը խաչը պահել էր Փիթերի և Թագուհու թագերի դիմաց, իսկ 

նրանք մեղմորեն սեղմել էին ճակատները: Նդայան նայում էր ժպտալով՝ նկատելով, որ 

Թագուհին ցնցվում է: 

«Նույնիսկ գիտնականը կարող է զգացմունքային դառնալ»: 

Գասպարը խնդրեց Թագուհուն անգլերեն թարգմանել արարողությունը, որպեսզի 

նրանց օտարերկրյա հյուրերը կարողանային հասկանալ: Տասնիննամյա երկվորյակներ 

Մարին և Միքայելը հարսնաքրոջ և ազապ բաշու դերն էին տանում: Մարին կրում էր իր 

լավագույն վարդագույն զգեստը, գեղեցիկ իր երկար բաց շագանակագույն մազերով, իսկ 
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Միքայելը հագել էր սև բաճկոնակ և համապատասխանող տաբատ, որ հակադրվում էին 

նրա կարճ շեկ մազերին: 

Գասպարը խնդրեց զույգին հավաստել միմյանց իրենց հավատարմությունը: Լիլիթի 

այտերը թրջվեցին ուրախության արցունքներից, երբ Փիթերը պատասխանեց Թագուհու 

խոստումին. 

- Տե՛ր եմ, տե՛ր եմ, տե՛ր եմ: 

Հնագույն շենքի դրսում սպասող գյուղացիները, երջանիկ զույգի հայտնվելուն պես, 

չորացրած վարդերի թերթիկներ նետեցին նրանց վրա: Թերթիկներն ընկան ձյան վրա՝ 

կարմիր ու սպիտակ նախշեր թողնելով հետևում վանքից սկսած: 

Արենիի դպրոցում Լիլիթը լավաշով ու մեղրով սպասում էր Թագուհուն և Փիթերին: 

Սովորաբար հարսանյաց խնջույքն անց էին կացնում փեսայի տանը, բայց միջոցառմանը 

մասնակցող չափից դուրս շատ մարդ կար: Արմինեն և Դմիտրին ուրախ էին թույլ տալու 

օգտագործել դպրոցը, և օրերով օգնել էին Լիլիթին պատրաստելու ուտելիքը: Լիլիթը դրեց 

լավաշը նրանց ուսերին և հրավիրեց երջանիկ զույգին ափսեից գդալով համտեսել մեղրը: 

Դա հնագույն ավանդույթ էր, քանի որ հայերը Ռավիլի բաշկիրների նման մեղվապահ էին 

եղել: 

Հետո Լիլիթը երկու ափսե դրեց հատակին, որպեսզի Թագուհին ու Փիթերը կոտրեին 

իրենց կոշիկներով: Մինսիլուն օդի մեջ քաղցրավենիք նետեց, որ իրարանցում 

առաջացրեց երեխաների մեջ՝ փնտրելով հաճույքը սեղանների և աթոռների միջև: 

Դենիսլամը բավականին երջանիկ էր իր ափերի մեջ թաքցրած գանձերով և հրճվալից 

ճիչերով պայքարում էր ևս մի քանիսի համար: 

Փիթերը և Թագուհին նստել էին չրով ու ծաղիկներով, խորովված գառան մսով լի 

սեղանի մոտ, գյուղացիներն էլ խմում էին նրանց միության կենացը տեղական հիանալի 

գինով՝ կամրջից անմիջապես այն կողմ գտնվող խաղողի այգիներից: Դուդուկի և դհոլի 

երաժշտությունը ընկերակցվել էր Ռավիլի նվագած գարմոնով և Մինսիլուի քուրայով: 

Պար, գինի և համեղ ուտելիք՝ դա իսկապես արենցիների համար հիշարժան օր էր: 

Թագուհին երջանիկ էր տեսնելու Լիլիթի չամչով լի ղափաման և Ռուդիկի Սևանալճից 

բռնած ավանդական իշխանը: 

Երեխաներից մեկը մոտեցավ Փիթերի կողքին նստած Նդայային և հպվեց նրա մաշկին: 

Փոքրիկ աղջիկը վեր նայեց և հարցրեց լուրջ տոնով. 

- Ներկե՞լ ես մաշկդ: 

Նդայան կատակով ընդունեց դա, երբ Թագուհին թարգմանեց փոքրիկ աղջկա անմեղ 

հարցը: Արենիում ոչ ոք նախկինում թխամորթ անձ չէր տեսել: 

- Ոչ, ես Աֆրիկայից եմ, սիրելի՛ս, - ասաց Նդայան: - Դա այն վայրն է, որտեղից ի 

սկզբանե գալիս ենք բոլորս: 

Աղջիկը զարմացավ: 

- Իմ ընտանիքը Երևանից է եկել, - հայտարարեց նա հպարտությամբ: 
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Բոլորը ծիծաղեցին: Մի ծեր կին մոտեցավ օրհնելու զույգին, հատկապես Թագուհուն՝ 

բռնելով նրա ձեռքը և փաթաթվելով նրան: Փիթերն ապշած էր իր բացահայտած նոր 

ընտանիքով: Նույնիսկ լսել էին Եվային ասելիս, որ Թագուհին «մեր հարևանուհու աղջիկն 

էր»: 

Գյուղի աղջիկներն ուրախ ժամանց ապահովեցին «Տավիղ» պարով: Երբ աղջիկներն 

ավարտեցին իրենց արտահայտիչ շարժումները, տղաները սկսեցին «Շալախո» կոչվող 

եռանդուն պարը, որ հիշեցնում էր կազակների մշակույթը: Ի ուրախություն բոլորի 

Թագուհին էլ միացավ պարի կեսից: Նա երաժշտությանը համահունչ ավանդական ոճով 

շարժում էր իր ձեռքերը գլխավերևում, իսկ ամբոխն էլ ծափ էր տալիս տակտին 

համաձայն: Լավ օր էր, մեկը, որ կապրեր սերունդների բանահյուսությունում: 

Պարից հետո Գասպարը խոսք հղեց հավաքված ամբոխին՝ քննարկելով այն 

ճանապարհը, որ գյուղացիներն էին անցել: 

- Մենք մեկ էինք, դարձանք բազմաթիվ, հետո կրկին դարձանք մեկ: 

Գասպարը դիտավորյալ դադար տվեց, որպեսզի յուրաքանչյուր ոք ընկալի բառերը՝ 

մինչև կբացատրեր դրանց իմաստը: Դա միտումնավոր հրահրում էր խորհելու: 

- Երբ մենք անմեղ գյուղացիներ էինք, մենք ասես մեկ մարդ էինք: Պատերազմի և 

անհրաժեշտության հետևանքով մենք ճամփորդեցինք բազմաթիվ վայրեր և կորցրեցինք 

կապը մեկս մյուսի հետ: Այժմ մենք որպես մի ամբողջություն կրկին միասին ենք 

Արենիում: 

- Դա բացահայտման խորհրդանշական ճամփորդություն էր՝ սովորելով ինքներս 

մեր մասին և ինչպես ենք վերաբերվում մյուս մարդկանց: Ինչպե՞ս պետք է առաջ 

շարժվենք այս պահից: Վախո՞վ: Թե պետք է ընդունենք նոր աշխարհը՝ ազատության և 

մեկս մյուսին ավելի լավ հասկանալու աշխարհը, որի համար պայքարել ենք: Այժմ մենք 

մուտք ունենք դեպի Մասիս թուրք ժողովրդի խիզախության արդյունքում, որ քաջություն 

գտավ ներողություն խնդրելու մի բանի համար, որ նրանց սերունդը չի կատարել: Որպես 

հայ, արդյո՞ք քաջություն ունեք ներելու նրանց, ինչպես քրիստոնյան կանի: 

- Եկե՛ք ընդունենք միմյանց, ինչպես որ տոնում ենք տարբեր մշակույթների 

մարդկանց այս միությունը: Դա մեր, որպես մարդկություն, դրական ապագայի 

խորհրդանիշն է, եթե հաղթահարենք մեր միջև եղած արգելքները: 

Միևնույն ժամանակ, ինչ հարսանիքն էր, Մենդերեսը կանգնած էր Տահիվիի, Ջեքի և 

Ջհարնայի հետ քամահարված թրքական բլրի վրա: Այն պատված էր միահյուսված 

սոճիներով և կանաչ թփերով՝ սփռված խճապատ լազուրային ջրերով վեց հարյուր մետր 

լողափի տեսարանով: 

- Ինչ գեղեցիկ է, Ջե՛ք, - շշնջաց Ջհարնան՝ տաք մնալու համար ուսերին փաթաթելով 

Լիլիթի տված շալը: 

- Սա անմոռանալի է, վարչապե՛տ: Ես դեռ տեսնում եմ այստեղ ընկած 

տղամարդկանց ոգիներին. տղամարդիկ, որ եկել էին հազարավոր մղոններ հեռու գտնվող 

http://www.youtube.com/watch?v=K3PWH9XxT_s
http://www.youtube.com/watch?v=NmDWRBO6-YA
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մի երկիր, որի մասին, հավանաբար, երբեք չէին էլ լսել, - ասաց վշտացած ձայնով Նոր 

Զելադիայի Պաշտպանության նախարարը: 

- Երկու կողմի զորքերի արյունը զուր թափվեց նման հիասքանչ վայրում: 

- Այնտեղ խարիսխ գցած Կանբերրայի հետ ես գրեթե պատկերացնում եմ բլուրը 

ռմբակոծող ռազմանավերը, և ԱՆԶԶԿ զինվորներին ափ հասցնող փայտյա նավակներով 

նավատորմի վրա ի պատասխան կրակող  թուրքերին: 

- Հուսահատ դրություն էր բոլորի համար, ծովակա՛լ: Գիտե՞ք, որ «ԱՆԶԶԿ 

ծովածոցը» պաշտոնականորեն ճանաչված չէ Թուրքիայում, - հարցրեց Մենդերեսը: 

- Ո՛չ, չգիտեի: Կարծում եմ, դա ուղղակի ԱՆԶԶԿ-ներն են, որ հիշատակում են 

Գալիպոլիի թերակղզու այս մասն այդ անունով: 

- Ես մտադիր եմ արշավ սկսել՝ վերանվանելու այն ԱՆԶԶԿ ծովածոցի՝ ի ճանաչումն 

այս պատմական վայրի: 

- Շնորհակալություն, վարչապե՛տ: Մենք շատ շնորհակալ ենք Ձեր մեծահոգի քայլի 

համար: Ամեն տարի ԱՆԶԶԿ օրն այստեղ վերադարձող վետերանները կուրախանան, - 

ասաց Տահիվին: 

Գալիպոլիի հակամարտության դրոշակները ծածանող քամին մարեց՝ վերածվելով 

գրեթե մեղմ զեփյուռի: Մի քանի վայրկյան լռություն տևեց, մինչև այն կոտրվեց 

նշանակված ժամին ԱՄՆՆ Կանբերրայի հրանոթների կողմից արձակված ողջույնի 

համազարկով: Երբ հիշատակի պաշտոնական արարողությունը մոտեցավ ավարտին, 

ծովածոցի երկայնքով հնչեցին Թուրքական, հետո Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի 

հիմները: 

- Ցավոք, այժմ ես պետք է վերադառնամ մայրաքաղաք Անկարա: Մենք շատ բան 

ունենք անելու՝ օգնելով վերակառուցել Եվրոպան: 

- Շնորհակալություն, վարչապետ: Մենք էլ մեզ սպասող նավակով այժմ պետք է 

գնանք դեպի Կանբերրա: 

- Անվտանգ ճամփորդություն բոլորին: 

Մոտ տասներեք տարի տևողությամբ երկու պատերազմներից հետո Տոկիոյի 

նավահանգստում նստած մոխրագույն հսկա ռազմանավ ԱՄՆՆ Միսսուրին 

Դաշնակիցների ուժի հզոր հիշեցում էր: Կանգնած տախտակամածին, նրա հսկայական 

մոխրագույն հրանոթային աշտարակների առջև, դաշնակիցներն էին՝ Նիմիցը, 

Մակարթուրը, Էյզենհաուերը և գեներալ-լեյտենանտ Սթարդին: Չինաստանի վարչապետ 

Մաոն ներայացնում էր Հնդկաչինյան ֆեդերացիան: 

Մեծ ռազմանավը Կահիերի ընկնելուց հետո Սինգապուրով նավարկել էր Ճապոնիա: 

Սինգապուրցիները տասնյակ հազարներով դուրս էին եկել ողջունելու նավին և տոնելու 

հաղթանակը Ճապոնիայի հանդեպ: Մի պարզ ձմեռային օրով, ջերմաստիճանը 

տատանվող 0-ից բարձրի սահմաններում, մինչև Տոկիոյի նավահանգիստ մտնելը՝ 

ռազմանավը հանգիստ անցավ փառահեղ Ֆուջի լեռան մոտով: 
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Պատառոտված դրոշը փակցված էր «Հզոր Մոյի» վերնաշենքին: Դա նույն դրոշն էր, որ 

բարձրացվել էր կոմմոդոր Փերրիի կողմից ինսունինը տարի առաջ, երբ նրա սև 

առագաստանավերը մտել էին Տոկիոյի նավահանգիստ: Դա Միացյալ Նահանգների 

ժամանակին գերակայության խորհրդանիշ էր եղել, և այժմ նոր գերտերության 

խորհրդանիշն էր: 

Ճապոնիայի ներկայացուցիչները ժամանեցին ցիլինդրներ ու ֆրակներ հագած, 

կարծես թե մի հիանալի ճաշկերույթի էին մասնակցում: Թոջոն տխուր նայեց՝ իմանալով, 

որ իր ազգը ծնկի է իջած, բայց նա նաև գիտակցում էր, որ իր մարդկանց համար 

այլընտրանք չկար, եթե ուզում էին վերապրել: Մակարթուրը սկսեց իր ելույթը հավաքված 

պատվիրակությունների դիմաց: 

- Մենք՝ պատերազմող խոշոր տերությունների ներկայացուցիչներս, հավաքվել ենք 

այստեղ կնքելու մի պաշտոնական պայմանագիր, որով հնարավոր կլինի վերականգնել 

խաղաղությունը: Տարամետ գաղափարներն ու գաղափարախոսությունները ներառող 

հարցերն արդեն լուծվել են աշխարհի ռազմադաշտերում և, հետևաբար, քննարկումների 

ու բանավեճերի չեն ենթարկվում: Ներկայացնելով երկրի բնակչության 

մեծամասնությունը՝ մեզ համար չէ հանդիպելն այստեղ անվստահության, չարության կամ 

ատելության ոգով: Այլ ավելի շուտ մեզ համար է՝ թե՛ հաղթողների, թե՛ պարտվողների, 

ձգտել այն բարձրագույն արժանապատվության, որ վայել է սրբազան նպատակներին, 

որոնք մենք պատրաստվում ենք իրագործել՝ պարտավորելով բոլոր մեր մարդկանց 

անվերապահորեն հավատարիմ կատարման՝ հասկանալով, որ իրենք այստեղ են 

պաշտոնապես ընդունելու: 

- Դա իմ անկեղծ հույսն է՝ իսկապես համայն մարդկության հույսը, որ այս 

հանդիսավոր առիթից ավելի լավ աշխարհ պետք է ծնվի՝ անցյալի արյունից ու 

կոտորածներից զուրկ, աշխարհ՝ հիմնված հավատքի ու հասկացողության վրա, աշխարհ՝ 

նվիրված մարդու արժանապատվության և նրա ազատության, հանդուրժողականության և 

արդարադատության ամենաերանելի ցանկությանը: 

Ճապոնիայի անվերապահ հանձնման փաստաթուղթը դրված էր սեղանին: Սթարդիին 

թվում էր, որ դա կահույքի մի փոքր կտոր էր՝ հաշվի առնելով դրա վրա դրված 

փաստաթղթի կարևորությունը: Այդ օրը Մակարթուրի առջև և մյուս պաշտոնյաների 

վկայությամբ «Հզոր Մոյի» տախտակամածին Ճապոնիայի կառավարության 

ներկայացուցիչների կողմից ստորագրվեց հանձնումը: Թեև ցուրտ էր, արևը շողում էր 

Ֆուջի լեռան վրա՝ կուրացնող սպիտակ գագաթը վեր հառնող հեռու հորիզոնում. 

Ճապոնիայի նոր սկզբի խորհրդանիշ: Աշխարհում վերջապես խաղաղություն էր տիրում: 

«Ըմեյզինգ Գրեյս» անգլիական քրիստոնեական հիմնի ականջ ծակող ձայնը, որ 

կատարվում էր պարկապզուկներով, մի դառը զգացում բերեց պատմական պահին: Այն 

հիշեցրեց ամբոխին, որ ներել հնարավոր էր, եթե յուրաքանչյուր ոք ճիշտ գործեր: 

- Գիտես, Ա՛յկ, հայրենասիրությունը կարող է կրկնակի սայրով սուսեր լինել… 

http://www.youtube.com/watch?v=HsCp5LG_zNE
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- Ի՞նչ նկատի ունես, Չեսթե՛ր: 

Գլխավերևում ողջույնով անցնող ամերիկյան հարյուրավոր ռմբակոծիչների և 

կործանիչների դղրդյունը մի պահ ընդհատեց Էյզենհաուերի պատասխանը: 

- Նկատի ունեմ՝ հայրենասիրությունը կարող է ազգը միավորել և հզորացնել 

մշակութային կապերը: Մյուս կողմից, կարծում եմ, հայրենասիրություն անունով կույր 

հավատարմությունը պատերազմներից շատերի պատճառն է հանդիսանում: 

- Համաձայն եմ: Թոջոյին նայիր: Մեծացած սամուրայ մշակույթի մեջ, որ քարոզում է 

առանց հարցադրման ամբողջական հավատարմություն և նվիրվածություն: Նրա նման 

հրամանատարները ստեղծել են ազգայնամոլական եռանդ, որ մղեց կայսերական 

բանակին կործանել այլ ժողովրդներին՝ ամեն ինչ հայրենասիրության անվան տակ: Ինձ 

համար, հայրենասիրության և գերազանցության համադրությունն այլ ժողովրդների 

նկատմամբ հիմնական պատճառներն են, թե ինչու ենք մենք ականատես դառնում 

այսքան շատ մարդկային տառապանքի: 

- Դե, ուրեմն մարդկային ցեղը սարսափելի դաս սովորեց, - քրթմնջաց Նիմիցը: - Ոչ 

մի լավ բան չի գալիս էթնոցենտրիզմից և հայրենասիրությունից: Կարծում եմ՝ աշխարհը 

կարիք ունի իսկապես սիրելու իր մերձավորին, եթե ուզում ենք վերապրել: 

- Ճիշտ ես, Չեսթե՛ր: Ես լավագույնս կանեմ համոզված լինելու, որ աշխարհն 

ապագայում հիշի դա, այժմ, երբ հայտարարել եմ իմ թեկնածությունը Միացյալ 

Նահանգների նախագահության համար: 

Նայելով Ճապոնիայի հանձնման ձևականությունների ավարտի մոտալուտին՝ 

Էյզենհաուերը մտածում էր, թե ինչպես Թոջոյի նման փոքր և աննշան թվացող մարդը 

կարող էր այդքան վախ ու ցավ պատճառել ազգերին: Դա կլինի Ճապոնիայի վարչապետի 

վերջին պաշտոնական գործողությունը նախքան ձերբակալվելը: Նա գիտեր՝ Թոջոն 

կդատվեր պատերազմական հանցագործությունների համար և, հավանաբար, կախաղան 

կբարձրացվեր: Ինչ վերաբերում էր կայսերը, դաշնակիցները մտադիր էին թույլ տալ նրան 

մնալ իր դիրքում՝ հետպատերազմյան կայունություն բերելու խորտակված ճապոնական 

բնակչության համար: 

Միացյալ Նահանգներում ամերիկյան ժողովուրդը նայում էր Թրումենի կողմից 

անցկացվող աշխարհի առաջին համազգային կենդանի հեռուստահեռարձակումը: Դա ոչ 

միայն պատմական, այլև ժամանակակից տեխոլոգիայով հիացման պահ էր: 

- Սիրելի հայրենակիցնե՛ր, ես խոսում եմ ձեր հետ Սպիտակ տան Օվալաձև 

սենյակից: Ես ուրախ եմ հայտարարելու Ճապոնիայի պաշտոնական կապիտուլիացիան 

Տոկիոյում: Հուսով եմ, որ բոլոր ռազմական գործողություններն աշխարհի շուրջ 

կդադարեցվեն: Ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ամերիկյան ժողովրդին, 

մեր խիզախ համազգեստավոր տղամարդկանց ու կանանց և մեր դաշնակիցներին 

տարիների ընթացքում իրենց վճռականության համար: Մենք դիմակայեցինք 
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կայսրություններից ամենաչարագույններին, որոնք աշխարհը գերիշխելու իրենց ձգտման 

մեջ փորձեցին ստրկացնել մեզ: 

- Մենք պետք է հիշենք կտրիճ տղամարդկանց և կանանց, որ զոհվեցին 

հակամարտության ընթացքում: Նրանք միակ զոհերը չեն: Անհամար ընտանիքներ են 

քայքայվել, և Եվրոպայում ու Ասիայում ցեղասպանություն է իրականացվել էթնիկ խմբերի 

դեմ: Միլիոնավոր հրեաներ, գնչուներ և այլ փոքրամասնություններ են սպանվել: Ցավում 

եմ տեղեկացնել ձեզ, որ գրեթե ոչ ոք այս համայնքներից ողջ չի մնացել սպանդից: 

- Սրանք անասելի հանցագործություններ են մարդկության դեմ: Ոչ մի ռասայի 

երբեք թույլ չպիտի տրվի իրականացնելու ցեղասպանություն մյուսի նկատմամբ՝ անկախ 

հանգամանքներից: Այս չարագործությունների մեղավորները պետք է 

պատասխանատվության ենթարկվեն, և այս աշխարհը չի կարող առաջ շարժվել առանց 

այդ չարագործներին իրենց արարքների համար պատասխանատվության ենթարկելով: 

- Այժմ մենք պետք է պահից օգտվելով անդրադառնանք… ոչ միայն անցյալի 

կորուստներին, այլև ապագայի պայծառ հնարավորություններին: Մեր աշխարհը փոխվել 

է: Ի շնորհիվ գիտնականների հատուկ խմբի համարձակության և ինտելեկտի է, որ այժմ 

մենք հասկանում ենք մեր մարդկայնությունն ավելի լավ, քան նախկինում: Ինչպես որ 

մենք հուսով ենք թողնել աշխարհն ավելի լավ վայր մեր երեխաների համար, այնպես էլ 

նրանք, ովքեր եկել են մեր սերնդից առաջ, ակնկալել են մեզնից կառուցել ավելի լավ 

աշխարհ: 

Թրումենն ուղղեց իր առջև դրված թղթերը: Նա ընդգծեց իր ուղերձի առանցքային 

մասը՝ լրջորեն նայելով հեռուստախցիկին: 

- Մենք պետք է նայենք հետ հնագույն մարդկանց՝ հիշելու մեր ընդհանուր ծագման 

մասին: Մենք առաջ ենք գնում այսօրվանից՝ իմանալով, որ պետք է միշտ 

արժանապատվորեն վարվենք մեր մերձավորների հետ: Դա երբեմն նշանակում է, որ մենք 

պետք է ոտքի կանգնենք և գործենք ընդդեմ նրանց բռնապետության, ովքեր չեն հարգում 

մյուսներին: Երբ մենք լռում ենք կամ մտածում միայն մեր սեփական կարիքների մասին, 

մարդկությունն ընկնում է հետ՝ բռնության նույն շրջանի մեջ:  

- Այս ուղերձը մեր սրտերում մենք միասին կարող ենք սկսել ապաքինման 

գործընթացը և կատարել մեր պարտականությունները մեր երեխաների և մարդկային 

ռասայի հանդեպ: Աստված օրհնի Ամերիկան: 

Մի ցուրտ ձմեռային օր էր Հարավային Գերմանիայում: Մի ամերիկացի չէր 

կարողացել տեսնել Թրումենի կողմից հեռուստատեսային ուղերձը, քանի որ նա 

ճամփորդում էր Ատլանտյան օվկիանոսով: Բայց նա իր կարևոր առաքելությունն ուներ: 

- Բարև, անունդ Կա՞յ է: Կայ Լո՞նգ, - հարցրեց դռան մոտ կանգնած միջին տարիքի 

աֆրոամերիկացին: Շեկ մազերի դեզով պատանի գերմանացի տղան մի փոքր վախեցած 

տեսք ուներ, բայց նա խրախուսվեց այցելուի և գերմանացի թարգմանչի ժպիտներից: 

- Այո, ես Կայն եմ: 
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- Իմ անունը Ջեսի Օուենս է: Չգիտեմ արդյոք լսել ես իմ մասին, թե ոչ, բայց ես 

ծանոթացել եմ հայրիկիդ հետ Օլիմպիական խաղերի ընթացքում: 

Ջեսի Օուենսը ծնկի իջավ տղայի առջև և իր գրպանից հանեց ոսկե մեդալը: 

- Սա այն մեդալներից մեկն է, որ ես ստացել եմ Օլիմպիական խաղերում, Կա՛յ: 

- Այն ոսկուց է, - բացականչեց տղան՝ ձգվելով շոշափելու թանկարժեք գանձը: 

- Եթե քո հայրը չլիներ, ես չէի հաղթի, այնպես որ այս մեդալն իրականում քեզ է 

պատկանում: 

Ջեսի Օուենսը մեդալը կախեց Կայի վզի շուրջ, ժապավենը գրեթե հասնում էր նրա 

գոտկատեղին: Կայի զգայուն դեմքի լայն ժպիտն ու արցունքն խոսուն էին: Նույնիսկ ինը 

տարեկան դյուրազգաց տարիքում նա գիտեր մեդալի նշանակությունը՝ նրա ընտանիքի 

հոր մասին նրան պատմած պատմություններից հետո: 

- Ես նստեցի Բեռլին եկող առաջին օդանավը: Հետո գնացքով եկա այստեղ՝ Լեյպցիգ: 

Տղան մի փոքր շփոթված նայեց Ջեսիին: 

- Ներիր Կայ… քո հայրը խնդրել էր ինձ պատերազմից հետո գտնել քեզ և պատմել 

նրա մասին: Ես նաև քեզ եմ բերել ինձ ուղարկած նրա վերջին նամակը: 

- Ինչո՞ւ էր սև մարդն իմ հոր դուրը եկել, - հարցրեց Կայն անմեղորեն: 

Օուենսը միայն մի պահ հանկարծակիի եկավ: Նա գիտակցեց, որ տղան մեծացել էր 

նացիստների ազդեցության տակ գտնվող երկրում և նախկինում, հավանաբար, շատ 

թխամորթ մարդկանց չէր տեսել: 

- Եթե կարդաս նամակը, կտեսնես, որ հայրդ ցանկանում էր պատմել քեզ այն 

ժամանակների մասին, երբ պատերազմը չէր առանձնացրել մարդկանց, կապ չուներ, թե 

ինչ գույն էր նրանց մաշկը, և որ ամեն ինչ կարող է տարբեր լինել մարդկանց միջև, եթե 

վերաբերվենք միմյանց որպես հավասարի: 

- Թվում է՝ դու լավ մարդ ես: Շնորհակալություն մեդալի համար, ես կփայփայեմ այն: 

- Կա՛յ, այն բանը, որ ամենաշատն էի գնահատում Օլիմպիական խաղերից, դա իմ 

ընկերությունն էր Լուզի հետ: Նա յուրահատուկ մարդ էր, և ես հուսով եմ, որ դու ճիշտ նրա 

նման կմեծանաս: 

Ջեսին սեղմեց Կայի ձեռքը և հրաժեշտ տվեց: Ձյունախառն անձրև էր այդ օրը 

Լեյպցիգում, բայց օլիմպիական մարզիկը, որ այստեղից հյուսիս՝ Բեռլինի 

մարզադաշտում, ցնցել էր Հիտլերին և նացիստներին, ոչինչ չզգաց, բացի ջերմությունից իր 

ըկերոջը տված խոստումն իրագործելուց հետո: 

Եվրոպայում ռազմական գործողությունների ավարտին հետևող ամիսների 

ընթացքում Մարշալն իրականացրեց մայրցամաքը վերակառուցելու իր ծրագիրը: 

Գերմանիան չէր ռմբակոծվել Ճապոնիայի նման, բայց նրա ժողովուրդը և նրանք, որ 

նվաճվել էին, օգնության կարիք ունեին փոխվելու ռազմական մտածողությունից դեպի 

ժամանակակից պետության: Նախկին Խորհրդային Միությունում ռուս ժողովուրդն 

առաջին անգամ վայելում էր ազատ ճամփորդելու և Արևմտյան Եվրոպայի հետ առևտուր 
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անելու հնարավորությունը: Թերևս ինչ-որ լավ բան եկավ գերմանական բռնազավթումից՝ 

պարզապես խելացնորության վրա հիմնված «մեզ և նրանք» պահվածքի փոխարեն նոր, 

մոտ ինտեգրացիա մյուս եվրոպացիների հետ: 

Առաջին անգամ երեսուն տարվա մեջ Հայաստանը հպարտորեն անկախ էր, և նրա 

մարդիկ էլ էին իրենց համարում Եվրոպայի մի մաս: Հետաքրքրասեր 

արևմտաեվրոպացիները, ամերիկացիները, ավստրալիացիներն ու նորզելանդացիները 

սկսեցին մեծարանքով ճամփորդել այն վայրը, որտեղ բացահայտման ճամփորդությունն 

էր սկսվել՝ փոքրիկ Արենի գյուղը և նրա պատմական քարանձավը; 

Մեղմ անձրև էր, որ ասես մառախուղ տեղում էր Արենիի ձնածածկ լանջերին. այն 

տիպի անձրև, որ վայելում էր Թագուհին: Ձմեռվա ցուրտ օրերն անցել էին, և սկսել էին նոր 

կանաչի առաջին ծիլերը հայտնվել: Դա Թագուհու տարվա ամենասիրած ժամանակն էր, և 

նա սպասում էր գարնան թարմությանն ու նոր սկզբին: 

Իրենց հարսանիքից հետո շաբաթները Փիթերին անխոս թողեցին: Արենիում 

յուրաքանչյուր ոք վերաբերում էր նրան ասես հարազատի, որ թվում էր, թե նա ապրել էր 

Հայաստանում իր ծննդյան պահից: Ոչ ոք չէր մտածում նրա մասին որպես օտարի, 

նույնիսկ Եվան: Այժմ նա մեկն էր ընդլայնված ընտանիքի, որ կազմում էր գյուղը, և նա 

հպարտ էր այնտեղ ապրելով: 

Նարինեն Թագուհու հետ վայելում էր զբոսանքը խաղողի այգիներով Արփայի 

երկայնքով: Ձմեռային հալոցքից ուռչած ջուրը շողշողաց կարկաչելով: 

- Ես իսկապես կարոտել էի քեզ Թագուհի՛: Մենք այնպես էինք վախենում, որ քեզ 

հետ վատ բան կարող էր պատահել: 

- Ես էլ էի վախեցած, Շեկո՛, հատկապես, երբ նացիստներն ինձ գուլագ ուղարկեցին: 

- Բայց գոնե այնտեղ դու հանդիպեցիր Փիթերին, և տե՛ս, ինչ արեցիք միասին… 

- Գիտեմ, անհավատալի է, չէ՞: Հակամարտության մեջ ընկղմված աշխարհ 

պահանջվեց միմյանց գտնելու համար, և հետո՝ Փիթերի ներըմբռնումը լուսավորեց 

մարդկայնությունը, որ մենք ունենք մեր մեջ: 

- Կարծում եմ՝ նույնիսկ ամենածանր պահերից կարող է ինչ-որ լավ բան դուրս գալ: 

Թագուհին գունատվեց և օրորվեց: 

- Ի՞նչ պատահեց, Թագուհի: 

- Մի փոքր գլխապտույտ զգացի… պետք է նստեմ: 

Նարինեն շրջկալեց Թագուհու ուսը՝ աջակցելով նրան: Թագուհին փսխեց, հետո նորից: 

- Թագուհի՛, ի՞նչ պատահեց: Ո՜չ… դո՞ւ: Դու հղի՞ ես: 

Թագուհին ժպտալով միայն գլխով արեց, իսկ Նարինեն այնքան ոգևորվեց, որ վեր ու 

վար ցատկեց: 

- Ինչ հրաշալի նորություն է… նոր կյանք. գյուղն այնքան կուրախանա: 

Մեկ շաբաթ անց Թագուհին և Փիթերը հրավիրեցին Գասպարին միանալու իրենց՝ 

Արենի քարանձավում մտորումների հատուկ պահի համար: Գասպարը մի փոքր 
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անվստահ տեսք ուներ, երբ մտավ մութ քարանձավը, որտեղ հնագիտական պեղումները 

դեռ տեղում էին: Կային պեղվող նոր հատվածներ՝ բացահայտելով կավե և այլ նմուշներ, 

որ հիացնում էին այժմ այս հատուկ վայրն այցելող հարյուրավոր արտասահմանյան 

զբոսաշրջիկներին: 

- Ինձ թվում է՝ ես նախկինում եղել եմ այստեղ, թեև գիտեմ՝ իրականում երբեք էլ չեմ 

եղել, - ասաց նա: 

- Տե՛ր Գասպար, ի՞նչ նկատի ունես, - հարցրեց Թագուհին: 

- Մի ճնշող զգացում ունեմ, որ ես եղել եմ այստեղ, թեև նախկինում, մինչև ձեր 

բերելն ինձ այստեղ, չեմ այցելել: Սա ամենահետաքրքիր զգացումն է… կարծեմ այն կոչում 

են «դեժավյու»: 

Փիթերը ժպտաց: Նա գիտեր, որ Գասպարը մի հատուկ բան էր զգում: 

- Ես հավատում եմ, որ դա, գուցե, քո նախնիներն են եղել, մարդիկ, որ եկել են 

քեզանից առաջ: 

- Իմ ընտանիքը սերունդներով ապրել է աստեղ: Մենք չգիտենք, թե որքան ժամանակ 

առաջ են նրանք եկել այս վայրը: 

- Մեր նախնիներն իրենց կյանքի տեսլականներն են թողել մեզնից յուրաքանչյուրի 

մեջ, դա նաև քեզ հետ է կատարվում, Տե՛ր Գասպար: Դա կապ է քո հնագույն արմատների 

հետ, գուցե քաղաքակրթության արշալույսի հետ, - բացատրեց Թագուհին: 

- Մենք շնորհակալ ենք քո լույսի համար, Թագուհի՛: Մենք երախտապարտ ենք 

քեզ… հիշեցնելու համար մեզ, թե ինչն է իսկապես կարևոր մեր բոլորիս մեջ, - ասաց 

Գասպարը: 

Արենիի քահանան խաչակնքեց նրանց, իսկ Փիթերն ու Թագուհին էլ բռնեցին ձեռքերը: 

Գասպարը նայեց Փիթերին ու Թագուհուն և օրհնեց. 

- Աստծո օրհնությունը ձեր հետ: 

 

ՎԵՐՋ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ՝ ԿԵՐՊԱՐՆԵՐ 

Այս աղյուսակը նախատեսված է օգնել ընթերցողներին ծանոթանալ վեպի բոլոր 

կերպարներին: Կերպարները, ովքեր չեն հայտնվում տեսարաններում (և միայն նշվում են 

տեքստում) նշված են *-ով: 

Ոչ իրական Իրական Ազգություն Նշում 

Աբրահամ Ջեքսոն  Միացյալ 

Նահանգներ 

Նդայայի ամուսինը 

 Ադնան Մենդերես Թուրքիա Վարչապետ 

 Ադոլֆ Հիտլեր Գերմանիա Ֆյուրեր 

 Ալան Բրուկ Միացյալ 

Թագավորություն 

Ֆելդմարշալ 

 Ալբերտ Էյնշտեյն Միացյալ 

Նահանգներ 

Միջուկային 

գիտնական 

 Ալեքսանդր  

Մելիք-Փաշաև 

Հայաստան Դիրիժոր 

Ալեքսեյ Գալիմով  Ռուսաստան 

(թաթար) 

Թագուհու 

դասախոսը 

Ամար Սինգհ 

Թհապա 

 Նեպալ Բանակի սպա 

Անաստասիա  Ուկրաինա Գյուղացի աղջիկ 

Աննա*  Ավստրալիա Ջեքի ընկերուհին 

 Արիյ Պազովսկի* Ռուսաստան Դիրիժոր 

Արթուր Ամատունի*  Հայաստան Թագուհու հայրը 

Արմանդ Մուսասա*  Կոնգո Նդայայի հայրը 

Արմինե Ղուկասյան  Հայաստան Թագուհու 

ուսուցչուհին 

 Բեն Չիֆլի Ավստրալիա Վարչապետ 

 Բենիտո Մուսոլինի Իտալիա Վարչապետ 

 Բերնարդ Մոնթգոմերի Միացյալ 

Թագավորություն 

Ֆելդմարշալ 

Գասպար 

Հարությունյան 

 Հայաստան Արենիի քահանա 
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 Դեյվիդ Լիվինգստոն* Միացյալ 

Թագավորություն 

Աֆրիկյան 

հետազոտող 

Դենիսլամ Ռիսաև  Ռուսաստան 

(բաշկիր) 

Մինսիլուի որդին 

Դմիտրի 

Ղուկասյան 

 Հայաստան/ 

Ռուսաստան 

Արմինեի ամուսինը 

 Դուայթ էյզենհաուեր Միացյալ 

Նահանգներ 

Գեներալ 

 Դուգլաս Մակարթուր Միացյալ 

Նահանգներ 

Բանակի գեներալ 

Եվա Ավագյան  Հայաստան Յուրայի մայրը 

 Զյան Սյուելյան Չինաստան Գեներալ 

 Ջիսաբուրո Օզավա Ճապոնիա Փոխծովակալ 

 Ջիրո Մինամի* Ճապոնիա Պաշտպանության 

նախարար 

 Էդգար Սենջիեր Բելգիա Լեռնահանքային 

արդյունաբերության 

ղեկավար 

 Էդմունդ Հիլարի Նոր Զելանդիա Լեռնագնաց 

 Էդվին «Բազ» Օլդրին Միացյալ 

Նահանգներ 

Կործանիչի օդաչու 

 Էյսին-Գյորո Պույի Չինաստան Կայսր 

 Էնդրյու Քյունինգհեմ Միացյալ 

Թագավորություն 

Նավատորմի 

ծովակալ 

 Էնրիկո Ֆերմի Միացյալ 

Նահանգներ/ 

Իտալիա 

Միջուկային 

գիտնական 

 Էնվեր փաշա* Թուրքիա Ռազմական գործերի 

նախարար 

 Էրնեստ Ռաթերֆորդ* Նոր Զելանդիա Միջուկային 

գիտնական 

 Էրվին Ռոմել Գերմանիա Ֆելդմարշալ 

Թագուհի 

Ամատունի 

 Հայաստան Հնագետ 

 Թյուբթեն Գյացո Տիբեթ 13-րդ Դալայ Լաման 
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 Իգոր Կուրչատով Ռուսաստան Միջուկային 

ֆիզիկոս 

 Իոսիֆ Ստալին Վրաստան Խորհրդային 

առաջնորդ 

 Իսորոկու Յամամոտո Ճապոնիա Մարշալ ծովակալ 

 Իվան Բաղրամյան Հայաստան Մարշալ 

 Իվան Կնունյանց Հայաստան Գեներալ-մայոր 

Լիլիթ Ամատունի  Հայաստան Թագուհու մայրը 

 Լուզ Լոնգ Գերմանիա Օլիմպիական 

մարզիկ 

 Լուիս Համիլտոն Ավստրալիա Նավատորմի 

ծովակալ 

 Լև Տոլստոյ* Ռուսաստան Գրող 

Կաաքսայ*  Բրազիլիա կախարդ-բժիշկ 

 Կանյին Կոտոհիթո Ճապոնիա Արքայազն, բանակի 

սպա 

 Կանջի Իշիվարա Ճապոնիա Գեներալ 

 Կարլ Դյոնից Գերմանիա Գրոս-ծովակալ 

 Կարլ Ֆոն 

Շտուլպնագել 

Գերմանիա Գեներալ 

 Կլաուս ֆոն 

Շտաուֆենբերգ 

Գերմանիա Գեներեալ 

 Կոնստանտին ֆոն 

Նյուրաթ 

Գերմանիա Արտաքին գործերի 

նախարար 

 Հազի Ասլանով Ադրբեջան Գեներալ-մայոր 

 Հայնրիխ Հիմլեր Գերմանիա ՍՍ-ի ղեկավար 

 Հարրի Թրումեն Միացյալ 

Նահանգներ 

Նախագահ 

 Հենրիխ Բար Գերմանիա Գնդապետ-

լեյտենանտ 

 Հենրի Շաուերս Ավստրալիա Նավատորմի 

նավապետ 

 Հենրի Սթենլի* Միացյալ 

Թագավորություն 

Աֆրիկայի 

հետազոտող 

 Հերման Գյորինգ Գերմանիա Լյուֆտվաֆեի 

ղեկավար 
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 Հիդեկի Թոջո Ճապոնիա Վարչապետ 

 Հիրոհիտո Ճապոնիա Կայսր Սյովա 

 Հորացիո Նելսոն* Միացյալ 

Թագավորություն 

Նավատորմի 

նավապետ 

 Մադամ Չան Կայշի Չինաստան Չանի կինը 

Մադհու Դևի  Նեպալ Ջիվանի մայրը 

Մալինա  Կանադա Փիթերի ընկերուհին 

 Մահաթմա Գանդի Հնդկաստան Քաղաքական 

առաջնորդ 

Մարի Ավագյան  Հայաստան Նարինեի դուստրը 

 Մաո Ցզե-Դուն Չինաստան Կոմունիստական 

առաջնորդ 

Մարկ Հեյմանս  Բելգիա Նդայայի առաջին 

ընկերը 

 Միխայիլ Կիրպոնոս Ուկրաինա Գեներալ-գնդապետ 

Մինսիլու Ռիսաևա  Ռուսաստան 

(բաշկիր) 

Ռավիլի կինը 

Միքայել Ավագյան  Հայաստան Նարինեի որդին 

Մուկալա 

Մուսասա* 

 Կոնգո Նդայայի մայրը 

 Յասուջի Օկամուրա Ճապոնիա Գեներալ-

լեյտենանտ 

 Յոշիցուգու 

Տատիկավա* 

Ճապոնիա Գեներալ-

լեյտենանտ 

 Յոախիմ վոն 

Ռիբենտրոպ 

Գերմանիա Արտաքին գործերի 

նախարար 

Յուրա Ավագյան  Հայաստան Նարինեի ամուսինը 

Նադեժդա  Ռուսաստան Տատյանայի 

դուստրը 

 Նապոլեոն 

Բոնապարտ* 

Ֆրանսիա Կայսր 

Նարինե Ավագյան  Հայաստան Թագուհու 

ընկերուհին 

Նդայա Մուսասա  Կոնգո Դեղագործ 

 Նիլ Արմսթրոնգ Միացյալ 

Նահանգներ 

Կործանիչի օդաչու 
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Նյոտա Մուսասա  Կոնգո Նդայայի 

մորաքույրը 

 Նևիլ Չեմբեռլեյն Միացյալ 

Թագավորություն 

Վարչապետ 

 Չան Կայշի Չինաստան Գոմինդանի 

առաջնորդը 

 Չարլզ Պորտալ Միացյալ 

Թագավորություն 

Օդային ուժերի 

գլխավոր մարշալ 

 Չեսթեր Նիմից Միացյալ 

Նահանգներ 

Նավատորմի 

ծովակալ 

 Ջավահարլալ Ներու Հնդկաստան Վարչապետ 

 Ջեյմս «Ջիմմի» Դյուլիթլ Միացյալ 

Նահանգներ 

Գեներալ-մայոր 

 Ջեսսի Օուենս Միացյալ 

Նահանգներ 

Օլիմպիական 

մարզիկ 

Ջեք Թոմփսոն  Ավստրալիա Նավատորմի սպա 

Ջիվան Դևի  Նեպալ Քաղաքական 

առաջնորդ 

Ջհարնա Դևի  Նեպալ Ջիվանի որդեգրած 

աղջիկը 

 Ջորջ Լոու Նոր Զելանդիա Լեռնագնաց 

 Ջորջ Մարշալ Միացյալ 

Նահանգներ 

Նահանգի 

քարտուղար 

Ջորջ Տահիվի  Նոր Զելանդիա Պաշտպանության 

նախարար 

Ջոնի Ստյուարտ  Ավստրալիա Ջեքի ընկերը, 

նավաստի 

Ռազմիկ  Հայաստան Արենի գյուղի 

տարեցը 

Ռաջեշ Դևի  Նեպալ Բանակի սպա 

Ռավիլ Ռիսաև  Ռուսաստան 

(բաշկիր) 

Մինսիլուի 

ամուսինը 

 Ռոբերտ Օպենհայմեր Միացյալ 

Նահանգներ 

Միջուկային 

գիտնական 

 Ռոսքոու Հիլենքոթեր Միացյալ 

Նահանգներ 

ԿՀՎ-ի տնօրեն 
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Ռոուզ Թոմփսոն*  Միացյալ  

Թագավորություն/ 

Ավստրալիա 

Ջեքի մայրը 

Ռուդիկ Հակոբյան  Հայաստան Լիլիթի երկրորդ 

ամուսինը 

Ռուսլան Ռիսաև  Ռուսաստան 

(բաշկիր) 

Մինսիլուի որդին 

Սաշա Բակլանով*  Ռուսաստան 

(կազակ) 

Տատյանայի առաջին 

ամուսինը 

 Սեիշիրո Իթագակի Ճապոնիա Պաշտպանության 

նախարար 

Սերգեյ  Ռուսաստան Զինվոր 

 Սիլվա Կապուտիկյան Հայաստան Բանաստեղծուհի 

 Սուեմորի Կոմոտո Ճապոնիա Առաջին լեյտենանտ 

Սունիտրա Չավլա  Հնդկաստան Ռաջեշի կինը, 

բուժքույր 

 Վալերիան Տևզաձե Վրաստան Դիմադրության 

մարտիկ 

 Վակացուկի Ռեիջիրո* Ճապոնիա Վարչապետ 

 Վեհիբ փաշա* Թուրքիա Գեներալ 

 Վերներ ֆոն Բրաուն* Գերմանիա Հրթիռային 

գիտնական 

 Վերնոն Սթարդի Ավստրալիա Գեներալ-

լեյտենանտ 

Վլադիմիր  Ռուսաստան Տատյանայի երկրորդ 

ամուսինը 

 Վլադիմիր Լենին* Ռուսաստան Խորհրդային 

առաջնորդ 

 Վյաչեսլավ Մոլոտով Ռուսաստան Արտաքին գործերի 

նախարար 

Տատյանա  Ռուսաստան Կոլտնտեսուհի 

 Տենցինգ Նորգեյ Նեպալ Լեռնագնաց 

 Տոմոյուկի Յամաշիտա Ճապոնիա Գեներալ 

 Ուինսթոն Չերչիլ Միացյալ 

Թագավորություն 

Վարչապետ 

 Փիթեր Ֆրեյզր Նոր Զելանդիա Վարչապետ 
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Փիթեր Քափիկ  Կանադա Մարդաբան 

 Փլայեկ 

Փհիբունսոնգկրամ* 

Թաիլանդ Վարչապետ 

Փրավին Դևի*  Հնդկաստան/ 

Նեպալ 

Ջիվանի հայրը 

Քույր Մարիա  Բելգիա Նդայայի 

ուսուցչուհին, 

միանձնուհի 

Օռլանդո  Բրազիլիա 

(մուրաս) 

Թարգմանիչ 

 Ֆրանց Բոաս Միացյալ 

Նահանգներ 

Փիթերի դասախոսը 

Նշում՝ գրքում նշված հնագույն հերոսները այս ցուցակում չկան: 
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ՀԵՂԻՆԱԿԸ 

 

Լեն Ուիքսն Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի երկակի քաղաքացի է, ամուսնացած է, 

ունի երեք երեխա: Նրա աշխատանքայի փորձը ավիացիան է. նա աշխատել է Նոր 

Զելանդիայում և Օմանի Սուլթանությունում որպես օդային երթևեկության վերահսկիչ, և 

Թաիլանդում օդային երթևեկության կառավարման մեջ Ասիա/Խաղաղօվկիանոսյան 

գրասենյակի Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության համար, որը 

Միավորված ազգերի կազմակերպության մասնագիտացված գործակալություն է: 

Լենի հետաքրքրվածությունն աշխարհագրությամբ և պատմությամբ ստիպել են նրան 

շատ ճանապարհորդել աշխարհում, մասնավորապես, Ռուսաստան, Ուկրաինա և 

Կովկաս, որտեղ նա հանդիպել է իր հայ կնոջը՝ Արմինեին: Նա նաև հետաքրքրվում է 

սպորտով (ազգային կրոնը Նոր Զելանդիայում ռեգբին է, նա նաև երկար տարիներ 

նեթբոլի մարզիչ է եղել), և երեխաների կրթությամբ (http://www.ody-see.com): 

 «Ծագումը: Բացահայտում» վեպի գրելը ծրագրավորված չէր: Միայն Հայաստան 

այցելությունից հետո, երբ նա վերադարձավ տուն, գրելու ցանկություն առաջացավ, և 

տեսլականը իրականության փոխելու գործընթացը սկսվեց: 21 ամիսների ընթացքում 

ամեն օր վեպի ոճով գրելու մոտիվացիան, որը բոլորովին անծանոթ էր նրան, գալիս էր իր 

http://www.ody-see.com/
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ընտանիքի խրախուսումից և այն հասկացողությունից, որ աշխարհը պետք է իմանա մի 

պատմության մասին, ինչպիսիք է Հայոց ցեղասպանությունը: Լենը հուսով է, որ մարդիկ, 

կարդալով այս աշխատանքը, կսովորեն այլ մշակույթների մասին և միմյանց ավելի 

բարյացակամ կվերաբերվեն: 


