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Tərcümeyi-hal 

 

 

 

 

Təqdimat 

 

 
Atam öyrədirdi ki, bizim hamımız ictimai xidmətdə heç vaxt o qədər qoca və 

ya o qədər də gənc deyilik. Prezident Kennedinin inauqurasiya çağırışında dediyi: 

“Öz ölkəndən soruşma ki, sənin üçün o nə edə bilər, soruş ki, sən öz ölkən üçün nə 

edə bilərsən” – sözlər onun özünün həyatını və karyerasını yekunlaşdırırdı və bu, 

qırx il əvvəl olan kimi bir həqiqət tək qulaqlarımızda səslənir. Mənə görə, onun 

mühüm irsi minlərlə amerikalıda yaşayır və onları öz icmalarına, məktəblərinə, 

qonşuluqlarına, Vətəndaş Hüquqları Hərəkatına və Sülh Korpusuna cəlb olunmaq 

üçün ilhamlandırır. Bizim ölkəmiz nəslin enerjisi və özünü həsr etməsi hesabına 

dəyişildi. İndi o bizə yenidən müəyyən olunmalı bir məsələ kimi görünür, bu isə 

bizim öz dövrümüzdəki vəzifəmizdir. 

Con F.Kennedi öz ictimai xidməti karyerasını İkinci Dünya müharibəsində 

Cənubi Sakit okeanda PT-qayıq komandiri kimi başlamışdı. 1943-cü ilin 2 avqust 

gecəsində patrul xidmətini icra edərkən PT-109 yapon hərbi gəmisi, eskadra 

minadaşıyanı “Amagiri” tərəfindən tarana məruz qaldı, onu alova bürüdü və 

komanda üzvlərini yanan suya tulladı. İki nəfər öldürüldü, bir nəfər isə elə pis 

yanmışdı ki, o, üzə bilmirdi. Yaralanmış adamın köynəyini kəmər kimi onun 

bədəninə sarıyıb, dişləri ilə bundan tutaraq leytenant Kennedi yaralı dənizçini üç 

mil aralıda olan, yaxındakı adaya çıxardı. Sonrakı altı günü olduqca az qida və su 

ilə adamlar yaponların onları əsir edəcəyindən qorxaraq, gizlənmişdilər. Hər axşam 

Kennedi köpək balıqları ilə dolu suda üzüb kömək üçün digər adaları axtarırdı, 

nəhayət Solomon adalarının iki sakini onu gördü, onlar Eroni Kumana və Biuku 

Qaza idi. Onlar atamın qabığında məlumat sözlərini cızdığı kokos qozunu 

tutmuşdular, ona görə də qayığın dənizçilərini Avstraliya sahilinə yaxınlıqdakı 
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sığınacağa gətirdilər, burada onlar xilas ola bilərdilər. 2002-ci ilin yayında Milli 

Coğrafiya Cəmiyyətinin ekspedisiyası Con F.Kennedinin igidliyi barədəki 

əfsanənin hələ də Solomon adalarından uzaqlarda da məlum olduğunu üzə çıxardı. 

Uzağa nəzarət edən nəqliyyat vasitəsindən istifadə edərək tədqiqatçı Robert 

Ballard və onun komandası sualtı kamera ilə batmış PT-109 qayığını tapdılar. 

Ekspedisiyanın üzvləri adi bir kanoedə atamın həyatını xilas edən və tarixin xəttini 

dəyişən adamları – Eroni Kumana və onun oğlu Con F.Kennedi Kumana ilə 

görüşdülər. 

Atamın igidliyi ona Donanma və Dəniz Korpusunun “Müstəsna qəhrəmanlıq 

hərəkətinə görə” medalını qazandırdı və o, döyüşdə aldığı yaralara görə “Al 

qırmızı ürək” dövlət mükafatına layiq görüldü. Bu, həmçinin onu “Mərdliyin 

profilləri”nə aparıb çıxardı. Yapon eskadra minadaşıyıcısı ilə toqquşma onun 

onurğa sütununu zədələmişdi və bu zədə 1954-1955-ci illərin qışında cərrahiyyə 

əməliyyatı aparılmasını tələb etdi. İki il əvvəl Birləşmiş Ştatların Senatına seçilən 

atam böyük senatorların mövcudluğunu mümkün edən keyfiyyətlərin dərk edilməsi 

ilə maraqlanmağa başladı. Tarix elmi onun ehtirası idi və o, özünün sağalma 

aylarını əfsanəvi sələflərinin xronikalarını oxumağa sərf etdi. Mənim hər iki 

valideynim üçün tarix səfeh, quru xüsusiyyətli işlər olmayıb, daim ilhamlanmaq 

üçün bir mənbə idi. Onlar inanırdılar ki, həqiqətən də əsl qəhrəmanlar olmuşdur və 

bizim hamımız onların nümunəsindən öyrənə bilərik. Atamın qəhrəmanları da öz 

ölkəsi üçün məhz düzgün olanları etməklə öz karyeraları ilə risq etməyə hazır olan 

kişilər və qadınlar idi. “Mərdliyin profilləri” 1956-cı ildə nəşr edilməklə, həmin 

əhvalatlardan danışır. 

Senator və prezident kimi Con F.Kennedi xarici siyasətdə və daxili işlərdə 

tam oxşar mərdlik nümunəsi göstərirdi. 1962-ci ildə Kubada Sovetlərin hücum 

xarakterli nüvə raketlərini qurması faktı aşkar edildikdə, Prezident Kennedi 

bilavasitə hava zərbələri endirmək barədəki çağırışlara müqavimət göstərərək, 

nüvə müharibəsi fəlakətinin qarşısını alan diplomatik üsuldan istifadə etmək yolu 

ilə getdi. Onun “təzyiq altında xeyirxahlığı” və Kuba Raket Böhranı ərzində parlaq 

mühakiməsi Sovet-Amerikan münasibətlərində yeni fəsilin meydana gəlməsinə 
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aparıb çıxardı və nüvə silahlarının atmosferdə, yer ətrafından kənarda olan kosmik 

məkanda və su altında sınaqdan çıxarılmasını qadağan edən ilk müqavilə barədə 

danışıqların aparılmasını mümkün etdi. Kuba Raket Böhranından sonrakı yayda 

etdiyi çıxışında Prezident Kennedi sülh barədə danışırdı: “Qoy biz öz 

fərqliliklərimizə kor olmayaq – ancaq qoy biz həmçinin ümumi mənafelərimizə və 

həmin fərqliliyi həll edə bilən mənasını verən şeylərə birbaşa diqqət yetirək. Çünki 

son təhlili apardıqda belə nəticəyə gəlirik ki, bizim başlıca birləşdirici həlqəmiz 

ondan ibarətdir ki, biz bütün sakinlər bu kiçik planetdə məskunlaşmışıq. Bizim 

hamımız eyni hava ilə nəfəs alırıq. Bizim hamımız öz uşaqlarımızın gələcəyini 

əzizləyirik. Və bizim hamımız öləriyik”. 

1963-cü ildə vətəndaş hüquqları barədə vədin yerinə yetirilməsinin uzun 

müddət gecikməsi ilə və dinc vətəndaş hüquqları nümayişçilərinə yerli polisin, 

yanğından mühafizə şlanqları və polis itləri ilə hücum etməsi nəticəsində 

Cənubdakı şəhərlər qızışanda, Prezident Kennedi federal hökumətin bütün gücünü 

inteqrasiya axtarışlarına həsr etdi, çünki bu, həyata keçirilməli olan düzgün bir iş 

idi. Həmin axşam televiziya ilə millətə ünvanlanmış müraciətində o, federal 

məhkəmənin qərarı ilə iki qara tələbənin Alabama universitetinə buraxılması üçün 

Alabama Milli Mühafizə dəstəsini səfərbər etdi. Prezident Kennedi bu 

müraciətində dedi: “Biz birinci növbədə mənəvi məsələyə görə qarşıdurmadayıq. 

Bu, Əhdi-ətiqdə yazılan kimi köhnə və Amerikan Konstitusiyası kimi aydın 

mənəvi bir problemdir. Məsələnin özəyi ondan ibarətdir ki, bütün amerikanlar 

bərabər hüquqlara malik olmağa və bərabər imkanlardan istifadə edilməsinə 

razıdırlarmı, biz amerikan sirdaşlarımıza, özümüzə istədiyimiz kimi münasibət 

göstərmək istəyirikmi. Əgər amerikalı yalnız dərisinin qara olduğuna görə lançı 

(ikinci səhər yeməyi – tərcüməçi) ictimaiyyət üçün açıq olan restoranda yeyə 

bilmirsə; əgər o, öz uşağını müvafiq ən yaxşı məktəbə göndərə bilmirsə, əgər o, 

onu təmsil etməli olan ictimai vəzifəlilər üçün səs verə bilmirsə, ən qısası, əgər o, 

bizim hamımızın istədiyi dolğun və azad həyatdan həzz ala bilmirsə, onda bizim 

aramızda olanlardan kim razılaşa bilər ki, özünün dərisinin rəngi dəyişdirilsin və 

onun yerində olsun? Bizim aramızda kim bu vaxt səbirli olmaq və gözləmək 

barədəki məsləhətlərlə razılaşardı?” Həmin nitqində o, elan 
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etdi ki, bütün ictimai məşğuliyyətlərdə diskriminasiyanı qanundan kənar edən 

qanun layihəsini Konqressə göndərəcəkdir. Həmin qanun 1964-cü ilin Vətəndaş 

Haqları Aktı olmaqla, onun ölümündən sonra qəbul edildi. 

Ona görə ki, atam tarixi öyrənmişdi və mərdliyin mürəkkəb olduğunu başa 

düşürdü, həm də onun sadə gücünü də yaxşı anlayırdı. O, inanırdı ki, özlərinin 

həqiqi qiymətini almayan hərəkətləri barədə danışılan əhvalatlar, həmin adamların 

nümunəsinin arxasınca getməkdə gələcək nəsillərin ilham almasına kömək edə 

biləcəkdir. Bizim millətimiz liderliyi tanımağa, onlara hörmət etməyə və bunu öz 

liderlərindən tələb etməyə möhtacdır. Con F.Kennedinin həyatı və karyerası 

dünyadakı milyonlarla adamları ilhamlandırmışdır və Endryü Ceksonun 

bəyanatında deyilən “Bir mərd adam çoxluğu əmələ gətirir” sözləri özünün həqiqət 

olduğunu göstərdi. 

Bizim ailə digərlərinin əməllərinə sevindiyi kimi, atamın ictimai xidmət 

sahəsindəki əməllərinə görə də şərəf duyurdu. 1989-cu ildə “Mərdlik Profilləri 

Mükafatı” təsis ediləndə bu mükafata hər il layiq görülən seçilmiş vəzifə sahibləri 

bu ölkənin bünövrəsinə qoyulan ideallar üçün, bəzən hətta böyük şəxsi risqə 

getmələrinə baxmayaraq, heç bir ləngliyə yol vermədən mübarizəyə qalxmışdılar. 

Bu kişilər və qadınlar, Respublikaçılar və Demokratlar, yerli, ştat və milli 

səviyyələrdə xidmət göstərərək, bu kitabda haqlarında danışılan səkkiz əfsanəvi 

senatorun varisləri idilər. “Mərdlik profilləri” yazılan vaxtdan mərdliyin müəyyən 

edilməsi barədə kollektiv baxışlarımız genişlənmişdir – bu gün biz kompromissə 

gedən və öz xəttində dayanan adamları şərəfləndiririk. 

Konqress üzvü olan qadın – Hilda Solis Amerikanın ən havası çirklənmiş 

icmalarından birində böyümüşdü, o, gənc latınos mənşəli adamların qızı kimi 

Kaliforniyanın ştat senatoru olanda, ətraf mühit ədaləti barədəki ilk milli qanun 

uğrunda mübarizəyə başçılıq etmişdi. Qonşuluqda ən zəhərli və risqli istehsala 

malik olan, qeyri-proporsional qaydada kiçik və az gəlir verən müəssisələrin 

yerləşdirilməsini o, bir ittiham kimi irəli sürürdü. Güclü müxalifətə qalib gəlməklə, 

lazım gəldikdə kompromissə getməklə, Solis siyasət və biznes liderləri ilə iş 
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aparıdı ki, bütün icmalara düzgün münasibət göstərilməsi, onların inkişafına, 

təchizatına və ətraf mühit qanunlarının gücləndirilməsinə hörmətlə yanaşılması 

üçün bu ilk qanunvericiliyin keçməsinə təminat əldə etsin. 

Konqressmen Con Lyuis həyatındakı karyerasının və mənəvi mərdliyinin 

tanınmasındakı nailiyyətlərinə görə bərabəri olmayan “Mərdlik Profilləri 

Mükafatı”nı almışdı. Vətəndaş Hüquqları Hərəkatının pioneri və 1963-cü ildə 

Vaşinqtona marşın əsl təşkilaçılarından biri olan Lyuis bəzən Azadlıq reydləri 

ərzində seqreqasiyaya (ayrılma, izolyasiya edilmə- tərcüməçi) qarşı çağırışı ilə və 

afrikalı amerikalılar üçün səsvermə hüququna təminat əldə etmək naminə öz 

həyatını risqə qoyurdu. Qırx dəfədən çox həbs olunmasına, fiziki hücumlara məruz 

qalmasına, dəfələrlə döyüşməsinə baxmayaraq, o, heç vaxt qeyri-zorakılıq 

fəlsəfəsinə özünü həsr etməkdən uzaqlaşmadı. Onun həyatı qeyri-adi igidliklə və 

Amerikanı “sevilən icmaya” çevirməyə həsr olunması ilə əlamətdar idi. 

Biz həmçinin unikal mərdlik hərəkətlərinə görə şərəf duyuruq. Misal üçün, 

Prezident Cerald Ford Riçard Niksonu bağışlamağına görə (Riçard Nikson ABŞ 

prezidenti kimi ikinci müddətinin ikinci ilində, 1974-cü ildə Uotergeyt cinayətinə 

görə impiçment təhlükəsi altında istefa vermişdi. Ondan sonra prezident işləyən 

Cerald Ford onun təqsirini əfv etmişdi – tərcüməçi) “Mərdlik Profili Mükafatı”nı 

aldı. Ford belə bir qərara gəlmişdi ki, Amerika Uotergeyt yaralarından sağalmağa 

başlamağa möhtacdır və o, yeganə adam idi ki, bunu mümkün edə bilərdi. Ford 

prezidentə çevrildikdən bir ay sonra Niksonu bağışladı və bildirdi ki, bu hərəkəti 

ona prezidentliyi itirmək bahasına başa gələcəkdir. O, 1976-cı il seçkilərində kiçik 

üstünlük qazanan Cimmi Karterə (demokratların namizədi – tərcüməçi) uduzdu. 

Atamın prezidentliyi, hərəkətə çağırışı təmsil etdiyi kimi, ictimai xidmətin 

mahiyyəti də bizim dövrümüzdə 11 sentyabr hadisəsi (2001-ci ilin 11 sentyabrında 

“Əl-Qayda”nın üzvləri qaçırdıqları iki sərnişin təyyarəsini Nyu-Yorkdakı Dünya 

Ticarət Mərkəzinin “twin” – “ekiz” adlanan iki göydələninə çırpmış, hər iki bina 

bütünlüklə uçmuş, üç minə qədər adam həlak olmuşdu, Pentaqon da belə hücuma 

məruz qalmışdı – tərcüməçi) vasitəsilə yenidən aydın oldu. Həmin günün ürək 

ağrıdan hadisələri ailələrə, icmalara, bizim millətimizə ağır itkiyə səbəb oldu. 
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Lakin həmin dəhşətli anlarda adi kişilər və qadınlar başqalarını xilas etmək naminə 

öz həyatlarını təhlükəyə atıb, igidliyin real sifətini göstərdilər və yeni nəsli də 

başqalarına göstərilən xidməti axtarmağa ilhamlandırdılar. Bizim ictimai 

xidmətçilərimizin – yanğın söndürənlərimizin, polisin, tibbi komandaların, 

vəzifəyə seçilmiş qulluqçuların qeyri-adi igidliyi minlərlə insanın həyatını xilas 

etdi. Biz, silahlı qüvvələrimizdəki kişilərə və qadınlara yeniləşmiş bir valeh olma 

qazandıq. Onlar öz karyeralarını igidliklə icra etdilər. Mülki işçilər Pentaqonda, 

Dünya Ticarət Mərkəzində qeyri-adi igidlik nümayiş etdirdilər və göydə də bizə 

igidlik qabiliyyətini göstərdilər. Axı xidmət göstərmək bizim hamımızın 

ruhundadır. 

Bizim hər birimiz verməli olduğumuz töhfəni tapmalıyıq. Öz ölümündən 

əvvəlki axırıncı moizələrindən birində Martin Lyuter Kinqin dediyi kimi, “Siz 

xidmət üçün kollec dərəcəsinə sahib olmaya bilərsiniz. Siz öz mübtədanızı və 

feilinizi xidmət üçün razı olan bir qaydaya salmaya bilərsiniz. Xidmət üçün siz 

Eynşteynin ehtimal nəzəriyyəsini bilməyə bilərsiniz. Siz yalnız xeyirxahlıqla dolu 

ürəyə möhtacsınız. Könül hər şeyi məhəbbətlə edir. Və siz belə xidmətçi ola 

bilərsiniz”. 

Kerolayn Kennedi 

2003-cü il 

(Kerolayn Buvye Kennedi 1957- ci ildə anadan olmuşdur, Prezident Con F. 

Kennedinin yeganə sağ qalan övladıdır. Kerolayn Harvard kollecində oxumuş, 

Kolumbiya Hüquq Məktəbində hüquq doktoru dərəcəsi almışdır. 24 iyul 2013-cü 

ildə Prezident Barak Obama Kerolayn Kennedinin ABŞ-ın Yaponiyadakı səfiri 

kimi namizədliyini elan etmişdir. Sentyabr ayında K. Kennedi ABŞ Senatında 

suallara cavab vermiş, oktyabr ayında Senat yekdilliklə onun Yaponiyada səfir  

təyin edilməsinə razılıq vermişdi. 12 noyabr 2013-cü ildə o, Yaponiyaya gəlib, öz 

vəzifəsinin icrasına başlşmışdır. O, Amerikanın Yaponiyadakı ilk qadın səfiri 

olmuşdur və bu vəzifədə 2017-ci ilə kimi işləmişdir.-                                                                                                           

– 

              - tərcüməçi) 
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Ön söz 

 

Mərldik Prezident Kennedinin daha çox valeh olduğu bir ləyaqət idi. O, elə 

adamları axtarırdı ki, onlar hansısa yolla, istər bu döyüş cəbhəsində iştirak, ya da 

beysbol almazı olsun, nitq söyləməkdə və ya hansısa səbəbə görə vuruşda olsun, 

igidliyə malik olduqlarını nümayiş etdirirdilər, onlar hökmən ayağa qalxacaqdır, 

onlara arxa çevirmək mümkün olacaqdır. 

Odur ki, bu kitab onun şəxsiyyətinə, inamlarına olduqca uyğundur. Bu elə 

adamların həyatının öyrənilməsidir ki, onlar özləri ilə, öz gələcəkləri ilə, hətta öz 

uşaqlarının maddi rifahı ilə risq etdilər, olduqca tez bir qaydada öz prinsiplərinin 

müdafiəsi üzərində dayandılar. Bu, onun öz həyatını modelləşdirdiyi ideala 

istiqamətlənmişdi. Və bu, başqalarına öz ürəyini vermək dövründə idi. 

Endryü Ceksonun dediyi kimi, “Bir mərd adam çoxluğu əmələ gətirir”. Bu, 

Prezident Kennedinin başqalarına göstərdiyi təsir idi. 

Prezident Kennedinin 1964-cü ilin martında qırx yeddi yaşı tamam olmalı 

idi. Onun yer üzərində keçirdiyi günlərin ən azı yarısı intensiv fiziki ağrılar 

günlərinə düşürdü. O, hələ çox gənc olanda skarlatina ilə xəstələnmişdi və artıq 

yaşlı olanda kürəyində ciddi ağrılar var idi. Arada o, demək olar ki, ağıla gələ bilən 

hər bir tibbi müalicə alırdı. Biz bir yerdə böyüyəndə Con Kennedini sancan 

ağcaqanadın böyük risq etdiyini deyib gülürdük – onun azacıq qanı demək olar ki, 

ağcaqanadı da hökmən öldürərdi. O, müharibədən sonra xeyli müddət Çelsi dəniz 

hospitalında müalicə olunmuşdu, 1955-ci ildə kürəyində böyük və çox ağrılı 

cərrahiyyə əməliyyatlarına məruz qalmışdı, 1958-ci ildə isə qoltuq ağacları ilə 

hərəkət etməyə məcbur olmuşdu. 1951-ci ildə dünya ətrafına səyahət vaxtı o, bir 

xəstə adama çevrildi. Biz Okinavadakı (Yaponiyada ABŞ hərbi bazası yerləşən 

ada- tərcüməçi) hərbi hospitala uçduq və onun hərarəti 106 dərəcədən (bu, 

Faringeyt şkalası üzrə idi. Selsi şkalasına görə 41,1
0
 edir – tərcüməçi) yuxarı idi. 

Onlar xəstənin sağalacağına inanmırdılar. 

Lakin bütün bu vaxt ərzində mən heç vaxt onun şikayətləndiyini 

eşitməmişdim. Mən heç vaxt eşitməmişdim ki, o, özünü necə hiss etməsi barədə 
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nəsə desin. Allah ona qarşı ədalətsiz iş görmüşdü. Onu tanıyanlar yalnız sifətinin 

bir az daha solğun olduğuna görə onun əzab çəkdiyindən hali olurdular. Onun 

gözləri ətrafındakı xəttlər bir qədər dərin idi, sözləri isə bir qədər kəskin olurdu. 

Onu tanımayanlar heç nəyi lazımınca ayırd edə bilmirdilər. O, öz problemləri 

barədə şikayət etmirdi, ona görə də mən öz vəziyyətim barədə şikayətlənmək 

istəyəndə - bunu o, həmişə hiss edirdi. 

O, xəstəliyə qarşı mübarizə aparanda, müharibədə vuruşanda, Senata 

seçilməyə başlayanda, Massaçusetsdə Müqəddəs Lourens dəmir yoluna görə 

qüdrətli adamların mənafeyinə qarşı duranda, 1959-cu il Əmək İslahatı Aktı 

uğrunda mübarizə aparanda, 1960-cı ildə Qərbi Virciniya praymerizinə (partiya 

daxili ilkin seçkilərə - tərcüməçi) daxil olanda, Los-Ancelesdə Demokratik 

partiyanın qurultayında heç bir hücuma yol vermədən Lindon Consonla debat 

aparanda, Donuzlar körfəzindəki uğursuzluğa görə (1961-ci ildə Kubaya 

müdaxilənin biabırçı surətdə baş tutmaması – tərcüməçi), polad şirkətləri ilə 

mübarizə aparanda, 1961-ci ildə Berlində (Qərbi Berlində - tərcüməçi) xalq 

qarşısına çıxanda, 1962-ci ildə yenidən həmin şəhərin azad olmasını tələb edəndə, 

Sovet raketlərini Kubadan geri qaytarmağa məcbur edəndə, bütün vətəndaşlar üçün 

bərabər hüquqlar barədə danışanda, mübarizə aparanda və yüzlərlə digər böyük ya 

kiçik işlərdə o, bəşər məxluqunun necə ən yaxşı olduğunu ifadə edirdi. 

O, inamını, mərdliyini, köməyə ehtiyacı olanlara yardım etmək istəyini, həm 

də öz ölkəsinə həqiqi və əsl məhəbbət nümayiş etdirmişdi. 

Onun cəhdləri hesabına əqli cəhətdən geridə qalanlar və əqli xəstələr daha 

yaxşı şansa malik olacaqdılar, gənc adam təhsil almaq üçün daha böyük imkana 

malik olacaq, ləyaqətlə və özünə hörmət bəsləmək şəraitində yaşayacaqdı, buna 

görə xəstələr sağalmalı, dünya isə sülh şəraitində yaşamalıdır. 

Prezident Kennedi Ağ Evdə üç min gün əvəzinə yalnız min gün oldu, həm 

də o qədər çox sayda işlər görə bildi. Bu qədər çox işin görülməsinə hələ indiyədək 

ehtiyac vardır. 

Bu kitab öz dövründə nə etmək lazım olduğunu bilən və onu həyata keçirən 

adamların əhvalatlarından danışır. Prezident Kennedi Dantenin “Cəhənnəmin ən 
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isti guşələrində o adamlara yer saxlanmışdır ki, onlar böyük mənəvi böhran 

dövründə öz neytrallığını qoruyub saxlayırlar” sözlərini sitat gətirməyi sevirdi. 

Con Kennedinin bu kitabda təsvir etdiyi adamların həyatından dərs almaq 

mümkündürsə, əgər bu, onların həyatından və ömründən gələn dərs idisə, bu o, 

deməkdir ki, bizdən heç kəs bu dünyada özünə seyrçi rolunu götürə bilməz, tənqid 

heç də kənarda dayanmamalıdır. 

Tomas Karleyl yazırdı: “Bizim arzuladığımız və qiymətləndirdiyimiz igidlik, 

heç də ləyaqətli ölmək igidliyi deyildir, ancaq insan kimi yaşamaqdır”. 

 
Ölümündən bir gün əvvəlki səhərdə Prezident Kennedi keçmiş Vitse- 

Prezident Con Nensi Qarnerə ehtiramını bildirmək üçün onu öz yanına dəvət 

etmişdi. Mister Qarnerin doxsan beş yaşı tamam olan ad günü idi. Mister Qarner 

ilk dəfə Vaşinqtona gələndə ümumi federal büdcə 500 milyon dollardan az idi. 

Prezident Kennedi isə 100 milyard dollardan bir qədər az olan büdcənin icra 

edilməsinə başçılıq edirdi. 

Prezident Kennedi öldürüləndə onun nənəsi Bostonda yaşayırdı. Prezident 

Linkoln güllə atəşi ilə vurulan ildə də bu qadın sağ idi. 

Biz gənc ölkəyik. Bu planetin bizi saxlamağa qadir olduğunu 

aydınlaşdıranadək, biz böyüyür və genişlənirik. Biz elə problemlərə malikik ki, 

indi əlli yaşında olan adam, hətta on il bundan əvvəl onlarla üzləşməyi heç 

xəyalına da gətirə bilməzdi. 

Bizim hamımızın enerjisi və istedadı, çağırışları – şəhərlərimizin, 

fermalarımızın, özümüzün daxili çağırışlarımızı, - qarşılamağa ehtiyac duyur ki, 

bütün yer kürəsində azadlıq uğrunda mübarizədə, savadsızlığa, aclığa və xəstəliyə 

qarşı döyüşlərdə uğurlu olaq. Əylənmələr, özündən razılıq qabiliyyətsizliyi bizə pis 

xidmət göstərəcəkdir. 

Prezidentin sevimli müəllimlərindən biri olan lord Tvidsmuir öz tərcümeyi- 

halında yazırdı: “İctimai həyat karyeranın tacıdır və gənc adamlar üçün bu, ləyaqət 

ambitsiyasıdır. Siyasət hələ də ən böyük və daha şərəfli macəradır”. 
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Çox yerdə dəbdə olan o idi ki, siyasətçilərə, hökumətdə olanlara yuxarıdan 

aşağı baxılsın. Mən güman edirəm ki, Prezident Kennedi bunu dəyişdi və 

hökumətin ictimai konsepsiyasını başqalaşdırdı. O, yəqin ki, bunu siyasətdə iştirak 

edən adamlar üçün edirdi. Lakin, həm də biz bunu siyasət barədə, qərarların qəbul 

edildiyi hökumət meydanı barədə hiss edirik. Bu qərarlar təkcə bizim hamımızın 

taleyinə deyil, həm də bizim doğulmuş və hələ doğulmamış uşaqların gələcəyinə 

təsir göstərəcəkdir. 

Kuba Raket Böhranının son ilində biz müharibənin, bir-biri ilə nüvə 

bombardmanları mübadiləsinin mümkünlüyünü müzakirə edirdik və bu vaxt həlak 

olacaq adamlar barədə danışırdıq – həmin vaxt axırıncı olduqca əhəmiyyətsiz, 

demək olar ki, boş bir şey kimi görünürdü. Onu bir məsələ real olaraq 

qayğılandırır, həqiqətən belə məna kəsb edirdi və həmin vaxt daha qorxulu idi ki, 

əks halda bizim ölkənin və dünyanın uşaqlarının ölümü spektri – qarşıdurmada 

iştirakı olmayan və heç nə bilməyən gənc insanların həyatı başqaları kimi şam 

üzərindəki hisə çevrilə bilər – meydana gələcəkdir. Onlara heç vaxt qərar vermək, 

seçkilərdə səs vermək, vəzifə tutmaq, inqilab etmək, öz talelərini müəyyən etmək 

şansı verilməyəcəkdir. 

Biz, bizim nəsil buna malik idi. Və biz səhvə yol versək, özü də təkcə 

özümüzə, öz gələcəyimizə, öz evlərimizə, öz ölkəmizə görə deyil, heç vaxt hansısa 

bir rol oynamaq, “hə” ya “yox” seçimi etmək; özünü hiss etdiyi kimi etmək imkanı 

verilməyənlərin həyatları, gələcəkləri, evləri və ölkələri barədə səhv etmiş 

olsaydıq, bu, böyük faciə olardı. 

Bonar Lou demişdir: “Burada labüd müharibə üçün elə bir şey yoxdur. Əgər 

müharibə başlansa, bu, bəşər müdrikliyinin çatışmamasından irəli gələcəkdir”. 

Bu həqiqətdir. Bəşər müdrikliyinə təkcə bir tərəfdən deyil, bütün tərəflərdən 

ehtiyac duyulur. Mən bunu əlavə edə bilərəm ki, əgər Amerikan Prezidenti və 

həmçinin Baş nazir Xruşşov tərəfindən müdriklik nümayiş etdirilməsəydi, onda 

bizim bildiyimiz kimi, dünya dağıla bilərdi. Lakin sonralar gələcək Kubalar da ola 

bilər. Gələcək böhranlar da ola bilər. Biz aclıq, laqeydlik, yoxsulluq və əzilənlər 

problemlərinə malikik. Onlar daha çox kömək almalıdırlar. 1962-ci ilin 



12 
 

oktyabrında artıq qərar tapılmalı olanda, indiyədək üzləşdiyimiz digər problemlərin 

də cavabı hökmən tapılmalıdır. Beləliklə, həmin müdrikliyə indiyədək ehtiyac 

duyulur. 

Con Kvinsi Adams, Deniel Uebster, Sem Hyuston, Tomas Hart Benton, 

Edmund T. Ross, Lutsius Kvintus Tsintsinnatus Lamar, Corc Norris və Robert Taft 

bizi öz irsləri ilə mükafatlandırmışlar. Onlar gəldilər, öz əlamətlərini bizə miras 

qoydular və bu ölkə artıq o adamların yaşadıqları həmin ölkə deyildir, onların 

bizim üçün etdikləri işlər çox yaxşı olmalarına görə əzizlənir, qidalanır və 

bəyənilir, çünki onlar ölkənin və bizim hamımızın nəfinə bu qədər çox şeylər 

etmişlər. 

Və bu, həmçinin Con F.Kennedi üçün də belə idi. Digərlərinə belə bənzər 

qaydada, onun həyatı da böyük əhəmiyyətə malik idi, o, sağ olan vaxt ölkə üçün 

hansısa bir məna kəsb edirdi, ən əhəmiyyətlisi isə o idi ki, onun qoyub getdikləri, 

onun başladıqları işlərlə indi biz necə davranırıq. Bu belə bir inam idi ki, Platonun 

dediyi kimi, demokratiyada vətəndaşlıq definitsiyası hökumətdə iştirak etməkdir və 

Frensis Bekonun yazdığı kimi, buna “müşahidəçi olmaq vəzifəsi yalnız Allahın və 

mələklərin ixtiyarına qoyulub gedilmişdir”. Bu belə bir inamdır ki, demokratiya öz 

xalqının səyi ilə, öz problemləri ilə üzləşməlidir və üzləşə bilər, səbirlilik, 

təmkinlilik, ehtiras, həmçinin həlli nadir hallarda asan tapılan qərarlar üçün 

mübarizədə müdriklik, qüvvə və igidlik göstərməlidir. 

Bu onun inamı idi ki, biz uğurla hərəkət etməliyik, çünki amerikanların 

indiki nəslinin mövcud olduğu bu torpaqda bizdən əvvəl həmin adamların igidliyi 

baş vermişdir. 

“Biz bu gün həmin birinci inqilabın varisləri olduğumuzu unutmağa cürət 

etməməliyik. Qoy dünya zaman və məkanda, dost üçün də, düşmən üçün də eyni 

qaydada irəli getsin, həmin məşəl amerikanların yeni nəslinin – bu əsrdə 

doğulanlara, müharibə tərəfindən mülayimləşənlərin, çətin və acı sülhlə intizama 

gətirilənlərin, bizim qədim irsdən iftixar duyanların – və həmin insan haqlarını 

yavaş-yavaş pozanlara və ya ona icazə verənlərə şahidlik etməyə meyli 
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olmayanların əlinə keçsin, – buna millət daim məruz qalmışdır və buna bu gün biz 

vətəndə və dünyanın hər yerində məruz qalırıq”. 

Bu kitab təkcə keçmişin əhvalatlarının təsviri deyildir, lakin həm də ümid və 

gələcəyə inam kitabıdır. Ölkənin, dünyanın başına nə gələcəkdir, bu, hökmən 

başqalarının bizə qoyub getdikləri ilə nə etdiyimizdən asılı olacaqdır. 

Robert F.Kennedi 

18 dekabr 1963-cü il 

 
Müqəddimə 

Con Kvinsi Adams və onun Federalist partiyaya qarşı mübarizəsi barədəki 

bir mətnini ilk dəfə oxuyan vaxt – mən Senata daxil olmamışdan çox-çox əvvəl – 

seçici təzyiqləri ilə üzləşdikdə siyasi mərdlik problemləri ilə maraqlanmışdım. 

Keçmişin dövlət xadimlərinin həyatları həmin problemlərə işıq salır. Hospitalda 

olduğum və 1954-cü ilin oktyabrında kürəyimdəki cərrahiyyə əməliyyatından 

sonra sağalmanın uzun dövrü, oxuduqlarım və tədqiqatlar bu layihədən ötəri lazım 

olan ilk imkanı verdi. 

Mən professional tarixçi deyiləm, faktların və mühakimələrin bütün 

səhvlərinin müstəsna olaraq özümə məxsus olmasına baxmayaraq, istərdim ki, 

mənə bu cildi hazırlamaqda kömək edənlərin hamısına səmimi minnətdarlığımı 

bildirim. 

Mən görkəmli amerikan institutu – Konqressin Kitabxanasına xüsusi 

minnətdarlıq hissi ilə borcluyam. Vaşinqtonda olmadığım çox aylar ərzində, 

Kitabxananın Qanunvericilik zəmanəti və borc vermə şöbəsi kitablar barədə 

mənim bütün xahişlərimi təəccübə layiq bir sürətlə və nəzakətlə yerinə yetirdi. 

Nəşr və foto şöbəsindən olan Milton Kaplan və Virciniya Deyker mümkün olan 

illyustrasiyalar barədə təkliflərə daha çox köməklik göstərdilər. Kitabxana 

işçilərindən doktor Corc Qallovey və xüsusən doktor Uilyam R. Tansill kitaba 

daxil etmək üçün nümunələrin seçilməsində mühüm yardım etdilər. Bunu həmçinin 

“New York Times” qəzetindən olan Artur Krok və Uilyam kollecindən olan Ceyms 

Makqreqor Börns etmişdi. 
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Minnesota universitetindən professor Con Bistrom, Nebraskanın keçmiş baş 

prokuroru S. L. Sorensen və Nebraska Ştat Qanunvericiliyinin məmuru Möhtərəm 

(keşişə belə müraciət edilir- tərcüməçi) Huqo Srb Corc Norrisin əvvəllər nəşr 

edilməmiş məktubları ilə və Nebraska ştat qanunvericiliyinin yararlı olan sənədləri 

ilə təmin olunmağıma köməklik göstərmişdilər. 

Corctaun universitetindən professor Culis Deyvids bir sıra fəsillərin 

hazırlanmasında materiallar əldə etməkdə köməklik göstərmişdi. Bunu mənim 

qabiliyyətli dostum Ceyms M. Landis də etmişdi, o, tarixin sirrləri barədəki vəkil 

konspektini gətirəndə sevinirdi. 

II fəsildən X fəsilə qədər olan mətn Harvarddan olan professor Artur N. 

Holkombun və Artur M. Şlezinger-Kiçiyin və Çikaqo universitetindən olan 

professor Uolter Consonun tənqidi qeydləri ilə əsasən xeyli yaxşılaşdırılmışdır. 

Nəşr işində mənim “Harper və qardaşları” nəşriyyatından olan Evan Tomasla 

əməkdaşlığım və onun ilk olaraq mətni bəyənməsi, bu kitabın işıq üzü görməsini 

mümkün etmişdi. Əlyazmanı çap etməkdə və yenidən çap etməkdə öz borcundan 

artıq iş görən Qloriya Liftmana və Ceyn Donovana səylərinə görə təşəkkürümü 

bildirirəm. 

Tədqiqatıma kömək edən Teodor K. Sorensenə materialın toplanmasında və 

hazırlanmasında əvəzsiz yardımına görə daha çox borcluyam, bu kitab da həmin 

materiala əsaslanır. 

Bu kitab, lap başlanğıcdan, arvadım Jaklinin ideyanı bəyənməsi, köməyi və 

tənqidləri olmasaydı, mümkün olmayacaqdı. Bütün sağalma günlərim ərzində onun 

köməyini mən hətta adekvat qaydada belə etiraf edə bilmərəm. 

 

-Con F. Kennedi 

1955 
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O, yaxşı bilir ki, şəxsi düşmənçilikdən tutmuş... və güman ki, populyar 

yanlışlığa qədər onun yolunda hansı tələlər qurulmuşdur. Lakin o, öz səbəbinə, 

təhlükəsizliyinə, mənafeyinə, gücünə, hətta... populyarlığına görə özünü riskə 

atmışdı. O, güman etdiyi səbəblərə görə böhtana məruz qalmış və təhqir 

olunmuşdur. O, xatırlayacaqdır ki, təhqir bütün həqiqi şərəfin əmələ gəlməsində 

zəruri inqrediyentdir; o, xatırlayacaqdır ki, həmin böhtan və təhqir zəfərin ayrılmaz 

hissələridir. O, uzun ömür yaşaya bilərdi. Lakin bura zirvə idi. O, bu gün etdiyini 

heç vaxt kölgədə qoya bilməyəcəkdir. 

Edmund Börkün Şərqi İndiya Kampaniyasının tiraniyasına 

qarşı hücum edən Çarlz Ceyms Foks barədə tərifli sözləri. 

Nümayəndələr Palatası, 1 dekabr 1783-cü il 

 

 

 

 

 
Mərdliyin profilləri 

 

I 

 
 

Mərdlik və siyasət 

 

Bu, insan ləyaqətlərindən daha çox cəzbedici olan mərdlik barədəki 

kitabdır. Ernest Heminquey onu “təzyiq altında xeyirxahlıq” adlandırır. Və bunlar 

Birləşmiş Ştatların səkkiz senatoruna edilən təzyiq və həmin təzyiqə bu adamların 

xeyirxahlıqla dözməsi haqqındakı – onların öz karyeraları ilə risklər, xəttlərinin 

qeyri-populyar olması, xarakterlərinə böhtan yağdırılması və ancaq təkcə bəzi 

hallarda onların reputasiyasının və prinsiplərinin kədərli qaydada reabilitasiya 

olunması barədəki əhvalatlardır. 

Millət mərdliyinin keyfiyyətini yaddan çıxarmışdır, hansı ki, o liderlərimizin 

seçimində olduğu kimi, keçmişdə üzərində israr edilməyən və ya mükafata 
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bənzəməyən bir qaydada ictimai həyata gətirilmişdi və faktiki olaraq biz bunu 

unutmuşuq. Con Kvinsi Adamsın, Henri Kleyin siyasi sxemi ilə necə Prezident 

olmasını xatırlaya bilərik, lakin biz unutmuşuq ki, o, hələ gənc olanda vəd edilən 

Senator karyerasından millətin yanında dayanmaq naminə imtina etmişdi. Biz 

Deniel Uebsterin bütün karyerası boyu Milli Banka yarınmağa çalışdığını xatırlaya 

bilirik, ancaq onun öz karyerasına son qoyanda millətin faydası üçün özünü qurban 

verdiyini unutmuşuq. Biz nəinki xatırlamırıq və yəqin ki, biz buna laqeydik. 

“Xalq lənətləmir” rubrikası altında sindikat köşə yazarı milyonlarla oxucuya 

çox da uzaq olmayan bir zamanda demişdi: “Görün orta götürülmüş bir Senator və 

ya Konqressmen nə deyir. Səbəbinə əhəmiyyət verməyək, onlar bilirlər ki, 

Konqressdə sizin eşitdiyinizin 99%-i badalaq vurmaqdır, cəhalət və demaqogiyadır 

və onlara bel bağlanılmamalıdır...”. 

Kabinetin keçmiş üzvü öz gündəliyində xəbər verir: “Mən Senatın nə vaxtsa 

pozulacağına könülsüz qaydada da olsa inanıram, Senatorların çox hissəsini azacıq 

da olsa vicdandan və həqiqətdən asılı olan bir yerə qoyuram, onların çoxu kiçik 

işıq verir, əqli cəhətdən zəifdir və bütünlüklə Senatorluğa yaramır. Bəziləri bayağı 

demaqoqlardır..., bəziləri öz vəzifələrini satın alan varlı adamlardır..., (bəziləri) dar 

intellekt, məhdud idrak adamlarıdır və əvvəldən qərar verməyin aşağı səviyyəli 

tərəfdarlarıdır”. 

Və Senatın keçmiş üzvü özü kolleqalarına demişdi ki, “xalqın etibarı, ona 

ağılsız qaydada arxalanmağımıza görə, bizdən ayrı düşür”. 

Senat bilir ki, çox sayda amerikanlar bu gün həmin hissləri bölüşür. Biz 

eşidirik ki, Senatorlar siyasətçi olmalıdırlar və siyasətçilər dövlətçiliyə və mərdliyə 

deyil, yalnız onu qalib edən səslərə qayğı bəsləməlidirlər. Analar indiyədək 

istəyirlər ki, onların sevimli oğlanları Prezidentliyə yüksəlsin, lakin məşhur Qellap 

rəy sorğusuna müvafiq olaraq, onlar bir neçə il bundan əvvəl heç də istəmirdilər ki, 

oğlanları prosesdə iştirak edən siyasətçilərə çevrilsinlər. 

Tənqidin cari hücumu və hörmətsizlik, görən Senatın tənəzzülünün əlaməti 

deməkdirmi? Qətiyyən yox. Çünki yuxarıda sitat gətirilən üç bəyanatdan birincisi 

iyirminci əsrdə, ikincisi on doqquzuncu əsrdə, üçüncüsü isə on səkkizinci əsrdə (nə 
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vaxt ki, Senat ancaq yenicə öz yoluna düzəlmişdi, Kapitolinin harada yerləşməsini 

müzakirə edirdi) verilmişdi. 

Bu o demək idimi ki, Senat artıq mərd adamlarla öyünə bilməz. 

Uolter Lippman (XX əsrin ilk üç rübündə Birləşmiş Ştatların ən məşhur 

jurnalisti, naşiri və yazıçısı – tərcüməçi) bu yaxınlarda nəşr edilmiş  kitabında 

yarım əsrə yaxın bundan əvvəl diqqətli müşahidəsindən sonra, siyasətçilərin və 

seçicilərin hər ikisinə xoşagəlməyən mühakiməsini təqdim edir: 

“Müstəsnalar o qədər nadirdir ki, onlar təbiətin möcüzəsi və şıltaqlığı kimi, 

təhlükəsiz və qorxmaz adamlar olan uğurlu demokratik siyasətçilər kimi 

qiymətləndirilirdi. Onlar siyasi cəhətdən yalnız ona görə irəliləmişlər ki, 

sakitləşdirici, barışdırıcı, rüşvətxor, şirnikləndirilən olmaqla, öz seçicilərinin 

tələbkarlığı ilə seçilən və hədələyən elementləri aldatmaq üçün başqa üsullardan da 

istifadə edirlər. Həlledici müzakirə hansı təklifin yaxşı və populyar olduğu demək 

deyildir – görən bu yaxşı işləyəcəkdirmi və ya özünü sübut edəcəkdirmi də demək 

deyildir, bu ancaq görən fəal danışan seçicilərin bilavasitə xoşuna gələcəkdirmi 

qayəsinə xidmət edir”. 

On ilə yaxın müddətdən sonra “uğurlu demokratik siyasətçilərin” arasında 

yaşayandan və işləyəndən sonra onların hamısının “özünə arxayın olmayan və 

qorxudulmuş” adamlar olmasına o qədər də əmin deyiləm. Mən inanıram ki, 

ictimai işin mürəkkəbliyi və ictimai diqqətə layiq olmaq uğrunda rəqabət, 

mərdliyin – qoy bu, böyük ya kiçik olsun – saysız-hesabsız nümunələri ilə 

zəifləyəcəkdir, bu nümunələr demək olar ki, hər gün Senat zalında baş verəcəkdir. 

Mən inanıram ki, tənəzzül - əgər tənəzzül baş versə - siyasət sənətinin,  

kompromiss və tarazlıq üçün zərurətin və Senatın təbiətinin, bir qanunverici palata 

kimi ictimai qiymətləndirilməsində olduğuna nisbətən, Senatda daha az olacaqdır. 

Və nəticədə mən inanıram ki, biz kütlənin arxasınca gedən adamları tənqid 

edəcəyik, həm də eyni zamanda o adamları tənqid edəcəyik ki, buna açıq şəkildə 

tabe olmadılar – çünki biz Senatorun öz seçiciləri qarşısındakı məsuliyyətini tam 

başa düşmür və ya siyasətçinin vicdanla arzuladığı ilə, Uebsterin sözləri ilə desək, 

“(onun) skifini (skiflər b.e.ə. 7-ci əsrdən b.e. 3-cü əsrinə qədər mövcud olmuş, 
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Şimali Qara dəniz ətrafında yaşayan və Herodotun “Tarix” kitabında geniş təsvir 

edilən qədim tayfadır - tərcüməçi) “tənha sahildən” düşmən kəsilən və coşqun 

dənizə atmaq üçün “itələməklə” üzləşdikdə, onun çətinliyini etiraf etmirik. Yəqin 

ki, əgər amerikan xalqı siyasi mərdliyin, çaşdırmağa sövq edən hərəkətlərlə ağır 

təzyiqlərə məruz qaldığını bütünlüklə dərk etsə, bunlar isə Senatoru öz vicdanından 

uzaqlaşmağa və ya onu yatırtmağa məcbur edir, bu vaxt onlar asan yolu tutmuş 

adamlara daha az tənqidi yanaşmalıdırlar – və mərdlik cığırı ilə indiyədək getməyə 

qadir olanları daha çox qiymətləndirməlidirlər. 

Yada düşən birinci təzyiq ümumi ictimaiyyət tərəfindən nadir hallarda 

nəzərə alınan təzyiq formasıdır. Amerikanlar istəyirlər ki, xoşa gəlsinlər – və 

Senatorlar da bu məsələdə istisna təşkil etmirlər. Onlar təbiət etibarilə və 

zərurətdən – sosial heyvanlardır. Biz dostluqdan, dostlarımızı və kolleqalarımızı 

bəyənməkdən həzz alırıq. Biz, təhqirə görə tərifə, nifrətə görə populyarlığa 

üstünlük veririk. Vicdanlı qaydadakı üsyançı yolunun dəfələrlə tənha qaldığına 

əmin olduqda, biz öz qanunverici yoldaşlarımızla, klub üzvləri olan sirdaşlarımızla 

birgə addımlamaqdan ötəri narahat olmalıyıq, vahid və müstəqil xətti tutmaq isə 

digər üzvləri də utandıracaq və qıcıqlandıracaqdır. Buna baxmayaraq, biz belə bir 

qərara gəlirik ki, klubdakı nüfuzumuz və öz obyektlərimizə, həm də seçicilərimiz 

olanlara çatmağa nail olmaqla onun genişlənməsi, müəyyən ölçüdə digər 

Senatorların bizə bəslədiyi hörmətdən asılıdır. Konqressə daxil olanda mənə 

demişdilər ki, “yolu birgə getmək, birgə getmək deməkdir”. Birlikdə getmək ancaq 

yaxşıdan daha böyük mənanı verir – bu, kompromissi, mümkün olan şeylər 

düşüncəsini əhatə edir. Biz bütün kompromissləri pis bir əxlaq kimi çox tez 

məhkum etməməliyik. Siyasət və qanunvericilik üçün sarsılmaz prinsiplər və ya 

əldə edilə bilməyən ideallar yoxdur. Siyasət, Con Morleyin dərindən müşahidə 

etdiyi kimi, “elə bir meydandır ki, orada hərəkət bir saniyə uzunluğunda yaxşıdır 

və oradakı seçim daim iki səhvin arasında olur” və həyatın demokratik yolu altında 

olan qanunvericilik və hökumətin federal sistemi həm fərdi, həm qrup, həm də 

onların ətrafında olanlardan hər birinin istəkləri arasındakı kompromissi tələb edir. 
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Yaxşı tanınan şəxsiyyət olan Henri Kley demişdir ki, kompromiss Birliyi bir yerdə 

saxlamaq üçün sementdir. 

“Bütün qanunvericilik... qarşılıqlı güzəşt üzərində qurulmuşdur... Kim özünü 

bəşəriyyətdən, onun zəifliyindən, möhkəm olmamasından, istəklərindən, zəruri 

saydıqlarından yuxarı qaldırırsa, əgər ona xoşdursa de ki, “mən heç vaxt 

kompromissə getməyəcəyəm”; lakin qoy bizim ümumi təbiətimizin kövrəkliyindən 

kimsə yuxarıda dayanmırsa, o,kompromissə laqeydlik göstərməsin”. 

Bu o kompromissdir ki, bütün irəli sürülən islahatların hər birinin – 

“yaşların” da, “quruların” da (ABŞ-da 1920-ci ildən 1933-cü ilə qədər spirtli 

içkilərin istehsalı, idxalı və ticarətinin qadağan olunması əleyhinə olanların 

(“yaşların”) və lehinə olanların (“quruların”) hərəkatı – tərcüməçi), bir sözü 

olanların da, izolyasionistlərin də, vivisekstsionistlərin də - siyasi spektrin qatı 

müxalif sonluğuna əsaslanan qrupu tərəfindən məhv edilməsinin qarşısını alır. 

Fanatiklər və ekstremistlər və hətta vicdanlı qaydada özünü çətin və tez qazanılan 

prinsiplərə həsr edənlər daim öz hökumətlərinin uğursuzluğundan məyus olurlar. 

Onların hökuməti özünün bütün prinsiplərini həyata keçirməyə və öz 

opponentlərinin prinsiplərini məhkum etməyə atılır. Lakin qanunverici öz müxalif 

qüvvələri ilə ştatın və partiyanın daxilində barışmaq yolunu tutmağa görə müəyyən 

məsuliyyət daşımağa borcludur və milli səviyyədə mənafelərin daha iri 

toqquşmasında onları təmsil etmək hüququna malikdir; və yalnız o, bilir ki, elə az 

adam vardır ki, mümkün olan istənilən nəticədə bütünlüklə doğru olanlar, 

bütünlüklə düzgün olanlar və bütün mələklər onun tərəfindədir. 

Mənim kolleqalarımdan bəziləri bu gün açıq prinsiplərin yoxluğunu tənqid 

edirlər – və ya elələri də vardır ki, kompromissə gedən “siyasətçilərə” nifrət ifadə 

edən gözlərlə baxırlar – onlar sadəcə olaraq ictimai rəyin qüvvələri və fraksiyaları 

ilə barışıq, tarazlaşdırma və təfsir etmə sənəti ilə məşğul olurlar, bu sənət 

mahiyyətcə millətimizi birləşmiş şəkildə qoruyub saxlayır və hökumətimizi 

fəaliyyət göstərməyə qadir edir. Vaxtaşırı prinsip üçün vicdanları bu adamları daha 

sərt standart götürməyə istiqamətləndirir – lakin onların intellekti özlərinə deyir ki, 

yaxşı ya pis qanun layihəsi, ümumiyyətlə qanun layihəsinin olmamasından daha 
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yaxşıdır və yalnız kompromissə getməklə və getməməklə istənilən bill (qanun 

layihəsi – tərcüməçi) Senatda, Nümayəndələr Palatasında, Prezident və millət 

tərəfindən uğurla bəyənilir. 

Lakin məsələ bizim necə və kiminlə kompromissə getməyimizdədir. Çünki 

lazım olmayan güzəştləri almaq asandır, bu, konfliktlərin legitim həlli demək 

deyildir, ancaq “birlikdə getmək” metodları kimidir. 

Mənim “birlikdə getməni” öz üzərimə götürməyimə yönələn xəbərdarlıqda 

uzağa gedən əlamətlər də vardır – seçilməyə kömək etdiyim partiya liderliyinin 

arxasınca getmək barədə öhdəliyimi icra etməyə görə verilən mükafatlara 

aidiyyətim də bura daxildir. Konqressdə bizim hamımız partiya birliyinin 

vacibliyini tam anlayırıq (onun adına görə, baxın hansı günahlara yol verilmişdir!) 

və istənilən üsyankar davranış sonrakı seçkilərdə bizim partiyanın şanslarına əks 

effekt verə bilər. Buna baxmayaraq, Vətəndaş Xidmətinin bu günlərində 

himayəçiliyin kökələri və balıqları qanunverici üçün yararlı olmaqla, – sadə 

məsləkdən daha çox başqa şeylər tərəfindən ilhamlanan cəhdlər, onların ciddi 

kampaniya iştirakçılarına şərik olmağa görə - müqayisəli qaydada azdır; və kim 

partiya cərgəsini pozursa, qəflətən agah olacaqdır ki, burada, ümumiyyətlə, heç nə 

yoxdur. Hətta qanunvericilikdəki uğur da, hansındakı o, partiyanın proqramlarını 

dəstəkləməyə köməklik göstərmişdi, ona öz partiya liderlərinin köməyini əldə 

etməyə şərait yaradacaqdır. Nəticədə öz vicdanının müstəqil xətti ilə hərəkət edən 

Senatorun özünə agah olacaqdır ki, o, təkcə Senatdakı öz kolleqalarının və 

partiyasında onunla birləşənləri deyil, həmçinin onun kampaniya fonduna bütün 

mühüm pul məbləği verənlərin də nifrətini qazanmışdır. 

Bu sonrakı kampaniya barədə düşüncələrdir – Senatorun vicdanına o ikinci 

təzyiqi təmin edir. Avtomatik qaydada belə qəbul olunur ki, bu, bütünlüklə eqoist 

motivə malikdir – baxmayaraq ki, heç də qeyri-təbii deyildir ki, kim siyasəti özünə 

sənət kimi seçmişdirsə, mütləq öz karyerasını davam etdirmək yollarını 

axtaracaqdır – sadə prinsipi əbəs yerə müdafiə etdiyinə görə Senatorlar məğlub 

olmağa gedirlərsə, gələcəkdə hansısa başqa bir prinsip üçün mübarizə aparmaqdan 

ötəri onların əlində heç nə olmayacaqdır. 
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Məğlubiyyət yalnız Senatorun özü üçün maneə olmayacaqdır – bu, həmçinin 

ona dəstək verən partiyaya da, dostlarına da, müdafiəçilərinə də müəyyən təsir 

göstərəcəkdir, onlar bu adama görə “çətin vəziyyətdə qalmışdılar” və ya öz 

əmanətlərini onun karyerasına xərcləmişdilər və bu, hətta öz arvadının və 

uşaqlarının xoşbəxtliyinə və təhlükəsizliyinə də təsirini göstərəcəkdir – bəzən isə 

ən azı qulluqdakı uğurundan müəyyən dərəcədə asılı olur, - bütün bunlar ona 

olduqca ağır gələcəkdir. 

Daha haradasa, qeyri-totalitar ölkədə siyasi sənət, öz karyerası da daxil 

olmaqla, bütün hər şeyi qurban verməyin fərdi qaydada gözlənməsidir, - görən bu 

millətə yaxşı olmaq üçündürmü? Özəl həyatda, sənayedə olduğu kimi biz 

özümüzün maariflənmiş şəxsi marağımızın – qanunun qoyduğu məhdudiyyət 

daxilində - bütün proqresslərdən üstün olmasına nail olmaq qaydasında irəli 

getməsini gözləyirik. Lakin ictimai həyatda biz gözləyirik ki, fərdlər öz özəl 

mənafelərini millətə yaxşı olan proqressə imkan yaranması üçün qurban 

verəcəklər. 

Bütün digər məşğuliyyətlərdən fərqli olaraq siyasət gözləyir ki, adam 

şərəfini, nüfuzunu və seçdiyi karyeranı sadə bir nəticə üçün qurban verəcəkdir. 

Vəkillər, iş adamları, müəllimlər, həkimlər, onların hamısı özlərinin vicdanlığa 

cəlb olunmaq barədəki çətin şəxsi qərarlarla üzləşirlər – lakin bəziləri, az sayda 

adam bununla projektor işığı altında üzləşirlər; necə ki, bu, adətən ictimai vəzifədə 

baş verir. O, öz qərarı üçün çox vaxt gözləyə bilər – inana bilər ki, necə deyərlər, 

hər iki tərəf üçün nəsə vardır – o, hiss edə bilər ki, azacıq düzəliş bütün çətinlikləri 

aradan qaldıra bilər – lakin nə vaxt ki, siyahı elan edilmişdir, o, gizlənə bilməz, 

ikimənalı ola bilməz, ləngiyə bilməz – və o, hiss edir ki, öz seçicisi Ponun (Edqar 

Allan Po XIX əsrin görkəmli amerikan yazıçısıdır – tərcüməçi) “Qarğa” 

poemasında olan kimi Senatın palatasına qonmuşdur, siyasi gələcəyini karta qoyan 

səsini verən kimi, “daha heç vaxt” deyə qarıldayır. 

Az sayda Senator seçiminə görə “Poukətellouya istirahətə” (Poukətellou 

Aydaho ştatında Fort Holl Hindu rezervasiyası olan Bennok qraflığının iri 

şəhəridir, Aydaho şəlaləsinin arxasındadır. Şəhər Şoşoni tayfa başçısı 

Poukətelloudan sonra belə adlanmışdır, o, isə Rezervasiyadan düz xəttlə  keçən 
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dəmir yolunun çəkilməsinə icazə vermişdi. Köhnə Poukətellou şəhəri oraya olan 

səfərlərə görə məhşurlaşmışdır- tərcüməçi) yollanır. Potomak qızdırmasının virusu 

Vaşinqtonun hər yerində coşurdu, Senat zalında olduğu tək heç yerdə belə çox 

zəhərli deyildi. Məcburi pensiyaya getmək perspektivi “dünyadakı ən müstəsna 

klubda” baş verir, maraqlı iş vermək imkanları Konqress vəzifəsindən heyranedici 

mundiri və təəssürat yaradan perspektivləri, hətta mərd siyasətçilərin çoxunun 

yuxusunu itirməsinə səbəb olur. Beləliklə, güman ki, bəzi Senatorlar bunu hələ 

həyata keçirməmişdən asan yolu, az dərəcədə narahat edən cığırı seçməyə meyl 

edirlər ki, öz vicdanları arasındakı münaqişə ilk dəfə meydana çıxanda onu və ya 

onların düşüncələrinin nəticəsini öz seçicilərinin başlıca rəyi ilə 

harmoniyalaşdırsınlar və rasionallaşdırsınlar. 

Hələ də digər Senatorlar bu adəti inkişaf etdirmirlər, - onlar öz vicdanlarını 

nə şərtləndirmirlər, nə də yatırtmırlar – ancaq onlar səmimi şəkildə və həyasızlığa 

yol vermədən hiss edirlər ki, səmərəli fəaliyyət göstərmək üçün vicdan 

düşüncələrini kənara qoymalıdırlar. Siyasət sənəti, onlar yazıçı Frenk Kent ilə 

razılaşarlar ki, əxlaqsız deyil, sadəcə olaraq əxlaqlı da deyil. 

“Güman ki, siyasi ambitsiya üçün daha mühüm olan yeganə nailiyyət, nəyisə 

etmədən, onun barəsində danışmağın incə sənəti kimi görünür... Mühüm şey, 

mövcud işlərin sağ tərəfində olmaq deyildir, öz əqidənə və ya faktlara məhəl 

qoymadan xalq tərəfində olmaqdır. Bu iş səsvermə ilə alındığından ciddi praktiki 

işdir, düzgün və ya səhv əxlaqın işidir, ona müdaxilə etməyə icazə 

verilməyəcəkdir”. 

Və Kent 1920-ci il kampaniyası ərzində Arizonadan olan keçmiş Senator 

Aşurtsun öz kolleqası Mark Smitə guya verdiyi məsləhəti misal gətirir: 

“Mark, səninlə əlaqədar böyük narahatlıq ondan ibarətdir ki, sən demaqoq 

olmaqdan imtina etdin. Sən seçilmək üçün öz prinsiplərindən əl çəkməməlisən. 

Sən bilməlisən ki, bu elə bir vaxtdır ki, ictimai həyatdakı adam məcbur edilir 

ki, öz prinsiplərindən yuxarı qalxsın”. 
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Heç də bütün Senatorlar bununla razılaşmayacaqlar – lakin az sayda adam 

yenidən seçilmək barədəki arzusu həyata keçiriləndə, müstəqil mərdliyin güclü 

surətdə pozulduğunu inkar edəcəkdir. 

Senatorun və ya Konqressmenin vicdanlılığında siyasi mərdliyi pozan 

təzyiqin üçüncü və ən mühüm mənbəyi – və xüsusən problemlərin hamısı 

dördüncü fəsildə bərabər qaydada hər iki palatanın üzvlərinə tətbiq edilmişdir, - 

onların seçicilərinin, maraq qruplarının, mütəşəkkil məktub yazarlarının, iqtisadi 

blokların və hətta orta seçicinin göstərdiyi təzyiqdir. Bu təzyiqlərlə bacarmaq, 

onlara məhəl qoymamaq və onları razı salmaq da qorxulu işdir. Bizim hamımız 

hərdən bir Kaliforniyadan olan konqressmen Con Stiven Makqroartinin nümunəsi 

ilə getməyi israr edirik. O, 1934-cü ildə öz seçicilərinə yazmışdı: 

“Konqressdə olmağın saysız-hesabsız mənfi tərəflərindən biri odur ki, mən 

sənə bənzəyən eşşəkdən həyasız məktublar almağa məcburam. Bu məktublarda 

deyirsən ki, mən vəd etmişəm ki, Syerra Madre dağlarını yenidən meşələrə 

bürüyəcəyəm və bunu etməmişəm. Buyur, xahiş edirəm sən dalbadal iki dəfə tullan 

və cəhənnəmə yollan”. 

Xoşbəxtlikdən ya bədbəxtlikdən bu israr edilən qaydada az adam hərəkət 

edir – lakin burada provokasiya vardır, - özü də təkcə ağılsız məktublardan və 

mümkün olmayan xahişlərdən deyil, bu provokasiya həmçinin ümid bəslənməklə 

ziddiyyətli olan tələblərdən və nəhayətsiz qaydada qənaətbəxşlik tapmamış 

incikliklərdən irəli gəlir. 

Misal üçün, mənim ofisimdə bu gün Yeni İngiltərənin toxucu fabriklərini 

təmsil edən nümayəndə heyəti var idi. Bu sənaye bizim perspektivimiz üçün 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Onlar istəyirlər ki, Avstraliyadan aldıqları idxal 

edilən yunun tarifi aşağı salınsın, həm də istəyirlər ki, İngiltərədən idxal edilən 

hazır yun malların tarifi yüksəldilsin, ancaq bu yolla onlar rəqabət apara bilərlər. 

Cənubdan olan kolleqalarımdan biri mənə demişdi ki, buna bənzər bir qrup bu 

yaxınlarda onun da yanına gəlmişdi və eyni xahişləri edirdi – lakin daha uzağa 

gedərək tələb edirdilər ki, elə addımlar atsın ki, o, (1) Yaponiyadan olan aşağı 

maaşlı rəqabətə son qoyulsun və (2) Konqressin yüksək minimum maaş vasitəsilə 
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bu məsələyə son qoymağının qarşısı alınsın. Çünki aşağı maaşın üstünlüyü ilə 

onların özləri mənim seçicilərimi qorxuzmaqdan həzz alırlar. Yalnız dünən iki 

qrup məni Senatın zalından çağırdı – birinci qrup biznesmenlərdən ibarət olmaqla, 

yerli hökumətin fəallığını artırmaq qayğısını çəkir ki, özəl sahibkarlıq üçün halal 

olmayan rəqabəti dayandırsın; və digər qrup isə o adamları təmsil edirdi ki, onlar 

hökumətin düzəltdiyi orqanda işləyirlər və öz işlərinə görə təşviş hissləri keçirirlər. 

Senatda bizim hamımız belə münaqişəli təzyiqlərin saysız-hesabsız 

nümunələri ilə qarşılaşırıq, onlar yalnız bizim mürəkkəb iqtisadiyyatda ziddiyyətli 

zərurəti əks etdirir. Əgər biz öz seçicilərimizə səmimi qaydada desək ki, heç nə edə 

bilmərik, onlar bizi rəğbət bəslənilməyən və ya adekvat olmayan adam hesab 

edəcəklər. Əgər biz cəhd etsək də, uğursuzluğa uğrayırıqsa – adətən digər 

maraqları təmsil edən digər Senatorların əks hərəkətləri ilə qarşılaşırıq – onlar 

deyirlər ki, elə biz də digər siyasətçilər kimiyik. Bizim hamımızın bunu edə 

bilməyimiz odur ki, qarderoba çəkilək və rəğbət bəslədiyimiz kolleqamızın 

çiyninin tozunu silək – və ya evə gedib, arvadımızın üstünə qışqıraq. 

Biz özümüzə deyə bilərik ki, bu təzyiq qrupları və məktub yazanlar 

seçicilərin yalnız kiçik faizidir – və bu, həqiqətdir. Lakin onlar azlığın fikrini 

tələffüz edirlər, bu azlığın baxışlarına məhəl qoyulmaya bilməz və biz böyük 

ictimaiyyətlə kontaktlarımızın xeyli hissəsini qururuq. Onların rəylərindən biz agah 

ola bilərik ki, bu adamların səsini almalıyıq, həm də onlar bütün mümkün olan 

şeylərdə bizim etməyə cəhd göstərdiyimiz barədə əsasən məhdud biliyə 

malikdirlər. (O vaxtdan istirahətə getmiş bir Senator deyirdi ki, hər bir məsələdə o, 

xüsusi maraqlara uyğun olaraq səs verirdi, ümid edirdi ki, seçki vaxtı onların 

hamısı əlavə olunacaqdır ki, birlikdə çoxluğa yaxın olanı əmələ gətirsin, ona xoş 

qaydada xatırladacaqdır ki, bu vaxt ictimaiyyətin digər üzvləri bunu bilməyəcəklər 

ki, onun səsi onların rifahının əleyhinə olmuşdur. Bu bir daha həmin məsələni 

bilməyə inandırırdı ki, pozulmaz kimi görünən formula onun üçün işləmir). 

Bunlar, həmin vaxt vicdanlı adamla qarşıdurmaya girən təzyiqlərin bazisidir. 

O, təzyiq qruplarını, öz seçicilərini, öz partiyasını, kolleqalarından ibarət 

yoldaşlığı, ailəsinin ehtiyaclarını, vəzifəyə görə iftixarını, kompromissin 
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labüdlüyünü və vəzifədə qalmağın əhəmiyyətini nəzərə almaya bilməz. O, özü 

üçün mühakimə yürütməlidir ki, hansı yolu seçsin, hansı addımı atsın ki, bu, ona 

daha çox kömək etsin və ya onun özünü risqə məruz qoyan idealları gizlətsin. O, 

başa düşür ki, nəhayət hər bir məsələni özünün yenidən seçilmək şərtləri əsasında 

ölçməyə başlayır, nəhayət bir məsələdən sonra digərinə görə prinsiplərindən uzaq 

olan kompromissə getməyə başlayır, çünki qorxur ki, başqa cür hərəkət etsə onun 

karyerası dayanacaq və prinsiplər üçün gələcəkdə aparacağı mübarizələrin qarşısı 

alınacaqdır. Həmin vaxt o, vicdan azadlığının özünü itirdi, axı bu, onun vəzifədə 

qalmasına haqq qazandırırdı. Lakin bu nöqteyi-nəzərdən qərar verməklə və bu işə 

görə o, öz karyerası ilə risq edəcəkdir. Bu isə çətindir və könül axtarışı kimi bir 

qərardır. 

 
Lakin bəziləri deyə bilər ki, bu real problem deyildir. Populyar olub- 

olmamasına əhəmiyyət vermədən, nə düzdürsə daim onu etmək lazımdır. 

Təzyiqlərə, şirnikləndirmələrə, saxta kompromisslərə məhəl qoyma. 

Bu asan cavabdır – lakin yalnız o adamlara asandır ki, onlar seçkili vəzifə 

üçün məsuliyyət daşımırlar. Çoxları üçün bu, təzyiqə cəlb olunmaqdan daha çox, 

siyasət və şəxsi ambitsiyalardır. Biz hətta seçicilərimizin tələblərinə məhəl 

qoymamaq hüququ ilə düzgün olaraq hərəkət etsək, bunu etməyə qadir və hazır 

olacağıqmı? Biz qeyd etdik ki, təzyiqlər siyasi mərdliyi çətin xəttə çevirir – gəlin 

biz konstitusional və daha nəzəri borclara tərəf dönək, bunlar həmin xəttin 

düzgünlüyünü şübhə altına alacaqdır – həmin borclar ştat və seksiya qarşısında, 

partiyamız və hər şeydən əvvəl öz seçicilərimiz qarşısında olan borclardır. 

Senatorun başlıca məsuliyyəti, çox adamların güman etdiyi kimi, öz doğma 

ştatının nəzər-nöqtəsini təmsil etməkdir. Biz federal sistemə nisbətən, suveren 

ştatların Birliyiyik, bu ştatların ehtiyacları əsasən fərqlidir, - və mənim bir Senator 

kimi konstitusional borcum onları üzə çıxarmaq, ştatımın maraqlarını təmsil etmək 

barədə irəli sürülən bir tələbdir. Əgər ştatın öz Senatoru danışmırsa, kim 

Massaçusetsin problemləri barədə danışacaqdır? Bu, ştatın hüquqlarının və hətta 

onun özünə məxsusluğunun itirilməsi ilə nəticələnəcəkdir. Onun canlanmaları isə 
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ancaq daha çox vaxtaşırı azlıqda baş verəcəkdir, bütün azlığın nöqteyi-nəzərinin 

rəmzi başlığının eşidilməsi üçün bərabər imkan inkar ediləcəkdir. 

Hər bir Senator öz yerli maraqlarını təmsil edən kolleqalarının nəyi həyata 

keçirdiyini bilməyə uzun müddət ərzində baxmağa ehtiyac duymur. Və əgər həmin 

maraqlar hətta milli faydanın xeyrinə tərk ediləcəkdirsə, qoy Senator yox, seçicilər 

qərara alsınlar ki, necə və nə dərəcədə nəyisə etsinlər. Çünki Senator onların 

Vaşinqtondakı müvəkkilidir, onların haqlarının himayəçisidir, Senat palatasında 

Vitse-Prezidentin adlandırdığı kimi “Massaçusetsdən olan Senator” və ya 

“Texasdan olan Senatordur”. 

Lakin nə vaxtsa bunların hamısı deyilmişdir və qəbul olunmuşdur, biz hələ 

bütün əhvalatı danışmamışıq. Çünki biz Vaşinqtonda “Birləşmiş Ştatların 

Senatoruyuq” və Massaçusetsdən və Texasdan olan Senatorlar Birləşmiş Ştatlar 

Senatının üzvləridir. Biz qubernatorlara və hörmətli ştatlarımıza deyil, Vitse- 

Prezidentin başçılığı altında tutduğumuz vəzifəyə görə and içirik və biz Vaşinqtona 

gəlmişik ki, Edmund Börkün sözlərini bir qədər dəyişərək deyək ki, biz 

düşmənçilik səfirləri deyilik və ya öz ştatımız və ya seksiyamız üçün məhkəmədə 

digər ərazilərin müdafiəçilərinə və agentlərinə müxalif qaydada çıxış edənlər 

deyilik – bir mənafeyi olan bir millətin məşvərətçi məclisinin üzvləriyik. Əlbəttə, 

biz öz ərazilərimizin ehtiyaclarına nə məhəl qoymaya bilmərik, nə də asanlıqla 

həmin ərazinin məhsulları ola bilmərik, - lakin əgər yerli maraqlar bizim hər 

birimizin roluna ağalıq edirsə, heç kəs milli marağın keşiyində möhkəm dayana 

bilməyəcəkdir. 

Ştat və region qarşısındakı borclara əlavə olunan digər şeylər də vardır – 

artıq təzyiqi təsvir edilən partiya qarşısındakı borc da vardır. Əgər mən bu 

təzyiqlərə məhəl qoymuramsa, məni bu vəzifəyə qoymuş partiya ilə birgə getmək 

barədə borcum yoxdurmu? Biz inanırıq ki, partiya məsuliyyətinin olduğu bu 

ölkədə biz partiya platformasının dərk edilməsini vacib sayırıq - əlbəttə, əgər 

partiya yarlığı seçicilər üçün bir məna kəsb edirsə. Yalnız bu yolla iki partiyaya 

əsaslanan bizim millət çox saylı partiya qəlpələrinin tələsindən, onların 

prinsiplərinin bakirəliyindən və sərtliyindən qaça bilər. Onu da əlavə etməliyəm ki, 
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- əgər siyasət barədə Qrişom qanunun bir növünü təklif edə bilərəmsə, – onların 

üzvlüyünün ölçüsünü tərs mütənasibliklə artıra bilərəm. 

Və hələ biz razılaşa bilmərik ki, partiya məsuliyyətinin təzyiqi hər bir məsələ 

üzrə şəxsi məsuliyyətin tələb etdiyi bataqlıqda batacaqdır. Biliyi, intizamı, 

müvəffəqiyyəti artırmaq həvəsi, hətta yeni ideyaları istisna edən qərarlar, müstəqil 

davranış və üsyançı üzvlər partiya üçün onun təhlükədə olması deməkdir. Senator 

Albert Bevericin sözləri ilə deyilsə: 

“Partiya yalnız böyüməklə, (onun gətirdiyi) ideyaların ölümünə 

dözümsüzlüklə yaşaya bilər... Təşkilat, əgər onun doğub törəməsi öz xeyrinə 

verilən səslərdən asılıdırsa, əgər oğul atanın yerini tutursa, bu, siyasi partiya 

deyildir, ancaq Çin tonqudur (tong – Çin gizli cəmiyyətinə avropalıların verdiyi 

addır. Bu, Yerdə, Göydə və insanda harmoniyanı təmsil edən üçbucağın 

əhəmiyyətinə görə, həm də tried – “sınaqdan çıxmış” adlanırdı. Taypin üsyanında 

və 1911-ci il inqilabında fəal rol oynamışdı. XIX əsrin ikinci yarısında bu ad 

altında həm də cinayətkar qruplar inkişaf etmişdi. Həmin dövrdə ABŞ-da tayfa 

rəqabəti aparan çinli qanqsterlər bir sıra şəhərlərdə bir-birilə vuruşmuşdu – 

tərcüməçi). Düşüncə və vicdan vətəndaşları heç də bir yerə yığışmır, ancaq Hindu 

tayfası qana və xurafata görə birliyini qoruyub saxlayır”. 

İki partiyalı sistem hər ikisinin ciddi olduğuna görə qalmır, ona görə qalır ki, 

hər ikisi çevikdir. Mən Konqressə daxil olanda Respublikaçılar partiyası, misal 

üçün, Robert Taftı və Ueyn Morsu dəstəkləmək üçün kifayət qədər böyük idi – 

Senatın Demokratik tərəfi isə, indi mən də xoşbəxtlikdən onun ağuşunda xidmət 

edirəm, misal üçün, Harri Bödün və Ueyn Morsun hesabına güclü idi. 

Əlbəttə, hər iki böyük partiya bu gün milli mənafeyə xidmət etmək yollarını 

axtarır. Onlar geniş dəstək bazasına yiyələnmək üçün hər şeyi, əgər bu nəcib 

səbəbə görə deyilsə, edirlər. Lakin nə vaxt ki, partiya və vəzifə tutanların milli 

mənafeyə necə xidmət etmək barədə mövqeləri fərqlidirsə, biz birinci yerə öz 

partiya borcumuza görə məsuliyyəti və hətta seçicilərimiz qarşısındakı 

məsuliyyətimizi deyil, öz vicdanımıza görə olan məsuliyyəti qoymalıyıq. 
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Lakin yerli maraqlara və partiyaya mənsubluğuna görə borclarımızı yerinə 

yetirməmək, seçicilərimizi iradələri ilə əlaqədar olan problemin kvadratı ilə üz-üzə 

gəlmək məsuliyyətindən bir qədər asandır. Senator bu məsuliyyətdən qaçırsa, 

bunun altını çəkməli olacaqdır və bizim demokratik sistemin təməl 

təhlükəsizlikləri yoxa çıxacaqdır. O, həqiqi düşüncədə aydın təmsilçi deyildir, 

ictimai etimadı pozmuş olur, ona öz baxışlarını icra etmək üçün səs verənlərin 

nümayiş etdirdikləri etimada xəyanət edir. Con Tayler özünün başlıca nitqində 

Nümayəndələr Palatasından soruşmuşdu ki, “məxluq özünü onu Yaradana qarşı 

müxalif qoyurmu? Sahibin arzularına itaət etməyən, məgər onun xidmətçisidirmi?” 

“Onların dilində deyil, öz dilində danışırsa, xalq onu necə öz təmsilçisi kimi 

qiymətləndirə bilər? Belə etdikdə o, əslində onların təmsilçiliyini dayandırır və 

təkcə özünü təmsil edir”. 

Qısası, bu fikir məktəbinə uyğun olaraq, əgər mən öz seçicilərimin iradəsinə 

lazım olduğu kimi məsuliyyətli olsam, özümün deyil, onların prinsiplərini hər 

şeydən yuxarı qoymaq mənim borcumdur. Bu, yəqin ki, bu o qədər də asan 

olmayacaqdır, ancaq buna baxmayaraq, məhz o demokratiyanın mahiyyətidir, 

xalqın müdrikliyinə və onun baxışına inamdır. Xalqın səhv edəcəyinə əmin 

olmaqdan ötəri – onlar layiq olduqlarından heç də yaxşı hökumətə malik 

olmayacaqlar, - lakin bu, xalqın təmsilçisinin onlar üçün nəyin yaxşı 

olduğundansa, yaxşı bildiyini demək hüququ ilə özünü lovğa aparmasından daha 

yaxşıdır. 

Birləşmiş Ştatlar Senatorunun rolu haqqında belə dar baxışı qəbul etmək 

çətindir, - bu baxışı öz üzərinə götürən massaçusetslilər məni Vaşinqtona 

göndərmişlər ki, sadəcə xalqın rəyindəki dəyişikliyi xəbər verən seysmoqraf kimi 

xidmət edim. Mən bu baxışı, heç də “xalqın müdrikliyinə” inamım olmadığıma 

görə rədd etmirəm, ona görə rədd edirəm ki, demokratiya konsepsiyası əslində 

xalqın üzərinə bu dərəcədə az etimad qoyur. Beləliklə, kim elektoratın hər bir 

impulsuna bağlı olan təmsilçilik vəzifələrini inkar edirsə, onun özünün fikirlərinin 

nəticəsindən birbaşa asılı olmayaraq – xalqın müdrikliyinə etibar etməlidir. Onlar 

ədalətin ən böyük düşüncəsində inama, mərdliyi şərəfləndirməyə və ədalətə 
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ehtiram bəsləmək qabiliyyətinə loyallığa və belə bir etimada malikdirlər ki, uzun 

müddət fəaliyyət göstərdikdə məhz millət üçün yaxşı olan nə varsa, onun naminə 

eqoizmdən kənar bir qaydada hərəkət edəcəklər. Bu elə bir inam növüdür ki, 

demokratiya ona əsaslanır, heç də ümidlərin tez-tez sadəcə olaraq pozulması 

deyildir, ictimai rəy bütün zamanlarda, bütün şəraitlərdə özünü tezliklə ictimai 

mənafe ilə bir yerdə göstərir. 

Seçicilər, qısası, bizi seçmişlər ona görə ki, onlar bizim ədalətliliyimizə və 

həmin ədalətliliyi məhz həmin mövqedən icra etməyimizə etibar etmişlər. Bu 

mövqedən biz onların daha yaxşı mənafelərini, millətin mənafelərinin bir hissəsi 

kimi qiymətləndirə biləcəyik. Bu, o demək ola bilər ki, biz həmin məqsədlə 

seçildiyimizə görə ədaləti tam icra ediriksə, şəraitdən asılı olaraq seçici rəyini idarə 

etməliyik, məlumatlandırmalıyıq, ona düzəliş verməliyik və bəzən hətta ona məhəl 

qoymamalıyıq. Lakin eqoist motiv olmadan və ya aristokratların, demaqoqların, 

ekssentriklərin və ya ürəksiz, ictimai hissiyyata qeyri-səmimi olan siyasətçilərin 

deyil, fərasətli, vicdanın diqtəsinə əməl edənlərin özəl meyli ilə hərəkət edirik. 

Onlar gözləyirdilər ki, - həm də xeyli sarsıntısız olmadan, - seçiciləri onların 

müdrikliyinin axırıncı hakimləri olacaqlar; lakin onlar belə inama malikdirlər ki, 

seçiciləri – bu gün, sabah və başqa nəsildə - ən azı onların müstəqil mövqedə 

dayanmalarına səbəb olan prinsiplərə hörmətlə yanaşacaqlar. 

Əgər onların karyerası müvəqqəti olaraq və ya bəzən daimi olaraq sui- 

istifadə edən naşirlərin, zəhərli qələm sahiblərinin və seçkilərdə ən çox səs 

verənlərin atdıqları mərmilər altında dəfn edilirsə - əgər onlar risq edirlərsə, həmin 

vaxt buna məruz qalırlar – onlar gələcəyi ümid və inamla gözləyirlər, bu faktdan  

da agah olurlar ki, səs verən adamlar çox hallarda eks-Konqressmen T. B. Smitin 

adlandırdığı “bizim düşüncə yolumuzla həyat yolumuzun arasındakı”  katorqadan 

əzab çəkirlər. Smit bunu naməlum şeirin subyekti ilə müqayisə edir: 

Bir dəfə bir taksa (it cinsi – tərcüməçi) var idi. 

Uzun müddət anlamırdı heç nəyi. 

Çox vaxt quyruğunu qaldırıb, 

Göstərirdi əhval-ruhiyyəsini 
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Nəsə baş verdisə, gözləri onun 

Bu vaxt doldu dərdlə, kədərlə, 

Kiçik quyruğu yellənirdi yenə, 

Bu dəfə yalnız əvvəlki xoşbəxtliyindən. 

Buna baxmayaraq, mən istənilən Senatordan soruşmaq istəyirəm ki, tədbir 

barədə biz səs verməmişdən əvvəl, dəqiq bəyan edə bilərdikmi ki, seçicilərimizin 

çoxluğu nəticəni Senatda təmsil olunan kimi hiss etdimi. Biz hamımız Senatda 

dəmir ağ ciyərlə yaşayırıq – siyasətin dəmir ağ ciyəri və belə az havalı atmosferdən 

çıxmaq o qədər də asan iş deyildir ki, bizim seçicilərin nəfəs aldıqları təmiz hava 

ilə nəfəs ala biləsən. Professional müftəxorların və vokal (səs-küy salan 

– tərcüməçi) elementlərin yanlarındakı çox saydakı seçiciləri görmək də çətindir. 

Onlar siyasətçi haqqında hər cür məlumat toplayırlar. Vaşinqtonda olanda mən 

dəfələrlə qırx və ya əlli məktub alırdım, professional siyasətçilər və lobbistlər altı 

dəfə yanıma gəlirdi və Massaçusetsdən olan üç qəzet naşiri verilən nəticə barədə 

ictimai rəyi qaydaya salırdı. Düzü mən seçicilərin böyük çoxluğunun nə hiss 

etdiyindən və ya hətta onların nə qədər çoxunun, nəticələrin Vaşinqtonda belə 

yanğın yaratdığı kimi göründüyünü bilməsindən nadir hallarda agah oluram. 
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********* 

Bu gün siyasi mərdlik çağırışı əvvəllərdə olduğundan daha böyük ölçüdə 

hiss olunur. Bizim üçün gündəlik həyat elə dolğunluğa çevrilmişdir ki, kütlənin 

nəhəng qüvvəsi hansısa qeyri-populyar və ortodoks xəttin Con Kvinsi Adamsın – 

1807-ci ildə hücum altında qaldırdığı etiraz tufanı ilə əlaqədardır və heç vaxt 

təxəyyülə sığmayacaqdır. Bizim siyasi həyatımız elə baha olana çevrilmişdir ki, 

professional siyasətçilər və ictimai əlaqələr adamlar tərəfindən elə 

mexanikləşdirilmiş və ona elə ağalıq edilir ki, müstəqil dövlət xadimliyi barədə 

xəyala dalan idealist seçkinin, nəyəsə nail olmaq zərurəti ilə kobud qaydada 

oyadılır. Və bizim ictimai həyatımız sonu olmayan müharibə, hansına ki,  biz 

qəribə qaydada “soyuq” epiteti vermişik, üzərində artan dərəcədə mərkəzləşir, ona 

görə biz ciddi ideoloji birləşməyə və fikrin ortodoks nümunələrini bəyənməyə 

meyl edirik. 

Və beləliklə, qarşıdakı günlərdə yalnız çox cürətli olanlar gücü düşmənlə 

mübarizədə sağ qalmaq üçün lazım olan qeyri-populyar və çətin qərarları verməyə 

qadir olmalıdır. Bu düşmənin isə liderləri özlərinin manipulyasiya etdikləri ictimai 

rəyə olduqca az əhəmiyyət verirlər, səsvermənin nəticələrindən qorxmayaraq öz 

vətəndaşlarını məcbur edirlər ki, indiki gülüşü gələcəyin şərəfinə qurban versinlər. 

Və yalnız çox cürətli adamlar fərdiyyətçilik ruhunu və bu millətin doğulmasına 

səbəb olan ayrı-seçkiliyi mövcudluqda saxlamağa qadir  olacaqlar. Bu, körpəni 

yedizdirməyə və onun yaşa dolmaya çatmasını sərt sınaqlardan keçirməyə 

bənzəyir. 

Əlbəttə, əgər bizim hamımız ənənəvi siyasi nümunələr əsasında – liberalizm 

və konservatizm nümunələrində, Respublikaçılar və Demokratlar kimi, Şimalın və 

Cənubun nöqteyi-nəzərindən, idarəetmə və əmək, biznes və istehlakçı kimi və ya 

bəzi bərabər dar çərçivədə fikirləşsək, bunlar daha asan başa gələcəkdir. Hərəkət 

etməyi və taqımla səs verməyi davam etdirsək, kolleqalarımızı cari dəbdəki 

qaydada istismar etməklə özümüzə birləşdirsək, əvvəldən verilən qərarlara və ya 

populyar hərəkatlara qəzəblənsək, bu daha təsəlli verici olacaqdır. Lakin bu gün 

millət belə tənbəl siyasi adətlər dəbdəbəsinə dözə bilməz. Yalnız güc, proqress və 
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sülhsevər dəyişiklik, müstəqil mühakimədən və fərdi – və hətta ortodoks olmayan 

və ekssentrik – ideyalardan irəli gəlir və bizi xarici ideologiyaya üstün gəlməyə 

qadir edir, axırıncı isə hidrogen bombasından qorxduğundan da daha çox azad 

fikirdən qorxur. 

Biz qarşıdakı günlərdə daha çox əminlik üçün kompromisslərə möhtac 

olacağıq. Lakin bunlar prinsiplərin deyil, iş kompromissləri olacaqdır və olmalıdır. 

Biz özümüzdə deyil, siyasi mövqelərimizdə kompromissə getməliyik. Biz 

mənafelərin toqquşmasını, öz ideyalarımızdan uzaqlaşmadan həll edə bilərik. Və 

hətta kompromissin düzgün növü üçün zərurət, həmin idealistlərə və islahatçılara 

ehtiyacı ləğv etməyəcəkdir. Onlar isə bizim kompromissləri irəli aparırlar. Şounun 

(Bernard Şou – məşhur ingilis yazıçısı, Nobel mükafatı laureatı – tərcüməçi) təsvir 

etdiyi kimi “kompromisslə lənətlənmiş, opportunizmlə çürümüş, lazımi qaydada 

səpilmiş yalançı unlu şeh, naqili dartma ilə ölçüsünün genişlənməsindən və 

nüfuzetmədən çürümə ilə sirayətlənmişlərlə” qarşılaşmaqdan yaranan siyasi 

situasiyaların qarşısını alır. Kompromissə heç də qorxaqlıq üçün ehtiyac duyulmur. 

Əlbəttə ki, kompromisslər və barışıqlar dəfələrlə sərt siyasi mərdlik sınaqları ilə 

üz-üzə gəlir. Onlar öz seçicilərinin ekstremist nəzərlərinə müxalif olurlar. Buna 

görə Deniel Uebster 1850-ci ildəki kompromissi vicdanlı qaydada bəyənmişdi, 

buna görə o, siyasi tarixin salnamələrinin ötürülməsinin keçilə bilməyən 

məhkumluğunu qazanmışdı. 

Onun əhvalatı bu gün xatırlanmağa layiqdir. Beləliklə, mən inanıram ki, 

digər mərd Senatorların əhvalatları – onlar özlərinin bütün şəxsi və siyasi 

hörmətdən yuxarı olan milli zəfər çalınmasına loyallıqda olmuş, bu adamlar 

mərdliyin real olaraq nə olduğunu və həmçinin demokratiyaya real inamlarını 

göstərmiş, Birləşmiş Ştatlar Senatını, öz seçicilərinin nöqteyi-nəzərlərini icra 

qaydasında çatdıran sadə robotlar kolleksiyasından daha çox nəyisə etmişlər və ya 

zamana xidmət edən beyinləri bir yerə yığmışlar ki, ictimai hissiyyatın daşqınlarını 

əvvəlcədən xəbər versinlər və onların ardınca getsinlər. 

Bu adamların bəziləri, hansılarınkı əhvalatları təsvir ediləcəkdir, öz 

inamlarında düzgün idilər, digərləri, güman ki, düz deyildilər. Bəziləri daha çox 

populyarlığa qayıtmaqla özlərinə haqq qazandırırdılar, çoxu isə heç də bunu 
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etmirdi. Bəziləri özlərinin bütün həyatı boyu mərdlik nümayiş etdirirdilər; digərləri 

isə onların vicdanı və hadisələr, bu adamları tufanın mərkəzinə gətirib çıxaran 

həlledici ana qədər küləyin istiqamətində üzmüşdülər. Bəziləri özlərinin mütləq 

prinsiplərə sarsılmaz həsr olunmaları ilə əsl mərd adamlar idilər; digərləri 

kompromiss tərəfdarlarını lənətləyirdilər. 

Onların müxtəlifliyi ilə yanaşı, amerikan siyasətçiləri, hansıların ki, 

əhvalatları dəfələrlə söylənmişdir, bir qəhrəmanlıq keyfiyyətini – mərdliyi 

bölüşürdülər – sonrakı səhifələrdə mən çalışacağam ki, onların həyatını – uğrunda 

yaşadıqları idealları, mübarizə apardıqları prinsipləri, onların ləyaqətlərini, 

günahlarını, qazandıqları tərifi və dözdükləri təhqiri nəql edim. Bütün bunlar 

sonrakı səhifələrdə yer tutacaqdır. Biz onlar haqqında yazmalıyıq, onlar haqqında 

oxumalıyıq. Bu adamların hər birinin həyatında elə şeylər vardır ki, onu çap 

səhifəsinə təslim etmək çətindir – və həm də elə şeylər vardır ki, onlar vətənlərinə 

gəlib çatmış və yer kürəsinin hər bir hissəsində yaşayan hər bir vətəndaşın malik 

olduğu irsi daha da zənginləşdirmişlər. 

 

Birinci hissə 

 
 

Zaman və yer 

 

Bizim birinci əhvalat 1803-cü ildə başlandı, bu vaxt Vaşinqton hələ 

lazımi qaydaya düşməmişdi, şəhər əslində ölkə kəndindən artıq bir şey deyildi. 

Belə rəvayət vardır ki, yeni fransız elçisi bura gələndə ətrafa baxıb qışqırmışdı: 

“Ay Allah! Mən nə etmişəm ki, belə şəhərdə yaşamağa məhkum olmuşam!” 

Tikintisi hələ başa çatmamış Kapitoli Birləşmiş Ştatlar Senatının yerləşdiyi bina idi 

və ilk Senatın 1789-cu ildə yerləşdiyi Nyu-Yorkun köhnə şəhər zalından çox 

böyük dərəcədə fərqlənirdi və hətta 1787-ci ildəki Konstitusiya yazanların orijinal 

qaydada planlaşdırdığı orqandan da çox fərqli idi. 
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Bani-atalar Senatda işləməyi “siyasi mərdlik” üçün imkanı təmin edən 

xidmət kimi təxəyyül edə bilməzdilər, öz seçicilərinin iradəsinə etiraz etdikdə 

burada adamlar təhlükədə olacaq və ya öz karyeralarına son qoyacaqdılar. Senat 

üçün onların əsl konsepsiyasına görə, Senat Nümayəndələr Palatasına əks olmaqla 

elə bir orqan idi ki, o seçici təzyiqinə məruz qalan subyekt olmayacaqdı. Hər bir 

ştat özünün ölçüsündən və əhalisinin sayından asılı olmayaraq eyni sayda (iki nəfər 

– tərcüməçi) Senatora malik olmalı idi, beləliklə onlar fərdi suveren ştat 

hökumətlərinin federal hökumətə göndərdiyi səfirlər idi, heç də səs verən 

ictimaiyyətin təmsilçiləri deyildi. Senatorlar hər iki ildən bir seçilmək üçün 

(Nümayəndələr Palatasının üzvləri hər iki ildən bir seçilirlər – tərcüməçi) 

çarpışmayacaqdılar, - əlbəttə, Aleksandr Hamilton (bani-atalardan biri, Corc 

Vaşinqtonun ilk prezidentliyində federal hökumətin ilk maliyyə naziri – tərcüməçi) 

təklif etmişdi ki, onlar ömürlük müddətə bu səlahiyyət sahibi olsunlar – və altı illik 

müddətin məqsədi onları ictimai rəydən izolyasiya etmək idi. 

Senatorlar xalqın səsi ilə deyil, ştatın qanunvericiləri tərəfindən, hansılar ki, 

hər bir ştatın konservativ mülkiyyət maraqlarını təmsil etməyə arxalanırlar və 

“kütlələrin səfehliyinə” müqavimət göstərə bilirlər, həmin funksiyaya təyin 

edilirdilər. Bu qaydada konstitusional qurultayın nümayəndəsi Con Dikinson 

demişdi ki, “Senat həyatda öz rütbələrinə görə və mülkiyyət çəkilərinə görə 

hörmətə yiyələnəcək və ən ehtiramlı şəxsiyyətlərdən ibarət olmaqla, mümkün 

olduğu qədər Britaniya Lordlar Palatasına güclü bənzərliyə malik olacaqdır”. 

Bununla yanaşı, Senat qanunvericilik orqanından az olmalı idi – adətən 

orada ictimai fikrə görə həyati nəticə üstündə qızışan müzakirələrə qayğı 

göstərilməlidir, - Senat isə daha çox icra şurası olacaqdı. Torpaqları və 

müqavilələri müzakirə edəcək və əsasən Prezidentə məsləhətlər verəcəkdi, özü də 

bunu ictimaiyyət üçün olan qalereyasız və hətta öz iclası üçün protokolu olmadan 

həyata keçiriləcəkdi. Yerli qaydada əvvəlcədən qərar vermə, Hamiltonun dediyi 

kimi, Senat zalında yaddan çıxarılmalı idi, həm də ilk məsələnin “görən bu qərar 

seçicilərimə və... mənim yenidən seçilməyimə necə təsir göstərəcəkdir” sualının 

olduğu Kontinental Konqressin sadə bir məşqi olmalı idi. 
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Birləşmiş Ştatların ilkin iyirmi iki Senatoru 1789-cu ildə Nyu-Yorkda iclas 

keçirməklə, Konstitusiyanı tərtib edənlərin gözlədiklərini icra etməyə ilk dəfə 

girişən kimi göründülər, xüsusən də bunu Lordlar Palatasına bənzəmək kimi 

qiymətləndirirdilər. Onlar hörmətli və parlaq şəxsiyyətlər, görkəmli və təcrübəli 

dövlət xadimləri olmaq istəyirdilər. Senat Nümayəndələr Palatası ilə müqayisədə 

bütünlüklə dəbdəbədən uzaq və tam rəsmi idi, onun otaqları daha diqqətlə 

işlənmişdi və onun üzvləri geyimlərinin xoş təsir bağışlamasına və sosial rütbəyə 

daha az əhəmiyyət verirdilər. Senat bağlı qapılar arxasında daimi komitələrdən 

istifadə etmədən iclas aparırdı, Prezident Vaşinqtona fərdi qaydada məsləhət 

verirdi və bütövlükdə, administrasiyanın  birləşdirici bir hissəsinə yaxın fəaliyyət 

göstərirdi. 

Lakin o hamı üçün, Birləşmiş Ştatların siyasəti üçün qanunverici 

qanadlardan ən mühümü olmalı idi. Federalist partiya xarici siyasətə görə 

ayrılanda, Tomas Cefferson (Corc Vaşinqton hökumətində ilk xarici işlər naziri, 

ölkənin üçüncü prezidenti – tərcüməçi) Kabinetdən istefa verdi ki, öz ardıcıllarını 

təşkil etsin, bu vaxt Senat icra qanununu tənqid edən foruma çevrildi və 

Prezidentin öz baxışlarını bölüşdüyü və onun qarşısında cavabdehlik daşıyan 

adamlardan ibarət olan Kabinetin icra şurası rolunu öz üzərinə götürdü. Digər 

pretsedentlər də artıq Senatı və Ağ Evi bölmüşdü. 1789-cu ildə “Senatorların 

nəzakət qaydası”, Savanna limanının qulluqçusu kimi Bencamin Fişbornun təyin 

edilməsini, Corciyadan olan Senatorlar tərəfindən onun namizədliyinin qəbul 

edilməz hesab edildiyinə görə, rədd etdi. Bundan bir qədər sonra, xüsusi komitələr 

ilk dəfə olaraq administrasiyanın siyasətini və fəaliyyətini təhqiq etməyə başladı. 

Və elə həmin ili Senatın icra şurası olmasının mümkünsüzlüyü, Şimali-Qərbi 

Hindu Müqaviləsinin Senatla Vaşinqtonun və onun müdafiə nazirinin müzakirəsi 

vaxtı açıq şəkildə üzə çıxdı. Senator Makley və digərləri qorxulu qaydada (bunu o, 

gündəliyində ifadə edir) “Prezidentin Senatın başına çıxmaq imkanını arzu etdiyi” 

üçün elə bir məsələ axtardı ki, komitə seçsin. Makleyin verdiyi məlumata görə 

Prezident “zorakı qaydada qıcıqlandırmaya başlayır..., narazılıq havası ilə (geri 

çəkilir. 
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Bunu başqa bir adam etsəydi mən deyərdim ki, bu, hirslənmiş bir adamın hərəkətidir, 

onu isə mən dünyanın birinci şəxsiyyəti kimi qiymətləndirmək istəyirəm”. 

Tədricən Senat öz üzərinə daha çox qanunverici orqanın xüsusiyyətlərini 

götürdü. 1794-cü ildə qanunvericilik sessiyaları vaxtı ictimai qalereyalara 

müntəzəm olaraq daxil olmaq hüququ verildi; 1801-ci ildə qəzet müxbirləri ora 

buraxıldı; və 1803-cü ildən Senat kimin öz zalına gələ bilməsi imtiyazına malik 

olması məsələsini müzakirə etdi. Konqressmenlərə, səfirlərə, departament 

başçılarına və qubernatorlara bura gəlməyə icazə verildi, lakin “qadınlar” barədə 

necə olsun? Senator Rayt mübahisə edirdi ki, “onların iştirakı xoşdur və 

müzakirələrin canlanması üçün lazımdır, çıxış edənlərin arqumentlərini cilalayır və 

onların davranışlarını mülayimləşdirir”. Lakin Con Kvinsi Adams öz puritan 

açıqürəkliliyinə görə, bu hadisə sonralar əlavə qeyd ediləcəkdir, buna belə cavab 

verdi ki, qadınlar “Senatda səs-küy salacaq və qarışıqlıq yaradacaqlar, debatlar 

onların diqqətini cəlb etməyə yönələcəkdir” (“Qadınların” Senata buraxılması 

söhbəti 12 səsə qarşı 16 səslə uduzuldu, baxmayaraq ki, bu istisna edilmə siyasəti 

sonrakı illərdə də davam etdi, yalnız müasir dövrlərdə öz həllini tapdı). 

Həmçinin Senatorlara gündə (sessiya günlərindən söhbət gedir – tərcüməçi) 

6 dollar məbləğində maaş verilirdi və onların imtiyazlarına, iyləmək üçün tütündən 

ötrü olan gümüş qutudan istifadə etmək daxil idi, bu aristokratik adət onu 

göstərirdi ki, ilkin Senat qəribə qaydada öz yerindən kənarda idi. Həmin vaxt, 

1800-cü ildə Vaşinqton adlanan, mübarizə meydanı olan kiçik kənd paytaxt 

şəhərinə çevrildi, bu, Nyu-Yorkdakı və Filadelfiyadakı müvəqqəti paytaxtlardan 

kəskin surətdə fərqlənirdi. Senatdakı formal protseduralar qalmışdı, baxmayaraq 

ki, Vitse-Prezident Aaron Barr Hamiltonu dueldə öldürdükdən sonra (1804-cü ildə 

Nyu-Yorkun qubernatorluğuna namizəd olan Barra qarşı Hamilton əks-təbliğat 

aparırdı və hücumlarını seçkidən sonra da davam etdirirdi, buna görə baş tutan 

dueldə Barr Hamiltonu öldürmüşdü – tərcüməçi) Senat bəzi biabırçılıq, pis şöhrət 

obyektinə çevrilmişdi, dəfələrlə Senatorlara öz yerlərində alma və tort yediklərinə 

görə və müzakirələrə fasilə verildikdə adətən var-gəl etdiklərinə görə, qaydaya 

əməl etməmələri iradı bildirilmişdi. Və Con Kvinsi Adams öz gündəliyində qeyd 

edir
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ki, onun kolleqalarından bəzilərinin çıxışları “o qədər yabançı və o qədər küt idi ki, 

onlar elə təsir bağışlayırdı ki, yalnız spirtli içki içməkdən biabır olan üzvlər kimi 

tanınmalarını ifadə etmək istəyirlər”. Lakin əslində Senat Nümayəndələr Palatasına 

nisbətən daha böyük ləyaqətə malik idi, Palatada isə üzvlər iclas zalında başlarında 

şlyapa olmaqla oturur, ayaqlarını stolun üstünə qoyur, onlar Roanokdan olan Con 

Randolfun gümüş mahmızlı çəkməsi ilə ayaqlarını geniş ataraq addımlamasını 

müşahidə edirdilər. O, yanında at çapmaq üçün istifadə etdiyi qamçısını gəzdirirdi, 

arxasınca düşən ingilis tazısı onun stolunun altında yatırdı və qapı mühafizəçisini 

çağırırdı ki, ona yenə spirtli içki gətirsin, çünki o, öz opponentlərinin üzərinə 

qəzəbli hücumlara başlamağa hazırlaşırdı. 

Buna baxmayaraq, Nümayəndələr Palatası həqiqətən kifayət qədər müzakirə 

orqanı olmaq üçün hələ də kiçik idi, ancaq bizim hökumətin ilk üç onilliyi ərzində 

siyasi qüdrət şərtlərində Senatı kölgədə qoyurdu. Medison demişdi ki, “gənc adam 

və dövlət xadimi kimi öz nüfuzunu yüksəltmək istəyən şəxs olmaqla o, özünə rəva 

bilmirdi ki, Senatda yer tutmaq təklifini qəbul etsin”, Senatın debatları ictimai rəyə 

az təsir göstərirdi. Senatorların çoxu öz yerlərini verirdilər ki, Nümayəndələr 

Palatasının üzvü olsunlar və ya digər ştatı təmsil etsinlər, hansısa yerli vəzifə 

tutsunlar; və Senat dəfələrlə işinə fasilə vermişdi ki, Palata debatlarını öz 

üzvlərinin dinləməsinə icazə versin. 

Gündəlik işlər barədə daha yaxşı məlumat verən senator Makley nəyisə 

kəskin şəkildə göstərsə belə, həmin erkən Senat barədə söhbət açır, dəfələrlə onun 

səfeh və bayağı sessiyalarından şikayətlənir. Bir şahid kimi o, 1790-cı ilin 3 

aprelində özünün ora daxil olmasını təsvir edir: “Zala yollandım. Dəqiqələr 

oxunuşa sərf edildi. Birləşmiş Ştatlar Prezidentindən alınan məlumat sədrə verildi. 

Biz hər yarım saatdan bir baxır və gülürdük və fasilə elan edilirdi”. 

Lakin Senat icra şurası kimi rolunu itirirdi və Nümayəndələr Palatasının 

qanunvericilik prosesinə daha bərabər əsasda qoşulurdu, həmçinin açıq şəkildə 

aydın olurdu ki, nəcib qaydada yaradılan heç bir konstitusional təhlükəsizlik, bu 

müzakirələrə siyasi və seçici təzyiqlərinin müdaxiləsinin qarşısını ala 

bilməyəcəkdir. Makley ona nifrət edirdi ki, “daha nəcib şərəfin, daha yüksələn 
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müdrikliyin və daha saf alicənablığın” və kolleqalarının hər bir hərəkətini və işini 

idarə etməsinin yerini onun gözlədiyi kimi “təməl eqoizm tutur...”. Bizim idarə 

etməmiz aldadılan rəylərin sadə sistemidir: “Bu yolla mənə səs ver və mən həmin 

yolla sənə səs verəcəyəm”. Hamiltonun xaric etməyə ümid etdiyi xurafat daha da 

intensivləşdi, xüsusən də Yeni İngiltərənin (Yeni İngiltərə - ABŞ-ın tarixən 

təşəkkül tapmış rayonunun və şimal-şərq hissəsinin adı idi, bunu 1614-cü ildə 

ingilis kapitanı Con Smit təklif etmişdi. Bura 6 ştat, o cümlədən Massaçusets ştatı 

daxildir – tərcüməçi) federalistləri və Virciniyanın ceffersonçuları kimi seksiyalar, 

tərəfdarlar xətti üzrə bir-birindən ayrıldı. Ştat qanunvericiləri əvvəllər nifrət 

bəslədikləri “kütlələrin” artan qaydadakı məsuliyyət daşıyıcılarına çevrildilər, 

səsvermə üçün mülkiyyət faktorları aradan qaldırıldı, öz Senatorlarına seçicilərinin 

siyasi təzyiq göstərilməsi “təlimatçıların” üzərinə düşdü. (Ölkədə köhnə Puritan 

şəhərindəki mitinqlərdə açıq şəkildə tətbiq edilməyə başlanmış icad olmaqla, bu, 

Massaçusets Baş məhkəməsinə göndərdiyi nümayəndələrini belə tədbirlərlə 

təlimatlandırırdılar ki, “paytaxtı qüsurlu şəhər olan Bostondan uzaqlaşdırsınlar”, 

istənilən addımı atsınlar ki, mümkün qədər “leqal professiyanı ləğv etsinlər”, 

borcluların öz borclarını ödəməyinin qarşısını “köhnə paslanmış tüfəng lülələri ilə 

alsınlar, bu isə köhnə dəmir kimi işləyənlər müstəsna olmaqla, heç kəsə xidmət 

etmir”). Bəzi Senatorlardan həmçinin tələb edildi ki, öz ştatlarının 

qanunvericiliyinə qayıtsınlar, paytaxtda Venetsiya elçiləri qaydasında öz 

idarəçilikləri barədə məlumat versinlər. 

Bu, Senatda bizim idarəetmə konsepsiyasında, iki partiyalı sistemin 

böyüməsində, demokratiyanın fermalarda, sərhədlərdə və Amerika Birləşmiş 

Ştatlarında gedən dəyişiklik zamanı idi. Çevik olan adamlar və dəyişən cari ictimai 

rəydə hərəkət edən və onların üstündə çapan adamlar, öz şərəfini, qanunvericilik 

nailiyyətlərinə nisbətən Senatın ləyaqətində axtaranlar – onlar belə dövrlər üçün 

olan adamlar idilər. Lakin Massaçusetsdən olan gənc Con Kvinsi Adams belə adam 

deyildi. 

 
II 
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Con Kvinsi Adams 

 
 

“Magistrat xalqın deyil, Allahın xidmətçisidir” 

 

Massaçusetsdən olan gənc Senator, müzakirədə hay-küy salınanda öz 

kürsüsündə ara vermədən vurnuxurdu. Yarısına qədər dolmuş Senat zalı onun 

Massaçusets kolleqasının qışqırmasına yaxşı qaydada əks-səda verirdi. Senator 

Pikkerinq prezident Cefersonun 1807-ci il Ticarət Embarqosunu məhkum edirdi, 

buna görə də yüzüncü adamdan biri kimi görünürdü. Küçədə həzin yanvar yağışı, 

adamı boğaza yığan Vaşinqton kəndini bataqlığa çevirirdi. Massaçusetsdən gələn 

və stolunun üstünü örtən məktubları növlərə bölən Con Kvinsi Adamsın gözünə 

tanış olmayan bir əl yazısı sataşdı, zərfdə qaytarılma ünvanı yox idi. İçində isə 

yaxşı xəttlə yazılmış bircə kağız var idi və Senator bu məlumatı büküb, zərfi 

stolunun yeşiyinə qoymamışdan əvvəl iki dəfə oxudu: 

“Lutsifer (Yerə düşən mələk, şeytan – tərcüməçi), Sübh danının oğlu, sən 

necə də yıxılmısan! Biz ümid edirik ki, bir daha düzəlməyən qaydada. Ey Adams, 

sənətinin nə olduğunu xatırla. Massaçusetsə qayıt! Öz vətəninə qayıt. Onun 

dağıdılmasına kömək etmə! Nəticələri nəzərə al! Ayıl – və vaxtında qalx! 

Federalist” 

Federalist!  Adams bu sözün üstündə acı şəkildə düşündü. Məgər o, axırıncı 

Federalist Prezidentin oğlu deyilmi? Məgər o, Federalist administrasiyaları 

dövründə xaricdə diplomatik xidmətdə olmamışdımı? Məgər o, Federalist kimi 

Massaçusets qanunvericiliyinə və sonra Birləşmiş Ştatlar Senatına 

seçilməmişdimi? İndi o, sadəcə olaraq partiyadan və seksiyadan yuxarıda milli 

mənafeyi qoymuşdu. Ona görə də federalistlər onu tərk etmişdilər. O, fikirləşirdi 

ki, onların ittiham etdiyi kimi mən onları heç də tərk etməmişəm, əksinə onlar 

məni tərk etmişlər. 

“Mənim siyasi perspektivim tənəzzülə uğrayır (o, həmin gecə öz 

gündəliyində yazmışdı) və mənim xidmət müddətim öz sonuna yaxınlaşır. Mən 

daim ona gəlib çıxıram ki, özəl vətəndaş şəraitimi bərpa edim. Bu hadisəyə görə 
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ancaq ümid edirəm ki, mənim ağlım kifayət dərəcədə yaxşı hazırlanmışdır. Bu vaxt 

mən dua edirəm ki, hər şeyin yaxşı olduğu və dəqiq bəxt vergisinin asılı olduğu ruh 

məni o vəzifəni yerinə yetirməyə qadir edir ki, ölkəm üçün əsl xidməti seçim və bu 

o deməkdir ki, mən heç vaxt ictimai davranışımda öz borcumdan başqa hansısa bir 

düşüncə ilə idarə olunmamışam”. 

Bu mərd Senatorun heç də sadəcə hissləri deyildir, onlar həmçinin Puritan 

dövlət xadiminin sözləridir. Con Kvinsi Adams bu qeyri-adi növün böyük 

nümayəndələrindən biri idi, o, bizim hökumət üzərində və həyat yolumuz üstündə 

yaddan çıxmayan nəqş qoyub getmişdir. Yeni İngiltərənin qayalıq kənd yerinə 

bənzəyən, sərt və itaətə boyun əyməyən bir adam olmaqla, belə təbiəti onun 

dünyaya böyük miqyasdakı münasibətini də rəngləndirmişdi. Puritan buna 

Amerikan Respublikasının ilkin günlərinin ardıcıllığı və xarakteri mənasını verir. 

Yaradana qarşı məsuliyyətinin ayıq hissi, onun gündəlik həyatının hər bir fazasında 

özünü göstərirdi. O, inanırdı ki, insan Allahın obrazında yaradılmışdır və bununla 

o, idarəetməyin qeyri-adi tələbləri ilə özünün bərabər olduğuna inanırdı. Puritan 

azadlığı və qanunu sevir; o, ştatın hüquqlarının və fərdi hüquqların yerini müəyyən 

etmək dühasına malik idi, onlar isə yenidən barışmalı idilər. Puritanın – Con 

Kvinsi Adamsın və onun sələflərinin intellekti Corc Frisbi Hoarın dediyi kimi: 

“dəqiq etik müzakirəyə yarayırdı, ümumi həqiqətlərə baxmaqda aydın idi, 

tələbi və debatı sevirdi, lakin hiyləgər olan ümumi hissə nüfuz edir və onu tutub 

saxlayırdı... O, məqsəd inadkarlığına, yumşaq və kövrəklikdən uzaq olan mərdliyə, 

əyilməyən iradəyə malik idi, o, heç vaxt insan antoqonizmi, sürgün olunmaq, 

işgəncə və ya ölüm qarşısında qorxaqlıq etmir və titrəmir”. 

Con Kvinsi Adamsda bu keyfiyyətlər bədbəxtlikdən partiya intriqalarına və 

günün siyasi ehtiraslarına uyğun gəlmirdi. Onu Senatda sarsıldığı aylardan çox-çox 

əvvəl, onun poçtu Massaçusets Federalistlərindən gələn təhqirlərlə dolu idi, bundan 

xeyli əvvəl o, hətta Senata daxil olduqda öz gündəliyində Puritanın daxil olduğu 

siyasətə ciddi təhlükələri qeyd edirdi: “Mən siyasi ziddiyyətə gömülməyin güclü 

şirnikləndirməsini hiss edirəm”. “Lakin... bu ölkədəki siyasətçi, partiya adamı 

olmalıdır. Mən isə öz bütöv ölkəmin adamı olmağa meyl edəcəyəm”. 
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Abigeyl Adams (Con Kvinsi Adamsın anası, Con Adamsın arvadı – 

tərcüməçi) Con Kvinsi hələ uşaq olanda iftixarla deyirdi ki, o, özü və əri onun 

təhsilini və elmləri öyrənməsini birbaşa istiqamətləndirirdilər, bu vaxt onun 

nəzərinə çarpmışdı ki, onların oğlu “Kabinetdə və ya öz ölkəsinin qanunlarının və 

azadlıqlarının mühafizəsi... sahəsində” gələcəkdə liderlik edəcəkdir. Olduqca az 

adam Con Kvinsi Adamsın üstünlükləri ilə doğulmuşdu: məşhur ad; öz oğlunun 

təbii istedadlarını artıq dərəcədə inkişaf etdirməyə çalışan parlaq qabiliyyətli ata; 

və qeyri-adi ana. Həqiqətən də o, xoşbəxt və uğurlu həyata malik olmaq üçün 

lazım olan hər şeylə dünyaya gəlmişdi, təkcə onun ağlına dinclik gətirən 

keyfiyyətləri istisna təşkil edir. O, daim ümidlərinin puça çıxmasından, 

uğursuzluğa düçar olmaqdan, qeyri-adekvat düşüncədən əziyyət çəkirdi. 

Baxmayaraq ki, onun çətin Yeni İngiltərə vicdanı və görkəmli istedadları onu 

möhkəm surətdə paralel olmayan uğur yoluna qovurdu. Lap başlanğıcdan o, demək 

olar ki, daimi uğursuzluğun dəhşətli düşüncəsinə malik olmuşdu. 

Onun erkən qeyri-adekvat hissləri, tez inkişaf edən ağlı kimi, doqquz yaşı 

olanda atasına göndərdiyi məktubla öz sübutunu tapır: 

“Əziz ser! 

Mən məktublar almağı çox sevirəm; daha çox isə mən onlara cavab verməyi 

xoşlayıram. Mən kasıb obraz tərtib etmişəm. Başım olduqca dəyişkəndir. 

Fikirlərim quş yumurtalarından sonra hərəkətə gəlir, oynayır və əylənir, o vaxtadək 

ki, mən özümü qıcıqlandırmağa başlayıram. Anam mənə öyrənməyi davam 

etdirmək kimi əziyyətli bir tapşırıq vermişdir. Özümə qaldıqda, mən özümə görə 

xəcalət çəkirəm. Mən Rollin tarixinin üçüncü cildini oxumağa yenicə başlamışam, 

lakin istəyirəm ki, onun yarısını bu vaxt ərzində oxuyub qurtarım. Qərara almışam 

ki, bu həftə daha çox çalışım. Özümü üçüncü cildin yarısını oxumağa məcbur 

edirəm. Əgər mən öz qərarımı yerinə yetirsəm, həyatımın sonunda yenidən özüm 

haqqında daha yaxşı fikirdə olaram. Ser, mən arzu edirəm ki, siz mənə oxumaq 

barədə bəzi yazılı təlimatlar verəsiniz, onları mən bütün vaxtlarda hörmətlə istifadə 
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edərəm və mənə məsləhət verin ki, təhsilimi və oynamağımı hansı hissələrə bölüm, 

mən onları qoruyub saxlayacaq və onlara əməl etməyə çalışacağam. 

Daha yaxşı böyümə barədəki hazırki qətiyyətlə, mən, əziz ser, sizin 

oğlunuzam. 

Con Kvinsi Adams”. 

Yenidən, otuz altı il sonra Birləşmiş Ştatların Senatoru kimi xidmət  

göstərən, Harvard universitetinin professoru və başlıca Avropa dövlətlərində 

Amerikanın Elçisi olan bu adam öz gündəliyində kədərli şəkildə yazırdı: 

“Mən qırx beş yaşındayam. Uzun həyatın üçdə ikisi arxada qalmışdır və mən 

onu öz ölkəmə və bəşəriyyətə faydalı olmaqda fərqləndirmək üçün heç nə 

etməmişəm... Ehtiraslar, tənbəllik, zəiflik və qətiyyətli olmamaq bəzən məni 

haqqın yaxşı dərkindən uzaqlaşdırır və demək olar ki, yaxşı olanlar uğrundakı 

cəhdlərimi iflic edir”. 

Və nəticədə, yetmiş yaşında, özünü artıq parlaq Dövlət Katibi, müstəqil 

Prezident və Konqressin bir natiq üzvü kimi fərqləndirəndə də, qəmgin şəkildə 

məlumat verir ki, onun “bütün həyatı ümidin boş çıxması ardıcıllığıdır. Nə vaxtsa 

hansısa işdə qazandığım uğurun sadə nümunəsini mən çox çətinliklə yığa bilərəm”. 

Həm də onun ömrü öz əsasında o qədər acı etirazla əlamətdar olmuşdu ki, 

heç vaxt amerikan tarixində paralellik qazanmamışdı. Con Kvinsi Adams – 

Kapitolidəki özünün səksən yaşındakı ölümünə qədər – çox mühüm vəzifələr 

tutmuşdu və öz millətinin tarixində heç kəsə qismət olmayan qaydada ən mühüm 

hadisələrdə iştirak etmişdi. O, Haaqada Elçi, İngiltərədə Emissar, Prussiyada Elçi, 

Ştat Senatoru, Birləşmiş Ştatların Senatoru, Rusiyada Elçi, Dövlət Katibi, 

Birləşmiş Ştatların Prezidenti və Nümayəndələr Palatasının üzvü olmuşdu. O, bu 

və ya digər qabiliyyətlər nümayiş etdirməklə amerikan inqilabında, 1812-ci il 

müharibəsində və vətəndaş müharibəsinin başlanğıcında iştirak etmişdi. Tanışları 

və kolleqaları arasında, onun gündəliyinin səhifələrində qohumu Sem Adamsın, 

Con Hankokun, Vaşinqtonun, Ceffersonun, Franklinin, Lafayetin, Con Ceyin, 

Ceyms Medisonun, Ceyms Monronun, Con Marşallın, Henri Kleyin, Endryü 
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Ceksonun, Tomas Hart Bentonun, Con Tilerin, Con K.Kalhounun, Deniel 

Uebsterin, Linkolnun, Endryü Consonun və çox sayda digərlərinin adları çəkilir. 

Öz millətinə nə vaxtsa xidmət edən ən istedadlı adamlardan biri olmasına 

baxmayaraq, o, şəxsiyyətə adətən rəng və məlahət verən az sayda şəxsi 

keyfiyyətlərə malik idi. Lakin bu əyilməz, dar və tabe olmayan adamın təsvirində 

hansısa bir cəzbedici və kübarlılıq xüsusiyyəti var idi, ən acı düşmənlərinin onu 

mühakimə etdiyindən daha sərt qaydada o, özü-özünü mühakimə edirdi, burada öz 

tarixinin başlıca siyasi şəxsiyyətləri arasında üstənilə bilinməyən vicdanlılığa  

malik olmaq, daim öz vicdanı və valideynlərinə, onların nümunələrinə və 

qaydalarına layiq olmaq üçün öz borcunu dərindən hiss etmək var idi. 

Onun ümidlərinin puç olması və siyasi vəzifə daşıdığı vaxtlardakı 

məğlubiyyətləri, - Senator və Prezident kimi, - həyatın siyasi faktlarına məhəl 

qoymamaq sahəsindəki yenilməzliyi labüd bir nəticə idi. Bunu da qeyd etmək 

vacibdir ki, hər iki Adams – ata və oğul – yeganə Prezidentlər idilər ki, bizim 

millətimizin ilk əlli illik tarixində ikinci müddətə seçilməmişdilər. Həm də onların 

uğursuzluqları, əgər onlar bunu uğursuzluq adlandırsaydılar, ictimai marağa 

hesablandıqlarına özlərini həsr etməkdən kənara çıxılmamağın nəticəsi idi və 

onların rəqiblərinin şərəfin yüksək standartları səviyyəsində mübarizə aparmağa 

qadir olmamalarının və axırıncıların ictimai həyata gətirdikləri ziyanın əvəzinin 

ödənilməsinin nəticəsi idi. 

Oğulun əhvalatı bütünlüklə atanın əhvalatlarından ayrılmaz idi. Con Kvinsi 

Adams üçün başlıca məsələ Semyuel Eliot Morisonun yazdığı kimi “hər şeydən 

əvvəl Adams” olmaq idi; və onun öz atasına hərarətli şəkildə həsr olunması və 

axırıncının öz oğluna siyasi utancaqlıqdan asılı olmayaraq möhkəm loyallığı, digər 

çətin, siyasi mövcudluğa hərarətin sadə bir şüasını təklif edirdi. (Federalist lider 

Harrison Otis sonrakı illərdə yazırdı: “Necə də qəribə ailədir! Mən düşünürəm ki, 

bizim irqin xüsusi növləri öz müxtəlifliyində istedadların və yaxşı mənəvi 

xarakterlərin kombinasiyasını nümayiş etdirir. Bunlar isə ehtiraslarla və xurafatla 

hesablanmışdır ki, onlar öz obyektlərini məğlub etsinlər və öz dostlarını 

utandırsınlar”). Puritan ailəsi ilə sıx bağlı olan uşaq kimi Con Kvinsi Adams anası 
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tərəfindən öz məşhur atasını ötüb keçməyə öyrədilmişdi; və Senator kimi hər 

tərəfdən olan kolleqaları və dostları onu tərk etdikdə, bu vaxt atası dəstək vermək 

və onun etdiyi hərəkəti bəyənmək üçün oğluna tərəf döndü. 

Hətta böyük Adamsın ölümündən sonra Con Kvinsi öz atasının xatirəsinə 

loyallığını qoruyub saxladı. Ceffersonun əsərlərində axırıncı tərəfindən yazılmış 

məktubları oxuyarkən, atası və Cefferson otuz beş ildən çox bir müddətdə bir- 

birinə siyasi rəqib olmuşdular (onların erkən dostluğu sonralar bərpa olunmuşdu), 

atası hələ də qəzəbli olaraq qalırdı və bunu o, Ceffersonun xəyanəti ilə 

əlaqələndirirdi. Adams öz gündəliyində yazırdı: “Onun mənim atama münasibəti 

ikibaşlı, xəyanətkar və hər cür dözümlülüyün arxasında gizlənməklə saxta idi”. 

Con Kvinsi bütün ömrü boyu içərisində olduğu yoxlamalar və tarazlaşdırmalara 

əsaslanan bizim mürəkkəb federal sistemin necə fəaliyyət göstərdiyini dərk edə 

bilmirdi; nə də özünün Ceffersonun “fırıldaqları” kimi qiymətləndirdiyi kimi, 

axırıncının dühasının sadəcə yalnız bir cəhəti olması ilə yanaşı, həm də hökumətin 

sənəti və elmi üçün uğurlu qaydada tətbiq etdiyi qənaətinə gələ bilmirdi. 

Con Kvinsi Adamsın həyatın siyasi faktlarını tanımaqdakı uğursuzluğu ilk 

dəfə onun Senatda fəaliyyət göstərdiyi illər ərzində üzə çıxdı, bu illər onun 

həyatında nə çox məhsuldar idi, nə də onlar elə bir xüsusi əhəmiyyət daşımırdı. 

Həm də onun Birləşmiş Ştatlar Senatında olduğu yeganə müddət bizə nəcib 

qabiliyyətləri ilə ictimai həyatda xidmətə gətirilən, hörmət bəslənilən bir ada və 

hüquq üçün qeyri-adi ambitsiyaya malik olan adamın taleyinə aydın nüfuz etmə 

imkanı verir. Onun təcrübəsi, demək olar ki, heç bir digər adamın edə bilmədiyini 

nümayiş etdirir, bu vaxt hətta onun malik olduğu qeyri-adi vasitə də amerikan 

siyasi həyatında uğur qazanmaq üçün kifayət deyildir. 

 
Bu heç də qeyri-təbii deyildi ki, atasının Prezidentlik uğrunda Tomas 

Ceffersona məğlubiyyətindən sonra o, xaricdəki diplomatik xidmətdən Bostona 

geri döndükdə, atasının partiyasının işində fəal iştirak etməli idi. O, 

Konstitusiyanın əsasını qoyanlar kimi, hərbi-dəniz qüvvələrinin tərəfdarı və 
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federalistlərin, Fransız İnqilabının təsirlərinə qarşı istehkam olmalarına görə 

pərəstişkarı idi. 

Lakin bir qədər sonra gənc eks-diplomat federalist kimi Massaçusets 

Qanunvericiliyinə seçildi; bu vaxt o, dar tərəfkeşliyə cəsarətlə nifrətini nümayiş 

etdirdi. Öz yaşlı kolleqaları ilə məsləhətləşmədən o, təklif etdi ki, - bu, həmin 

avqust ayında həmin qanunvericilik orqanının üzvlüyünə çevrilməsindən qırx 

səkkiz saat sonra baş vermişdi – Respublikaçılar (Ceffersonçular və ya 

Demokratlar) partiyası Qubernator Şurasında proporsional qaydada təmsil 

olunmalıdırlar (Adams sonralar qeyd etmişdi ki, bu tərəfdar olmayan müstəqillik 

aktı “elə prinsiplər qoyurdu ki, onların vasitəsilə mənim bütöv ictimai həyatım 

həmin gündən onunla idarə olundu”). 

Nəticədə, gənc Adams Senata seçiləndə onun ştat qanunvericiliyindəki 

kolleqaları belə düşünə bilərdilər ki, onların nisbətən gənc yoldaşının şərəfi, onun 

öz partiyası qarşısındakı borclarına təsir göstərməyə də kömək edəcəkdir. 

Lakin qanunvericiliyin bir əli gənc Con Kvinsini millətə xidmət barədə öz 

baxışına yaxınlaşdırdı, digəri ilə birlikdə isə o onun arzusunun parçasını kobud 

surətdə cırdı və onun cığırında real və xoşagəlməyən maneələr yaratdı. Onun 

seçilməsinin izi ilə qısqanc və antoqonist xarakterli Timoti Pikkerinq (o, Dövlət 

Katibi vəzifəsindən onun atası tərəfindən azad edilmişdi) qısa müddətli 

vakansiyanı doldurmaq üçün Adamsa Senator kolleqası kimi seçilmişdi. Nə 

Pikkerinq, nə Adams bütövlükdə Adams ailəsinə qarşı keçmiş acı düşmənçilik 

barədə hansısa illyuziya ilə yaşamırdı. Və Con Kvinsi Adams belə qərara gəldi ki, 

yaxşı tanınan və qüdrətli federalist sayılan senator Pikkerinq gənc kolleqasının 

üzərinə bütün ondan xoşu gəlməyənləri və şübhələnənləri, hansılar ki, böyük 

Adamsın Prezident kimi, müstəqillik üçün göstərdiyi sığınacaqda qalan federalist 

Senatorlar idilər, səfərbər etməyə qadirdir. O, Ceffersonun Respublikaçı 

Senatorlarından hüsn-rəğbət gözləyə bilməzdi, axırıncı bu yaxınlarda atasına qarşı 

ən acı kampaniyanı başa çatdırmışdı və özünün bəyəndiyi Əcnəbilər və 

Şirnikləndirmə qanunlarını qəbul etdirmişdi. “Möhkəmlik, inadkarlıq, səbirlilik, 

soyuqqanlılıq və dözümlülük keyfiyyətləri”ndən başqa heç nə onun gündəliyində 
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qeyd olunmurdu, hər bir puritan kimi Con Kvinsi Adams Vaşinqtona yollanarkən 

qərara almışdı ki, şəxsi intizamın standartları ilə qarşılaşsın, bu vəzifəni də o, öz 

üzərinə qoyurdu. 

Vaşinqtona gələndə Adams tezliklə özünün hər iki partiya tərəfindən 

oğulluğa götürülməsini və təzə adamın örtülülüyünün qiymətləndirmədiyini sezdi. 

Baxmayaraq ki, ailəsindəki xəstəlik Ceffersonun Luizina Ərazisini Satın Almaq 

barədəki Müqaviləsinin ratifikasiyasına səs vermək üçün vaxtında gəlməsinə mane 

olmuşdu, o, yeganə federalistə çevrilməklə, dağıdıcı – pretsedent olan bu 

yiyələnməni Senat zalında dəstəkləməyə görə və onun 11 milyon dollar 

məbləğindəki qiymətinə səs verməklə tezliklə özünə qarşı əkslik tufanı qaldırdı. 

Onun demokratik prinsipləri həmçinin hökuməti təşkil etmək üçün 

administrasiyanın tədbirləri və Ərazinin (ştat statusu qazanmamış böyük zonaların 

əvvəlki siyasi statusu belə idi – tərcüməçi) sakinlərinə vergi qoyulması uğrunda 

mübarizə aparmasına səbəb oldu – beləliklə özünün Respublikaçı kolleqaları 

tərəfindən də müxalif münasibətlə qarşılaşdı. Lakin Amerikanın qitə hədlərində 

genişlənməsindən əmələ gələn baxışı ilə o, Ceffersonun Napoleonu bizim 

sərhədlərdən uzaqlaşdırmaq, həm də millətimizi varlandırmaq sahəsindəki 

igidliyini alqışladı. Bu, onun Federalist kolleqalarının qəzəbli təəccübündən daha 

vacib idi. İlk növbədə Yeni İngiltərənin hegemonluğunu dəstəkləməyə qayğı 

göstərməklə, onlar qorxurdular ki, Qərbə tərəf genişlənməklə Şimali Şərqin 

kommersiya şəhərlərinin siyasi və iqtisadi təzyiqini azaldacaq, Şərqdəki 

torpaqların dəyərini, bunda isə onlar maliyyə cəhətdən maraqlı idilər, aşağı salacaq 

və Ceffersona Konqressdə daimi çoxluq qazandıracaqdır – Massaçusetsdən olan 

gənc Federalist, baxmayaraq ki, onlar tərəfindən unutqan, diqqətsiz hesab 

olunurdu, Ceffersonun Satın Almasının bayram edilməsinə həsr olunmuş ziyafətdə 

iştirak etdiyinə görə Federalist qəzəbinin alovları üzərinə yanacaq səpələyirdi! 

“Nahar pis idi və sağlıqlar olduqca çox sayda idi” – Adams həmin gecə öz 

gündəliyində bu barədə sərt qaydada şikayətlənir. Lakin bu şübhəlidir ki, hətta 

bayram da Bostondakı ən yaxşı mehmanxanaları yada salırdı, o, bura gələndə 

Federalist dostları bunu xəyanətə bərabər olmağın son sübutu kimi qiymətləndirdi. 
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Görkəmli Federalist Teodor Layman yazırdı ki, “gəncə lənət olsun, necə də 

o, öz atası kimi meymunluq edir”. Bu adam böyük Adams, Pikkerinqi vəzifəsindən 

çıxaranda axırıncının tərəfində olmuşdu. Lakin yeganə bir Federalist var idi ki, 

onun rəyini gənc Con Kvinsi özününkündən yuxarı qiymətləndirirdi – bu, Con 

Adams idi. O, narahat şəkildə atasının baxışlarını axtarırdı və yenidən əmin olurdu 

ki, 1804-cü ildə erkən yaşlı dövlət xadimlərindən atasının aldığı sakitlik, atasının 

partiyasının əlindən qəbul etdiyi bütün təhqirləri kompensasiya edirdi. Con Adams 

oğluna yazırdı ki, “Luiziana məsələsi barədə sənin davranışını bəyənməməkdən 

uzağam, ona baxmayaraq ki, mən bilirəm ki, bu şimal ştatlarında çox qeyri- 

populyar olacaqdır... Mən düşünürəm ki, sən düzsən!” 

Öz gündəliyində gənc Adams Senatdakı ilk aylarını belə yekunlaşdırır: 

“Mən artıq təcrübə aparmaq imkanına malikəm, bu təcrübəyə görə əvvəllər 

öz prinsiplərimə olan təhlükəni gözləmək üçün tam səbəbə malik idim. Ölkə bütöv 

şəkildə özünü partiya ruhuna vermişdir, bu, heç də bir ya digər günahı yuyulan 

xətanın arxasınca kor-koranə getmək deyildir. Hər ikisinin arasında mən istənilən 

perspektivi qurban vermədən, öz vicdanımın diqtəsi ilə getməyin mümkün 

olmadığını görürəm, bu, sadəcə irəliləmək deyildir, hətta mənim malik olduğum 

xarakteri və nüfuzu saxlamaq da deyildir. Həm də mənim seçimim edilmişdir və 

əgər mən öz ölkəmə onu məmnun edəni verməyə ümid edə bilmirəmsə, ən azı öz 

fikirlərimi sınaqdan keçirməyi qərara almışam”. 

Adams adına iftixarla malik olmağın qarşısı alına bilməzdi ki, - və yaxşıca 

tələsdirə bilərdi ki, gənc Senator tədricən bir azlıq kimi meydana çıxsın. Onun 

siyasi fəlsəfəsi daha populyar olmalı idi, onun şəxsi manerası hələ də ona özünə 

yaxın müttəfiqlər seçməkdə çətinlik törədirdi. O, hər şeydən əvvəl “Adams kimi... 

soyuq, taktikasız və sərt vicdanlı idi”. Qeyri-populyar atanın oğlu öz partiyasındakı 

reneqat və təzə Senator üçün kövrək olan Con Kvinsi nə siyasi müttəfiqlik, nə də 

təsir axtarmırdı, həm də nə də bunlar ona təklif edilmirdi. 

Yalnız on gündən sonra Senatda o, üç saatlıq debatda bu yaxınlarda vəfat 

etmiş vətənpərvərlik şərəfinə bir ay ərzində krep parçadan paltar geyinməyə 

çağıran şablon qətnaməni rədd etdiyinə görə yaşlı Senatorlarla sözləşdi və onlara 
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düşünmədən cavab verdi. Onun cəsarətlə mübahisə etdiyi qətnamə “şəxsiyyətin 

yararsız diskussiyalarına yönəldiyinə” və Senatda “müzakirə edilmək üçün onun 

mahiyyətcə məxsus olduğu bütünlüklə yad məsələlər kimi” olmaqla qeyri- 

konstitusional olmasa da, uyğun gələn deyildi. Sonra o, öz kolleqalarını, hər bir 

Senatorun, əvvəllər Nümayəndələr Palatasının üzvü olarkən impiçment 

qətnaməsinə səs verdiyinə görə impiçment dinləməsi yolu ilə hüququnun əlindən 

alınması yollarını axtardığına görə təəccübləndirdi. Sonra o, inadkar intellektual 

müstəqilliyini göstərdi, təkcə icra sessiyasına getmək hərəkətinin əleyhinə çıxdı, o, 

düşünürdü ki, bu vaxt onun yeganə niyyəti “Journal”da bizneslə məşğul olmağın 

meydana çıxmasını vermək idi, əlində isə burada edilmək üçün heç nə yox idi. 

Lakin əgər federalist partiyası “onun serinə” nifrət etməyinə nisbətən 

“yeniyetməyə” daha güclü nifrət etməyi öyrəndi, necə deyərlər, bu, hər bir 

federalistin Con Kvinsiyə məhəbbətinin istənilən şəkildə əbəs bir şey olduğunu 

demək idi. Çünki o, Federalist partiyasına artan dərəcədə bir nifrət edən adama 

çevrildi. Xaricdəki qısa müddətdəki həyatının böyük hissəsini o, amerikan 

millətçisi kimi yaşamışdı, milli marağa özünü həsr etməsini hansısa dar tərəfdar 

mövqeyinə çevirə bilməzdi, bu vaxt isə məhdud şəkilli və Britaniyapərəst baxış 

Yeni İngiltərənin birinci siyasi partiyasına ağalıq edirdi. Ştat Qanunvericiliyində 

keçmiş kolleqaları onu ictimai qaydada “Makiavelliyə layiq olan davranışına görə” 

nankorluqda ittiham edirdilər; lakin o, anasına yazırdı ki, bir Senator kimi bunu 

hiss edir, lakin daha yaxşı müəyyən edəcəkdir ki, massaçusetslilərin ən yaxşı 

maraqları nədir və “əgər federalizm Britaniya donanmasına bizim azadlığımızın 

yeganə palladiumu (qədim yunanların və romalıların inamına görə şəhər 

təhlükəsizliyini qoruyan silahlı ilahənin, daha çox nəzərdə tutulan Afina-Palladanın 

heykəli – tərcüməçi) kimi baxırlarsa, mən siyasi dönük olmalıyam”. 

Senatorların çoxu 1804-cü ildən əvvəl və sonra onların partiya başçıları 

tərəfindən pis təsirə məruz qaldıqlarına görə dönüklərlə vuruşurdu, onlar öz 

seçiciləri arasında möhkəm şəxsi populyarlıq qururdular. Bu, ölkənin kişi 

əhalisinin ümumi səsvermə hüququna malik olmasını artan dərəcədə mümkün etdi 

və erkən on doqquzuncu əsrdə bu, ümumi hala çevrildi. Lakin Con Kvinsi Adams 
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belə deyildi. O, bundan əvvəl görülən hər bir ictimai tədbiri qiymətləndirirdi, 

Senator yoldaşı müşahidə etmişdi ki, bu, Yevkliddən gələn mücərrəd mövqe 

olmasına baxmayaraq, siyasi çağırış düşüncələrinə yaramırdı. O, seçilmiş 

təmsilçilərin “öz seçicilərinin iradəsi ilə iflic olması” kimi borcunu inkar edirdi; və 

“xalq üçün qeyri-adi qayğı göstərməklə, onların xurafatını tərifləməklə, 

ehtiraslarına xidmət etməklə və ötüb keçən, dəyişən rəylərini əzizləməklə” onun 

adlandırdığı “professiya üzrə vətənpərvərlərə” çevrilməklə uğur qazanmaq yolunu 

rədd edirdi. Ona yol göstərən ulduz puritan dövlət xadiminin prinsipləri idi, atası 

bunu bir çox illər əvvəl belə ifadə etmişdi: “Magistrat özünün arzularının, hətta 

xalqın xidmətçisi deyildir, yalnız öz Allahının xidmətçisidir”. 

Əgər Con Kvinsi Adams bu gün Senatda xidmət etsəydi, biz onun 

mərdliyinə və qətiyyətliliyinə heyran olardıq. Biz onun qeyri-tərəfkeşlik, qeyri- 

seksiya mövqeyindən yanaşmasına hörmət edərdik. Lakin mən o qədər də əmin 

deyiləm ki, bir şəxs kimi ondan xoşumuz gələndi; və bu da aydındır ki, cərgələr 

arasındakı hər iki tərəfdən olan onun kolleqalarının çoxu bunu etmirdi. Onun siyasi 

partiyadan da izolyasiyası və qaldırdığı antoqonizmlər praktiki olaraq onun 

müstəqil və elmi mövqelərinin təsirini sıfıra endirirdi. Onun gündəliyi bu cəhəti də 

açır ki, gənc Senator heç də özünün artan siyasi izolyasiyasını bütünlüklə hiss 

etməmiş deyildi; o, şikayətlənirdi ki, “müxalifəti qeyri-məhsuldar etmək üçün heç 

nəyə malik deyildir”. “Mən bunu təsdiq etmək üçün artıq kifayət dərəcədə görürəm 

ki, indiki üzvlərlə dolu olan Senatda mənim təklif etdiyim heç bir düzəliş öz 

məqsədinə çatmayacaqdır”. “Mən bu ölçü üçün çox sayda senzuraya və təhqirə 

məruz qalmağa şübhə etmirəm”. Və Adams onları “istənilən prinsipə məhəbbətdən 

daha artıq qaydada mənə nifrət edənlər” kimi təsvir edirdi. Özünə qarşı Pikkerinqin 

nifrətamiz davranışı ona xüsusən acı gəlirdi və hiss edirdi ki, kolleqası “bütünlüklə 

düzgünlük müstəvisini tərk etmişdir və hiylə ilə məşğul olanlara bel bağlayır”. 

1807-ci ilə qədər partiya ilə Senator arasındakı ayrılma hələ də sağalmayan 

olan deyildi və Adams öz seçicilərinin böyük çoxluğu tərəfindən, partiya başçıları 

tərəfindən olduğu kimi məhkum edildi. Son ayrılma, kifayət qədər təbii olmaqla, 

milli xarici siyasətlə əlaqədar idi. Bizim Böyük Britaniya ilə əlaqələrimiz 
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pisləşdikcə, gəmilərimiz tutulurdu, mallarımız müsadirə edilirdi, dənizçilərimiz 

Britaniya kreyserlərinin “təsirinə” məruz qalırdı və Britaniya təbəələri kimi 

adlanmaqla kral donanmasında xidmət etməyə məcbur edilirdilər. Minlərlə 

amerikan dənizçisi mütəşəkkil bazalara götürülürdü, adamları axtaran gəmilər 

dənizdə itirdi və hətta Amerika vətəndaşlığını “sübut edənlərə” geriyə qayıtmaq 

barədə icazə verilməsindən dəfələrlə imtina edilmişdi. Adamsın vətənpərvər 

instinktləri qalxmışdı və o, buna nifrətlə baxırdı ki, gəmiləri hücuma məruz qalan 

Federalist tacirlərin özü Böyük Britaniyanı sakitləşdirməyin, problemlərin həlli 

üçün yeganə vasitə olduğu qərarına gəldilər. Onun Federalist kolleqaları hətta belə 

təcavüzkar tədbirləri qeyri-müəyyən qaydada Fransa ilə müharibədə Böyük 

Britaniyanın çətinliklərindən danışmaqla və axırıncıya münasibətdə dostluq tonuna 

üstünlük verməklə, səmərələşdirməyə cəhd edirdilər. Bu münasibətə Adams ört- 

basdır edilməyən nifrətlə, 1806-cı ildə öz gündəliyində qeyd etdiyi kimi, özü üçün 

unikal bir təcrübəni həyata keçirdiyini xəbər verir. Amerika gəmilərinə 

britaniyalıların təcavüzkarlıqlarını məhkum edən seriya qətnamələr təqdim etdi və 

onların Senatdan uğurlu qaydada keçməsinə nail oldu, onlar Prezidentə belə tələb 

verməyi təmin etdi ki, müsadirə edilmiş gəmiləri sığortalasın və bərpa etsin. 

Əlbəttə, Federalistlər onun tədbirlərinə, administrasiyanın Britaniya idxalını 

məhdudlaşdırmaq barədə Adamsın də dəstəklədiyi qanun layihəsinə olduğu kimi 

əks çıxdılar. Bu vaxt artıq o, bütün praktiki niyyətlərə görə partiyası olmayan bir 

adam idi. 

Nəticədə, 1807-ci ilin yayında amerikan freqatı “Chesapeake” Virciniya 

körfəzindən çıxanda Britaniya hərbi gəmisi “Leopard” tərəfindən amerikan 

gəmisində axtarış aparılmasından və ya ingilislərin Britaniya təbəəsi kimi iddia 

etdikləri dörd adamı onlara verməkdən imtina etdikdən sonra, bütünlüklə atəşə 

məruz qaldı, amerikan komandasının bir neçə üzvü öldürüldü və yaralandı. 

Hirslənən Adams bir daha inanmalı oldu ki, partiya ilə və ya partiyasız belə 

dözülməz hərəkətlərə qarşı güclü tədbirlərin görülməsi vaxtı gəlib çatmışdır. Yerli 

federalist qulluqçularla bu hadisəyə etiraz etmək üçün o, Bostonda şəhər mitinqi 

keçirmək məsələsini qaldırdı. Görkəmli Federalistlər, hətta “Leopard”ın hücumuna 
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haqq qazandırmağa cəhd edəndə, qəzəblənərək öyrəndi ki, onun kədərli 

məmnunluğu üçün Respublikaçılar partiyası həmin həftə ştatın Nümayəndələr 

Palatasında bənzər bir kütləvi mitinqi keçirmək istəyirlər. 

Federalist “Repertory” qəzeti sədaqətlə xəbərdar edirdi ki, bu mitinq “əməlin 

nizamsız və səs-küylü obrazından” başqa bir şeyi təmsil etmir. Ora heç bir düzgün 

və şərəfli adam “gəlməyəcəkdir”. Lakin Con Kvinsi Adams gəldi və baxmayaraq 

ki, sakitləşdirici kimi xidmət etməkdən imtina etmişdi, o, heç nəyə məhəl 

qoymadan qrupun mübarizə qətnaməsini hazırladı, bu Prezidentin üzərinə iştirak 

edənlərin həyatları və taleləri üçün “istənilən, ancaq ciddi” tədbirləri dəstəkləmək 

vəzifəsini qoyurdu. 

Bu vaxt Federalistlər qəzəblənmişdilər, buna baxmayaraq, onlar tələsik 

qaydada rəsmi şəhər mitinqi keçirdilər. İkiüzlü qaydada həm də Prezidenti 

dəstəkləməkləri barədə vəd verdilər, bəyan etdilər ki, Con Kvinsi Adams açıq 

şəkildə respublikaçıların mitinqinə qatıldığına və digər səbəblər üzündən 

“dönüklüyünə görə öz boynunun vurulmasına...” gəlib çıxacaqdır, “və artıq partiya 

ilə hansısa bir əlaqəyə ümid bəsləyə bilməz”. Sonralar Senatorun izah etdiyi kimi, 

bu elə bir epizod idi ki, “həmin gündən və əbədi olaraq məni Federalist  

partiyasının şurasından uzaqlaşdırmışdı”. 

1807-ci ilin 18 sentyabrında Cefferson Konqressi britaniyalılara qarşı, bütün 

gələcək beynəlxalq ticarəti effektiv qaydada dağıdan embarqonu tətbiq etmək kimi 

cavab verməklə, bu tədbir millətin aparıcı kommersiya ştatı olan Massaçusets üçün 

açıq şəkildə dağıdıcı xarakter daşıdı, - bu, Massaçusetsdən olan Con Kvinsi Adams 

idi ki, Senat zalında ayağa qalxıb seçilmiş komitəyə ünvanlanan müraciətlə çıxış 

etdi; o, komitənin sədri seçildi; və Embarqo qanununun layihəsinin və Britaniya 

gəmilərinin amerikan sularına girməsinin qarşısını almaq barədə onun özünün irəli 

sürdüyü qanun layihəsinin hər ikisi haqqında məlumat verdi. 

“Bu tədbir sənə və mənə bizim yerlərimiz hesabına başa gələcəkdir” deyə 

gənc Adams öz kolleqasına xəbərdarlıq etdi, seçilmiş komitə öz işini yekunlaşdırdı 

və onun üzvləri Senatın zalına yollandılar, “lakin özəl mənafe ictimai faydaya əks 

qaydada qoyulmalı idi”. 
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Onun sözləri səhvsiz olaraq, peyğəmbərcəsinə deyilmiş sözlər idi. Onun 

köməyi ilə Embarqo Billi (qanun layihəsi – tərcüməçi) qanuna çevrildikdən sonra 

Massaçusetsdə Boston Çay partiyası (1773-cü ildə Amerikan İnqilabı ərəfəsində 

Britaniyanın birbaşa vergi qoyması cəhdlərinə müqavimətin kulminasiya 

nöqtəsində yaranmışdı, bu vaxt Mohauk hinduları kimi maskalanmış işləyən 

adamlar 342 yeşik gömrükdən keçmiş çayı dənizə tökmüşdülər. Digər limanlar çay 

gəmilərinin onlara daxil olmasından imtina etmişdilər. Bostonluların çayı dənizə 

tökməsi tarixdə “Boston çay dəstgahı” kimi məşhurdur – tərcüməçi) günlərini 

xatırladan etiraz tufanı qalxdı. Ştatda amerikan ticarət donanmasının əsas hissəsi və 

praktiki olaraq bütün gəmiqayırma və balıq ovu sənayesi yerləşirdi. Embarqo 

gəmiqayırma sənayesini bütünlüklə bekar qoydu, gəmi ticarətini dağıtdı və balıq 

ovu gəmilərini sahilə bağladı. Ərazidə durğunluq, iflasa uğrama, dərd və oradan 

əhalinin çıxıb getməsi ümumi hala çevrildi. Nə tacirləri, nə dənizçiləri inandırmaq 

mümkün deyildi ki, bu akt onların xeyiri üçündür. Hətta Yeni İngiltərədən olan 

fermerlər öz mallarının bazarda qalıb satılmadığını gördülər, onların ixrac üçün 

olan çıxış yolları isə bağlanmışdı. 

Federalist liderlər təkid edirdilər ki, bu, Ceffersonun Yeni İngiltərənin 

inkişafını məhv etmək, İngiltərəni müharibəyə təhrik etmək və fransızlara kömək 

etmək cəhdi idi. Hətta Yeni İngiltərə Respublikaçılarının Prezident qanun 

layihəsini müdafiə etməkdən imtina etmələrinə baxmayaraq, Federalist partiyası 

nəticə üzrə ağır hesab aparsa da, Massaçusets Qanunvericiliyinin hər iki 

palatasındakı hakimiyyətə zəfər qaydasında qayıtmışdı. 

Ceffersona və onun Embarqosuna Federalistlərin böyük nifrət bəsləməsinə 

baxmayaraq, Massaçusets Federalistləri, tacirləri və digər vətəndaşlar öz 

Senatorunun fərariliyinə hətta daha acı şəkildə yanaşaraq, onu düşmən dərəcəsinə 

endirmişdilər. Nortamptonun “Hampshire Gazette”-si ona “zibil yığan partiya” 

deyə fınxırırdı, yazırdı ki, “həm quruda, həm suda yaşayan ambitsiyalı 

siyasətçilərdən biri olmaqla, hərdən bir hər ikisində sığınacaq tapır, lakin axırda 

palçıq içərisində məskunlaşır”. Salem şəhərinin “Gazette” adlı gündəlik mətbuatı 

deyirdi ki, Adams “üstün gələn partiyada özünə rəğbət arayan... populyarlıq 
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axtarandır və “Bonopartist Senatorlardan” biridir. Qrinfild şəhər “Gazette”-si onu 

“atasının şəxsiyyətinin qatilləri ilə birləşmiş” dönük adlandırmışdı. Bostonda onun 

özünün sosial dairəsi – varlılar, mədəni və nüfuzlu adamlar – hamı ona qarşı durdu. 

“Mən reneqatla eyni masa arxasında otura bilmərəm” deyə, Bostonun aparıcı 

vətəndaşlarından biri Adamsın da getməli olduğu bir naharda iştirak etməkdən 

imtina etməsi ilə cavab vermişdi. Və aparıcı bir Federalist Vaşinqton partiyasının 

dəyanətli üzvlərinə şən bir şəkildə yazırdı: “O, adəti saatda Ştat küçəsində gəzir, 

lakin daim naməlum adam kimi görünür”. 

Con Kvinsi Adams tək idi – lakin tam tənha deyildi. “Mən öz dostlarımı 

Bostonda və ştat qanunvericiliyində tamamilə tərk etdim” – deyə, o, anasına 

yazırdı. “Mən heç vaxt qənaətləndirici qaydada ilahi qüvvəyə minnətdar 

olmamışam ki, atam və anam bu ümumi tərk edilmə hərəkətinə qoşulmadılar”. 

Doğma ştatındakı rəhmdillikdən kənar olan təhqir ilk dəfə onun üstünə töküləndə, 

Con Kvinsi yenidən atasına tərəf döndü və ona öz hisslərini bütünlüklə axıtdı. Və 

atası oğlunun situasiyasının “aydın, göz qabağında olan və aşkar” olduğu cavabını 

verdi. 

“Sənə heç bir partiya dəstək vermədi; sən o qədər şərəfli ürəyə, o qədər 

müstəqil ağıla və o qədər parlaq istedadlara maliksən ki, partiya maksimalarının və 

ya partiya hissiyyatının ağalığı altında olan istənilən adama səmimi və etibarlı 

qaydada inanırsan... Sən öz taleyinin qərara aldığından asılı ola bilərsən... Sən 

bunu bilməyə və gözləməyə borclusan və buna görə peşiman olmaq lazım deyildir. 

Sənə məsləhətim ondan ibarətdir ki, olduğun xəttlə möhkəm qaydada gedəsən, özü 

də mülayimliklə və ehtiyatla, çünki düşünürəm ki, bu, ədalət yoludur”. 

Lakin bütün Adams ailəsi oğullarının mərdlik hərəkətinə görə eks- 

Prezidentin keçmiş tərəfdarlarının gözündə lənətlənirdi. “Onun (Con Adamsın) 

dönüklüyü artıq kiminsə şübhə etmədiyi bir məsələdir” – deyə Nyu-Yorkdan olan 

Nümayəndələr Palatasının üzvü Qardiner qışqırırdı. “Mən Allahdan arzu edirəm ki, 

Breyntrinin kübar evi lap 20 il əvvəldən deşiyə, özü də dərin deşiyə qoyulaydı”. 

Lakin ata və oğul, Adamslar birlikdə dayanırdılar. Atası yazırdı: “Parton səni 

federalist olmayan kimi məhkum etdi və mən arzu edirəm ki, məni də eyni 
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qaydada məhkum etsin, çünki uzaq olan o vaxtdan üz döndərmişəm, istefa 

vermişəm, adım və şəxsiyyətim indi üzə çıxan sektanın atributlarından imtina 

etmişdir”. 

Öz atasının dəstəyi ilə - atasını məğlub edən Prezidentlə birgə mübarizədə 

dayanan – Con Kvinsi Adams puritan əcdadlarına məxsus olan dönməzliyi və zəif 

olmamağı saxlayırdı. Bostonda siyasi cəhətdən şüura malik olan moizəçi ona 

müraciət etdikdə, bu adam öz baxışlarını “kobud və ədəbsiz” qaydada yağdıranda; 

“mən ona dedim ki, ümid edirəm ki, onun yaşında olanda yalnız bunu qeyd 

edəcəyəm ki, ondan öyrənilməli bir dərsə malik idim – bu da xristian rəhmdilliyi 

idi”. Kolleqası Pikkerinq onu Qanunvericiliyə yazdığı açıq məktubda məhkum 

edəndə, bu məktub bütün Massaçusetsdə on minlərlə nüsxə şəklində yayılmışdı, o, 

buna məharətli bir cavab yazdı – Federalist partiyanı seksiyaçı, dəbdən düşmüş və 

qeyri-vətənpərvər kimi tənqid etdi; təkid etdi ki, müharibənin və sülhün həlledici 

məsələləri heç vaxt “coğrafi mövqe, əvvəlcədən partiya inamı və ya professional 

məşğuliyyət əsasında həll edilə bilməyəcəkdir” və Pikkerinqin “minlərlə hərb 

gəmisi olan Böyük Britaniya bizim kommersiyamızı dağıda bilsə belə, real olaraq 

bizə heç bir xətər toxundurmayacaqdır” kimi kölə xidmətinə bənzər bəyanatına 

görə tufan qaldırdı. 

1808-ci il martın sonunda keçirilən Federalist Qanunvericilik – 

Massaçusetsin Respublikaçı qubernatorunun Ceffersona yazdığı kimi, - bir 

“prinsipial məsələni – Con Kvinsi Adamsı siyasi və hətta şəxsi məhv etmə 

qaydasında” müzakirə etmək üçün yığışdı. Hər iki palata tezliklə təşkil edən tək, 

Qanunvericilik ləngimədən Adamsın varisini seçdi – onun müddətinin başa 

çatmasına isə hələ doqquz ay qalırdı! Bu işin davamı kimi, Qanunvericilik tezliklə 

Senatorlara Embarqonun ləğv edilməsi uğrunda çalışmaq barədə təlimat verən 

qətnamələr qəbul etdi. 

Adams belə bir fikrə gəldi ki, “Yalnız məni xüsusilə qeyd etmək məqsədilə, 

seçki ləğv edildi. Nizamlı qaydaya görə Qanunvericiliyin qış sessiyasına qədər 

onlar bunu etməməli idilər”. 
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Və o, hiss etdi ki, qətnamələr “Senatorların üzərinə davranış qaydası 

qoymaqla”, istifadə edilir, buna isə “nə mənim mühakiməm, nə də ruhum dözə 

bilməzdi”. 

Yalnız bir xətt ona vicdanlı qaydada açıq idi – onun atasını Prezidentlikdən 

qovan adamın siyasətini müdafiə etdiyinə görə Senatdakı yerindən istefa verdi. 

O, yazırdı ki, “haqq barədə mənim düşüncəmin yeganə və müstəsna nəzarəti 

altında agentliyin ən dəqiq azadlığı olmadan” öz yerini saxlaması “sualdan kənar” 

bir şey idi. 

“Mən ancaq onu əlavə edə bilərəm ki, bu hərəkətlərin hər biri onlar üçün 

əzab çəkdiyimə peşiman olmaqdan çox uzaqdır, mən onları yenə edəcəyəm, bu 

qədər çox böhtanın, qeyri-populyarlığın və yerimdən uzaqlaşdırılmağımın on 

dəfələrlə riskinə getsəm də, onlar indi də edilməlidir”. 

Lakin Ceffersonun xarici siyasətini xilas etmək üçün Senatda onun özünün 

səs verməsi vacib idi, Adams belə həlledici vaxtda onun gəlməsini tənqid edənlərə 

yazırdı ki, o vaxt “mən öz seçicilərimin nüfuzuna yüksək dərəcədə və onların 

bəyan edilmiş iradələrinə müqavimət qədəhinə olan kimi çox acı şəkildə 

yanaşdım... Mən onların maraqlarını, nifrətlərinin üstünə gələn əlavələrə qarşı, 

onları öz inciklik vassalığından xilas etmək üçün müdafiə edirdim”. 

Federalistlər tərəfindən nifrət edilən, respublikaçıların şübhələndiyi Con 

Kvinsi Adams özəl həyata qayıtdı. Onun ulduzu tezliklə yenidən parladı; lakin o, 

heç vaxt bu hadisəni yaddan çıxarmadı və ya öz vicdan mərdliyini tərk etmədi 

(Belə bir rəvayət vardır ki, Adamsın Prezident kimi siyasi cəhətdən müstəqil 

müddəti ərzində Prezidentin dediyi “o, düşmənlərinin qarışıqlığına zərbə vura 

bilər” sağlığına Deniel Uebster soyuqqanlı qaydada şərh vermişdi: “O, artıq öz 

dostlarına etdiyi kimi”). 1829-cu ildə Ağ Evdən istirahətə yollandıqdan az sonra o, 

Plimut mahalının seçicilərindən xahiş etdi ki, Konqressdə onları təmsil etməyə 

razılıq versinlər. Öz ailəsinin və dostlarının məsləhətlərinə, atasının tərcümeyi- 

halını yazmaqla məşğul olmaq barədəki arzusuna məhəl qoymayaraq, əgər seçilsə, 

o, bu vəzifəni qəbul etməyə razılıq verdi. Lakin o, dəqiq müəyyən etdi ki, birincisi, 

o, özünü heç vaxt namizəd göstərməyi gözləməyəcəkdir və ikincisi, o, Konqressdə 
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partiyasından və onu seçmiş əhalidən asılı olmayan bir xətti aparacaqdır. Bu əsasda 

Adams çox artıq səslə seçildi və Nümayəndələr Palatasında ölənə qədər xidmət 

etdi. Burada öz tarixinin güman ki, ən parlaq fəslini yazdı. “Bəlağətli nitq söyləyən 

Qoca adam” kimi o, özünün gözəl nüfuzunu və yorulmaq bilməyən enerjisini 

quldarlığa qarşı mübarizəyə həsr etdi. 

Konqressdə öz müstəqil müstəvisinə qayıtmaq üçün, hansı ki, ondan iyirmi 

iki il əvvəl elə biabırçılıqla uzaqlaşdırılmışdı, bir igid eks-Senator təcrübəsi ilə 

dərindən düşünməklə hərəkət edirdi. O, öz gündəliyində iftixarla qeyd edirdi ki, 

“Mən İyirmi İkinci Konqressin seçilmiş üzvüyəm. Hər bir seçki və ya təyinat mənə 

çox həzz versə də, mükafata çevrilməyəcəkdir. Mənim Birləşmiş Ştatların 

Prezidenti seçilməyim ürəyinin dərinində olanı mükafatlandıranın heç yarısı da 

deyildir”. 

 
İkinci hissə 

 
 

Zaman və yer 

 
 

Böyük böhranlar böyük adamları və böyük mərdlik əməllərini 

meydana çıxarır. Bu ölkə 1861-ci ildə Şimalla Cənub arasındakı qardaş qətli 

ilə müşayiət olunan müharibənin kulminasiyası kimi  böyük böhranla heç vaxt 

qarşılaşmamışdı. Beləliklə, amerikan tarixinin digər dövrlərinə az əhəmiyyətli olan 

kimi baxmaq barədə bir niyyətim olmadan, onun təbiəti haqqındakı heç bir əsər üç 

görkəmli siyasi mərdlik hərəkətinə diqqət yetirməmiş olmayacaqdır. Onlar Birliyi 

müəyyən şəraitlərdə dəstəkləmək üçün həyati əhəmiyyətə malik olmuşdur. Bu 

hərəkətlər Vətəndaş müharibəsindən əvvəlki taleyüklü onillikdə baş vermişdi. İki 

hadisəyə - Texasdan olan Senator Sem Hyuston və Missuridən olan Senator Tomas 

Hart Benton daxildir. Onların hər ikisi çox illər ərzində öz ştatlarında siyasi 

ağalıqdan istifadə etmişdilər – məğlubiyyət onların mükafatı idi. Üçüncü hadisəyə 

Massaçusetsdən olan Deniel Uebster cəlb olunmuşdu, - onun böyük qərarından iki 
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il sonrakı dövrdə gələn ölümü belə düşmənlərinin onun üstünə atdıqları böhtanları 

dayandıra bilmədi, belə vəziyyət isə ömrünün son günlərində onu kədərli şəkildə 

qəzəbləndirirdi . 

Bu təəccüblü deyildi ki, həmin on illiyin mövcud olduğu dövrdə böhran baş 

verdi, Birliyi bağlayan saplar acı olan uğurlu qaydada qırılırdı, hadisələr bizim 

siyasi liderlərimiz arasında ən pis olanları üzə çıxardığı kimi, ən yaxşıları da irəli 

çıxarmalı idi. Bütün bu məsuliyyətlilik mövqeyində millətə və ya öz ştatına və 

regionuna loyallığı saxlamaq üçün qərar vermək tələb olunurdu. Hər iki tərəfdən – 

Şimalda abolitsionistlərdən (quldarlığı ləğv etməyə çalışanlar – tərcüməçi), 

Cənubda isə alov udanlardan (fokus çıxardanlar belə adlanırdı – tərcüməçi), 

hansılar ki, özlərini Birlikdən ayrılma səbəbinə tamamilə inandırılmışdılar – qərarı 

gözləmək lazım gəlmədi, o asanlıqla gəldi. 

Lakin öz ştatına və ölkəsinə ikili loyallıq hiss edənlər üçün – hansılar ki, 

kompromiss axtarırdılar, onların başının üstünü kəsən ya müharibə kölgəsini geri 

çəkəcək, ya da bütünlüklə uzaqlaşdıracaqdı, bu vaxt qərar aqonizə edən idi, çünki 

ümumi seçimə köhnə loyallığı və dostluğu pozanlarla, həm də alçaldıcı siyasi 

məğlubiyyət perspektivi cəlb olunmuşdu. 

Şimal və Cənub arasındakı bu mübarizədə xoruz döyüşü – Birləşmiş Ştatlar 

Senatının zalında çarpışma idi. Cənub Şimalın əhalisinin möhkəm artması ilə üz- 

üzə gəlmişdi, bu isə Nümayəndələr Palatasında çoxluğun böyüməsində əks 

olunacaqdı. Beləliklə, görünürdü ki, onların qüdrətinin və nüfuzunun saxlanmasına 

bəslənən yeganə ümid Senatın üzərinə düşür. Bu səbəbdən də yeni ştatların Birliyə 

qəbul edilməsi ardıcıl olaraq azad və quldarlıq ştatları arasındakı, manufaktura və 

kənd təsərrüfatı regionları arasındakı etibarsız tarazlığı poza bilərdi, həmin məsələ 

isə on doqquzuncu əsrin birinci yarısında Senatın bəzi böyük debatlarının özəyində 

olmuşdu. 

1820-ci ildə Men və Missuri ştatlarının bir yerdə Birliyə qəbul olunması 

Konqressdən keçdi, onlardan biri azad, digəri isə quldarlıq ştatı idi. Bu, Henri 

Kleyin ilk böyük kompromissi idi. 1836-cı və 1837-ci illərdə Arkanzas və 

Miçiqan, 1845-ci və 1846-cı illərdə Florida və Ayova Qanunvericilik tərəfindən 

cüt qaydada Birliyə qəbul edildilər. Lakin kompromiss görünüşü 1850-ci ildə 
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partladı, Meksika müharibəsi nəticəsində alınmış geniş yeni ərazilər quldarlığa əks 

olan və getdikcə sürətlənən bir addım atdılar. Millətin diqqəti Senata və xüsusən, 

amerikan tarixinin ən böyük istedadlı parlament liderlərinə - Kleyə, Kalhüna və 

Uebsterə cəlb olunmuşdu. Onlardan yalnız Deniel Uebster Benton və Hyustonla 

birlikdə seçicilərin biabırçı qəzəbinə şərik olmalı idi və siyasi iflasın alçaldıcı 

vasitəsi isə onların sevdikləri və müdafiə etdikləri ştatların əlində idi. Biz 

Uebsterin, Bentonun və Hyustonun igidliyini də qeyd etməliyik; lakin əgər biz o 

dövrü başa düşsək və onların qəhrəmancasına igidliyini təkrar etsək, birinci 

növbədə Senatda Uebsterlə birlikdə iki Senat nəhənginin formalaşdırdığı liderliyi 

qeyd etməliyik, onlar Uebsterlə birlikdə Senatın nə vaxtsa tanıdığı ən görkəmli 

triumviratın üzvləri olan Henri Kley və Con K. Kalhün idi. 

Kentukkidən olan Henri Kley cəsarətli kübar və maqnetizmə malik olan bir 

adam idi, manerasındakı məlahətlə yanaşı, tez özündən çıxan olmaqla, öz 

opponentini görüşdən nəhayət boyun qaçırmağa məcbur edirdi, buna görə ona 

Qərbin Harrisi ( ingilis dilli xalqlar rəsmi Henri adını nəvaziş qaydasında “Harri” 

adlandırırlar) kimi müraciət edirdilər. Abraham Linkoln bu siyasətçini “o, mənim 

gözəl idealım idi” kimi qiymətləndirirdi. Ronaokdan olan yarı-dəli, yarı-dahi Con 

Randolfa görə, bəlkə də tarixdəki şəxsi təhqirin daha çox yadda qalan və qəzəbli 

sözlərinə layiq olmaqla, “o, parlaq məxluq olmaqla yanaşı, həm də elə 

pozulmuşdur ki, ay işığındakı skumbriya (balıq növü – tərcüməçi) kimi parıldayır 

və üfunət yayır”. Onunla bir neçə il ərzində vuruşan Con Kalhün belə ona heyran 

olmaqdan kənarda qala bilmirdi: “Mənim Henri Kleydən xoşum gəlmir. O, pis 

adamdır, yalançıdır, bəd sxemlərin yaradıcısıdır. Mən ona deməyəcəyəm, ancaq,  

ay Allah, mən onu sevirəm”. 

Con Kalhünlə yanaşı digərləri də onu sevirdi. Çarlz Ceyms Foks kimi o, 

həyata məhəbbət bəsləməkdə olduğuna görə bayram edirdi, öz həmvətənlərinin –  

– yoldaşlarının və qadınların ürəyini fəth etməkdə və bunu qoruyub saxlamaqda 

müqayisə olunmaz istedada malik idi. Konstitusiyanın indiyədək tələb etdiyinə 

müvafiq olan otuz yaşına çatmamış, o, Senata seçilmişdi və dəfələrlə 

Nümayəndələr Palatasına göndərilmişdi, burada o, otuz beş yaşında tezliklə spiker 

seçilənə qədər və ondan sonar da heç vaxt ikili qaydada hərəkət etməmişdi. 
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Uebsterin və Kalhünün intellektual resurslarının onda olmamasına 

baxmayaraq, Henri Kleyin Amerikanın böyüklüyünə baxışları onun məşhur 

kolleqalarınınkından da uzağa gedirdi. Və beləliklə, 1820-ci, 1833-cü və 1850-ci 

illərdə o, müqavimət göstərən Konqressdən, təşəbbüsçüsü olduğu üç böyük 

kompromissi keçirə bilmişdi və bununla da 1861-ci ilə qədər Birliyi qoruyub 

saxlamışdı. Həmin vaxtdan Şimalın möhkəmliyi o qədər böyük idi ki, parçalanma 

hökmən uğursuzluğa məruz qalacaqdı. 

Triumviratın ikinci və yəqin ki, ən qeyri-adi üzvü Con K. Kalhün idi. Cənubi 

Karolinadan olan bu adamın cod saçları var idi, gözləri isə qızaran kömür kimi 

yanırdı, qarımış ingilis qadını Harriet Marineonun sözlərinə müvafiq olaraq “elə 

baxırdı ki, elə bil heç vaxt doğulmamışdır və heç vaxt məhv edilməyəcəkdir...”. 

Bunun meydana çıxmasının əksinə Kalhün Uebsterlə eyni ildə 

- 1782-ci ildə və Kleydən beş il sonra anadan olmuşdu. O, altı fut iki dyüm 

hündürlüyündə idi, Yel universitetini bitirmişdi, iyirmi doqquz yaşında Konqressin 

üzvü olmuş, “müharibə quzğunu” kimi Birləşmiş Ştatların 1812-ci il müharibəsinə 

girməsinə çalışan Henri Kleyə qoşulmuşdu. Bir millətçi kimi, 1820-ci ildə tarifin 

iqtisadi təzyiqləri Cənubi Karolinanın kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatına öz təsirini 

göstərdikdə, sektant tərəfdarlarına tərəf dönmüşdü. Kalhün soyuq, dar ağıla malik 

idi, fikrini cəmləşdirməyi bacarırdı və güclü adam idi. Uebster onu “Senatda ən 

qabiliyyətli adam”, özünün bütün həyatı boyu qarşılaşdığı ən böyük adam hesab 

edirdi. O, bəyan edirdi ki, “o, bir məntiq sahibi kimi Nyutonu, Kalvini və ya hətta 

Con Lokku məğlub edə bilərdi”. 

Onun çıxışları, sözün bütün izafiliyindən istifadə etməklə Senatın zalında 

hətta sütunlar ətrafında da dolaşırdı, öz ölçüsündə idi, intizama dəvət edirdi, 

onların hamısının qarşısında edilirdi. Kifayət dərəcədə qəribə də olsa, onun 

xüsusən ömrünün son günlərində görünüşü fanatik adamı xatırladırdı, o, nəhayətsiz 

məlahətə və şəxsiyyətə malik idi. O, Cənubi Karolinanın ən yaxşı danışıq aparanı 

reputasiyasını qazanmışdı və onun örtülü ağıllı arqumentlərini dərk etməyi 

bacarmayan adamların emosiyaları hesabına buna nail olurdu. O, bütün Cənubun 
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təxəyyülünü və məhəbbətini özündə saxlamaqla, bunu daim böyüdürdü və onun 

ölümü vaxtı, 1850-ci ildəki böyük debatın ortasında ona ümumi matəm saxlanıldı. 

Kalhün inanırdı ki, Konstitusiya qurultayı bizim hökumətimizi 

milliləşdirmişdir; suveren ştatlar hələ də “Konqress fərdi ştatların işlərinə müdaxilə 

edəndə... mühakimə etmək hüququnu” özündə saxlayırdı. 

Digər Cənublularla birlikdə o, inanırdı ki, Qərb ölkəsinin coğrafiyası və 

iqlimi onu başqalarına oxşamayan etmişdir və bu ərazilərin çoxunda quldarlıq hətta 

inkişaf edə bilərdi, ştata çevrilənləndə də buna cəhd edilirdi və yalnız Cənubi-

Qərbdə onlar yeni qul ştatlarını Meksikadan alınan torpaqlardan olan Senatorları 

qoruyub saxlamaqla, Qərbin azad ştatlarının yüksəyə qalxan dalğası ilə tarazlığa 

nail olunmasına ümid edə bilərdilər. 1850-ci il Kley Kompromissi Şimalla Cənub 

arasındakı fərqləri barışdırmaq yollarını, bu torpaqların bütöv taleyi kimi aramaqla, 

öz üzərinə uzağa gedən bir vəzifə götürürdü. 

Münaqişələrin bütün axını və parçalanma, qüvvənin və zəifliyin böyüməsi 

və tənəzzülü 1850-ci ildə özünün kulminasiya nöqtəsinə gəlib çatdı. 

1850-ci il Vaşinqton dramasındakı üç baş qəhrəman uzaq 1813-cü ildən 

etibarən Konqressdə kolleqalar idilər. O vaxt onlar gənc olmaqla, iftixar, ehtiras və 

ümidlə dolu idilər və onların qarşısında müşahidə edilmək üçün bütöv dünya 

dayanmışdı. Qırx ilə yaxın bir müddətdən sonra onların həyatlarının qürub çağında 

– çünki onların hamısı iki ilin içərisində öləcəkdi, - gənclik və illyuziyalar artıq 

ötüb keçmişdi, onlar  yenidən bir daha səhnənin mərkəzinə hərəkət etdilər. 

Lakin onlar mübarizədə tək deyildilər. Nə Tomas Hart Benton, nə də Sem 

Hyuston kimi Senatorlar öz üç kolleqalarının nüfuzunun qüllə kimi yuxarı 

qalxması hesabına heç də kiçilməmişdilər. Onların hər biri öz sağlıqlarında 

əfsanəyə çevrilmişdilər – və Missuri və Texas ştatlarının strateji sərhədini müvafiq 

qaydada tutmuşdular, onların hər biri, ölkə yavaş-yavaş parçalanmağa doğru 

hərəkət edəndə öz seçimlərini etməli idilər, bu parçalanma isə baş mübarizənin 

təbiətinə və nəticəsinə təsir göstərəcəkdi. 

1850-ci ildə bölünmənin baş verməmişdi, bunun yerinə 1861-ci ildə o, 

həyata keçmişdi, buna görə çox böyük dərəcədə Deniel Uebsterə borclu idi, o, 
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Henri Kleyin kompromissinin ölkə tərəfindən qəbul edilməsi üçün daha iri ölçüdə 

məsuliyyət daşıyırdı. Kompromissi onun dəstəkləməsinin səbəbləri, bu dəstəyin 

effekti və özünün əzab çəkməsinə səbəb olan bədbəxtliklər III fəsildə təfsilatı ilə 

verilir. 

Missuri ştatının sərhədinin açarı 1861-ci ildə Konfederasiyaya qoşulmaq 

olmayıb, onun keçmiş Senatoru Tomas Hart Bentonun xatirəsinə yaxşı dərəcədə 

borclu idi. Heç kəs Birliyin qorunub saxlanmasına Senator Bentondan çox bir töhfə 

verməmişdi. Onun səyləri və taleyi barədə IV fəsildə danışılacaqdır. 

Texas Konfederasiyaya qoşuldu, bu, qoca yaşında gəmi qəzasında həlak olan 

Senator Hyustonun mübarizəsi olmadan baş vermişdi. Onun əhvalatı V fəsildə 

danışılacaqdır. 
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III 

 
 

Deniel Uebster 

 
 

“...Massaçusets adamı kimi deyil, Amerikan kimi...” 

1850-ci il 21 yanvarının qasırğalı gecəsi, Vaşinqtonda xəstə qoca adamın 

küçəyə çıxmasına heç cür yaramırdı. Lakin fısıldayan və qıc olmuş şəkildə öskürən 

Henri Kley öz yolunu qarlı küçə ilə Deniel Uebsterin evinə tərəf saldı. Onun planı 

var idi – bu plan Birliyi xilas etmək məqsədini güdürdü, - və o, bilirdi ki, Şimalın 

ən tanınmış natiqindən və dövlət xadimindən dəstək almalıdır. O, bilirdi ki, itirmək 

üçün vaxtı yoxdur, çünki sabah günortadan sonra Prezident Teylor özünün 

Konqressə müraciətində Kaliforniyanın azad ştat kimi qəbul edilməsini xahiş 

edəcəkdir, bu isə qəzəb alovunun üzərinə yanacaq atmaq effekti olub, Birliyin 

məhv olması təhlükəsini yaradacaqdı. Niyə Prezident Nyu-Meksikonun adını 

xatırlamaqda uğursuzluğa uğradığına görə Şimaldan xahiş edirdi? Qaçqın Qul 

Qanununun qüvvəyə minməsi barədə Cənub nə dedi? Kolumbiya mahalında qul 

ticarəti, Utanın, Texasın sərhədləri necə oldu? Əhval-ruhiyyə qalxırdı, qəsdlər 

genişlənirdi, parçalanma artıq torpağın hər tərəfində idi. 

Lakin Henri Kley öz planına malik idi – bu plan milləti qoruyub saxlamaq 

üçün digər Böyük Kompromiss idi. Bir saata qədər o, Deniel Uebsterlə onun rahat 

evinin hərarətində məsələnin çıxış yolunu razılaşdı və onlar birlikdə Birliyi xilas 

etmək barədə söhbət apardılar. Amerikan tarixində az görüşlər belə məhsuldar 

olmuşdu, həm də öz nəticələrinə görə belə ironiyalı olmuşdu. 1850-ci il 

Kompromissi Henri Kleyin şöhrətinə böyük Sakitləşdirici çələngini əlavə etmişdi; 

ancaq Deniel Uebsterin dəstəyi bu işin uğuruna əminlik yaratmışdı, həm də onun 

sonrakı yarım əsr ərzində siyasi cəhətdən çarmıxa çəkilməsi və ya bundan daha çox 

müddətdə isə tarixən məhkum edilməsi ilə nəticələnmişdi. 

Henri Kleyin qış gecəsi üstünə getdiyi adam Amerikan siyasi tarixinin ən 

qeyri-adi şəxsiyyətlərindən biri idi. Deniel Uebster bu gün bizim çoxumuza Stifen 
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Vinsent Benetin əhvalatındakı şərə qarşı Ceybiz Stounun ruhu üçün döyüşən adam 

kimi tanışdır – lakin öz sağlığında o, özünün də ruhu üçün şər işlərə qarşı çoxlu 

döyüşlər aparmış və hətta bəzilərini uduzmuşdu. Uebster öz yaxın dostuna 

yazmışdı ki, o, “gücün və zəifliyin, tozun və ilahiliyin qarışığı” idi və ya 

Emersonun sözləri ilə deyilsə “kiçik ambitsiyası olan böyük adam” idi. 

Onun böyük adam olmasında heç bir səhv ola bilməzdi, - o, kiməsə 

bənzəyirdi, başqa birisi kimi danışırdı və təkid edirdi ki, o, təkdir. Bütün öz 

səhvləri və uğursuzluqları ilə Deniel Uebster, heç şübhəsiz, bizim Konqresslərin 

tarixində ən istedadlı şəxsiyyət idi; hansısa səbəblərə görə adamlara qalib gəlmək 

onun qabiliyyəti sırasına daxil deyildi – bu məsələdə o, Henri Kleylə yarışa 

bilməzdi, hökumətin fəlsəfəsini sərt tənqidə məruz qoymaq da onun qabiliyyətinə 

aid deyildi, - Kalhün onu bu məsələdə kölgədə qoyurdu; lakin onun qabiliyyətində 

kiminsə gizli hissini, Birliyi diriltmək və ali etmək xüsusiyyəti var idi, bütün 

amerikanlar bunu hiss edirdilər, lakin çox az adam bunu ifadə edə bilərdi. 

Lakin Deniel Uebster onu necə də ifadə edə bilirdi! Demək olar ki, istənilən 

hissi necə də ifadə edə bilirdi! Hətta Konqressdəki özünün ilk nitqindən – 1812-ci 

il müharibəsinə hücum etməyindən – Nümayəndələr Palatasının diqqətini cəlb 

etmişdi, heç bir təzə adam ondan əvvəl bunu edə bilməmişdi. O, öz dövrünün 

görkəmli natiqi idi - əlbəttə ki, bütün öz dövründə - Konqressdə, Massaçusetsdə 

hücum çəkən kütlənin qarşısında və Ali Məhkəmə qarşısında vəkil kimi. Sərt Baş 

hakim olan Marşalla demişdilər ki, Uebsterin Darmaus kollecinin ilk ildəki məşhur 

müdafiə nitqini nəzərdən keçirsin – “Bu, ser, dediyim kimi, kiçik kollecdir – və 

həm də onu sevən adamlar vardır”. Onun Plimut Koloniyasının (1620-ci ildə 

“Meyflauer” gəmisində Massaçusets körfəzinə gələn ingilislərin yaratdığı koloniya 

– tərcüməçi) əsasını qoyanların nəslindən olan iki yüz adamın qarşısındakı 

nitqindən sonra bir gənc Harvard alimi yazmışdı: 

“Mən həyatımda heç vaxt əvvəllər ictimai çıxışa görə belə sevinməmişdim. 

Üç ya dörd dəfə mən düşündüm ki, gicgahım qan təzyiqindən partlayacaqdır... 

Mən elə bil ki, özümdən aralı idim və hələ də həmin vəziyyətdəyəm”. Və Cənubi 
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Karolinadan olan Senator Heynə öz cavabını hazırlayanda dediyi və iyirmi il əvvəl 

parçalanma ölkəni hədələyəndə, hər bir məktəbli tərəfindən yada salınan - 

“Azadlıq və Birlik, indi və əbədi, vahid və ayrılmayan!” – sözləri milli birlik 

çağırışı idi!” 

Ən yavaş danışan, dəqiqədə çətinliklə orta hesabla yüz söz deyə bilən bir 

natiq kimi Uebster özünün orqana (divarda quraşdırılan üç klaviriautalı çox iri 

musiqi aləti – tərcüməçi) bənzəyən dərin səsinin musiqili lətafətini, öz canlı 

təxəyyülünü, opponentlərini faktların alovu ilə məhv etmək bacarığını, çıxışın 

inandırıcı və dəqiq manerası ilə birləşdirərək, həm də zahirən zərbə vuran adam 

görünüşü ilə onun nitqləri bir maqnitə çevrilirdi və kütlələri Senatın zalına çəkirdi. 

O, öz çıxışlarını böyük qayğıkeşliklə hazırlayırdı, lakin onları hazırlanmış mətn 

şəklində nadir hallarda yazırdı. Bu, necə deyərlər, elə idi ki, o, çıxışını 

cümləbəcümlə fikirləşə bilərdi, qələmdən istifadə etmədən cümlələri ağlında 

yoxlayıb düzəldirdi və sonra onu elə dəqiq fikirləşdiyi kimi də auditoriyaya 

çatdırırdı. 

Yəqin ki, onun heyrətləndirici qaydada görünməsi, sifətinə baxanların 

hamısını inandırması belə bir fikir yaradırdı ki, o, adamları idarə etmək üçün 

doğulmuşdur. Altı futdan aşağı boyu olmasına baxmayaraq, Uebsterin boy-buxunu, 

bədən quruluşu, çiyinlərinin qəribə görünməsi ona teatra xas olan, lakin heybətli 

görünüş verirdi. Lakin əsas cəhət onun qeyri-adi başı idi, müasirləri onu yadda 

qalan kimi qeyd edirdilər, Karleyl onun bütün xüsusiyyətlərini xatırlamaqla təsvir 

edir: “Aşılanmış bədən quruluşu, amorf qayaya bənzəyən sifəti, uçuruma bənzəyən 

qaşlarının altındakı qaş-qabaqlı, yalnız üfürülməyə ehtiyac duyan antrasit peçinə 

bənzəyən qara gözləri, düzgün örtülmüş mastiff (iri bədənli və həm də iri çənəsi 

olan it cinsi – tərcüməçi) ağzı”. Bir müasiri isə Uebsteri “yaşayan yalan” 

adlandırırdı, “çünki yer üzərində heç kəs onun göründüyü kimi elə böyük görünə 

bilməzdi”. 

Və Deniel Uebster göründüyü kimi elə də böyük deyildi. Qranitdəki çapıq 

onun mənəvi düşüncələrinin inkişafındakı uğursuzluq idi, çünki onun digər 

qabiliyyətləri kimi güclü deyildi. O, Birləşmiş Ştatlar Bankının prezidentinə 

göndərdiyi yazısında – elə həmin vaxt Senat Bank Xartiyasını təzələmək üçün 

açdığı debatda “mənim nökərim qəbul edilməmişdir və ya adəti üzrə 
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doyuzdurulmamışdır” sözlərindən başqa ədəbsiz olan heç nəyi görmədi. Lakin 

yaxşı münasibəti hədiyyə kimi deyil, xidmət kimi qəbul edirdi və inanırdı ki, 

həqiqətən bunu etməkdə ona borcludurlar. O, 1836-cı ildə yorulanda Senatdan 

istefaya getməyə cəhd etdi ki, vəkillik praktikası vaxtı mücərrəd itirdiklərinin 

əvəzini ödəsin, onun Massaçusetsdəki biznesmen dostları isə onun borclarını 

ödəməyə qoşuldular ki, o, öz vəzifəsində qalsın. Hətta ölüm yatağında olanda da, 

bir əfsanə bizə danışır ki, onun qapısını döydülər və bir qoca centlmen qanun 

layihələrinin iri bağlamasını otağın içinə atdı və dedi: “Belə bir vaxtda, bu evdə 

heç bir pul kasadlığı olmamalıdır”. 

Uebster bunun hamısını və daha çoxunu görmüşdü. Bunu dərk etmək çətin 

idi ki, o, bunlarda nə əxlaq baxımından, nə də başqa cəhətlərdən səhv olan bir şeyi 

görmürdü. O, çox güman ki, inanırdı ki, onun zəhməti olduqca aşağı səviyyədə 

ödənilir və onun ağlına heç vaxt gəlməmişdi ki, öz azad seçimi əsasında öz 

xidmətini və istedadını satsın, ancaq qəribəlik orasında idi ki, o, Birləşmiş Ştatların 

Senatoru kimi öz maaşının çekinə qol çəkirdi, bu pullar başqa kiməsə deyil, 

Birləşmiş Ştatlar xalqına məxsus olmalı idi. Lakin Yeni İngiltərənin biznes 

maraqlarını dəstəkləməsi heç də onun aldığı pulların nəticəsi deyildi, yalnız onun 

şəxsi inamlarına görə idi. Pul, onun xüsusi zövqlərinə həzz vermək mənasından 

başqa, ondan ötəri çox az əhəmiyyətə malik idi. O, heç vaxt var-dövlət 

toplamamışdı. O, heç vaxt borcsuz olmurdu. Və o, heç vaxt özünün borclu olmaq 

statusuna görə narahat olmurdu. Borcunu o, bəzi hallarda ödəyirdi və bunu həmişə 

özü üçün rahat olanda edirdi, lakin Cerald U. Consonun dediyi kimi, 

“bədbəxtlikdən o, bəzən borcunu saxta sikkələrlə ödəyirdi – qanuni şəkildə 

göndərməklə deyil, yalnız elə bir inama görə ki, xalq ona inanır”. 

Lakin bütün səhvləri ilə yanaşı, Deniel Uesbter öz dövrünün ən böyük natiqi, 

Amerikan Vəkillər Kolleqiyasının aparıcı üzvü, Viq partiyasının ən məşhur 

liderlərindən biri və Kalhünü dayandırmağa qadir olan bir Senator kimi qalırdı. Və 

beləliklə, Henri Kley bilirdi ki, özünün Böyük Kompromissinin xeyirinə məhz belə 

qeyri-adi istedadları siyahıya salmalıdır. Zaman və hadisələr onun düzgün qərar 

qəbul etdiyini sübut etdi. 
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Allaha-bənzər Deniel fikirli bir sakitlikdə onu dinləyəndə, Kley Birliyi bir 

yerdə saxlamaq üçün özünün axırıncı böyük cəhdini açıb göstərdi. Bu cəhdin açar 

xüsusiyyətləri sayca beş idi: 1) Kaliforniya azad (quldar olmayan) ştat kimi qəbul 

edilməlidir; 2) Nyu-Meksiko və Uta quldarlığın lehinə ya əleyhinə səs verə biləcək 

bir qanunvericiliyi olmayan ərazilər kimi təşkil olunmalıdır; beləliklə, yeni 

ərazilərdə quldarlığı qadağan etmək niyyətini güdən və qızğın müzakirə edilən 

Uilmot Provizo-sunun (Bu təklifi Deyvid Uilmot ABŞ Konqressinə təklif etmişdi 

ki, Meksika müharibəsi ərzində alınmış torpaqlarda quldarlığın genişlənməsi 

qadağan olunsun. Bu layihə 1846-cı ildə Nümayəndələr Palatasından keçsə də, 

Senatdan keçməmişdi, çünki Senatda Cənub və Şimal bərabər gücə malik idi. 

Debat quldarlıq məsələsinin siyasiləşməsində mühüm addım idi, proviso sözü isə 

“şərt” deməkdir – tərcüməçi) birbaşa ziddinə olardı; 3) Texas, Nyu-Meksikoya 

verilən bəzi ərazilərin kompensasiyası olmalı idi; 4) Kolumbiya mahalında qul 

ticarəti qadağan edilməli idi; 5) Qaçmış Qul Qanunu qüvvəyə minməli olmaqla 

daha ciddi və həyata keçən olmalıdır ki, qaçmış qullar Şimal ştatlarında tutulduqda, 

onları öz sahiblərinə qaytarmağa təminat versin. Kompromiss ekstremistlər 

tərəfindən sakitləşdirici tədbir kimi məhkum ediləcəkdi, başlıca olaraq birinci və 

dördüncü şərtlərə görə; və Şimalın abolitsionistlərinə (quldarlığı qadağan etmək 

hərəkatının iştirakçılarına – tərcüməçi) isə elə görünəcəkdi ki, Cənuba edilən 90 

faiz güzəştin əvəzində Şimala 10 faiz “çörək qırıntısı” atılır, xüsusən də ikinci və 

beşinci şərtlərə görə. Az sayda şimallılar Qaçmış Qul Qanununun istənilən 

güclənməsinə dözəcəkdilər, ən acı şəkildə nifrət etdikləri tədbir isə - indiyədək 

daha biabırçı şəkildə əməl edilməyən Qadağa idi – bu hətta Konqressdən keçmişdi. 

Massaçusetslilər öz ştatlarında Aktın şərtlərinin həyata keçirilməsini məcbur 

etməyi cinayət hesab edən bir qanunu qüvvəyə mindirmişdilər. 

Henri Kley necə ümid edə bilərdi ki, belə bir planın Massaçusetsdən olan 

Deniel Uebsterin bəyənməsinə nail olsun? O, quldarlığın qatı düşməninə və Uilmot 

Provizo-sunun müdafiəçisinə xüsusi olaraq bunları bildirməməli idimi? Məgər o, 

Oreqon debatında deməmişdimi ki, “mən bütün quldarlıq genişlənmələrinə və 

bütün yerlərdə qul təmsilçilərinin artmasına bütün zamanlarda, bütün şəraitlərdə, 
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hətta bütün məcburi tədbirlərə qarşı, böyük mənafelərin məhdudlaşdırılmasını 

bütün dəstəkləyənlərə qarşı, bütün kombinasiyalara qarşı, bütün kompromisslərə 

qarşı zidd olacağam”. 

Elə həmin həftə o, dostuna yazmışdı: “Erkən gəncliyimdən mən quldarlığı 

böyük əxlaqi və siyasi şər kimi qiymətləndirirəm... Sənin qorxmağa ehtiyacın 

yoxdur ki, mən hansısa kompromissə səs verəcəyəm və ya keçmişlə ziddiyyətli 

olan bir şey edəcəyəm”. 

Lakin Deniel Uebster qorxurdu ki, vətəndaş zorakılığı “yalnız quldarlığın 

zəncirlə bağlanmasını daha güclü edəcəkdir”. Birliyin qorunub saxlanması, onun 

ürəyi üçün quldarlığa zidd olmaqdan daha əziz idi. 

Və beləliklə, həmin taleyüklü yanvar gecəsi Deniel Uebster Henri Kleyə 

etibarlı qaydada dəstək vəd etdi və özü barəsindəki böhranın ixtiraçısı oldu. İlk 

dəfə o, 1950-ci il ayrılmasının mümkünlüyünə gülən tənqidçilərin və tarixçilərin 

baxışlarına şərik idi. Lakin o, Cənub liderləri ilə danışdıqca və “ölkənin şəraitini” 

müşahidə etdikcə “mən düşünürəm ki, həll olunmayan ziddiyyətlərin 

mövcudluğunun davam etməsi hökmən Vətəndaş müharibəsi olmalıdır” deyirdi. O, 

öz oğluna yazırdı ki, “Mən zəhmət və qayğı ilə gücümü tamamilə itirməyə 

yaxınam. Mən indiki fövqəladə vəziyyəti necə qarşılamağı və indi bərabər ölçüdə 

qəzəblənən Şimalın və Cənubun səfehlərini hansı silahlarla dağıtmağı bilmirəm... 

Mən kasıb ruhlara və kiçik igidliyə malikəm”. 

1850-ci ildə iki qrup Amerika Birləşmiş Ştatlarını dağıtmaqla hədələdi. Yeni 

İngiltərədə Qarrison açıq şəkildə bəyan etdi ki, “mən abolitsionistəm və ona görə 

də Birliyin buraxılmasının tərəfdarıyam”. Və Şimal abolitsionistlərinin mitinqində 

elan etdi ki, “Konstitusiya ölümlə sazişdir (o, Bibliyadakı Allahla saziş barədə 

işlənən sözdən istifadə edirdi – tərcüməçi) və cəhənnəmlə razılaşmaqdır”. Cənubda 

isə 1850-ci ilin fevralında Kalhün dostuna yazırdı ki, “bizim üçün qalan yeganə 

alternativ Birliyin parçalanmasıdır”. Və Senata yazdığı axırıncı müraciətdə, bu 

mətn, onun əvəzinə 4 martda oxunmuşdu, ölümündən bir neçə həftə əvvəl özünü o 

qədər zəif hiss etdiyinə görə o, bu vaxt oturmuşdu, bəyan etdi ki, “Cənub 

quldarlığın ləğv edilməsi ilə ayrılma arasında seçim etməyə məcbur ediləcəkdir”. 
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Cənublularla əvvəlki razılıq, hansı ki, Kalhün tərəfindən təhqiq edilmişdi, 

iyunda Neşvilldə tam miqyasdakı razılığın olacağını təsdiq edirdi və buna görə də 

həmin qorxulu ildə ayrılma ideyası populyarlıq qazanmalı idi. 

Ayrılma üçün vaxt yetişmişdi və az sayda adam birlik barədə danışmağa 

hazırlaşmışdı. Hətta Corciyadan olan Aleksandr Stivens Birliyi qoruyub saxlamağa 

qayğı göstərərək, Cənubdakı dostuna yazırdı ki, kim onun baxışına rəğbətlə 

yanaşırsa “Cənub üzvləri arasında Birliyin parçalanması hissi... daha çox ümumi 

bir hissə çevrilir. Onun barəsində adamlar necə ciddi danışmağa başlayacaqlar ki, 

on iki ay əvvəl bu barədə fikirləşməyi belə çətinliklə özlərinə rəva bilirdilər... Bu 

respublikanın parçalanmasını indi mən zəruri hesab edirəm”. Uebsterin çıxışından 

əvvəlki həlledici ayda altı Cənub ştatı, onların hər biri on il sonra Birlikdən 

ayrıldılar, Neşvill Qurultayındakı məqsədləri bəyəndi və nümayəndələrini təyin 

etdi. Horatsi Qriiley 23 fevralda yazırdı: 

“Konqressin altmış üzvü vardır ki, onlar bu gün arzu edirlər və Birliyin 

parçalanması ideyasının effekti üçün qəsd düzəldirlər. Biz heç də şübhə etmirik ki, 

qul ştatlarının ayrılması, onun müəlliflərinin aparıcı niyyəti olmaqla Neşvill 

Qurultayı tərəfindən müstəqil konfederasiyanın yaradılması ilə müdafiə 

ediləcəkdir”. 1850-ci ilin ilkin aylarında millətin təhlükəli vəziyyəti belə idi. 

Fevral ayının sonundan Massaçusetsdən olan Senator öz xətti barədə qərara 

gəldi. Deniel Uebster qərara aldı ki, yalnız Kley Kompromissi parçalanmanın və 

vətəndaş müharibəsinin qarşısını ala bilər; o, dostuna yazırdı ki, planlaşdırır ki, 

“həqiqəti deyən şərəfli çıxış və Birlik çıxışı etsin və təmiz vicdanını 

yüngülləşdirsin”. Öz qeydlərini hazırlamaq işinə girişərkən o, öz müraciətinin 

əmələ gətirəcəyi hücumlar barədə çox sayda xəbərdarlıqlar aldı. Seçiciləri və 

Massaçusets qəzetləri onun möhkəm qaydada anti-quldarlıq hisslərini 

dalğalandırmayacağını xəbər verirdilər və çoxları ona təlqin edirdilər ki, Cənuba 

qarşı indiyə qədər olan kobud tonundan istifadə etsin. Lakin Massaçusetsdən olan 

Senator öz qərarını vermişdi və dostlarına martın 6-da deyirdi ki, “mənim skifimi 

sahildən təkcə atın”. O, bir neçə il əvvəl Senata çağırışında səslənən inamına 

müvafiq olaraq hərəkət edəcəkdi: 
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“Rəyin ziddiyyətliliyi çox hallarda üzürlü şəraitlərdən qalxır. Lakin bir növ 

ziddiyyət vardır ki, bu cinayətdir; adamın məsləki ilə onun səsverməsi arasındakı, 

vicdanı ilə davranışı arasındakı ziddiyyətdir. Heç kəsi bu növ ziddiyyətə görə nə 

vaxtsa ittiham etməyəcəkdir”. 

Və bu vəziyyət 1850-ci ilin 7 martında yarandı, tarixin bir günü Senat 

zalında edilən çıxışın başlığına çevrildi. Heç kəs həmin gün və hətta 1851-ci ildə 

Uebsterin öz müraciətinə verdiyi rəsmi başlığı dəyişə bilmədi, çünki İstiqlaliyyət 

Günü İyulun Dördü tək tanınan kimi, bu çıxış da “Martın Yeddisinə” çevrildi. 

Sonrakı ayların yuxusuzluğundan sonra o, qərara gəldi ki, əgər onun 

sağlamlığı icazə versə, bu, onun axırıncı böyük cəhdi olmalıdır. Uebster çıxış 

etmək üçün arsen oksidi və digər həblərlə özünü möhkəmləndirirdi və səhər 

vaxtlarını öz qeydlərini cilalamağa həsr edirdi. Silahlı serjant şən qaydada onun 

yolunu kəsib dedi ki, Senat öz iclasına başlamamışdan iki saat əvvəl zal, 

qalereyalar, zalın qabağı, hətta Kapitolinin dəhlizləri Deniel Uebsteri dinləmək 

üçün millətin bütün hissələrindən bir neçə gün ərzində səfər etməklə gələn 

adamlarla doludur. Əcnəbi diplomatların çoxu və Nümayəndələr Palatasının 

üzvlərinin əksəriyyəti daimi otaqda rəqabət aparanların arasında idilər. Senatın 

iclası başlayanda üzvlər müşahidəçilərin və müvəqqəti skamyaların arasından 

keçərək, öz yerlərini tuta bildilər. Onların hər birini stolun üstündəki ictimai 

sənədlər topası görünməz edirdi. Senatorların çoxu öz yerlərini xanımlara  

verirdilər və cərgə aralarında dayanıb Uebster tərəfindən açılacaq partlayışı 

gözləyirdilər. 

Vitse-Prezident çəkici ilə sessiyanın açıldığını bildirəndə Viskonsindən olan 

senator Uoker bir gün əvvəl etdiyi çıxışı bitirmək üçün söz istədi, sədrə dedi ki, 

“bu geniş auditoriya məni dinləmək üçün gəlməyib və bir adam vardır ki, o, 

məclisi auditoriyaya çevirə bilir. Onlar onu dinləməyi gözləyirlər və hiss edirəm ki, 

mənim borcum belədir və bu, mənə xoş gəlir ki, çıxış imkanını Massaçusetsdən 

olan Senatora verim”. 

Deniel Uebster aramla ayağa qalxanda, camaat sakitləşdi; onun qeyri-adi 

fiziki görünüşünün təəssürat yaradan bütün cəhətləri – böyük, qara, fikrə dalmış 
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gözləri, tuncdan tökülmüşə bənzəyən gözəl bədən quruluşu, sehrli qaydada 

qübbələnən alnı – otuz ildən çox müddətdə olduğu kimi eyni qorxu ilə zala ağalıq 

edirdi. Özünün bürünc düymələri olan tanış mavi frakında, bizon dərisindən olan 

jiletdə və şalvarda idi, o, qəsdən bir qədər fasilə verdi, elə bil ki, bu zalda yığılmış 

ən böyük Senatorların məclisinə - Kley, Benton, Hyuston, Cefferson Deyvis, Heyl, 

Bell, Kass, Çeyz, Stiven A. Duqlas və digərlərinə bir anlığa baxdı. Ancaq bir sifət 

yox idi – o, yadlaşmış Con K.Kalhün idi. 

Bütün gözlər çıxış edənə dikilmişdi. Öz oğlundan başqa heç bir müşahidəçi 

bilmirdi ki, o, nə deyəcəkdir. Qəzet müxbiri yazırdı: “Mən əvvəllər heç vaxt 

təsadüfən burada keçirdiyim dərin hissə məruz qalmamışdım və ya natiqin 

səsindəki daha fərqli əks-sədanı tutmaq üçün daha çox hərtərəfli həyəcan 

keçirməmişdim”. 

Emersonun onu bir dəfə təsvir etdiyi kimi, özünün cəzbedici ilhamlanması 

anlarında Uebster həqiqətən də “dodaqlarına mərmi doldurulmuş böyük top” idi. 

Axırıncı dəfə valehedici natiqlik qabiliyyətini cəmləyərək, o, özünün ərazilərdə 

quldarlığa qarşı olan əvvəlki mövqeyini tərk etdi, Qaçmış Qul Qanununa 

münasibətdə də öz seçicilərinin nifrət mövqeyini tərk etmişdi. Tarixdəki öz yerini 

və öz həmvətənlərinin ürəklərini tərk etmişdi və iyirmi il ərzində ondan qaçan bir 

məqsədi – Prezidentlik üçün olan son şansını da tərk etmişdi. Deniel Uebster 

Birliyə görə risk etməkdənsə, öz karyerası və öz nüfuzu ilə risk etməyə üstünlük 

vermişdi. O, çıxışına belə başladı: “Mister Prezident (Senata sədrlik edənə 

müraciət qaydasında – tərcüməçi), mən bu gün Massaçusets əhli kimi deyil, Şimal 

adamı kimi deyil, Amerikan kimi və Birləşmiş Ştatlar Senatının üzvü kimi çıxış 

etmək istəyirəm... Mən bu gün Birliyin qorunub saxlanması üçün danışıram. Öz 

səbəbimə görə məni dinləyin”. 

O, danışırdı, lakin qısa müddət idi ki, danışırdı, bu vaxt qara plaşına 

bürünmüş arıq Kalhün başını əyən kimi göründü, öz yerinə oturmaqda ona 

nümayişkaranə surətdə kömək edirdilər. O, titrəyə-titrəyə öz yerinə oturdu. Azacıq 

hərəkət etməyə qadir olduğundan, çıxış edən onu sezmirdi. Xəstəlik Cənubi 

Karolinadan olan Senatorun iştirakının qarşısını almışdı, sözlərini deyən Uebsterin 

bir neçə peşimançılıq ifadələrindən sonra, Kalhün kürsünün qollarından yapışaraq 
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mübarizə aparıb aydın və kabus səsi ilə iftixarla elan etdi ki, “Cənubi Karolinadan 

olan Senator öz yerindədir”. Uebster tutuldu və gözlərindəki yaşla Kalhünə tərəf 

əyildi, axırıncı taqətdən düşmüş və zəifləmiş şəkildə kürsüyə batan kimi göründü, 

Massaçusets natiqinə sfinksə bənzər bir ifadə ilə baxdı, bu, onun bəyənib ya 

bəyənmədiyini adi bir işarə ilə də hiss etdirmirdi. 

Üç saat on bir dəqiqəlik çıxışında yalnız öz geniş qeydlərinə hərdən baxıb 

Deniel Uebster Birliyin səbəbini müdafiə edirdi. Hər iki tərəfdən olan kədərlə 

əlaqədar o, vətənpərvərlik adı naminə barışmağı və bir-birini başa düşməyi xahiş 

edirdi. Senatın başlıca qayğısı, o, təkid edirdi ki, nə quldarlığı irəli aparmaq, nə də 

onu qadağan etmək deyildir, yalnız Amerika Birləşmiş Ştatlarını qoruyub 

saxlamaqdır. Məntiq və ustalıqla irəlini görmək qaydasında danışmaqla o, “dinc 

şəkildə ayrılma” ideyasına sərt hücumlar edirdi: 

“Ser, sizin və mənim gözlərimə heç vaxt həmin möcüzəni görmək nəsib 

olmayacaqdır. Bu geniş ölkənin parçalanması konvulsiyasız mümkün 

olmayacaqdır! Kim o qədər səfehdir ki, belə bir şeyi görməyi gözləsin?... 

Ayrılmanın mümkünlüyü və ya faydalılığı barədə danışmaq əvəzinə, cəhalətin belə 

macəralarında məskunlaşmaq əvəzinə... Qoy biz azadlığın və birliyin təzə 

havasından həzz alaq... Qoy biz öz nəslimizi layiq olduğu qızıl zəncirin güclü və 

aydın həlqələrindən biri edək. Mən bir sevən adam kimi inanıram ki, bu 

Konstitusiya üçün bütün ştatların xalqlarının birləşib mübarizə aparması illər 

ərzində hökmən gələcəkdir”. 

Heç bir alqış səslənmədi. Hay-küy və təəccüblü pıçıldaşma var idi, lakin 

alqış yox idi. Reportyor teleqraf idarəsinə cumdu. “Mister Uebster öz üzərinə 

böyük məsuliyyət götürdü” sözlərini öz qəzetinə göndərdi və o, uğur qazansa və 

uğursuzluğa düçar olsa, onun mərdliklə özünü irəli verməsi ən azı ona bütün 

ölkənin hörmətini qazandıracaqdır. 

Deniel Uebster məqsədinə çatdı. Onun çıxışının Şimalda çoxları tərəfindən 

təkzib olunmasına baxmayaraq, fakt orasında idi ki, belə döyüşən seçiciləri təmsil 

edən adam birlik və vətənpərvərliyi başa düşmək naminə çağırış edirdi, bu isə 

Vaşinqtonda və bütün Cənubda Cənubun hüquqlarının bona fide (vicdanla – latın 
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dilində, tərcüməçi) sığortalanması kimi qəbul ediləcəkdi. Kalhünün özünün 

barışmazlığının əksinə onun Çarlstondakı “Mercuri” qəzeti Uebsterin müraciətini 

“dildə nəcib, tonunda alicənab və barışıqlıq” kimi tərifləyirdi. “Mister Kalhünün 

aydın və qüdrətli izahatı, əgər mister Uebsterin ustalıqla oynadığı roldan az sonra 

gəlməsəydi, müəyyən həlledici effektə malik olardı”. Və Nyu-Orleanın “Picayune” 

qəzeti Uebsteri özlüyündə ədalətli hesab etdiyi sülh və ölkə üçün, təhlükəsizlikdən 

ötəri isə zəruri olmağa inandığı bir şeyi etmək üçün göstərdiyi mənəvi mərdliyə 

görə təbrik etdi. 

Və beləliklə, tez parçalanma və qan tökmə təhlükəsi ötüb keçdi. Senator 

Uintropun qeyd etdiyi kimi, Uebsterin çıxışı “Cənubu tərksilah etdi, sakitləşdirdi 

(və) Neşvill qurultayını xoruz damına soxdu”. “Journal of Commerce” qəzeti 

sonrakı aylarda qeyd etməyi lazım bildi ki, “Uebster bütün ölkədə hansısa bir 

başqa adamın gördüyündən daha çox iş görmüşdür və öz şəxsi populyarlığını 

böyük riskə qoymuşdur ki, 1850-ci ildə Konstitusiyanın və Birliyin dayaqlarını 

uçurmaqla hədələyən seksionalizm axınını dayandırsın və geri döndərsin”. 

Bəzi tarixçilər – xüsusən, on doqquzuncu əsrin sonrakı yarısında yazanlar 

abolitsionist düşmənlərinin, Uebsterin mənəvi qazancları barədə tələffüz 

etdiklərinin təsiri altında idilər və Allan Nevins, Henri Still Kommager, Cerald 

Conson və digərləri ilə razılaşmırdılar, axı axırıncılar Yeddi Mart çıxışını “yüksək 

dövlət xadiminə xas olan kimi,... Uebsterin millətə axırıncı böyük xidməti kimi” 

tərifləmişdilər. Çoxları parçalanmanın belə kompromisslər olmadan 1850-ci ildə 

baş tutmasını danırdılar; və digərləri kompromissin nəyə nail olduğuna məhəl 

qoymadan, sonrakı hadisələrin parçalanmanın labüd olduğunu sübut etdiyi 

barədəki fikri dəstəkləyirdilər. Lakin indiyədək digərləri təkid edirlər ki, 

müharibənin on il təxirə salınması Şimalla Cənub arasındakı nəticəni daraltdı və 

uzun müddətli davam etmə Birliyi qoruyub saxlamağa kömək etdi. Uebsterin 

çıxışındakı barışıq ruhu Şimala düzgün bir hiss verdi ki, bu da Cənubla yaxşı 

münasibətin hər bir cəhdini etməyə imkan verdi və Birliyin müdafiəçilərini, 

bununla da on il sonra həmin kompromisslərə qarşı onların hiss etdikləri kimi, 

Cənubluların zorakılıqlarına qarşı daha möhkəm birləşdirdi. Hətta Şimalın hərbi 
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nöqteyi-nəzərindən döyüşün on il təxirə salınması Şimal ştatlarını öz əhalisinin 

sayında, səsvermə gücündə, istehsalda və dəmir yollarında aparıcılığını nəhəng 

qaydada yüksəltməyə qadir etdi. 

Heç şübhəsiz bunu Uebsteri dəstəkləyənlərin çoxu başa düşürdü, - bura 

Massaçusetsin biznes və professional adamları daxil idi, onlar Yeddi Mart nitqinin 

yüz minlərlə nüsxəsinin bütün ölkədə paylanmasına kömək etdilər. Deniel 

Uebsterin köməyi ilə onlar anladılar ki, o, Massaçusets əhalisi8nə ünvanlanmış və 

çap olunmuş nüsxələrə bu sözləri həsr etdi: “Zərurət məni çox şeylər barədə 

olandan daha çox həqiqət barədə danışmağa məcbur etdi... Mən həqiqətən də sizə 

xoş olmağı sevirəm; lakin sizin mənə necə münasibət göstərməyinizdən asılı 

olmayaraq, mən sizi xilas etməyə üstünlük verirəm”. 

Lakin bunu Abolitsionistlər və 1850-ci ilin Azad Torpaqçıları (Azad Torpaq 

partiyasının üzvləri. 1848-1854-cü illərdə mövcud olan bu partiya Vətəndaş 

müharibəsindən əvvəlki dövrdə Birləşmiş Ştatlar tarixində kiçik partiya olsa da, 

siyasi nüfuza malik idi, Qərb ərazilərində quldarlığın genişlənməsinin əleyhinə idi. 

Respublikaçı Deyvis Uilmot 1846-cı ildə məşhur Uilmot Provizo qanun layihəsini 

Konqressə təqdim etmişdi. Uilmot konsepsiyası Azad Torpaq partiyası üçün 

birbaşa ideoloji cəhətdən öndə gedən sənəd olmuşdu. Azad Torpaq partiyasının 

şüarı “Azad torpaq, azad nitq, azad əmək və azad adam” idi. Bu şüar kiçik 

fermerləri, borcluları, kənd tacirlərini, ev sahiblərini və fabrik işçilərini özünə cəlb 

edirdi – tərcüməçi) başa düşmədilər. Az sayda siyasətçi belə istedadlı seçicilər 

tərəfindən söyülmək ləyaqətinə malik oldular. Möhtərəm Teodor Parker (keşiş – 

tərcüməçi) bölünmənin təhlükəsinə laqeyd olmaqla, qaçmış qullara öz zirzəmisində 

sığınacaq verməsilə öyünürdü və öz moizələrini mürəkkəbə batırılan qılıncla 

yazırdı və onun stolunun üstündə “patronla doldurulmuş və müdafiə üçün artıq 

hazır olan tapança” dururdu. O, Uebsteri öz moizəçi kafedrasından rəhmsiz 

qaydada məhkum edirdi və öz hücumlarını hətta Uebsterin vəfatından sonra da 

davam etdirirdi. O, qışqırdı ki, “heç bir canlı adam millətin vicdanı ilə dava salmaq 

üçün onun qədər belə çox şey etməmişdir... Mən, Amerikan tarixində Yeni 

İngiltərənin oğlunun etdiyinə bənzər başqa bir işi bilmirəm. Bunu yalnız Benedikt 
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Arnoldun (İstiqlaliyyət müharibəsi vaxtı xəyanət edib, ingilislərə satılan və ifşa 

edilən general – tərcüməçi) hərəkəti ilə müqayisə edə bilərəm. Horatsi Menn 

deyirdi ki, “Uebster düşən ulduzdur. Göydən enən Lutsiferdir” (Yerə düşən mələk, 

şeytan – tərcüməçi). Lonqfello (Henri Uodsuart Lonqfello (1807-1882-ci illər) – 

görkəmli amerikan şairi idi, müharibə, quldarlıq, milli düşmənçilik və istismar 

əleyhinə çıxış edirdi – tərcüməçi) dünyadan soruşurdu ki, “Bu mümkündürmü? Bu, 

illərlə əvvəl Heyndə dağları fırladan titandırmı?” Və Emerson bəyan edirdi ki, 

insanın damarlarında axan qanın hər bir damlası aşağı tərəfə baxan gözlərə 

malikdir... Uebsterin əxlaqi qabiliyyətinin yoxluğu ölkəni pozur”. Uilyam Kallen 

Brianta görə Uebster “əvvəllər müdafiə etdiyi səbəbdən qaçan adam” idi və çirkli 

motivin kəsilib atılması, onu şəraitə görə qaçmağa məcbur etmişdi. Və Ceyms 

Rassel Louellə görə o, “mənim nə vaxtsa haqqında eşitdiyim əclaf və səfeh olan 

xəyanətkar bir adam” idi. 

Onun çıxıb getməsindən sonra Senatda yüksələn Çarlz Samner Uebsterin 

adını “dönüklüyün qara siyahısına” daxil etmişdi. Parlaq “vicdanlı” Senator 

Uilyam H. Syuard Uebsteri “azadlıq səbəbinə görə satqın” adlandırmışdı. Feyneyil 

Hollda keçirilən kütləvi mitinq, onun çıxışını “müdrik dövlət xadiminə və yaxşı 

adama yaramayan” kimi məhkum etmişdi və belə yekun vurmuşdu ki, 

“Konstitusiya ilə və ya konstitusiyasız, qanuni və ya qanunsuz olsa belə 

Massaçusets ştatından qaçmış qulun tutulub geri qaytarılmasına biz icazə 

vermərik”. Massaçusets Qanunvericiliyinin Yeddi Mart çıxışının ruhuna 

bütünlüklə zidd olan qətnamələri sonralar qüvvəyə mindi, onun üzvlərindən biri 

Uebsteri “Massaçusetsin satqın oğlu, Senatda onu təhrif edən” adlandırmışdı; 

digəri isə bəyan etmişdi ki, “Deniel Uebster o vaxt xoşbəxt adam olardı ki, onu 

Allah öz rəhmi ilə qorusaydı, onun həyatını kifayət qədər uzatsaydı, bu ona kifayət 

edərdi ki, öz hərəkətlərinə görə tövbə etsin və adının üstündəki ləkə silinsin”. 

Bostonun “Courier” qəzeti elan etmişdi ki, Konqressin “mister Uebsterə 

oxşayan hansısa Şimallı Viq üzvünü tapmaq qeyri-mümkündür”; və onun köhnə 

müdafiəçisi “Atlas” qəzeti bəyan edirdi ki, “onun hissləri bizim hisslər deyildir”, 

“biz cəsarət edib deyə bilmərik ki, bu Yeni İngiltərənin Viqlərinin hissidir”. Nyu- 
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Yorkun “Tribune” qəzeti hesab edirdi ki, bu, “hadisəyə bərabər olan və onun 

müəllifinə layiq olan deyildi”; Nyu-Yorkun “Evening Post” qəzeti belə terminlərdə 

danışırdı ki, “satqınlar geri çəkilsinlər,... bu adam əvvəllər müdafiə etdiklərini tərk 

etdi”; və “Abolitsionist Press” bunu “Deniel Uebsterin qıp-qırmızı biabırçılığı... 

təsvir oluna bilinməyən alçaq və əxlaqsız çıxış” adlandırırdı. 

Edmund Kvinsi acı şəkildə “şirin spaniyelə (it cinsi – tərcüməçi) çevrilməsi 

ilə quyruğunu bulamağı, ağalarının ona atacağı çirkli puddinq hesabına onların 

əlini yalaması” kimi ifadə edilə bilməyən bir mənanı verirdi. Və nəticədə Deniel 

Uebster bizim torpağın ədəbiyyatında həmişəlik alçaldıldı və adətən nəcib olan 

Con Qrinliif Uittier özünün ölməz poeması olan “İçabod”da bunu kəsilmiş sözlərlə 

belə təsvir edir. 

Beləcə düşmüş! Beləcə itirilmiş, işıq çəkildi 

Bu işığı bir dəfə o, daşımışdı! 

Onun çal saçlarını şərəf tərk etmişdi 

Həmişəlik! 

Sevdiyimiz və şərəfləndirdiyimiz hər şeydən 

Gücü xilas edən şıltaqlıq qaldı; 

Düşmüş mələyin fikir iftixarı 

Hələ də zəncirlərdə möhkəmdir. 

Onda təzim ... keçmiş günlərə 

Bircə onun ölməz şərəfinə; 

Geriyə get, dəyiş baxışını da, 

Və gizlət bu biabırçılığı! 

İllərlə sonra Uittier şeirdəki sətiri dəyişib öz qələmi ilə bu acı sözləri yazdı: 

“Mənim həyatımın ən kədərli anlarından birində”. Dövrün lovğa, nifrət edilən 

nəhəngi olan Deniel Uebster siyasi inciklikdən yuxarıda dayanaraq, özünə inanırdı. 

Ancaq Uittierin hücumu onun üçün xüsusilə acı idi. Bəzən o, özünə hücum 

edənlərə çiyinlərini çəkməklə cavab vermək istəyirdi, bəyan edirdi ki, özünə yarlıq 

vurulmasını və təhqir edilməsini əsasən abolitsionistlərdən və intellektuallardan 

gözləyir, çünki onlar onu əvvəllər söymüşdülər, necə ki, Corc Vaşinqtonu və 
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digərlərini də ondan əvvəl söymüşdülər. Tezliklə cavab verməyi tələb edənlərə o, 

qoca keşişin başına gələn əhvalatı müqayisəli qaydada danışırdı. Həmin keşiş öz 

dostlarına demişdi ki, “mən həmişə belə qayda qoymuşam ki, qar kəsməyənə qədər 

cığırı heç vaxt təmizləməyim”. 

Lakin o, Yeni İngiltərə Viqlərindən sadə birinin onun müdafiəsinə qalxanda 

uğursuzluğa uğramasından kədərlənmişdi və qeyd edirdi ki, o, “elə bir ziddiyyətə 

cəlb olunmuşdur ki, nə ondan lider olmuş, nə də bilavasitə dostlarım arasında 

ardıcılım olmuşdur... Mən burada dayanmaqdan yorulmuşam, Massaçusetsdən olan 

demək olar ki, tək adamam ki, ölkə üçün mahiyyətcə mütləq qaydada yaxşı olan 

praktiki tədbirlər barədə mübarizə aparıram... Beş ay ərzində kolleqalarımdan heç 

kəs mənim hisslərimlə azacıq üst-üstə düşən bir şey nümayiş etdirmədi... martın 7- 

dən sonra bir saat belə yox idi ki, onda həyəcanın ağırlığını dağıdan bir şey hiss 

edim. Mən heç bir səhər yeməyinə və ya nahara laqeyd və asan fikirlə 

oturmurdum”. 

Lakin quldarlığa qarşı davam edən müxalifliyin obyektiv və sakitləşdirici 

qaydada dostlarına izah etmək yolunu axtararkən, o, buna baxmayaraq təkid edirdi 

ki, “axıra qədər çıxışımın prinsipləri üzərində dayanıram... Əgər lazım olsa mən 

Yeni İngiltərədəki hər bir kəndə ayaq döyəcəyəm... Adamların ağlında təlatüm 

yaranacağını mən görə bilmərəm, lakin borc barədəki öz məsləklərim müəyyən 

edilmişdir və möhkəmdir; lakin öz məsləkim ardınca büdrəmədən getməkdə davam 

edəcəyəm... Çox sevincli zamanlarda yelpiyə çevrilmək və ziddiyyətli alovla 

qidalanmaq, onlara tabe olmaqdan çox-çox asandır; təhlükədə mülayimlik 

məsləhətini verənlər, öz partiyası qarşısında borcunu uğursuzluğa düçar edənlər 

kimi qiymətləndirilir”. 

Və sonrakı ili, onun yetmiş yaşının əksinə Uebster öz mövqelərini müdafiə 

etmək üçün geniş çıxış turuna yollandı: “Əgər Vətəndaş müharibəsi nəticə kimi 

min şansdan biri olacaqdırsa, mən hələ də hiss edəcəyəm ki, istənilən ağıllı 

məmnunluğun əksinə mininci şans qorunacaqdır”. Onun, həmçinin Kleyin, 

Duqlasın və digərlərinin kompromissin xeyrinə cəhdləri bütünlüklə uğurlu idi. O, 
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sarkastik qaydada qeyd edirdi ki, onun kolleqalarından çoxu bu vaxt deyəcəkdir: 

“Onlar daim belə hesab edirdilər ki, axıra qədər Birliyin tərəfində dayandılar”. 

Lakin Deniel Uebster öz ümidlərinin puç olmasına məhkum idi, açıq dəstək 

belə onu Prezidentliyi yenidən axtarmağa da bütünlüklə qadir edə bilməzdi. Onun 

çıxışına görə perspektivlər elə dağılmışdı ki, mövqeyinin qayıtması Yeni 

İngiltərədəki və Şimaldakı böyük seçici kütlələrini qənaətləndirə bilməzdi. O, uzun 

müddət arzuladığı Prezidentliyə namizəd göstərilməsini əldə edə bilməzdi, həm də 

onun müdafiə etdikləri digər cəhətləri də mümkün edə bilməzdi, bunu təkcə 

müasiri olan tənqidçiləri ifadə etmirdilər. On doqquzuncu əsrin bir çox tarixçiləri 

dəfələrlə demişdilər ki, Yeddi Mart çıxışında real məqsəd Prezidentlik üçün 

Cənubun dəstəyini almaqdan ötəri təklif edilən qiymət idi. 

Çıxışın bu “dərin eqoizm”i təmsil etdiyinə Emerson əmin idi, lakin bu səbəb 

Deniel Uebsterin motivasiyalarına heç cür daxil ola bilməzdi. Professor Nevins 

qeyd edirdi ki, “o, Prezidentlik üçün hansı qiyməti təklif etmişdisə, öz kəlmələrini 

qaydaya salmalı idi və Nyu-Meksiko və qaçmış qullar barədə isə adamı qəfildən 

yaxalayan sözləri əlavə etməli idi. Prezidentliyi əldə etməyə çalışan hər bir adamın 

birinci ehtiyatlılığı öz vəziyyətinə və bölməsinə əmin olmaqdır; və Uebster bilirdi 

ki, onun çıxışı Mansfild dağından Monamoy İşığına qədər sıçrayan ictimai ittiham 

əks-sədası yaradacaqdır. Buna baxmayaraq, Uebster siyasi cəhətdən kifayət qədər 

düşünən adam idi, bilsin ki, onunku kimi, partiyanın bölünməsi siyasi cəhətdən əks 

olan şəxsiyyətlər tərəfindən başqa tərəfə döndəriləcəkdir və risksiz neytral fərdlərə, 

bu günün razılaşan qaydada tətbiq etdiyi prinsiplərə doğru hərəkət edəcəkdir. Və 

1852-ci ildə Viq qurultayı məhz bu xəttlə getdi. Kompromisspərəst gizli səsvermə 

əlli iki səs üçün Uebsterlə prezident Filmor arasında bölündü, qurultay populyar 

general olan Uinfild Skotta tərəf döndü. Heç bir Şimal Viqi Uebsteri dəstəkləmədi. 

Və Boston Viqləri partiya platforması üstündə mübahisə edəndə Kley 

Kompromissi etimad qazandı, bu barədə onlar demişdilər: “Deniel Uebster Henri 

Kley və digər dərin düşüncəli dövlət xadimləri ilə razılaşmaqla, Kompromissin 

müəllifi idi”, Bunu Ohayodan olan Senator Koruinə demişdilər, o, isə bunu 
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Istehzalı şəkildə şərh etdi:  “Və mən Moiseylə razılaşmaqla və əlavə köməkdən 

istifadə etməklə On Ehkamı yazmışam” ( Allah tərəfindən peyğəmbər Moisseyə 

göndərilən On qanun (Vəsiyyət) nəzərdə tutulur-tərcüməçi). 

Beləliklə, Deniel Uebster öz çıxışı ilə nə öz siyasi populyarlığını 

yaxşılaşdırmaq məqsədi güdmədiyi, nə də Birliyə haqq qazandırmaq üçün öz 

ambitsiyalarını oyatmağa can atmadığı halda, 1852-ci ildə ümidləri puça çıxmış və 

ruhdan düşmüş şəkildə öldü, onun gözləri, yataq otağının pəncərəsindən görünən 

bir yerdə lövbər salmış yelkənli qayığın dor ağacında yellənən bayrağa dikilmişdi. 

Lap ömrünün axırınadək o, xarakter etibarilə düz idi, ölüm yatağında xahiş etmişdi 

ki, “arvadım, uşaqlarım, həkim, mən özüm bir səbəbə görə əminəm ki, mən Deniel 

Uebsterə layiq olmayan heç nəyi deməmişəm”. Və sona qədər o, Birliyə 

münasibətdə düz olmuşdu və onun ən böyük hərəkəti mərd prinsipindən irəli 

gəlmişdi; bunun üçün Senata axırıncı sözlərində Uebster məhz öz epitafiyasını 

yazmışdı: 

“Mən Birlik üstündə dayandım... onun gətirəcəyi şəxsi nəticələrə qətiyyən 

məhəl qoymadım. Şəxsi nəticələr buna bənzər böhranda böyük ölkənin üzərinə 

düşəcək xeyir və şərlə müqayisədə nədir ki?... Qoy onların istədikləri nəticələr 

olsun, mən buna əhəmiyyət vermirəm. Heç kəs, əgər o, azadlıqları və öz ölkəsinin 

Konstitusiyasını müdafiə edəndə yıxılmışdırsa, heç kəs bu qədər çox əzab çəkə və 

bu qədər tez yıxıla bilməz”. 

 
IV 

 
 

Tomas Hart Benton 

 
 

“Mən köpük populyarlığına nifrət edirəm” 

 

“Mister prezident, ser...”. Qıvrım qara saçlı Senator 1850-ci ildə az qala 

boş olan zalda danışırdı. Çıxış edənlə sözləşmiş əsəbi Senator salona daxil olanda, 

burada qalanlar onun gərilmiş iri əzələlərini və çiyinlərinin qalxdığını gördü və
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onun soyuqqanlı cingiltili səslə, çətinliklə dediyi, qədim romalılara məxsus iri 

başından çıxan və zəhərli mizrağa bənzəyən “ser” sözünü eşitdilər. 

“Mister Prezident, ser... Mən heç vaxt sözləşməmişəm, ser. Lakin bəzən mən 

döyüşürəm, ser; və mən döyüşəndə, ser, adətən arxasınca matəm gəlir, ser”. 

Heç kəs bunu Missuridən olan yaşlı Senator Tomas Hart Bentonun əbəs 

lovğalığı kimi qiymətləndirmədi. Həqiqətdə isə o, Sent-Luisin erkən vaxtlarından 

indiyədək heç kəsi öldürməmişdi, həmin vaxt Birləşmiş Ştatların mahal prokuroru 

bədbəxtlikdən kobud missurili ilə duelə çıxmışdı (doqquz addımlıqda!). Lakin 

bütün Senat bilirdi ki, Tomas Hart Benton sərt və vuruşmağa atılan adamdır və 

Senatın zalına – artıq tapança ilə deyil, beyni deşən sarkazmla, söyüşlə çıxırdı, 

buna baxmayaraq, natiqliyə və sərt qızışdırılan debata öyrənmişdi. O, özü siyasi 

toqquşmaların yaralarına qarşı immunitetə malik idi, onun düşmənləri isə qanı 

tökülə-tökülə, əzilmiş halda geri çəkilirdilər. Onun böyük siyasi eqosu və güclü 

sağlamlığı, fiziki cəhətdən olduğu kimi, onu ruhi cəhətdən də dərisi qalına 

çevirmişdi. (Onun dərisinin gön keyfiyyəti məhz hər gün öz bədənini at qaşovu ilə 

daramasının nəticəsi idi, “ona görə ki, ser, Roma qladiatorları bunu edirdilər, ser”. 

Ondan əgər şotkanın həqiqətən də kələ-kötürdürmü soruşduqda, o, qışqıracaqdır: 

“Nəyə görə, əgər mən sizə həmin şotka ilə toxunsaydım, siz qatil deyə, 

qışqırardınız, ser”). 

Lakin indi, Senatdakı otuz ili əhatə edən axırıncı müddətində Benton sona 

çatmaq üçün özünün son böyük döyüşündə hücum altında idi - və bu vaxt onun 

özünə siyasi matəm qismət olacaqdı. 1821-ci ildən 1844-cü ilədək o, Missuri 

siyasətinin mühüm şəxsi kimi, onun ilk Senatoru və ən çox sevilən bütü kimi ştatı 

ali qaydada idarə etmişdi. Onun opponentlərindən birinin sözlərinə görə, bu belə 

məna verir ki, “istənilən adam üçün siyasi ölüm “qoca Bulliona” (Bentonun çətin 

pulu qazanmaq üçün vuruşmasından çıxarılan ləqəbi idi, “öküz” – bull və 

“milyard” – billion sözlərinin qəribə şəkildə birləşməsindən əmələ gəlmişdi – 

tərcüməçi). Buna baxmayaraq, siyasətdə ekspert olmaqla, daim öz ştatı daxilində 

qeyri-populyar işləri müdafiə edir və adamları tədricən valeh etdiyi dövr ərzində 

yenidən seçilmək barədə xahiş etməyə də ehtiyac duymurdu. Bu bir fakt idi ki, o, 
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təkcə özünə himayəçiliyə nifrət edirdi, lobbistlərdən gələn Konqressin rüşvət və 

xeyriyyə mədaxilləri siyasətçiləri narahat edə bilərdi, lakin Missuri adamını yox! 

Missuri qanunvericiliyi üçün Demokratik namizəddən tələb olunurdu ki, onların 

kampaniyalarının alçaldıcı məğlubiyyətinin acısı altında özünün yenidən seçilməsi 

üçün səs vermək öhdəliyini götürsün. İlk Senator hətta ardıcıl olaraq otuz il xidmət 

etmişdi, yeni ştatdan heç bir başqa Senatorun iddia edə bilmədiyi halda, Tomas 

Hart Benton görkəmli mövqeyə nail olmuşdu və o, Qərbi nəhayətsiz enerji ilə 

müdafiə etmişdi, başqa heç bir müxalif namizəd bu məsələdə onunla yarışa 

bilməzdi. Poni Ekspress, teleqraf xətti və ştat daxilindəki magistral yollar onun 

iftixar bəslədiyi nailiyyətlərdən biri idi – və trans-kontinental dəmir yolu, tam 

inkişaf etmiş, əhalisi və resursları ilə varlı olan Qərb onun arzularını təşkil edirdi. 

Senatın atası və xalqın müdafiəçisi olan Bentonu məğlub etmək olardımı? “Heç 

kəs Bentona qarşı çıxa bilməzdi, ser”,- deyə o, qışqıracaqdı. “Çomaqla döyən az 

sayda vəkillərdən başqa heç kəs; onlar Bentonun opponentləridir – Benton və xalq, 

Benton və demokratiya bir və eynidir, ser; sinonim terminlərdir, ser, sinonim 

terminlər”. 

1844-cü ildə zəruri məğlubiyyətin əl yazısı artıq divar üzərində meydana 

çıxmışdı. Qul ştatı olan Missuri tədricən daha güclü surətdə hiss etməyə başladı ki, 

onun sədaqəti Cənubun bacı ştatlarına məxsusdur. Bu ştat artıq özünün üsyankar 

Senatoruna şübhə ilə baxmağa meyl edirdi, onun əsas loyallığı nə partiyaya, nə də 

seksiyaya aid idi, ancaq Birliyə aid idi, bunun üçün o, vuruşurdu – döyüş 

cəbhəsində və Konqressdə - və baxışlarının sərt müstəqilliyi üçün o, istər 

Konqressin işində, istərsə də Konqressdən kənarda döyüşmək niyyətini güdürdü. 

Onun Birliyə özünü həsr etməsi Cənuba və ya Demokratik partiyaya onun həsr 

olunmasından çox böyük idi (opponentləri onu ittiham edirdilər ki, Benton 1844-cü 

ildə Demokratik partiyanın Milli Qurultayında demişdi ki, əgər qurultay Van 

Byureni tərk etməyə hazırlaşırsa, onda o, “Demokratik partiyanın 50 dəniz 

sajenindəki (bir dəniz sajeni 182 sm uzunluğundadır – tərcüməçi) dərinlikdə 

cəhənnəm odunun ortasında batmasını görəcəkdir, bundan əvvəl isə mən mister 

Van Byurenə bir dyüm verəcəyəm”. 
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Qanunvericilik üçün kampaniya 1844-cü ilin başlanğıcında onun yenidən 

seçilməsinə ümid verirdi, qəflətən Benton öz ştatı və partiyası ilə əlaqəsini qırdı, 

bunu o, Texasın anneksiya edilməsi barədəki müqavilənin məğlubiyyətinə görə 

etdi. İnanmışdı ki, bu müqavilə Kalhünün meksikalıların hüquqlarına və ya 

müqavimətinə, siyasi, quldarlıq və seksionist niyyətlərə məhəl qoymadan bəsləyib 

üzə çıxardığı qəsddir. Benton həqiqətən “taleyin manifestinin” milli müstəvidə 

Qərbə doğru genişlənməsini alqışlayırdı – öz siyasi düşmənlərinə kömək edirdi ki, 

ona açıq hücum etmək imkanını seçsinlər. Bentonun təsdiq etdiyinin əksinə Texas 

müqaviləsi Missuridə populyar idi, o, bilmirdi ki, seçiciləri həqiqətənmi onun 

mövqeyinə əksdirlər: 

“Əgər onlar mən bildiyim kimidirlərsə, mən öz yerimdən istefa verəcəyəm; 

çünki nə onların məlum arzuları əleyhinə səs verməklə zorakılıq edə bilərəm, nə də 

ona səs verməklə öz konstitusional və əxlaqi borc düşüncəmə zorakılıq edə 

bilərəm. Əgər mənim siyasi həyatımı alternativ söndürəcəksə, mən onu qəbul 

etməliyəm”. 

Öz partiyasına və seksiyasına satqın yarlığı vurmaqla, Viqlərə və 

britaniyalılara qoşulmaqla, Benton Missuri Qanunvericiliyinin görkəmli 

namizədlərinin dəstəyini açıqca itirdi və bütün qaydalarda şəxsi hücumların 

obyektinə çevrildi – oranın sakini olmayan, öz borcunu yerinə yetirməyən və 

ictimai rəyin nifrət etdiyi adam kimi Missurinin “Register” qəzeti elan etmişdi ki, 

Senator Benton “ürəyində demaqoq və tirandır. Xristianlıqda özü haqqında ən 

böyük fikirdə olandır, eqosentrikdir. O, hara gedirsə, o, nə edirsə, bircə xarakterini 

– hədələyən, həyasız, prinsipsiz demaqoq xarakterini göstərir”. 

Lakin Benton hətta seçki ərəfəsində də öz partiyasının Texas siyasətini ifşa 

etməsini davam etdirməkdə tərəddüd etmirdi. O, Senatda çıxış edərkən ittiham 

edirdi ki, Missuridəki onun siyasi əleyhdarlarını Kalhün, Tayler və onların dostları, 

“ştatın departamentinin pulunu ödədiyi 300 qəzet daxil olmaqla, onların çoxu elə 

də gözə çarpan deyildir, hərəkətə gətirmişlər”. Adi vətəndaşlar arasında nəhəng 

populyarlığı onu Qanunvericilikdən keçirmişdi – Qanunvericiliyin iyirmi səkkiz 

səs ehtiyatından yalnız səkkiz səsə onun partiyası nəzarət edirdi. Elə həmin 
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vaxt quldarlıq tərəfdarı Demokrat Atçison hələ qurtarmamış müddətə Senatı 

doldurmaq üçün otuz dörd səs ehtiyatı ilə seçildi. Senator Benton öz vəziyyətinin 

yazılmamış ümumi təlimatlarına əməl etməkdə çətinliklə səhvə yol verə bilərdi – 

effekt şəklində: “Sən müstəqil dilini yumşalt, ser, Cənubun mövqeyində dayan və 

ya labüd nəticələrdən əzab çək”. 

Lakin Tennessi sərhədindəki çətin gənclik Tomas Hart Bentona özünü 

döyüşdən necə uzaqlaşdırmağı öyrətməmişdi, istər bu vəhşi heyvanla döyüş olsun, 

istər siyasətçilərlə döyüş olsun. (Onun Endryü Ceksonla münasibəti, bu, onun 

Tennessidə vəd edilən qanuni və siyasi karyerasını tərk edib Missuriyə keçməsinə 

səbəb oldu, belə bir izahın subyekti idi ki, hər ikisi Vaşinqtonda olan vaxt möhkəm 

siyasi və şəxsi dostlara çevrildilər. İllər keçdikdən sonra Bentondan yeni bir adam 

soruşanda ki, nə vaxtdan Ceksonu tanıyır, o, lovğa qaydada cavab vermişdi: “Hə, 

ser, mən onu tanıyıram, ser; general Cekson çox böyük adamdır, ser. Mən ona 

güllə atmışam, ser. Sonralar o, mənə böyük yaxşılıq etdi, ser. Mənim Birləşmiş 

Ştatlar Bankı ilə davamda”). “Vəhşi bizona” oxşayan, - bəziləri isə ona “əyilmiş 

palıd ağacı” deyirdi, - hər gün, hər bir işdə onun hücum etməsindən bütün millətin 

asılı olduğu fikirinə inanaraq o, Senata döndü. 

1844-45-ci illərdəki onun məğlubiyyətə yaxın olmasının əksinə, Senator 

Benton Oreqonun ərazisinin genişlənməsi məsələsində cəsarətlə öz partiyasının və 

ştatının əleyhinə çıxdı. Genişlənmə məsələsi barədə ictimai bəyənməni, xüsusən 

çox sayda vətəndaşlarını Oreqona göndərmiş Missuridə şəxsən özü qaldırsa da – o, 

bu vaxt hiss etdi ki, “bütöv Oreqona ya heç nə”, “əlli dörd qırx və ya vuruş” 

barədəki Demokratik partiyanın mövqeyi qeyri-adi dərəcədə qeyri-realdır. İngiltərə 

və Kanada ilə sövdələşmək şüarlarına sadiq qalmağın əleyhinə prezident Polkla 

məsləhətləşib, o, baxışlarındakı səhvi düzəltməkdən imtina etmələrinə – xüsusən 

miçiqanlı Lyuis Kassa görə Senatda Demokratik kolleqalarına hücum etdi. Bu 

“sadə şeylərin” Missuri atlarını fiziki və ruhi cəhətdən kor edən xəstəlik növü 

olduğunu izah etdi, hansı ki, həmin xəstəlik yalnız baytar həkimi hansısa bir əsəbi 

kəsən vaxt sağala bilər. O, elan etdi ki, “Kassı sadə şeylər naminə kəsəcəkdir, ser 

də onu müalicə edəcəkdir”. 
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Yenidən ona qorxaq və satqın kimi hücum edildi, onun tərcümeyi-hal 

yazanları inanırdılar ki, “yəqin ki, tarixdə heç kəs həmin vaxt olduğu kimi onun tək 

qaralanmamışdır”. 

Lakin Benton öz müstəqil yolu ilə gedirdi və bu, artan dərəcədə ayrıca xətt 

idi. O, Viq partiyasının üstünə getmədi, onun az əhəmiyyətli siyasətçiləri barədə 

deyirdi ki, “məni dərk etməyə qadir olmağı, bunu ildə 12 dəfə bala verən 

dovşandan artıq bacarmazlar, onu inandırdılar ki, filin boğazlığı isə 2 il çəkir”. O, 

Vaşinqtonun hər yerində qaynaşan lobbiçilərdən maliyyə yardımı almağı 

axtarmırdı, bir qrupun gəmi qayırma sənayesi üçün subsidiya axtaran agentlinə 

demişdi ki, kömək üçün yalnız bir halda barmağını qaldıracaqdır ki, “nə vaxt ki, 

gəmilər öz işini bitirib sənin kimi əclafları ölkədən kənara aparmaq üçün istifadə 

ediləcəkdir”. O, nə Missuri siyasi başçıları ilə sülh bağlamadı, nə də Sent-Lyuis 

poçt şöbəsinin rəisindən xoşu gəlməməsini davam etdirdi, bu səbəbdən ki, o, 

düşünürdü ki, hər göndəriş üçün kuryer şirkətinə müraciət edəndə Armstronq 

mümkün olan köməyi etməlidir. 

Yalnız evində Benton dünya ilə sülh şəraitində idi. Onun qızı Cessi Benton 

Frimont öz memuarında yazır: “Ev ona dinclik və rahatlıq gücü gətirirdi və o, heç 

vaxt evdən kənardakı ictimai mübarizə atmosferinə girməkdən əzab çəkmirdi”. 

Lakin onun ailəsinin həyatının üstünü, iki oğlunun erkən yaşlarındakı ölümünün və 

arvadının uzun müddət davam edən fiziki və ruhi xəstəliyinin buludu almışdı. O, 

bütün vaxtlarda arvadına qayğı göstərmiş və özünü ona həsr etmişdi. Hərarətli bir 

həsr olunmanın dərinliyi bir təsadüfdə açıldı, bu, kobud lovğalıqdan xeyli aşağıda 

dayanır. Benton fransız printsinə və digər hörmətli qonaqlara qonaqpərvərlik 

göstərəndə, bu vaxt onun arvadı heç də paltarını tam geyinmiş vəziyyətdə olmadan 

otağa girdi və məhəbbət dolu gözlərlə ərinə baxmağa başladı. Senator Benton 

bundan sonra əmələ gələn utancaq şəkildəki sakitliyi pozub, hörmət əsasında və 

yüksək qaydada arvadını printsə və digər adamlara təqdim etdi, onu öz yanında 

oturtdu və söhbəti yekunlaşdırdı. 

Lakin Senatda o, tənha idi, çətin adam olmaqla, həm də rəhmsiz idi. Kitablar 

və kağız qalağı ilə o, öz stolundan qalxır və dəfələrlə az qala boş qalereyalar ilə və 
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laqeyd zalla danışırdı. Benton minlərlə statistika məlumatlarını, klassik 

illüstrasiyaları və əla metaforaları kolleqalarının üzərinə tökürdü, bu, məktəbdə 

formal təhsil almaqdan və fikrin prinsipiallığından daha böyük idi. Nekroloq qeydi 

kimi sonralar bu təsvir olunurdu: 

“Bəzən təəccüblü qaydadakı bir hazırlıqla o, Roma hüququndan və yunan 

filosoflarından, Vergilinin “Georgiya”sından, “Min bir gecə nağılları”ndan, 

Herodotdan və ya Sanço Pansadan, Müqəddəs xalçalardan, alman islahatçılarından 

və ya Adam Smitdən, Fenelondan və ya Hadibrasdan, Hekkanın Maliyyə 

Hesabatlarından və ya Trent Şurasının etdiklərindən; Konstitusiyanın qəbul 

edilməsi debatlarından və ya mətbəx kabinetinin (Endryü Ceksonun prezidentliyi 

dövründə onun yaxın ətrafının hökumətin işinə müdaxiləsi və əslində hökuməti 

idarəetməsi mətbəx kabineti adlanırdı – tərcüməçi) intriqalarından və ya 

Konqressin mərhum üzvünün yaddan çıxmış bəzi çıxışından sitat gətirə bilirdi”. 

Benton Şimali Karolina universitetində bircə il oxumasına baxmayaraq, 

deyirdilər ki, Konqressin kitabxanasını öz başında gəzdirir və əgər bir Senator 

kiminsə adını və ya tarixi yaddan çıxarsa, həmin kitabxanadan qaranlıq bir cildi 

çıxarıb dəqiq səhifəni açır, oradakı düzgün məlumatı əldə edib, öz kolleqasına 

göndərməkdən böyük məmnunluq duyurdu. Onun özünün biliyə, xüsusən 

məskunlaşdırılmış Qərb barədəki biliyə yanğısı sönməz idi və onu təkcə kitablara 

olan yaxınlığa deyil, həmçinin müasirlərinin bizə dediyi kimi “ovçulara və tələ 

quranlara, skautlara (ingiliscə “kəşfiyatçı” deməkdir, XX əsrin əvvəllərində 

uşaqların məktəbdən kənar tərbiyəsi üçün skaut təşkilatları yaradılmışdı - 

tərcüməçi), vəhşi yarım-tərbiyə olunmuşlara, hindu başçılarına və iezuit 

missionerlərinə aparıb çıxarırdı”. 

Lakin tələb olunan informasiyanın nə bir hesabı, nə də öz buldoq (it cinsi – 

tərcüməçi) inadkarlığı və quduz eqoizmi Senatı və onun ştatının alovlanan bir 

məsələ üstündə uçuruma salan qabarma dalğasından – quldarlıqdan Tomas Hart 

Bentonu xilas edə bilməzdi. Bədbəxtlikdən bu çox gec olanda, Benton quldarlığı 

böyük məsələ kimi tanımaqdan imtina etmişdi, inanmışdı ki, 1820-ci il Missuri 

Kompromissi (bu Akt eyni vaxtda Missurini quldarlıq, Massaçusetsdən ayrılmış 

Meni isə quldarlıqsız ştatlığa qəbul etdi, bu qayda Birləşmiş Ştatlar Senatında 

seksiyalar arasındakı tarazlığı saxlayacaqdı. Kompromiss həmçinin Luizina Satın 
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alınmasının qalan hissəsində quldarlığı qadağan etdi – tərcüməçi), bunu siyasətdən 

götürmşdü (bu onun ştatını Birliyə, Bentonu isə Senata gətirdi) və Senatın zalında 

onun müzakirə olunmasından imtina etdirmişdi. O, deyirdi: “Mən quldarlığın 

qurulması və Birliyin parçalanması müzakirələri ilə Senatı tənəzzülə apara 

bilmərəm”. “Belə debatın sakitliyi mənim duamdır; və əgər bu edilə bilməsə, mən 

özüm sakit dayanacağam”. Konqressin yeni üzvlərindən biri, o, qullarını hələ də 

Vaşinqtondakı evinə gətirirdi, buna baxmayaraq, bərabər qaydada həm 

abolitsionistlərin, həm də bölünmə tərəfdarlarının həmin şərin Cənubun yeni 

ərazilərinə girib daim genişlənməsinin və onun bədbəxtliklərinin Şimal 

təşviqatçıları tərəfindən abolitsionistlərə tərəfkeşlik kimi istifadə edilməsinin 

əleyhinə çıxırdı. Hər şeydən əvvəl belə bir faktdan narahat olmuşdu ki, bu məsələ 

hər iki tərəfdən Qərbin genişlənməsinə və yeni ştatların Birliyə daxil olmasına 

daim maneə kimi qaldırılır. 

Bentonun sonunun başlanğıcı – bütün Texasda və Oreqonda onun qaldırdığı 

antoqonizmlər tərəfindən artıq belə güclü qaydada təklif edilirdi – 1847-ci ilin 19 

fevralında gəlib çıxdı. Con K. Kalhün özünün Senatı həyəcanlandıran 

qətnamələrini oxudu, bu sənədlər təkid edirdi ki, Konqress ərazilərdə quldarlığa 

müdaxilə etmək hüququna malik deyildir. Sonrakı hadisələr Bentonun baxışlarının 

düzgün olduğunu göstərdi. Ona görə həmin qətnamələr “seçki aparmaq və 

parçalamaq niyyətləri üçün olan kösövdən başqa” bir şey deyildir. Bu, qul 

ştatlarının birləşmək üçün proqramla təmin edir – özü də təkcə bölmə kimi deyil, 

həm də Kalhünün özünün liderliyinin və Prezidentliyə namizədliyinin arxasında 

dayanmaq üçün. Buna baxmayaraq, Kalhün bilavasitə səsverməyə keçməyə 

çağırdı; və bundan sonra meydana gələn bir anlıq qarışıqlıqda o, öz kürsüsündən 

ayağa qalxan, iri və böyük Bentonu gördükdə hirsli qaydada təəccübləndi, onun 

sifəti Kalhünə əvvəldən olan nifrətinə, qətnamələrə və özünün siyasi taleyinə görə 

qızarmışdı: 

“Mister Benton: Mister Prezident, biz bəzi işləri görməliyik və 

mücərrədliklər kəndirindən yapışıb mənim bu işlərdən uzaqlaşmaq niyyətim 

yoxdur. 
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Mister Kalhün: ...Mən əlbəttə ki, güman edirəm ki, Missuridən olan Senator 

qul saxlayan ştatın təmsilçisi olmaqla, bu qətnamələri dəstəkləyəcəkdir... 

Mister Benton: Senator mənim ictimai həyatımın bütün xəttindən yaxşı bilir 

ki, mən heç vaxt ictimai işi buraxıb, bütün dünyanı oda verən kösövü 

götürməyəcəyəm. 

Mister Kalhün: Onda mən centlmeni harada tapacağımı biləcəyəm. 

Mister Benton: Mən düz yerdə, ölkəmin tərəfində və Birliyin tərəfində tapıla 

bilərəm (Benton sonrakı illərdə yazırdı ki, “bu cavab həmin gün və həmin yerdə 

verilməklə, mister Bentonun onun həyatında olan və gələcək nəsillərin 

xatırlamasını arzu etdiyi insidentlərdən biridir”)”. 

Kalhün bir sıra sirrləri açanda, qul ştatlarından olan Konqressmenlərin gecə 

keçirilən görüşü Bentonun missurili kolleqası Atçison tərəfindən güclü surətdə 

dəstəkləndi. Benton bu məsələ barədə nəsə etməkdən imtina etdi. Cənubi 

Karolinadan olan Kalhünün kolleqası onu duelə çağırdı, Benton onunla da nəyisə 

etməkdən imtina etdi. O, quldarlığın düşməninin qiymətləndirilməsi barədəki 

böyük nitqinin çatdırılmamasına görə Con Kvinsi Adams tərəfindən xəbərdarlıq 

ediləndə, o, belə xəbərdarlığa diqqət verməkdən imtina etmişdi. Və nəticədə, 1848- 

ci ildə quldarlıq məsələsi ayrıca Demokratik partiya tərəfindən qurultayda 

qoyulanda o, ayrılmaya acı peşimançılıq edəndə, məsələnin əhəmiyyətini inkar 

etmişdi, düşərgəni fəal surətdə dəstəkləməkdən də imtina etmişdi. Bu vaxt o, 

partiyasız, etiraf edilən platforması olmayan bir siyasətçi və seçicisiz Senator idi. 

Erkən 1849-cu ildə səs-küy qalxdı. Bir neçə Cənub ştatının 

qanunvericilikləri öz qətnamələrinin qəbul edilməsinə müvəffəqiyyətlə nail 

olduqda, Bentonu onun düşmənləri qarşısında məhkum etdi, onu “Cənubun son on 

ili üçün saxtakarı” adlandırdı. “O, bizə öz düşərgəmizdə olduğundan daha çox, 

abolitsionistlərin düşərgəsində yara vura bilər. O, bütün xainlərin taleyini 

yaşayacaqdır”. Üstünlük təşkil edən ehtiyatla Missuri Qanunvericiliyi Kalhün 

qətnamələrini qəbul etdi, missurililərin digər qul saxlayan ştatlarla əlbir olmaq 

arzusunu ifadə etdi və öz Senatorlarını təlimatlandırırdı ki, müvafiq qaydada səs 

versinlər. Bu maneədən qəzəblənən Benton ittiham irəli sürdü ki, qətnamələr 
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Vaşinqtonda ilhamlandırılmışdır və Missurinin həqiqi rəyini saxtalaşdırmışdır. O, 

deyirdi ki, onlar “iyrənc birləşmənin ləkələnmiş törəmələridir, Birliyə gizli xəyanət 

qoxusu verirlər”. 

“Onlarla mənim aramda, indiki ilə əbədilik arasında hündür divar və dərin 

xəndək vardır. Və onlarla heç bir əlaqə, heç bir kompromiss, heç bir partiya 

müşavirəsi ola bilməz. Bunu rəhbər tutaraq mən Missuri xalqına müraciət 

edəcəyəm və əgər onlar təminatları təsdiq etsələr, mən onlara imkan verəcəyəm ki, 

öz arzularını həyata keçirən Senator tapsınlar, çünki mən bu Birliyi dağıtmaq üçün 

heç nə edə bilmərəm və ya onun yarısını başqa yarısının üstünə göndərə 

bilmərəm”. 

Qanunvericiliyin qətnamələrinin geri götürülməsini və ya onun rədd 

edilməsini görməyi qərara alıb, Benton öz düşmən ştatındakı aqressiv turuna 

başladı. O, öz partiyası üçün aparıcı Cənub sözçüsünü “Con “Katalina” Kalhün” 

kimi məhkum etdi (bu məhkum edilməni o, Kalhünün uzun sürən xəstəliyindən 

sonra, 1850-ci ildəki ölümündən bir az əvvəlki vaxta qədər davam etdirdi. O, öz 

hücumlarını onda dayandırdı ki, özünün dediyi kimi, ona görə ki, “Qüdrətli Allah 

öz əlini adamın üstünə qoyanda, ser, mən öz əlimi çəkdim”). Öz tikanlı sarkazmını 

qısa kəlmələrlə, nəhəng qəzəbinin, nifrətinin və ələ salmasının bombalayan ildırım 

zərbəsi ilə günbəgün, şəhərbəşəhər davam etdirirdi, öz opponentlərinə və onların 

siyasətçilərinə acı invektivalarla (latınca “söyüşlü nitq” deməkdir, qəzəbli ittiham 

mənasını verir – tərcüməçi) hücum edirdi. Onun hökmlü və rəhmsiz sərtliyi, şəxsi 

qisasçılığı və barışıq bilməyən düşmənçiliyi, barışıqla başqa dəstəyinə malik ola 

biləcəyi adamların da çoxunu onun yanından qovurdu. Kütləvi mitinqə o, 

“dostlarım və mən bu şəraitdə dərk edirəm ki, həqiqəti dinləməyə və ona inanmağa 

gələnlər – başqa heç kəs” sözləri ilə başlayıb, həmin qətnamələrə “öz faktlarında 

saxta, öz xarakterində fitnəkar, öz obyektini birliyi parçalamaq edən, öz vasitəsini 

yüksək xəyanətdə görən və uzurpasiya xarakterli” kimi hücum etdi. Qətnamənin 

“bütöv konsepsiyası yalan olmaqla, onların qəbul edilməsi də tam aldatma ilə baş 

verməklə... məni Senatdan və Birliyi dağıtmaq qəsdçilərinin yolundan 

uzaqlaşdırmaq qəsdidir”. Uzunmüddətli siyasi düşməni, deyilənlərə görə 
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qətnamələrin layihələrini tərtib edən hakim Neptona hücum edərək, deyirdi ki, hər 

bir adam öz şəraitinə müvafiq qaydada elə ölçülərdə hərəkət edə bilərdi ki, o, 

“Birləşmiş Ştatların qanunlarına görə dar ağacından asılmaq subyekti olsun – və 

əgər hakim dar ağacından asılmağa layiq olacaqsa”. 

Bir gün qanunvericiliyin hər bir üzvünün adını sərt şəkildə oxuyanda və 

onlara izah verəndə o, “D-s” familiyası gələndə dayandı və dedi ki, o, Nullifier iyi 

verir. Deyvis adlı qanunverici etiraz etməyə qalxanda, Benton qaş-qabaqlı halda 

dedi: “Mən heç vaxt sənin adını çəkməmişəm, ser. Profilini auditoriyaya tərəf 

çevir... (səfeh kimi, Deyvis bunu icra etdi). ...Vətəndaşlar, bu insan profili deyildir; 

bu it profilidir”. Köhnə dostu təsadüfən şlyapasını çıxarmayıb, ona çıxışının 

ortasında sual verəndə, Benton acıqlı qaş-qabaqla dedi: “Vətəndaşlar, bu adam 

kimdir, kim Bentonun çıxışını dayandırmağa cəsarət edə bilər?” “Aykok, 

polkovnik Aykok” – deyə bir düjin səs cavab verdi. “Aykok? Yox, vətəndaşlar, 

yox, xoruz deyil, daha çox toyuqdur (“aycock” sözündəki “cock” ingilis dilində 

“xoruz” deməkdir – tərcüməçi). Ser, şlyapanızı çıxarın, ser, və öz yerinizdə 

oturun”. 

Digər bir şəhərdə üç düşməni platformadakı yerdə onun yanında sakitcə 

oturanda, o, onların qətnamələrini “göbələk xərçəngi” kimi xarakterizə etdi, o, 

zəhərli şəkildə onlara “üç fahişənin xaç vuranda yalançı utancaqlığı” adını verdi. 

Onun diqqəti hörmətli opponentin tənqidinə yönələndə, o, arxaya dönüb dedi: 

“Ona bir söz çatdırın ki, Benton deyir ki, o, qarnının dərinliyindən dilinin dibinə 

qədər yalan deyir”. Və keçmiş dostu onun xəttini bəyənmədiyinə görə onu hətta 

salamlamağa da məhəl qoymayanda, həmin bədbəxt centlmen təzim edib ona öz 

adını xatırlatdı. Benton soyuq şəkildə cavab verdi: “Ser, bir vaxtlar bir adamı adı 

ilə tanıyırdım, ancaq o, ölmüşdür, ser, o, ölmüşdür”. O, Fayett platformasına 

qalxanda, əgər o, şəhərin ərazisinə daxil olsaydı, həyatı təhlükədə ola bilərdi, 

silahlı adamların bədənindən səs gəlməyə başladı. Lakin Ceffersonun “İnquirer”-

dəki sözlərinə müvafiq olaraq “saatın dörddə biri ərzində təhqir edənlər qorxdular; 

və dörd saatlıq çıxış hörmət və alqışla qarşılandı”. 
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Lakin Bentonun coşqun keçən səfəri bir adamdan və ya bir ayrıca 

ştatınkından çox böyük olan axını dayandıra bilməzdi. Kalhün yayın sonunda ört- 

basdır edilməyən bir şənliklə dostuna yazırdı ki: 

“Deyirlər ki, Benton Missuridə dayanmağa qadir ola bilməyəcəkdir. 

Kolleqası general Atçison... deyir ki, Senator seçilməsinə nisbətən  Papa seçilməyə 

onun daha yaxşı şansı vardır”. 

Bentonun dostu, başqa şəkildə yazırdı: 

“Mən üzr istəyirəm, mister Benton o qədər asiliyə yol vermişdir ki, hələ də 

onun opponentlərinə bu hörməti... ağıla arxalanmır, ştatdakı iyirmi iki Demokratik 

qəzetdən doqquzu onu satqın, dönük, davakar, lampa odluğu anbarı, abolitsionist 

və azad-torpaqçı epitetinə layiq görür. Mən qorxuram ki, Benton məğlub 

olacaqdır”. 

Onun turu başa çatanda ən azı özünün şəhərdə açıq meydana çıxmağına 

əmin olaraq, Benton Missuri xalqına məktub göndərdi: 

“Bilirəm ki, mənə qarşı bu qəsd üçün heç bir səbəb yoxdur, bircə ondan 

başqa ki, mən bütün çürük siyasətçilərin təbii düşməniyəm. Mən Birliyin olduğu 

kimi tərəfdarıyam və həmin səbəbə görə mister Kalhün məni Cənuba qarşı xain 

kimi pisləyir... Onun Massaçusetsdəki bütün adrıcıllarına verdiyi siqnal mənə qarşı 

işləməlidir.... Qəsd indi qurulmuşdur... Qətnamələrin yalanla ləğv edilməsi 

keçmişdir, bilirdilər ki, mən buna tabe olmayacağam... Mənə hücum etməyə ştatın 

bütün hissələrindən adamlar təyin edilmişdir... Adamlarla dolu mitinqlər məni 

məhkum etmək üçün təşkil olunur... Qəzetlər onların xidmətindədir... və çox sayda 

yaxşı vətəndaşlar aldadılmışdır”. 

Lakin o, öz düşmənlərini itaətliliklərinə görə biabır edə bilmirdi. 1849-cu 

ilin dekabrında anti-Benton liderləri bəyanat verib, veteran Senatora “ehtiyatlılığı 

olmayan, şərəfsiz və prinsipsiz, əxlaqsız, qərəzli və söyüşcül yalançı” yarlığını 

vurdular, guya o, eqoist niyyətlərinə görə öz partiyasını satmağa cəhd göstərir”. 

Konqress yenidən yığıldıqda Kalhün Demokratik partiya müşavirəsində uğur 

qazanmaqla, təkcə xarici işlər komitəsi istisna olmaqla, Bentonu bütün 
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komitələrdən çıxartdırdı, adı çəkilən komitədə isə o, yalnız bir vacib əhvalat üçün 

saxlanmışdı ki, orada Atçison onu yaxşı bir qaydada əvəz etsin. 

Hətta onun nəhəng eqosu Tomas Hart Bentondan gizlədə bilməzdi ki, bu 

axırıncı müddətin olması səhvsiz bir faktdır. Əgər ki, heç nə baş verməsə o, bütün 

Missuri Demokratlarının qurultayını, onunla quldarlıq tərəfdarı olan düşərgə 

arasındakı fərqləri həll etməyə, çağırmağa təşəbbüs göstərə bilərdimi? “Mən 

tezliklə” – o, şimşək çaxdırırdı, “Sent-Lyuisdə xoleradan ölmüş altı min ölü ilə bir 

şurada oturacağam, nəinki belə əclaflar dəstəsi olan qurultaya gedəcəyəm”. Kley 

Kompromissi barədə 1850-ci ilin böyük debatında o, bir söz deyəcəkdimi və ya ən 

azı, gələcək döyüşlər üçün sevdiyi yeri xilas etmək üçün dinməz qalacaqdımı? O, 

bunu etməyəcəkdir. Missuri assosiasiyası onu geri çağırmışdı: “...özünün 

mövcudluğunun erkən dövründə Plutarxı oxuyanda, o, qərara gəlmişdi ki, öz 

ölkəsinin xeyrinə lazım olsa, o, öz siyasi mövcudluğunu da qurban verəcəkdir”. 

Ştat Qanunvericiliyi üçün mübahisə gedəndə onun varisinin adı Missuridə 

qəzəb doğuracaqdı, Senator Benton Vaşinqtonda tələsik öz vəzifəsini qorumağa 

çalışdı, özünə nifrət bəslənməsinin sonunda öz seçicilərinin baxışlarını bu vaxt 

səmimi qaydada qəbul etdiyini bildirdi. Öz prinsipləri ilə kompromissə 

getməkdənsə, məhvedici məğlubiyyəti qarşılamağa hazır olmaqla (buna görə Kley 

demişdi ki, bunun alçaldılmalı olması niyyəti ilə Benton “begemotdan gizlənmək” 

şansına malik idi, mənəvi igidlikdən yayınmaq şərti ilə öz məşhur kolleqalarından 

yuxarı qalxırdı. Bu vaxt Qərbdəki və Cənubdakı siyasi dostlarından izolyasiya 

olunmaq, həm də abolitsionistlərdən onun zəhləsi qaçmasını davam etdirməklə, 

axırıncıları isə o, Birliyin parçalanmasına görə bərabər qaydada məsuliyyət 

daşıyanlar hesab edirdi) Benton Kley Kompromissinə özünün söyüşcül hücumları 

ilə qeyri-adi müstəsna qaydadakı bir kurs aparırdı. “Böyük Kompromissi” 

formalaşdıran tədbirlər toplumuna sərt şəkildə hücum edərək və onun sponsorlarını 

söyüşlə ələ salaraq, o, sədrlik edən vəzifəli şəxs tərəfindən daim qaydaya əməl 

etməyə dəvət edilən vaxt isə şikayətlənirdi. Bentonun rəyinə görə belə adlanan 

kompromiss parçalanma tərəfdarlarına əliaçıq güzəşti və bu, onun ürəyinə əziz 

olan bir subyekt kimi Kaliforniyanı da buna ehtiyac olmadan cəlb edilməsini əhatə  
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edən və içi boş əldəqayırma bir şey idi. Missuri Kompromissinin quldarlıq xəttinin 

Kaliforniyaya da genişlənməsi və ştatın parçalanması və ya onun Omnibus qanunu 

ilə qəbul edilməsinin ləngidilməsi Kaliforniyanın tədqiq və inkişaf etdirilməsinin 

qəhrəmanı olan polkovnik Con Frimontun qayınatası Benton üçün məzəmmətə 

layiq bir məsələ idi. Əgər Kaliforniyanın qəbul edilməsini qarşısı kompromissin 

uğursuzluğu ilə alınsaydı, onda necə olacaqdır, deyə o, soruşurdu. 

“Mister Benton: ...Onda kim məzəmmət olunmalıdır? Mən bu sualı 

Kentukkidən olan Senatora (mister Kleyə) vermirəm. Belə etmək qanunsuz bir iş 

olardı; çünki, torpaq qanununa görə heç kəs özünü məzəmmət etməyə bağlı 

deyildir. 

Mister Kley (yerindən): Mən qanunun xeyirini iddia etmirəm. 

Mister Benton: Qanuna boyun əyən və alicənab adam kimi qanunun xeyrini 

mən ona verərəm, istər o, buna iddia etsin, ya da etməsin. Bu onun üçün 

Kaliforniyanın həmin camaata qarışmasına səbəb olduğu üçün məsuliyyət daşımağı 

gözləməsinin başlanğıc vaxtıdır, haradakı ştat öz ölümünü qarşılamağa əmindir. 

Mister Prezident, səhvlər komediyası ilə nəsə edilməli olan bir vaxtdır. Kaliforniya 

qəbul edilməni istədiyinə görə əziyyət çəkir. Nyu-Meksiko himayəçilik axtardığına 

görə əziyyət çəkir. İctimai iş diqqəti cəlb etməyi axtardığına görə əziyyət çəkir. Bu 

elə bir vaxtdır ki, bu qədər çox sayda şər işlərə son qoyulmalıdır; və mən yersiz 

qanun layihələrinin idarə olunmayan kütləsini qeyri-müəyyən müddətə təxirə 

salınmasını hərəkətə gətirmək barədə qeydimi edirəm, onların hər biri digərlərinə 

maneədir, onlar bir-bir qəbul olunmaq üçün götürülməlidir, necə ki, onların 

ehtiram bəslənən ləyaqətləri bunu tələb edir”). 

İlin kursu ərzində “Senatın nə vaxtsa əzab çəkdiyi ən böyük hörmətsizlik” 

kimi terminlə digər bir melodramatik hadisə hələ də - Cənubun Bentona qarşı acı 

hissini göstərməyə xidmət edir. Missisipidən olan acı dilli Senator Henri Fut heç də 

Kalhünün kor-koranə ardıcılı deyildi, ancaq Benton özünün Missuridəki 

məğlubiyyəti üçün olan qəsdə kömək edən adam kimi ondan şübhələnirdi, 

Senatdakı bir sıra çıxışlarında Bentonun mövqeyini, hətta missurilinin ritorika 

izafiliyini də ötüb keçən qaydada təhqir edirdi. Missuridəki yaxınlaşan 
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məğlubiyyətinə görə acı dildə danışırdı, Benton da onu əks-hücumları ilə sancırdı. 

Fut Bentonu “öz yaşını özünə qalxan edən,... özünün qorxaqlığını da qalxana 

çevirən” bir adam kimi ələ salırdı. 

Nəticədə, Benton elan etdi ki, əgər Senat onu belə “saxta və qorxaqcasına” 

hücumlardan himayə etməkdə uğursuzluğa uğrasa, o, “özünü nəyin bahasına 

olursa-olsun mühafizə etmək” niyyətindədir. Aprelin 17-də, Fut tərəfindən ona bir 

söz hücumunun ortasında, Benton missisipiliyə tərəf irəlilədi, sonra geri dönüb 

kolleqasını saxlamaq üçün ona toxundu. Fut qəflətən tapançasını çıxardıb Bentona 

tuşladı, bu vaxt Benton dramatik qaydada pencəyinin qabağını açıb, qışqırdı: 

“Mənim tapançam yoxdur! Qoy o, məni güllə ilə vursun! Qoy qatil atəş açsın!” 

Heç kəs atəş açmadı. Senat şokda idi – onun xüsusi komitəsinin iki 

iştirakçını ayırmağa cəhd etməsinə baxmayaraq, bu iki adam arasında söz 

hücumları kəsilmirdi. Benton Futun kiçik kitab yazmaq niyyətində olduğu hədəsini 

eşitdikdə, bu kitabda Bentonun l`affaire (fransızca adının çəkilməsi – tərcüməçi) 

aparıcı rol oynayacaqdı, Benton buna belə cavab verdi: “Futa deyin ki, mən çox 

böyük kitab yazacağam, onda ümumiyyətlə onun şəxsiyyəti olmayacaqdır!” (Və 

bunu da o, etdi). Və Fut, Bentonun Missuridə gözlənilən məğlubiyyətindən 

yapışmağa üstünlük verərək, Senata qışqırdı: “Əgər biz bir tiraniyanın təbəələri 

olsaydıq, və əgər biz illərlə səbirlilik üçün doğulsaydıq, bəli, ser, demək olar ki, 30 

il üçün, Allaha şükür, biz nəhayət ucadan deyərdik ki, “tiranı seyr edənlər toz 

içərisində taqətdən düşür; və Roma yenidən azaddır”. 

Futun gözlədikləri bütünlüklə həyata keçdi. Bentonun Kaliforniyanın 

bölünməsi əleyhinə səs verməsi onun Senatdakı axırıncı mühüm hərəkəti idi. 1851- 

ci ilin yanvarında üç fərqli partiya arasında – Bentonun Demokratları, anti-Benton 

Demokratlar və Viqlər arasında – on günlük sərt mübarizə, Missuri 

Qanunvericiliyinin qırxıncı səsvermə ilə Viqləri seçməklə özünün kulminasiya 

nöqtəsinə çatdı. Birləşmiş Ştatlar Senatında otuz illik görkəmli dövlət 

xadimliyindən sonra Tomas Hart Benton biabırçı qaydada öz xidməti vəzifəsindən 

azad edildi və vətəninə çağırıldı. 
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Qorxmaz və hələ də asan yolla getməkdən inadkarlıqla imtina etməklə 

cazibədar və populyar siyasi pensiyaçı Benton sonrakı ili Sent-Lyuisin təmsilçisi 

kimi Konqressə qayıtmaq uğrunda mübarizə apardı. Onun kampaniyası Nyu- 

Orleanın “Crescent” qəzetinin müxalifliyinə müvafiq olaraq “nə ictimai, nə də 

şəxsi məhkumluqdan qorunmadı. O, təhqirin hər bir söyüş ifadəsi ilə taqətdən 

düşürdü. O, ingilis dilinin söyüş və ələ salma terminlərinin bütün silsiləsindən 

sözlər çıxarırdı”. Şəxsi populyarlığın son partlayışlarından birində seçildikdə, o, 

tezliklə özünün gələcəkdə seçilmək naminə bütün şansların küləklərinə atdı. Bu 

onun ən çox yadda qalan, daha söyüşcül çıxışlarından biri idi və Kanzas-Nebraska 

qanununa (Kanzas-Nebraska Aktı 1854-cü ildə Birləşmiş Ştatlar tarixində 

müharibə əleyhinə olan dövrdə qəbul edilmişdi. 1820-ci il Missuri Kompromissi 

Luizina Satın alınmasının bir hissəsindən quldarlığı xaric etmişdi. Kanzas- 

Nebraska Aktı ilə Demokratik Senator Stiven A. Duqlas tərəfindən təqdim 

edilməklə xalqın suverenliyi prinsipini irəli sürürdü. Buna görə Birləşmiş Ştatların 

ərazilərində bütün daxili məsələlərdə, bura quldarlıq da daxil idi, özünüidarəyə 

icazə veriləcəkdi. Kanzas-Nebraska Aktı istehzalı qaydada milli bölünmə alovunu 

küləkləməklə gücləndirdi. Kanzas ərazisinin özünə quldarlığın lehinə və əleyhinə 

olan fraksiyaların miqrasiyası və nüfuzlu institutlara nəzarəti ələ keçirməyə nail 

olmaq üstündəki mübarizəsi burada siyasi xaos və qan axıdılması dövrünün 

meydana gəlməsi ilə nəticələndi – tərcüməçi) qarşı öz partiyasının əsas 

tədbirlərinin əleyhinə yönəlmişdi. O, güclü invektiva ilə sevdiyi Missuri 

Kompromissinin ləğv edilməsinə kömək göstərilməsini pisləyir, ifşa edirdi və milli 

nöqteyi-nəzərə zəmanət verirdi. O, Corciyadan olan üzvün qeydlərini təfsir edərək 

deyirdi ki, “o, Cənub adamı və bölmə tərəfdarı kimi səs verir. Mən də Cənub 

adamıyam, lakin milli məsələlərdə milli qaydada səs verirəm... Mən doğumuma 

görə Cənubluyam – öz məsləklərimdə, maraqlarımda və əlaqələrimdə Cənubluyam 

və mən hər şeydə Cənubun taleyinə dözməliyəm, bunda ştat özünün tərəfində 

olmaq hüququna malikdir”. 

1854-cü ildə yenidən seçilmək cəhdində məğlub olub, öz sevimli arvadının 

ölümündən kədərlənən Benton hələ də tabe olmağa hazır deyildi. 1855-ci ildə o, 
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əbəs qaydada yenidən seçilməyə çalışdı; və 74 yaşında o, Qubernator seçilmək 

üçün axırıncı bir ümidsiz cəhdini etdi. Cessi Benton Frimont öz mərd atası barədə 

memuarında yazırdı ki, atası özünə məlum olan kimi məhvedici boğaz 

xərçəngindən əziyyət çəkdiyindən ictimai yerdə danışmaq üçün qabaqcadan bir 

neçə gün tam dinməz qalmağı gözləməli olurdu. Hətta o vaxt sərt çıxışlar edəndə 

və ondan sonrakı dövrdə onun boğazından qan gəlirdi. Hələ də o, min iki yüz 

mildən artıq bir məsafədə səfər edərək Viqlərin və anti-Benton Demokratların 

namizədlərini məğlub etmək üçün ümidsiz çıxışlar edirdi və evinə qayıdanda artıq 

məğlub olmuşdu, lakin fəxr edirdi ki, öz monumental tarixi əsərlərini tamamlayır. 

Təmtəraqlı eqo, buna görə o, həm sevilirdi, həm də ona nifrət edilirdi, heç 

vaxt onu tərk etmirdi. Onun “Otuz illik baxışı”nın naşirləri mesaj göndərdi ki, 

hansı miqdar nüsxədə çap edilmək istədiyini bildirsin, o, yumşaqca cavab verdi: 

“Ser, onlar Birləşmiş Ştatlardakı əhalinin son siyahıya alınmasından nə qədər ailə 

olduğunu öyrənə bilərlər, ser”; və bu onun etdiyi yeganə təklif idi. Öz əsərinə 

müqəddimədə Benton bəyan edir ki, “ölçülərin çılpaq nömrələnməsindən o, 

müəllifdir və ilk təsisçidir, bu əsər demək olar ki, Konqress Qanunvericiliyinin 

tarixi olmalıdır”. “Torpağın bütün uzunluğundan və enliyindən uzun siyahı – ev 

adamlarına tanış olan sözlər təkrar edilir... və öz çiçəklənməsi daxilində şərəfli 

ambitsiyanın həyəcanlanmağa başladığını hiss edən kiçik uşaqlar tərəfindən 

öyrənilir”. 

O, əsər üzərində möhkəm işlədiyi vaxt öldü. Onun əli artıq qələmi tuta 

bilməyəndə, diqtə etdiyini yazan şəxsi katibinin xidmətindən istifadə edirdi və 

hətta şikayətlənmədən öz axırıncı sözlərini pıçıldamışdı: “Mən rahatam, mən 

razıyam”. Onun ölümü bütün millət tərəfindən matəm saxlanılmaqla, namuslu 

karyerası vaxtı qızlarına topladığı var-dövlətin necə kiçik olduğunu açıb göstərdi. 

Lakin hətta ölümündə və məğlubiyyətində Tomas Hart Benton qalib idi. 

Hələ keçmişdən Birliyin xeyrinə onun səsi Missurini bacı qul ştatları ilə birlikdə 

ayrılmaya qatılması barədəki bütün ümidsiz cəhdlərə tabe olmağın qarşısını 

almaqda həlledici faktorlardan biri olmuşdu. Bentonun bir Senator kimi öz 

seçicilərinə axırıncı məlumatı müdriklikdən doğmuş tale idi: “Mən möhkəm 
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populyarlığı qiymətləndirirəm – yaxşı adamların yaxşı hərəkətlərə görə 

populyarlığını. Mən köpük populyarlığına nifrət edirəm, çünki o ləyaqətsiz 

qaydada qazanılır və cinayət baş vermədən itirilir. Mən 30 il Senator olmuşam... 

Mən bəzən şəxsi rəylərimə və seçicilərimin ilk təəssüratlarına qarşı hərəkət etməli 

olmuşam; lakin həmişə onların məni başa düşmək fərasətlərinə və məni ədalətlə 

mühakimə edəcəklərinə bel bağlamışam – və mən heç vaxt yanılmamışam”. 

 
V 

 
 

Sem Hyuston 

 
 

“...Mən xain adlandırılmağımı unuda bilərəm” 

 

1854-cü ildə səhər şəfəqinin ilk şüaları Senatın pis işıqlanmış zalına, 

axırıncı çıxış edən özünü tanıtmaq üçün ayağa qalxanda, düşdü. Arıq, əldən 

düşmüş və üzü qırxılmamış Senatorlar bütün gecə davam edən sərt sessiyadan 

sonra öz kürsülərində “səs vermə, səs vermə” deyə artıq qəbul edilməsinə tam 

əmin olduqları qanun layihəsi barədə danışacaq istənilən növbəti natiqi ruhdan 

salmaq ümidi ilə mızıldanırdılar. Lakin Texasdan olan Senator, San Xasinto 

qəhrəmanı Sem Hyuston (Meksika ilə müharibənin mühüm döyüşçülərindən biri – 

tərcüməçi) bu aşıb-daşan qəribəliklərdən elə də asanlıqla ruhdan düşmədi və 

özünün dərin, musiqili səsi ilə, qüdrətli mesajının cilalanmamış, ancaq cəsur 

sözlərini öz təəccüblənən kolleqalarına çatdırdı, onlar səfeh stuporda-sürətlə aşağı 

enməklə titrəyirdilər, bu, onların yorulmuş beyinlərini gücdən salmışdı və 

yerlərində yuxarı dartınıb, diqqətlə qulaq asan kimi oturmuşdular. 

Acı və taqətdən salan bir debatının başa çatdığı qanun layihəsi “Kanzas- 

Nebraska Billi” adı ilə tanınırdı, bu Demokratik partiyanın yeni “birləşmə” icadı və 

Cənuba ən axırıncı güzəşt idi. Bu, 1820-ci ilin Missuri Kompromisini ləğv edirdi 

və quldarlığın genişləndirilməsinə yol açırdı, 1850-ci il kompromissində bunu həll 
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etmək kimi düşünülürdü. Bu Ayovadan Rokkilərə qədər olan geniş ərazidə 

məskunlara icazə verirdi ki, quldarlıq məsələsini özləri həll etsinlər, ərazinin Şimal 

hissəsinin azad olaraq qalmasını və Cənub hissəsinin qul zonası olmasını nəzərdə 

tuturdu. Demokratlar və Cənublular üçün qanun layihəsi qanuna “çevrilməli idi”. 

Sem Hyuston uzun müddətdən bəri Demokrat idi. Və Sem Hyuston 

doğumuna, məskunlaşmasına, loyallığına və fəlsəfəsinə görə Cənublu idi. Ancaq 

Sem Hyuston həm də Sem Hyuston idi, nə vaxtsa Senat zalına daxil olmuş ən 

müstəqil, unikal, populyar, qüdrətli və dramatik fərdlərdən biri idi. Texasdan ilk 

Senator olmaqla, onun adı hələ çox-çox əvvəl mübarizə aparan və bütöv şəxsi 

heyətə malik olmayan Texas könüllülərinin Baş komandanı kimi dillərdə gəzən bir 

söz idi. O, bütöv Meksika ordusunu San Xasintoda qaçmağa məcbur etmişdi, 

onların generalını əsir götürmüşdü və müstəqil Texas dövlətini qurmuşdu. O, 

Texas Müstəqil Respublikasının ilk Prezidenti elan edilmişdi, onun Konqressinin 

üzvü və Texas bir ştat kimi Birliyə daxil olmamışdan əvvəl yenidən Prezidenti 

olmuşdu. Ona altmış dörd yaşı çətinliklə vermək olardı, nə seksiyaya, nə də 

partiyaya bağlılığı onun dodaqlarına möhür vura bilməzdi. 

Sem Hyuston Tennessidən olan gənc Konqressmen kimi 1820-ci ildə 

dəstəklədiyi Missuri Kompromissinə Şimalla Cənub arasındakı təntənəli və 

müqəddəs bir birləşdirici maddə kimi baxırdı, Konstitusiyanın bir hissəsinin effekti 

əsasında Texas Birliyə daxil olmuşdu. O, 1850-ci il kompromissini də kənara 

tullamağa hazır deyildi, Texasın alov udanlarının (fokusçularının – tərcüməçi) 

düşmənçiliyinə baxmayaraq, onu müdafiə etmişdi, onlar isə Hyustonun səs 

verməsini Texasa edilən “ən lənətlənmiş təhqir” adlandırdılar. Sərt, sadə, lakin 

ciddi natiqliyə malik olmaqla, o, milləti quldarlıq məsələsi üstündə yeni bir 

təşviqat burulğanına salmaq istəmirdi. 

Sem Hyuston bilməli idi ki, qanun layihəsi qəbul ediləcəkdir, o, bilməli idi 

ki, heç bir Cənub demokratı ona qoşulmayacaqdır, o, bilməli idi ki, onun mövqeyi 

barədəki səs-küy əvvəlki həftədən yayılmışdır. Riçmondun “Enquirer” qəzeti onun 

seçiciləri üçün elan etmişdi ki, “heç nə onun xəyanətinə haqq qazandıra bilməz; 

heç bir şey satqını onun xəta xəttinin layiq olduğu dərin lənətlənmədən xilas edə 
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bilməz”. Lakin dik dayanıb o, çənəsini qabağa verdi, əgər onun hərbi plaşı və 

puma dərisindən olan jiletinin ekssentrikliyi (bəzi vaxtlarda o, iri sombreroda və 

meksikan yorğanında (ponçoda – tərcüməçi) gəlirdi) olmasaydı, koloritli Sem 

Hyuston (“gözəl barbar”) yorulsa da, diqqətini cəmləyərək Senat qarşısında  

özünün nadir çıxışlarından birini etdi. 

“Bu görkəmli və təhlükəli tədbirdir; siz gözləyirsiniz ki, mən burada sakit 

dayanacaq və ya məni xəbərdar edən Cənubu təəccübləndirərək öz vəzifəmdən 

çıxarılmamaq üçün geri çəkiləcəyəm. Buna görə də mən nəticənin necə olacağına 

niyə də əmin olmayım? Mən üstümə atıla biləcək bütün qorxuzmaların, hədələrin, 

bəyənilməmələrin acığına danışacağam. Ser, mənim Abolitsionistlərlə və ya Azad- 

Torpaqçılarla birgə getməyə hazırlaşmağım barədə iddia mənə heç bir təsir 

göstərmir. Şüurlu borcdan azad olunmaq məni yaşadığım, tərəfdarlarımın olduğu, 

bağlılıqlarımın qaldığı ölkənin bölməsinin birləşmiş düzlənməsinə çox vaxt əks 

mövqedə dayanmağa tələsdirir. Ser, əgər Cənubun qiymətləndirilməsi təklif 

olunursa və əgər bu xeyirdisə, mən Cənublu adam kimi ondan imtina edirəm. 

Mənim bununla heç bir əlaqəm yoxdur... Bizim övladlarımız bir vaxt sonra 

dincliyin, harmoniyanın, inkişafın sevincində yaşayacaqlar və ya onlar üçün 

alternativ kimi anarxiya, fikir ayrılığı və vətəndaş sözləşməsi qalacaqdır. Biz 

keçmişi döndərə bilərik... Mən inanıram ki, biz bunu edəcəyik... Mən sizə 

yalvarıram ki, bu Birliyi bir dəfə harmoniyalaşdırmaq və saxlamaq üçün bağlanan 

müqaviləni qiymətləndirəsiniz. Missuri Kompromissini dəstəkləyin! Təşviqata 

sürüklənməyin! Bizə dinclik verin!” 

Hyuston sonralar qeyd etmişdi ki, “bu mənim nə vaxtsa verdiyim ən 

populyar olmayan səs verməm idi, (lakin) ən müdrik və daha vətənpərvər olan idi”. 

Əlbəttə bu ən populyar olmayan idi. Qoca Sem ilk dəfə Senata səfər edəndə körpə 

uşaq olan Texas ştatı başlıca olaraq dəmir yolu, torpaq, borc və sərhəd 

məsələlərinin qayğısını çəkirdi, xüsusən Cənuba möhkəm bağlılığa malik deyildi. 

Lakin bu vaxt Texas özünün 150.000 nəfər dəyərli qulu və izafi demokratik əhalisi 

ilə digər Cənub ştatlarından daha çox vətəndaşları əhatə edirdi, Hyustonun 

barəsində hücum etdiyi öz maraqlarına görə tanınırdı; yekdilliyə yaxın olan bir 
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qaydada Hyustonun Senatda öz ştatını satan, “Abolitsionistlərə qoşulan” və 

“Cənubdan qaçan” adam kimi skalpını (hinduların məğlub etdiyi düşmənin 

kəsdikləri başından qənimət kimi götürdükləri saçlı dəri – tərcüməçi) tələb edirdi.  

3 səsə qarşı 73 səslə Qanunvericilik Hyustonun kolleqalarının Nebraska Billini 

müdafiə etdiklərinə görə alqışladı və ştatın bir vaxt tanıdığı və əvvəllər heç vaxt 

malik olmadığı ən şərəfli qəhrəmanı məhkum etdi. Demokratik ştat qurultayı 

böyük döyüşçünü, Texas Demokratiyasının hisslərinə müvafiq olmayan adam kimi 

ifşa etdi. Dallasın “Herald” qəzeti tələb edirdi ki, Texasın onu iftixarla göndərdiyi 

yerdən, “onları təmsil etməmək hesabına istehkamladığı vəzifəni daşımaqdan istefa 

versin... Qoy o, nəhayət qəzəblənmişlərin səsinə hörmət etsin, axı o, seçicilərini 

təmsil etməmişdir və onlara xəyanət etmişdir, ona görə də Texas nəhayət birləşmiş 

səsə malikdir və Senatda bölünməz cəbhə kimi təmsil olunur”. 

İşləri daha pis etmək üçün, bu, heç də Senator Sem Hyustona olan birinci 

təhqir deyildi, bu, sadəcə - Klarkvillin hiddətlənmiş “Standart” qəzetinin yazdığı 

kimi “dəvənin belini qıran axırıncı lələk” idi. O, Oreqon məsələsində Con 

Kalhünlə münaqişəyə girmişdi, özünü onun üçün “Birlik onun yol göstərən 

ulduzudur” kimi təsvir edir və o, “qorxmurdu ki, Şimal qoca adamların, qadınların 

və xoşa gələn qızların imzaladığı kağızlara baxmayaraq, Cənubu dağıtmaq 

yollarını axtarmır”. “Cənub Cənubun özü tərəfindən vurulur - əgər birləşsə, o işğal 

ediləcəkdir” – deyə nüfuzlu Dikci kağızı Hyustonu və Bentonu öz opponentlərinə 

qələbə imkanı vermələrinə görə məzəmmət edərək, haray salırdı. Lakin Sem 

Hyuston təkcə cavab verəcəkdi: “Mən nə Şimal, nə Cənub tanıyıram; mən yalnız 

Birliyi tanıyıram”. 

O, heç nə edə bilməyəcəkdi, buna baxmayaraq Kalhünün quldarlıqdan 

“əlinizi çəkin” qətnamələrinə və “Cənub müraciətinə” görə Cənubun möhtərəm 

müdrikinə, onun həm də “Birliyə qarşı uzun müddət əzizlənən və çətinliklə 

gizlədilən layihələrinə” görə hücum edirdi və bir cəhəti də israr edirdi ki, Senatdan 

çox Sem Hyustonun özü onun “tribunasından bütün amerikan xalqının 

təmsilçisidir”. Lakin Texas Qanunvericiliyi Kalhünün layihələrini qəbul etdi və 

özünün şübhələnən gözünü Texasın ambitsiyalı köhnə Prezidentinin üstünə 
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yönəltdi, onun adı Cənubda olduğu kimi, Şimalda da 1852-ci ildə və ya 1856-cı 

ildə Ağ Evə sahib olmaq məsələsində xatırlanırdı. 

Nəticədə, Hyuston ilk görkəmli Senator idi ki, 1850-ci il Kley 

Kompromissinin əleyhinə olduğuna görə Kalhünə hücum edirdi, Birliyi 

parçalamaqla hədələyənlərə yarlıq vurmaq üçün Əhdi-ətiqdən sitat gətirib, sadəcə 

olaraq deyirdi ki, “dənizin qəzəbli dalğaları onun özünün biabırçılığının üstünü 

köpüklə örtür...”. 

“Düşünün, ser. Texaslılar çətinliklərdən sonra Birliyə daxil ola bildilər, siz 

onları süpürüb oradan çıxara bilərsinizmi? Yox, ser,... Biz ona daxil olmaq üçün 

qan tökmüşük... Biz Birliyə axırıncı gələnlərin arasında idik və onun tərkibində 

olaraq qalırıq, biz onu axırıncı tərk edən də olacağıq... Mən ölkənin hər bir 

güşəsindən Birliyin dostlarını irəli çıxmağa və öz ölkələrinin xeyiri üçün ümumi 

mehraba öz fərqliliklərini qurban verməyə və Konstitusiya ətrafında sarsıla 

bilməyən qala qurmağa çağırıram. Bu çox səylər tələb edəcəkdir, ser və hər guşədə 

özlərinə hücum edən xurafatla qarşılaşmağı onlar gözləməlidirlər. Onlar Birlik 

uğrunda, bütün şəxsi nəticələrdən asılı olmayaraq, möhkəm dayanmalıdırlar”. 

Beləliklə, Kanzas-Nebraska Billi əleyhinə verilən yeganə səs onunku idi, 

1854-cü ilin tufanlı dan şəfəqində bu həqiqətən də “sonuncu saman çöpü” idi. 

Senat barədə bərkdən pıçıldayırdılar ki, bu, koloritli general üçün axırıncı müddət 

olacaqdır. Onun birgə xidmət etdiyi görkəmli Senatorlar, kimlərin ki, natiqliyi Sem 

Hyustonun adını əhatə edən şərəfi və romantikanı cəzb edə bilmirdi, onun 

ekssentrik geyiminə və Senatorun çıxışlarının uzunluğuna görə adamlar 

mızıldandıqda, şam ağacından olan yonulmuş çubuqlarla Senatın döşəməsinə 

döyməsinə görə ona qarşı qaş-qabaqlarını tökürdülər. Lakin onlar kömək edə 

bilmirdilər, onun stoik mərdliyinə və sərt fərdiyyətçiliyinə valeh olurdular, bununla 

onun qısa avtobioqrafik eskizinə müqəddiməsi də olduqca sadə idi. “Bu kitab bəzi 

dostlarımı mənim üçün itirdəcəkdir. Lakin əgər o hamını itirtsə də, dost kimi heç 

kəsi qazandırmasa da, Allahın adına and olsun ki, mən azad adamam, mən onu  

nəşr etdirəcəyəm”. 
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Sem Hyustonun bir əsr əvvəlki həyatındakı ziddiyyətlər bu vaxt düzəlməyən 

kimi görünə bilərdi. Saysız-hesabsız yararlı gündəliklərin, çıxışların və 

məktubların kolleksiyasının olmasına baxmayaraq, hansılar ki, onun həyatının və 

nailiyyətlərinin hər bir cəhətinə işıq salır, həm də Hyuston özü həyat səhnəsinin 

mərkəzində kölgələr və tutqun yerlər saxlayır; onun öz dövründə bu bir müəmma 

idi, bu günün ehtiyatlı tarixçiləri üçün isə bir sirrdir. Biz məktubu və ya gündəliyi 

oxuya bilərik, onlarda o, bir anlığa öz mühafizəsini itirmiş kimi görünür, lakin 

oxumağı bitirəndə biz əvvəl bildiyimizdən azacıq artıq şey öyrənirik. Heç kəs 

dəqiqliklə deyə bilməz ki, hansı ulduz Sem Hyustonu, onun özünü, Texası və 

millətini arxasınca aparır (İisus dünyaya gələndə göydə parlayan Vifleem ulduzu 

Şərq münəccimlərini onun doğulduğu yerə gətirən kimi – tərcüməçi). 

O, xoşagəlməyən qaydada ambitsiyalı idi, həm də axırda bütün 

qazandıqlarını və ya istədiklərini öz prinsipi naminə qurban verdi. O, Cənublu idi 

və həm də Birliyə öz loyallığını möhkəm qaydada qoruyub saxlayırdı. Onun 

özünün qulları var idi, ancaq Konqressə quldarlıq əleyhinə petitsiya göndərən 

Şimal elçilərinin hüququnu müdafiə edirdi; o, qatı içki düşkünü idi, lakin 

qaydasında içmək barədə and içmişdi; o, Çeroki hinduları tərəfindən vaxtilə 

oğulluğa götürülmüşdü, ilk hərbi şərəfini kriiklərlə (digər hindu tayfası – 

tərcüməçi) döyüşdə qazanmışdı; o, Tennessinin Qubernatoru olmuşdu, lakin 

Texasdan Senator idi. O, alicənab insana çevrilmişdi, həm də qisascıl, incə 

xarakterli və qəddar adam idi, ekssentrik, özşüura malik olan, sədaqətli, həm də 

opportunist xüsusiyyətli bir adam idi. Lakin Sem Hyustonun ziddiyyəti həqiqətən 

də keyfiyyətləri əhatə edən bir bünövrə üzərində qurulmuşdu: ram edilməyən 

fərdiyyətçilik, bəzən effektli, bəzən kamil olmayan, bəzən sirrli, lakin həmişə 

mərdlik üzərində. O, bütün adamlar üçün hər şeyi edə bilərdi – və həm də, ən 

böyük çağırışla üz-üzə gələndə o, özünə və Texasa sədaqətli idi. Sem Hyustonun 

daxilindəki qarışıqlıq Vətəndaş müharibəsindən əvvəlki tufanlı illərdə Birləşmiş 

Ştatları sınağa çəkən qarışıqlıq idi. Sem Hyustonun koloritli unikallığı onun daim 

bildiyinin sərhədindəki primitiv ifadədən artıq heç nə deyildi. 
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Hələ arzularla yaşayan və idarə olunmayan bir oğlan olanda, o, Tennessi 

sərhədindəki evlərindən qaçmışdı və Çeroki hinduları tərəfindən oğulluğa 

götürülmüşdü, onlar xaç suyuna salınma vaxtı ona Ko-lon-neh-Qarğa adını 

vermişdilər. 1813-cü ildə Endrü Ceksonun komandanlığı altında piyada zabiti kimi 

xidmət edəndə, onun sağ qolu düşmən gülləsindən parça-parça olmuşdu. O vaxt o, 

təkcə At Nalı döyüşündən düşən xətt üzərinə atılmışdı, onun adamları isə arxasında 

qalan təpələrdə oturmuşdular. Cəzbedici gözəl fiquraya malik olan təbii aktyor, 

qəribə geyiminə və nitqinə görə həssaslığa malik olmaqla, o, ittihamçı prokuror 

kimi, konqressmen və nəhayət, otuz beş yaşında qubernator kimi Tennessidə 

uğurla yüksəlmişdi. Öz populyarlığının yüksəkliyində olanda qubernatorluqdan 

onun qəfildən istefa verməsi əhvalatı, dostu Ceksonun Hyustonu gələcəkdə 

Prezident etməsi barədəki ümidi ilə birlikdə olan bir sirrdə gizlənmişdi. Özünün 

evlənməsindən sonra açıq şəkildə açıb göstərdi ki, gənc və gözəl gəlin ambitsiyalı 

atası tərəfindən onun əlini qəbul etməyə məcbur edilmişdir, əslində isə bu vaxt o 

qız başqa birisini sevirmiş. Onun ağlı və ruhu çilik-çilik oldu, Hyuston Çerokilərə 

qoşulmaq üçün sivilizasiyanı tərk etdi, sərxoş davakara çevrildi, siyasi və şəxsi 

sürgünə məhkum oldu. Bir neçə il sonra onun tarazlığı və məqsədi bərpa olundu, 

daim ona sədaqət göstərən general Cekson onu Texasa göndərdi, orada o, fantastik 

hərbi planlar hazırladı, onlar Forc vadisi və Gettisburq kimi amerikan folklorunun 

bir hissəsinə çevrildi. Lakin nə macəra, nə tərif, nə də ikinci xoşbəxt izdivac onun 

hətta daxili nəzərini və melanxoliyasını yoxa çıxarmadı, bu isə özünü 1856-cı ildə 

siyasi məğlubiyyət yaxınlaşanda həmişə olduğundan daha çox büruzə verirdi. 

 
Lakin Sem Hyuston qaş-qabaqlı şəkildə kürt yatan adamlardan deyildi, bu o 

vaxta qədər davam etdi ki, onun üstünü alan məğlubiyyət barədəki pıçıltılar öz 

yerini onun darmadağın ediləcəyi barədəki qar uçurumuna verdi. Senatın işindəki 

payız fasiləsi vaxtı ərzində o, Texasa artıq bir neçə tur səfər etmişdi, Kalhünü 

“ehtiyatsız demaqoq”la müqayisə etmiş, Cefferson Deyvisi “Lutsifer kimi iddialı 

və kərtənkələ kimi soyuq” təqdim etmişdi, “Şimalın dəli fanatizmi” ilə “Cənubun 

dəli ambitsiyası”nın hər ikisini bərabər qaydadakı cəsarətlə pisləmişdi. Yarım 
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sivilizasiyalanmış hindu tayfaları arasında çox illər ərzində yaşaması onu yüksək 

vəzifə həvəskarı etməmişdi; erkən illərdə o, fiziki qaydada öz bütü Endryü 

Ceksonun Konqressdəki düşməninə hücum etmişdi. (Sonralar o, dostlarına demişdi 

ki, bu məni “həyatımda nə vaxtsa hiss etdiyimdən də pis idi. Mən düşünürdüm ki, 

böyük it saxlayıram, ancaq gördüm ki, zəhlə tökən zingildəyən küçüyüm var”). 

Bu vaxt o, özünün 1857-ci il seçkilərində Qubernatorluğa namizəd elan 

etməklə, bir böyük hücumla Texas rəsmi dairələrinə ağır zərbə vurdu. O, Demokrat 

kimi, hansısa fraksiyanın və ya qəzetin namizədi kimi və ya hətta Senatorluqdan 

istefa verən kimi hərəkət etməyəcəkdi. O, Sem Hyuston kimi “ştatın siyasətini 

yenidən bərpa etmək üçün” hərəkət edəcəkdi. “Xalq şadlanmaq istəyir və mən 

başqa birisi kimi bunu verməyə qadirəm”. 

Onun vəd etdiyi bol şadlanma Demokratik Texasla heç vaxt görünməmiş ilk 

real möhkəm vuruş idi. İsti yay kampaniyasında dəfələrlə köynəyini soyunub, 

Texasın hər bir guşəsindəki auditoriyalarda səs-küylü çıxışı ilə o, söyüşcül 

epitetlərdən ibarət böyük söz ehtiyatı və solmaqda olan sarkazmı ilə görünürdü. 

Altı futdan çox hündürlükdə, nizə kimi düz bədəninin iri, həm də xoşa gələn 

əzələləri, onun öz opponentlərinə nifrətdən qızaran nüfuz edici gözləri, onların 

siyasətlərini ələ salması və sərt dilini Senat zalında olan tək bir ləyaqətlə açması 

hələ də qalırdı. Onun bir çıxışı təsvir edilmişdi – özü də müxtəlif qəzetlər 

tərəfindən, lakin, heç şübhəsiz, müəyyən dəqiqliklə “təhqirlərin və eqoizmin (özü 

haqqındakı fikirin – tərcüməçi) qarışığı... tarixi həqiqətlə razılaşmadan 

və...ədəbdən və təmiz dildən kənar... Bu, başlanğıcdan axıra qədər bütünlüklə 

həmin epitetlərlə oğruların, əclafların və qatillərin sirdaşı kimi xarakterizə olunur” 

kimi verilirdi. Səfərində bir dəfə dayandıqda, qraflığın məhkəmə zalında çıxış 

etmək hüququndan imtina edəndə, o, camaatı özünün düzgün hərəkət etdiyinə 

inandırdı: 

“Mən burada vergi verən deyiləm. Mən bu binada bir kərpicin və ya 

mismarın alınmasına kömək etməmişəm və burada çıxış etməyə heç bir hüququm 

yoxdur. Lakin burada mənim səsimin eşidilməsi çevrəsində bir adam varsa, kim 

Sem Hyustonun nitqini dinləməyi və onun arxasınca o təpəyə tərəf getməyi arzu 
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edirsə, mən Texas torpağında danışmaq hüququna malikəm, çünki onu mən öz 

qanımla sulamışam”. 

Bir əllə satqın, digər əllə “Heç nə bilmirəm”in üzvü kimi (onun ... 

mazaqlaşması üzərində qurulan, dözümlüksüz və sektsional olmayan partiyası) 

pislənilməklə, o, öz arvadına yazırdı ki, “onların çirkli dedi-qodusu mənim 

üstümdən, ördəyin belindən su düşən kimi düşür”. 

Lakin onun Kanzas və digər Cənub tədbirləri barədə səs verməsi hirsli 

seçiciyə izah edilirdi və Texas Sem Hyustonu öz siyasi karyerasının ilk 

cəzalandırılanı kimi qələmə verirdi. Bu vaxt o, Senatdan istefa verməyə borclu idi, 

antoqonist “Gazette” isə belə deyirdi ki, “qısır vəzifəni tutmaq əvəzinə sadəcə 

icazə almaq istəyirdi”. Lakin Sem Hyuston öz məğlubiyyətinin, üçün ikiyə görə 

nisbətinin böyüklüyündən artıq olmadığından ruhlanıb, özünün sonuncu illəri üçün 

Senatdakı sarsılmayan məsləki ilə Vaşinqtona döndü. Cənublu antoqonist Senat 

zalında onu ələ salaraq dedi ki, Kanzas-Nebraska Billi əleyhinə səs verməsi artıq 

onun məğlubiyyətinə bir əminlik yaradır. Hyuston sadəcə xoş təbəssümlə cavab 

verdi ki, bu həqiqətdir ki, “mən öz seçicilərimdən ciddi və minnətdar olunası bir 

əminlik almışam ki, onlar məni bundan sonrakı xidmətdən azad etmək 

niyyətindədirlər”. O, səhv etməmişdi. 10 noyabr 1857-ci ildə Sem Hyuston Texas 

Qanunvericiliyi tərəfindən sadə qaydada azad edildi və Cənubun daha artıq hərbçi 

sözçüsü olan adam onun varisi seçildi. 

Öz Senator yoldaşlarına vida nitqində Sem Hyuston kolleqalarına dedi ki, o, 

“təmiz əllə və təmiz vicdanla” istirahətə getməyi arzu edir: 

“Mən arzu edirəm ki, mənim qəbrimin üstündə heç bir iftixar xarakterli yazı 

yazılmasın, ancaq “O, öz ölkəsini sevirdi, vətənpərvər idi; o, Birliyə həsr 

olunmuşdu” sözləri yazılsın. Əgər şəhidliyə görə əzab çəkmişəmsə, mən 

qurbanların kəsildiyi bıçağa tabe olacağam”. 

Lakin biz Senator Sem Hyustonun siyasi mərdliyi barədəki əhvalatı onun 

Senatdan istirahətə getməsi ilə qurtara bilmərik. Texasdakı rançosuna dönən igid 

eks-Senatora agah oldu ki, onu iki il əvvəl məğlub edən Qubernator əvvəlcədən 

ştatı Birlikdən ayrılmağa aparmaqla hədələyəndə o, istirahət etməyi 
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bacarmayacaqdır. Beləliklə, 1859-cu ilin payızında yaşlı döyüşçü, arxasında duran 

heç bir partiya, heç bir qəzet və heç bir təşkilat olmadan Qubernatorluğa müstəqil 

namizəd kimi hərəkətə başladı və bir çıxış kampaniyası həyata keçirdi. O, öz 

auditoriyasına hələ də valehedici bir səslə deyirdi ki, o, “Konstitusiyaya və Birliyə 

heç vaxt açıq etiraf etmədiyi və rəsmi qaydada təcrübədən keçirmədiyi bütün 

“Cekson demokratiyasına” arxalanacağam – siyasətdə mən köhnə dəbli adamam, 

ona görə də mən bu hökumətin əsasında qurulduğu primitiv prinsiplərdən bir həsr 

olunmaq qaydasında yapışacağam”. 

Onun opponentlərinin dəfələrlə israr etmələrinə baxmayaraq, ayrılma və 

Texasın qul ticarətinin yenidən açılması real məsələ deyildir, Hyuston məhz bu 

müstəvidə möhkəm təzyiq göstərirdi, həm də Meksikanın və hinduların sərhəd 

terrorizminə qarşı böyük müdafiə tədbirləri vəd edirdi. Bu ən sərt kampaniya idi və 

qəzetlər Hyustona istehzalı bir ehtirasla hücum edirdilər, Hyustonun əxlaqsızlığı və 

qorxaqlığı barədə köhnə ittihamları yenidən qaldırdılar. Lakin bu da kifayət 

dərəcədə qəribə idi ki, onun işləri barədə (ancaq vaxtından əvvəl) qaldırdıqları, 

onun köhnə yoldaşlarının arasında şəxsən onun arxasınca gedənlərlə, opponentlərin 

administrasiyasına nifrətlə, Hyustonun tələb etdiyi yeni populyarlıqla, Senatda 

federal hakimin rüşvətxorluğu ilə bağlı açıqlaması onun istirahətə yollanması üçün 

vacib əhəmiyyət daşıyırdı və onun sevdiyi Texasa dönməsinə görə ona yönəlmiş 

səmimi hisslərin böyük dalğası bütünlüklə Sem Hyustonun Qubernator seçilməsi 

üçün birləşərək, onun iki il əvvəlki məğlubiyyətinin bütöv şəkildə  dəyişilməsi 

oldu. On illik ərzində Cənub ekstremistləri üçün bu ilk maneə idi və seçilən 

Qubernator nifrət yayan Texas qəzetləri tərəfindən “heç vaxt bir daha qalxmamaq 

üçün düşməyə borclu olan satqın” və “Cənubun – Cənub Azad-Torpaqçının ən 

böyük düşmənlərindən biri” kimi hücuma məruz qalırdı. 

Köhnə Cekson millətçiliyi bütövlükdə onun karyerasına səbəb olmaqla, bu 

vaxt ən sərt sınaqla qarşılaşdı. Demokratik Qanunvericiliyin aşıb-daşan 

düşmənçiliyinin həqiqəti onun xalqı təmsil etmədiyi fikrinə tərəfdar çıxmaqla, 

Qubernator Hyuston bütün pretsedenti pozaraq, Qanunvericiliyin birgə sessiyası 

qarşısında çıxış etmək əvəzinə öz inauqurasiya müraciətini Kapitolinin 



105 
 

pilləkənindən birbaşa xalqa çatdırdı. Kapitolinin ətrafında toplaşan nəhəng 

auditoriyaya müraciət edərək, Hyuston elan etdi ki, o, partiyanın yox, xalqın 

Qubernatorudur və “Texas öz taleyini Birləşmiş Ştatlarla birləşdirdiyi vaxt, Şimala 

və ya Cənuba daxil olmamışdır; onun bağlılığı seksional deyil, millidir”. 

Lakin seçiminin yaraları sağalmırdı; və Sem Hyustonun adını 1860-cı ildəki 

Demokratik Milli Qurultayda “Nyu Yorker” tərəfindən “böyük qələbə üçün bütün 

ölkəni gəzəcək” adamların adlarından biri kimi təklif edəndə, Texas nümayəndə 

heyətinin lideri, eks-Qubernator Rannels tullanıb ayağa qalxdı və dedi: “Ser, Allah 

xatirinə! Mən o şəxsəm ki, bir az əvvəl Sem Hyustonu Qubernatorluğa seçilməkdə 

əzmişdim və ona edilən hansısa tərif mənə görə lənətə gəlmiş və xoşa gəlməyən bir 

şeydir”. 

Belə düşmənlərdən qaçmaq məqsədilə, Hyuston 1860-cı ildə 

Qanunvericiliyə birinci ümumi müraciətində dedi: 

“Pozulmuş çalışanların özlərindən çıxmalarına və ölkəni fanatikcəsinə 

parçalayanların vicdansız hədələrinə baxmayaraq, bizim ümumi ölkəmizə 

məhəbbət hələ də keçmiş zamanın alovunda Texasın konservativ xalqının 

ürəklərində yanır. Texas Konstitusiyanı müdafiə edəcək və Birliyin müdafiəsində 

dayanacaqdır. Bütün bu, bizi bir millət kimi xilas edə bilər. Onu dağıt və bu vaxt 

bizi anarxiya gözləyəcəkdir”. 

Cənubi Karolina “quldarlıq institutuna və Cənubun hüquqlarına qarşı 

hücumlara” etiraz etmək üçün Cənubluların qurultayına nümayəndələr yollamaq 

barədə Texasa dəvət göndərdi. Hyuston Qanunvericilik ilə əlaqəni ədəb məsələsinə 

çevirdi, lakin ustalıqla yazılmış sənəddə xəbərdar etdi ki, “Birlik əbədi olmaq 

niyyətini güdür”. Ağıllı siyasi manevrlərlə o, Cənubi Karolinanın dəvətinin qəbul 

edilməsinin qarşısını aldı, bu da Corciyadan olan Senator tərəfindən onun “qalxıb 

öz ölkəsini çalbaş iblisdən qoruyan Texas Brutu” (Brut b.e.ə. 44-cü ildə Romada 

respublikanı Sezarın diktatorluğundan qorumaq üçün onun qətli ilə nəticələnən sui- 

qəsddə iştirak etmişdi – tərcüməçi) adlandırmasına səbəb olmuşdu. 1860-cı ildə 

qızışdırılan Prezident seçkisi kampaniyası ərzində bölünmə xeyrinə olan hisslərin 

böyüməsi xeyli artdı. Qubernator Hyuston əgər seçilsəydi, yalnız öz səbirsiz 
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seçicilərindən gözləməyi və mister Linkolnun münasibətinin necə olacağına 

baxmağı yalvarardı. Lakin fakt belə idi ki, Respublikaçıların qurultayında xahiş 

etdiyi səslərdən az hissəsini aldı, Linkolnun hərəkəti onun düşmənlərini daha ciddi 

motivlərlə silahlanmağa gətirib çıxardı. Avqust ayında Hendersonun şəhəri sirrli 

qaydada yananda, Qubernator linç məhkəmələrinin (Ku-kluks-klançıların həyata 

keçirdiyi iyrənc linçləmə əməliyyatı – tərcüməçi), linç edənlərin təşkilatı olan 

“sayıq komitələrin” və hirs hissləri dalğasının qarşısını almaq üçün heç nə edə 

bilmirdi. Ondan sonra Zənci üsyanları və yanğınlar şayiələri gəldi. Ueykoda 

Hyustonun ayrılmanı pisləyən çıxışına mehmanxananın arxasındakı barıt çəlləyinin 

partladılması ilə cavab verildi, bu mehmanxanada isə o, heç bir xətər toxunmadan 

yatmışdı. Özünün şəxsi və siyasi təhlükəsinə məhəl qoymadan o, sentyabrda xəstə 

yatağından qalxıb özünün son müraciətini etdi: 

“Mən seksionizmi seksionalizm tərəfindən deyil, millətçilik tərəfindən 

məğlub edilməsini xahiş edirəm... Mənim heç bir yeni hissim yoxdur. Mən onları 

1856-cı ildə amerikan Senatında tələffüz etmişəm. İndi də onları ifadə edirəm. Mən 

o vaxt satqın kimi məhkum edilmişdim. Mən indi də məhkum edilmişəm. Yenə də 

belə olacaqdır! Heç vaxt ehtiyaca, zəhmətə, təhlükəyə dözməyən adamlar məni öz 

ölkəmə görə xain adlandırırlar, çünki mən Konstitusiyaya və seçilmiş 

hakimiyyətlərə tabe olmağa hazıram. Mənim bu Birlik üçün etdiklərimə görə qoy 

onlar əzab çəksinlər və onlar hiss edəcəklər ki, bu, həyat saplarının ürəyimiz 

ətrafında belə yaxın sarınmaqla birləşməsinə bənzəyəcəkdir, onlardan imtina 

etməkmi... Məni xain adlandıran adam kimdir? Onlar milli bayraq altında 

addımlayır və onu müdafiə etməyə hazırdırlarmı? Bu mənim bayrağımdır!... Və 

belə uzun vaxt ərzində dalğalar iftixarla mənim üzərimə gəlir, hətta o tufanlı 

səhnənin arasında dalğalansa da, o adamlar deyil, mən yaddan çıxara bilərəmmi ki, 

məni satqın adlandırmışdılar”. 

Abraham Linkoln Prezident seçildi və tezliklə bütün Texasda Zolaqlı 

Ulduzlu bayraq (ABŞ-ın dövlət bayrağı – tərcüməçi) şadlıq və döyüş gözləmə 

atmosferində qaldırıldı – Hyustonun Texasa “Birlikdə və Birlik naminə” öz 

hüquqları uğrunda vuruşmaq barədə yalvarışı kar qulaqlara çatdı. “Köləlik hissi” 
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mətbuatı başına götürmüşdü; və Qubernator Hyuston Ayrılma Qurultayı 

çağırılanda kənara çəkildi. 

Sem Hyuston hökumətin idarə edilməsini saxlamaq üçün ümidsiz şəkildə 

mübarizə aparanda, Ştat Qanunvericiliyinin xüsusi sessiyasını çağırdı, Şimalın və 

Cənubun hər ikisinin ekstremistlərini pislədi və təkid etdi ki, o, “hələ ümidini 

itirməmişdir ki, bizim hüquqlarımız Birlikdə müdafiə edilə bilər”. Əgər bu olmasa, 

o, Cənub düşərgəsinə birləşməkdənsə, onun üçün müstəqillik daha məqsədə 

uyğundur. 

Lakin Ayrılma Qurultayının liderləri Qanunvericilik tərəfindən tanındı, 

Birliyin Texasdakı komandanının fərariliyindən kömək aldı, bu, dayanmamalı idi 

və onların ayrılmaya ümidsiz hücumu Qubernatorun yalnız sürpriz şəklində 

görünməsi ilə ani narahatlıq yaratdı, onlar Qubernatora nifrət edir, lakin ondan 

qorxurdular. Ayrılma Ordinansının (dekretinin – tərcüməçi) qəbul ediləcəyi gün 

Sem Hyuston platformada sakit oturub, zalda qalan və onun yanında Birliyin az 

sayda dostlarının təzələnən mərdliyini müşahidə edirdi. Tarixçi Uartin deyirdi: 

“Kimlər ki, onun San Xasinto təpəsindəki gözəl borcu haqqında danışırdı, mən 

deyərdim ki, Ostindəki (Texas ştatının inzibati mərkəzi – tərcüməçi) Ayrılma 

Qurultayında ilişib qaldığı bir vaxtdakı onun igidliyi min dəfə artıq idi və təkcə 

onlara tabe olmurdu və onlardan qorxmurdu”. Hyustonun qəribə iştirakından cuşə 

gələn Ceyms Y. Trokmorton ayrılmanın əleyhinə olan yeddi səsdən birini verdi, o, 

bərkdən və acı şəkildə fısıldadı, yerindən qalxıb yadda qalan şəkildə dedi: 

“Qaraguruh fısıldayanda, vətənpərvərlərin titrəməsi yaxşıdır”. 

Dekret qəbul olunandan bir ay sonrakı dövrdə bəyənilmək üçün xalqın 

səsverməsinə göndərildi. Vuruşan eks-Senator bir adamın kampaniyasında 

kötükdən yapışdı ki, Texası Birlikdə saxlasın. Eybəcər kütlələr, daşlar və məhkum 

olunma onu ştatın bütün ərazisində satqın kimi qarşılayırdı. Ueykoda onun həyatı 

təhlükədə idi. Beltonda bir silahlı başkəsən quldur qəflətən qalxıb ona tərəf 

yaxınlaşmağa başladı. Lakin cəsur qoca Sem Hyuston onun gözünə düz baxaraq 

hər əlini tapançalarının üstünə qoydu: “Xanımlar və cənablar; öz yerinizi tutun. Bu 

xırda quşun öz yuvasında şirə qıy vurmasından başqa bir şey deyildir”. O, ştatda 
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heç bir xətər toxunmadan, xarakter dəbdə ilişib qalmışdı, öz düşmənlərini özünün 

güclü sarkazmı ilə yerə sərirdi. Ayrılanların lideri barədə öz vicdanlı rəyini ifadə 

etmək xahiş ediləndə, Hyuston belə cavab verdi: “O, itin, sədaqətdən başqa bütün 

xasiyyətlərinə malikdir”. Bu vaxt yetmiş yaşlı, lakin təəssürat yaradan şəkildə 

boylu-buxunlu fiqurası, nüfuz edən gözləri və sıx ağ saçları ilə qoca Sem 

Qalvestonda istehza edən və eybəcər camaat qarşısında öz səfərini yekunlaşdırdı: 

“Sizin bəziləriniz ayrılmanın nəticəsi kimi qan axıdılması ideyasını ələ salmaq 

üçün gülürsünüz” – deyə o, qışqırdı; “Lakin qoy mən sizə deyim ki, nə olacaqdır. 

Siz xəzinənin saysız-hesabsız milyonlarını və yüz minlərlə qiymətli həyatı qurban 

verəndən sonra, çılpaq imkan kimi, əgər Allah sizin əleyhinizə olmasa, Cənubun 

müstəqilliyi üçün qalib gələcəksiniz. Lakin mən buna şübhə edirəm. Şimal Birliyi 

saxlamağa qərarlıdır”. 

Onun peyğəmbərliyi nəzərə alınmadı. 23 fevralda Texas səs çoxluğu ilə 

ayrılmanın lehinə səs verdi və martın 4-də, Hyustonun ad günü yubileyində və 

Texasın müstəqilliyi günündə Ostində yenidən xüsusi qurultay yığışdı və Texasın 

Birlikdən ayrıldığını elan etdi. Qubernator Hyuston həmin vaxtadək ümidsiz 

qaydada təşəbbüsü ələ keçirməyə cəhd edəndə, müəyyən etdi ki, öz planlarını 

Qanunvericiliyə bir məsələ kimi verə biləcəkdir. Onun təkidinə, qanuni 

hakimiyyətinin sona çatması adı altında hirslənməklə, qurultay 2 səsə qarşı 109 

səslə zəfər çalan Texası Cənub Konfederasiyasının bir hissəsi olmasını elan etdi və 

belə qərar verdi ki, bütün ştat qulluqçuları on dörd martda sədaqət barədə eyni and 

içməlidirlər. Qubernatorun katibi sadəcə bildirdi ki, Qubernator Hyuston 

“qurultayın mövcudluğundan hali deyildir və onun hərəkətini, əl-qolunu bağlamaq 

cəhdi kimi qiymətləndirməyəcəkdir”. 

Martın 14-də öz gözləri ilə şahid olan yazırdı ki, qurultay zalı “qəzəb işığı 

verməklə, adamların titrəyən ehtirası ilə və qisascıl döyüşü əvvəlcədən görməklə 

alışıb yanırdı. Hava qışqırıq səslərin çoxluğundan titrəyirdi – bunlar hirs, zəfər, 

nifrətamiz səslər idi. Nadir and sözləri və ya nifrət epiteti ilə dolu idi – lakin Sem 

Hyustonun səsi eşidilmədi”. 
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Təyin olunmuş saatda qurultay məmuruna göstəriş verildi ki, ştat 

qulluqçularının siyahısını oxusun. Geniş auditoriyada sakitlik yarandı və hər bir 

göz qayğılı şəkildə qoca qəhrəmanı görmək istəyirdi. 

“Sem Hyuston!”  Heç bir cavab verilmədi. 

“Sem Hyuston! Sem Hyuston!” Qarışıq danışıq və nifrətamiz səslər yenidən 

eşidildi. Amerika Ştatları Konfederatının Texas Qubernatorunun vəzifəsi boş elan 

edildi; və Qubernatorun köməkçisi “əhəmiyyətsiz bir məxluq, nifrətə layiq, zirək 

və sırtıq” bir adam olan Eduard Klark and içmək üçün addımladı. (Yaxın şəxsi və 

siyasi dostu Hyustonun bileti ilə seçilən Klark sonralar icraedici ofisə girib ştatın 

arxivlərini tələb etdi, yalnız ona görə ki, öz keçmiş himayəçisinin sükanını tədricən 

öz kürsüsündə ələ keçirsin, onunla üz-üzə gələndə isə çox nifrətamiz bir sual 

versin: “Və sizin adınız nədir, ser?”) 

Kapitolinin digər hissəsində San Xasinto qəhrəmanı öz ömründə siyasi 

taleyini, şöhrətini və öz xalqının ona həsr olunmuş Qubernator kimi, parçalanmış 

bir ürəklə öz axırıncı mesajını yazdı: 

“Sirdaş vətəndaşlar! Sizin hüquqlarınız və azadlığınız naminə, bilirəm ki, 

onları tapdalayacaqlar, mən bu andı içməkdən imtina edirəm... (Lakin) Mən Texası 

o qədər çox sevirəm, ancaq indi vətəndaş mübarizəsi və qan tökülməsi onun üstünə 

gəlir. Mən bu ştatın Baş icraçısı kimi öz funksiyamı dinc yerinə yetirmək istisna 

olmaqla, hakimiyyəti saxlamağa heç bir cəhd göstərmirəm, artıq bunu edə 

bilmirəmsə, mən sakitcə səhnədən geri çəkiləcəyəm... Mən... vurulmuşam, çünki 

mən uğrunda vuruşduğum prinsiplər naminə güzəştə getməyəcəyəm... Ən kəskin 

ağrı isə Texas ştatının adının üstünə gələn zərbədir”. 

 

 

 

 

Üçüncü hissə 

 
 

Zaman və yer 
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Şimalla Cənub arasında çox baha başa gələn hərbi mübarizə siyasi 

cəbhədə sülhü və birliyi bərpa edə bilmədi. Appomattoks (Konfederatın 1965-ci 

ilin aprelində tam təslim olduğunu elan etdiyi şəhər – tərcüməçi) qardaşın qardaşa 

güllə atmasına son qoydu; lakin bu siyasi müdaxilələrə, iqtisadi soyğunçuluğa, 

bölmələr arasındakı nifrətə və bölünmüş torpağın işgəncəsinə hələ də son qoymadı. 

Meyson-Dikson xəttinin hər iki tərəfində acı düşmənçilik, Deniel Uebsteri, Tomas 

Hart Bentonu sıradan çıxarmaqla, müharibədən sonrakı ildə də on illik ərzində 

azalmayan qaydada davam edirdi. Şimalda millətin yaralarını sarımağa və Cənuba 

rəhmli və düzgün qaydada münasibət göstərməyə çalışanlar – Prezident Endryü 

Conson və impiçmentdə onu müdafiə etməyə qalxan Senatorlar, özlərinin guya 

vətənpərvərliyə malik olmamaları ucbatından “qanlı köynəyi” başlarının üstündə 

yelləndirənlər tərəfindən biabırçılıq dirəyinə məhkum edilirdilər. Cənubda öz 

regionlarının fanatik seksionalizminin unudulduğunu millətə nümayiş etdirmək 

istəyənlər – Missisipidən olan Lutsius Kvintus Tsintsinnatus Lamar kimi adamlar – 

öz seçiciləri tərəfindən qalib düşmənin yanına qaçanlar kimi hücuma məruz 

qalırdılar. Konfederat generalı Bob Tumbsdan soruşulanda ki, niyə Konqressə 

özünün bağışlanması barədə xahişlə müraciət etməmişdir, Tumbs tam əzəmətlə 

cavab vermişdi: “Nəyə görə bağışlanmaq? Mən hələ Şimalı bağışlamamışam”. 

Lakin tədricən emansipasiya ( qulların azad olması – tərcüməçi) və yenidən 

qurulma üstündə başlanan köhnə konfliktlər solurdu və yeni açılan Qərbin və 

alçaldılan Cənubun tədqiq edilməsi Senat qarşısına yeni məsələlər və yeni sifətlər 

gətirirdi. O artıq bizim böyük Konstitusiya hüquqşünasları forumu deyildi, 

Amerikan ictimai həyatında Konstitusiya məsələləri artıq aparıcı mövqe tutmurdu. 

asan qazanılan pul, qəflətən taleyin gətirməsi, artan qüdrətli siyasi maşınlar və hay-

küylü korrupsiya millətin əksəriyyətini dəyişdirmişdi; və Senat dəbli görünən 

demokratik qanunverici orqan kimi nizamlı qaydada milləti təmsil edirdi. 

Korporasiya vəkilləri və siyasi bosslar, konstitusional natiq olmayanlar bu haray 

çəkən eranın sözçüləri idilər; baxmayaraq ki, millətin çox böyük sayda istedadlı 

adamları dünyada yüksək maliyyə və sənaye üçün daha hazırlıqlı, yararlı olmaqla, 

səfeh və nəzərə çarpmayan kimi görünən hökumət işçilərinə nisbətən şöhrət və 

tale tapmışdılar. 
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(Əgər Deniel Uebster bu erada yaşasaydı, bir naşir belə şərh vermişdi ki, o, “nə 

borc içində, nə də Senatda olardı”). On bir yeni ştat Qərb inkişaf etdikcə tezliklə 

Birliyə əlavə olundu; və iyirmi iki yeni Senator və nəhəng yeni zal köhnədən fərqli 

olan atmosferdən kiçilmişdi. Seksionalizm, qarşılıqlı xidmət göstərənlər və çox 

sayda fanatikliyə yaxın hərəkatlar – onlardan “sərbəst gümüş” hərəkatı Lamarla 

sözləşmişdi, bu, yalnız başlanğıc idi – Senatın müzakirələrini daxili iqtisadi 

məsələlər bəlasına salmışdı. “Biz yerli kartof sahələrinin və kələm torpaqlarının 

sadəcə kolleksiyasına çevrilirik” – deyə bir Senator gileylənirdi, onlar yerli 

himayəçilik, çayların, limanların və tarifin himayə etdiyi sənayelərin üstündə 

dalaşmaqdan yorulmuşdular. 

Uilyam Allen Uayt demişdi ki, Senatorlar təkcə ştatları və regionları deyil, 

həm də “knyazlıqları, hakimiyyətləri və biznesi təmsil edirlər”. 

“Misal üçün, bir Senator Birliyin Sakit okean dəmir yol sistemini, digəri 

Nyu-York mərkəzi dəmir yolunu, digəri isə sığorta maraqlarını, kömür və dəmirə 

sahib olan dairələri təmsil edirdi... pambıq yarım düjin Senatora malik idi. Və bu 

belə də davam edir... Bu plutokratik (varlıların hakimiyyəti – tərcüməçi) feodalizm 

idi... əla dərəcədə ehtiram bəslənəndir. İstənilən böyük maliyyə marağının xomutu 

iftixarla geyinilir”. 

Və Uayt öz söhbətini veteran Senator Deyvisin təzə Senatora öz 

kolleqalarının arxadakı günlərdə cərgə aralarına gəlməsini təsvir etməsi ilə 

əlaqələndirir: “Çaqqal; quzğun; qoyun öldürən it; qorilla; timsah; kərtənkələ; 

qaqqıldayan qoca toyuq; göyərçin; yemi acgözlüklə udan hinduşka”. Sonra Uayt 

yazır: “Qısqanc Qərblinin iri gəmisi – kobud, vicdansız, həyasız – ağır-ağır 

yırğalanaraq gəldi, hakim Deyvis həmin məxluqa şəhadət barmağını tuşlayıb, nida 

şəklində dedi: “Canavar, ser, lənətlənmiş, ac, gizlənən, qorxaq canavar”. 

Beləliklə, on doqquzuncu əsrin sonundan Senat hakimiyyət və nüfuz 

şərtlərində aşağı axının yaxınlığına gəlib çıxdı. Senator hakimiyyətinin tənəzzülü 

Qrant administrasiyasının sonundan az sonra başladı. Bu vaxta qədər Senat 

Prezident Conson tərəfindən alçaldılmışdı və prezident Qrantın ağalığı altında idi, 

o, hətta parlament formasındakı hökumətə yaxın olan bir quruluş kimi dövləti idarə 
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edirdi. Senatorlar hətta Kabinet üzvlərindən yuxarıda nahar masası ətrafında yer 

almağa iddia edirdilər (onlar əvvəlcədən sosial fraksiyalara görə 

dərəcələnmişdilər). Corc Frisbi Hoar sonralar belə deyirdi ki, “əgər onlar Ağ Evə 

gəlirdilərsə, heç də məsləhət almağa deyil, məsləhət vermək məqsədini 

güdürdülər”. (Həqiqətən də hər iki palatanın öz üzərinə hakimiyyət səlahiyyətini 

götürməsini, Konqressmen Enson Burmingeymin İcmalar Palatasına (Böyük 

Britaniyadakı – tərcüməçi) səfəri nümayiş etdirir. Müşayiət edən ona deyəndə ki, o, 

öz yerini tərk etməlidir, çünki bu xüsusi qalereya Perlər üçün saxlanmışdır, bu vaxt 

yaxınlıqda oturan qoca Per söhbətə qarışdı: “Qoy, qalsın, qoy, otursun. O, öz 

ölkəsində Perdir”. Konqressmen oradan gedə-gedə cavab verdi ki, “mən öz 

ölkəmdə hökmdaram və əgər mən Per kimi tanınsam, kastamı itirərəm”). Lakin 

Konqressmen hakimiyyəti Heys, Qarfild, Artur və Klivlend Prezident olanda ötüb 

keçdi, onlar Prezidentin təyinatları məsəsinə Senatorların diqtə etmək cəhdlərinə 

uğurlu qaydada müqavimət göstərə bildilər və hökumət Konstitusiyanı yoxlamaq 

və tarazlaşdırmaq barədəki daha ənənəvi Amerikan sisteminə tərəf döndü. 

Senatın hakimiyyətinin tənəzzülü, buna baxmayaraq, hətta iqtisadi 

məsələlərin, seksional və Konstitusiyaya aid konfliktlərin yerini tutmamışdan 

əvvəl, nüfuzunun tezliklə düşəcəyindən xəbər verirdi. Britaniya və Kanada 

diplomatları özlərinin 1854-cü il Qarşılıqlı Əlaqə Müqaviləsini qoruyub saxlamaq 

üçün müdafiə edirdilər, bunda “şampan dalğalarında üzməyi...” görürdülər. “Əgər 

sənin itinin donuzla işi varsa, sən nə edəcəksən?” Kabinet üzvü, yəqin ki, bu 

metaforaya cavab verərək 1869-cu ildə Henri Adamsa səbirsiz qaydada dedi ki, 

“Sən Konqressmenlə nəzakətli davranmağı bacarmırsan! Konqressmen donuzdur! 

Sən çomağı götürüb onun sifətinə vura bilərsən”. Və Adams sakitcə ələ salmaq 

qaydasında Senatın əksər üzvləri barədə düşünürdü ki, “onları alçalma deyil, daha 

çox qrotesk düzəldə bilər, əgər Konqressmen donuzdursa, onda görən Senator 

nədir?” 

Lakin Senatın on doqquzuncu əsrin ikinci yarısı ərzindəki hakimiyyətinin və 

hörmətinin tənəzzülünün əksinə heç də bütünlüklə donuzlardan və lənətlənmiş 

gizlənən canavarlardan ibarət deyildi. İndiyədək onda hörmətə layiq olan və igid 
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adamlar vardır. Onlardan Edmund Ross və Consonun impiçment mühakiməsi vaxtı 

onunla bir yerdə dayanan, eqoizmə yad qaydada özlərini qurban verməklə, milləti 

qanunvericilik hakimiyyətinin ümidsiz sui-istifadəsindən xilas edən adamlar var 

idi. Və Lutsius Lamar nəcib, ancaq möhkəm dövlət xadimi olması ilə milləti 

qarşısında duran yeni çağırışlara hazırlanmasında, onu yenidən birləşdirməyin bir 

aləti oldu. 
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VI 

 
 

Edmund Q. Ross 

 
 

“Mən... öz açıq qəbrimə baxıram” 

 

Tənha qəbirdə, unudulmuş və naməlum bir adam yatır, “o, Prezidenti 

xilas etmişdir” və bunun nəticəsi kimi özünə və Birləşmiş Ştatlarda Konstitusiya 

hökumətinin inkişafı üçün yer tuta bilərdi – bu adam 1868-ci ildə bir tarixçinin 

adlandırdığı kimi “Amerikan tarixində ən böyük qəhrəmanlıq aktı, döyüş 

cəbhəsindəki hər bir igidlikdən müqayisə edilə bilməyən dərəcədə çətin olan bir iş 

görmüşdü” – lakin bu Birləşmiş Ştatlar Senatorunun adı bir dəfə də çəkilmədi; o, 

Kanzasdan olan Edmund Q. Ross idi. 

Prezident Consonun impiçmenti adlanan hadisədə tanınmayan bir adam olan 

Ross elə dramatik rol oynamalı idi ki, onun sensasiyalı kulminasiyası Cənubun 

məğlubiyyəti ilə Abraham Linkolnun barışıq siyasətini icra etməyi qərara almış 

Prezidentlə, əzilmiş Cənub ştatlarını işğal edilmiş əyalətlər kimi idarə etməyə 

çalışan Konqress liderləri arasında getməyə düşsün. Axırıncılar öz hüquqlarını 

Konstitusiyanın tələbləri əsasında istehkamlamışdılar. Buna baxmayaraq, bu, 

əslində icra və qanunvericilik hakimiyyətləri arasındakı mübarizə idi. Taktikalı 

olmasa da, mərd Tennessili olan Endryü Conson Konqressin yeganə Cənublu üzvü 

idi ki, Birlikdən öz ştatı ilə birgə şəkildə ayrılmaqdan imtina etmişdi, Böyük 

Emansipatorun (“Azad edən”, quldarlığın ləğv edilməsinin qızğın təşəbbüsçüsü 

olan mərhum Prezident Abraham Linkoln nəzərdə tutulur – tərcüməçi) siyasətinə 

qoşulmuşdu, onun yüksək vəziyyətinə isə o, yalnız qatilin gülləsi ilə yaxınlaşmışdı. 

O, bilirdi ki, Linkoln ölümündən əvvəl artıq Konqressdə ekstremistlərlə 

toqquşmuşdu. Onlar yenidənqurmaya onun konstitusional qaydada və rəhmdilliklə 

yanaşmasına və idarəetmənin qanunvericilik qoluna alilik vermək axtarışının 

əleyhinə çıxırdılar. Və onun döyüşkən əhval-ruhiyyəsi Konqressin bu vaxt Cənuba 

bir qədər ləngiməklə və mümkün olduğu qədər mübahisə ilə olsa da, Birlikdə öz 



115 
 

yerini tutmasına icazə vermək siyasətinə bağlanan istənilən ümidi tezliklə məhv 

etdi. 

1866-cı ildən, Edmund Ross ilk dəfə Senata gələndən idarəetmənin iki 

qanadı artıq bir-birinin boğazını kəsməyə hazır idi, hirslə dişlərini qıcayır və 

tüklərini qabardırdılar. Prezident tərəfindən qanun layihələrinə bir-birinin ardınca, 

onların qeyri-konstitusional, Cənuba münasibətdə olduqca sərt olması, sülh 

dövründə hərbi idarəçiliyin müddətcə uzadılmasının zəruri olmaması və ya İcra 

Qanadının hakimiyyətinə müdaxilənin həddən artıq çox olması müstəvisində veto 

qoyulurdu. Bizim milli tariximizdə ilk dəfə olaraq mühüm ictimai tədbirlər 

Prezident vetosunu ləğv etdi və onun dəstəyi olmadan qanuna çevrildi. 

Lakin Endryü Consonun bütün vetoları geri qaytarılmırdı və Konqressin 

“radikal” Respublikaçıları tezliklə qərara gəldilər ki, onların nifrətamiz düşmənini 

məhv edə bilməkdən əvvəl axırıncı bir addımı atmaq vacibdir (və siyasi döyüşün 

istisində onların intiqamı Cənubun keçmiş hərbi düşmənlərindən daha çox 

Prezidentə qarşı çevrildi) – bircə qalan addım isə Senatda üçdə iki səsə malik 

olmaq əminliyində idi – çünki Konstitusiyaya görə Prezident vetosunu ləğv etməyə 

bu qədər çoxluq lazım idi. Və daha vacib olanı o idi ki, belə çoxluq məhz onların 

başlıca ambitsiyasına nail olmaq üçün Konstitusiya tərəfindən tələb olunurdu, 

həmin vaxt çətinliklə saxlanılan sirr bu idi ki, Prezident impiçment altında ittiham 

edilsin və o, vəzifədən azad edilsin. 

Müvəqqəti və stabil olmayan üçdə iki çoxluq Senatın radikal 

respublikaçılarını qadir edərdi ki, Prezident vetosunu keçərək bir neçə məsələdə 

qanunvericiliyi qüvvəyə mindirsin, onlar bilirdilər ki, impiçment ittihamı üçün bu, 

kifayət qədər etibarlı deyil. Bu bloku möhkəmləndirmək Konqressin birinci 

dərəcəli vəzifəsinə çevrildi, bu, digər məsələlərdə də, xüsusən yeni ştatların qəbul 

edilməsi, Cənub ştatlarının yenidən qəbul edilməsi və Senator vəkalətlərinin 

müəyyən edilməsi məsələlərində onların həllinin ifadə edilən və nəzərdə tutulan 

qaydada idarə edilməsi idi. Fövqəladə ikili metodla Consonpərəst Senator öz 

yerindən məhrum edildi. Prezidentin vetosuna baxmayaraq, Nebraska Birliyə qəbul 

olundu, iki daha anti-administrasiya yönlü adam Senator oldu. Prezident vetosuna 
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məhəl qoymadan Koloradonun qəbul edilməsinin axırıncı dəqiqədəki manevrləri 

uğursuzluğa uğramasına baxmayaraq (tezliklə çox əhalisi olan Kolorado 

referendumda ştat olmaqdan imtina etdi), gözlənilməyən faciə Kanzasda yeni 

səsvermə üçün saxta göz yaşları və təzə ümidlər gətirdi. 

Kanzasdan olan Senator Cim Leyn Linkolnun yenidənqurma siyasətini icra 

etmək barədə Consonun planlarına rəğbətlə yanaşan “konservativ” Respublikaçı 

idi. Lakin onun qonşu ştatı Birlikdəki ən “radikal” ştatlardan biri idi. Leyn 1866-ci 

il Vətəndaş Hüquqları Billinə Consonun vetosunu dəstəkləməyə səs verəndə və 

yeni Arkanzas ştatının hökumətinin tanınması barədə qanun layihəsini təqdim 

edəndə, Kanzas hərarətli bir qəzəblə qalxdı. Lourensdəki kütləvi mitinqdə Senator 

söyüldü və tezliklə onun mövqeyini kəskin pisləyən qətnamələr barədə məlumat 

verildi. Alçaldılan, ruhi cəhətdən özgələşən, sağlamlığı pozulmuş və maliyyə 

nizamsızlığı ittihamı altında işləyən Cim Leyn 1866-cı ilin 1 iyulunda həyatdan 

getdi. 

Onların böyüründən bu tikan çıxardılanda Vaşinqtonda radikal 

Respublikaçılar narahat şəkildə Kanzas tərəfə və Leynin varisinin seçilməsinə 

baxırdılar. Onların arzu etdikləri ümidləri həyata keçmişdi, - Kanzasdan yeni 

Senatorun Edmund Q. Rossun olacağı bilinirdi, bu adam, qətnamələri təqdim 

edərkən Leynə Lourensdə hücum etmişdi. 

Burada heç bir şübhə ola bilməzdi ki, Rossun hüsn-rəğbəti haraya 

yönəlmişdir, çünki onun bütün karyerası Cənubun qul ştatlarına, onların 

təcrübələrinə və dostlarına qarşı qətiyyətli müxalif idi. 1854-cü ildə, onun vur-tut 

iyirmi yeddi yaşı olanda Miluaukidə qaçmış qulun kütlə tərəfindən xilas 

edilməsində iştirak etmişdi. 1856-cı ildə o, quldarlıq əleyhinə olan immiqrantlar 

daşqınına qoşulmuşdu ki, “qanı axan” Kanzasa getsin, onlar buranı azad ərazi kimi 

saxlamaq istəyirdilər. Cavanlığından Demokratik partiyaya nifrət edərək, o, həmin 

partiyanı tərk etmişdi və Kanzas Azad Ştat ordusuna könüllü kimi yazıldı ki, 

əraziyə müdaxilə edən quldarlıq tərəfdarı olan qüvvələri geri oturtsun. 1862-ci ildə 

öz qəzet işindən imtina edib, Birləşmiş Orduya yazıldı, orada mayor rütbəsini aldı. 

Lourensdə Leynin məhkum edilməsində onun aparıcı rolu radikal 
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Respublikaçıların Konqressdəki liderlərini inandırdı ki, Edmund Q .Rossun 

şəxsində onlar həyati əhəmiyyət kəsb edən üçdə ikinin möhkəm üzvünə 

malikdirlər. 

Səhnə bu vaxt final tamaşa – Consonun vəzifədən uzaqlaşdırılması üçün 

açıldı. 1867-ci ilin əvvəllərində Konqress Vəzifə Müddəti Billinin prezident 

vetosunu ləğv edərək, onu qanun kimi qüvvəyə mindirdi, bu, bütün yeni vəzifə 

sahiblərini, hansıların ki, təyin olunması həmin orqan tərəfindən təsdiq edilirdi, 

Senatın razılığı olmadan onların Prezident tərəfindən vəzifədən azad olunmasının 

qarşısını aldı. Həmin vaxt belə daha yüksək himayəçilik qaydası qoyulanda, 

ağlamaqdan başqa heç nə etmək olmazdı, Kabinet üzvləri başlanğıcdan xüsusi 

azadlığa malik olurdular. 

5 avqust 1867-ci ildə prezident inandırıldı ki, Linkolnun qəbul etdiyi 

Müdafiə naziri Edvin M. Stenton radikal Respublikaçıların gizli alətidir və tabe 

edilmiş Cənubda qüdrətli diktator olmaq yollarını axtarır. Ona görə də ləngimədən 

onun istefa verməsini tələb etdi; və Stenton kobud qaydada geriyə cavab atəşi 

ötürdü ki, o, Konqressin növbəti iclasından əvvəl ona qarşı olan istefa vermək 

tələbini rədd edir. Bu növ həyasızlıq qarşısında onu qorxutmaq mümkün deyildi, 

Prezident bir həftə sonra Stentonu azad etdi və onun yerinə Stentonun müqavimət 

göstərməyə cəsarət edə bilməyəcəyi general Qrantı təyin etdi. 13 yanvar 1868-ci 

ildə hirslənmiş Senat Prezidentə və Qranta elan etdi ki, Stentonun azad edilməsi 

razılaşdırılmadığından Qrant vəzifəni boşaltmalı və ora Stenton qayıtmalıdır. 

Müdafiə naziri Kabinetin iclaslarına gələ bilməyə və ya administrasiyada öz 

kolleqalarına qoşula bilməyə qadir deyildi; və 21 fevralda prezident Conson 

əvvəlcədən bu hərəkətin Konstitusiyaya zidd olduğuna inandığından onun 

məhkəmə yoxlamasına çıxarılması üçün narahat olduğundan, yenidən Stentona 

elan etdi ki, o, nəticə etibarilə Müdafiə naziri vəzifəsindən uzaqlaşdırılmışdır. 

Stenton tutduğu vəzifəni verməkdən imtina edib özünə ofisində barrikada 

qurdu, millətin ictimai rəyi ağır qaydada olsa da, Prezidentin əleyhinə hərəkət 

etməyə başladı. O, məqsədyönlü şəkildə qanunu pozmuş və diktator kimi 

Konqressin iradəsinin əleyhinə getmişdir. Baxmayaraq ki, Nümayəndələr 
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Palatasında, komitədə və palatanın özündə əvvəlki impiçment qətnamələri 

uduzulmuşdu, yeni qətnamə tezliklə Senata məruzə edildi və 24 fevralda səs 

çoxluğu ilə qəbul edildi. Hər bir sadə Respublikaçı lehinə qaydasında səs verdi və 

Pennsilvaniyadan olan çolaq Taddeus Stivens Radikal Respublikaçılar hərəkatının 

qatı üzvlərinin fanatik təmsilçisi olmaqla, Nümayəndələr Palatasının müəllimi 

kimi, baltanın nazik tiyəsinə bənzər ağzı ilə Konqressin hər iki palatasını 

soyuqqanlı qaydada xəbərdar etdi ki, “Qoy mən belə cinayətdən qaçmağa imkan 

verən qorxağı görüm. Kim bunu etməyə cəsarət etsə, onu mənə göstərin və mən 

ona göstərəcəyəm ki, sən gələcək nəsili biabır etməyə cəsarət edirsən”. 

Prezidentin impiçment edilməsi ilə - həqiqətən də o, ittiham olunurdu – 

Nümayəndələr Palatası tərəfindən bu ittihama görə dondurulmuş mühakimə və ya 

impiçment maddələri əsasında bəraət verilməsinin müzakirəsi Senatda 5 martda 

başlandı, ona Baş hakim sədrlik edirdi. Bu, tarixdəki ən böyük mühakimələr I 

Çarlzın (1649-cu ildə edam edilən İngiltərə kralı – tərcüməçi) Yüksək Ədalət 

məhkəməsində, XVI Luinin (1793-cü ildə edam edilən Fransa kralı – tərcüməçi) 

Fransız Konventi qarşısında, Uorren Hastinqsin (ingilis müstəmləkə inzibatçısı, 

Hindistanın 1779-1785-ci illərdə general-qubernatoru, 1788-ci ildə Hindistandakı 

rüşvətxorluğuna və qəddarlığına görə mühakimə olunmuş və bəraət almışdı – 

tərcüməçi) Lordlar Palatası qarşısındakı mühakimələri dərəcəsində idi. Dramanın 

iki böyük elementi itirilmişdi; Prezidentin mühakimə olunmasının əsl səbəbi 

millətin rifahı üçün fundamental xarakter daşımırdı; və ittiham olunanın özü 

mühakimənin bütün gedişində iştirak etmirdi. 

Lakin ən yüksək məhkəmə zalındakı dramanın hər bir digər elementi göz 

qabağında idi. Hər bir Senator Baş hakimin qarşısında “qərəzsiz ədaləti həyata 

keçirəcəyinə” and içirdi (bura hətta Ohayodan olan qızmış başlı radikal Senator, 

Senatın müvəqqəti sədri, prezidentlik üçün xəttdə növbəti olacaq Bencamin Ueyd 

də daxil idi). Nümayəndələr Palatası üçün baş ittihamçı “Nyu-Orlean qəssabı” 

Bencamin F. Batler idi, o, Massaçusetsdən olan istedadlı, kobud və demaqoq 

Konqressmen idi (o, 1874-cü ildə öz yerini itirəndə partiyası və opponentləri 

tərəfindən o qədər nifrət olunan idi ki, bir Respublikaçı Demokratik süpürülməyə 



119 
 

maraq göstərərək, teleqram göndərmişdi ki, “Batler məğlub oldu, həm də hər şey 

itirilmişdir”). Mühakimə vaxtı adamların qalereyaya buraxılması üçün minə qədər 

bilet çap olunmuşdu və hər bir Senatora verilən dörd biletdən birini ələ keçirmək 

üçün istənilən fənddən istifadə edilirdi. 

Martın beşindən on altısına qədər drama davam edirdi. Nümayəndələr 

Palatası tərəfindən on bir maddə qəbul olunmuşdu, ilk səkkizi Vəzifə Müddəti 

Aktının pozulması ilə Stentonun vəzifədən uzaqlaşdırılmasına və yeni müdafiə 

nazirinin təyin olunmasına həsr olunmuşdu. Doqquzuncu Consonun generalla 

söhbəti ilə əlaqədar idi, buna görə generala deyilmişdi ki, Ordu Müsadirələri 

Aktının pozulmalarını təqdim etsin; onuncu bunu elan edirdi ki, Conson ifrat 

dərəcədə qızışdıran və davakar olmaqla, həm də Konqressə və Birləşmiş Ştatların 

qanunlarına qarşıdır; on birinci isə əvvəlki maddələrdəki bütün ittihamların 

düşünülmüş, ancaq aydın olmayan konqlomeratı (toplusu – tərcüməçi) idi. Bu, 

Taddeus Stivens tərəfindən ümumi müstəvini bəzəmək üçün layihələnmişdi, 

bunlara görə o, ittihamı himayə edirdi, lakin təməl məsələlərdə özlərini tanıtmaq 

istəmirdi. Batlerin bu tələsik düzəldilmiş ittihamı dəstəkləmək üçün olan biabırçı 

arqumentlərinə qarşı Consonun bacarıqlı və savadlı Şurası gözlənilən səmərəliliklə 

cavab verirdi. Onlar təkid edirdilər ki, Vəzifə Müddəti Aktı Konstitusiyanı açıq 

pozmaq cəhdi kimi ləğv edilmişdir və hətta o qüvvədə olsaydı da, Stentona tətbiq 

edilə bilməzdi, çünki səbəblər əvvəlcədən qeyd edilmişdir və qanunun ədalətli 

yoxlamasının yeganə yolu ondan ibarətdir ki, Stentonun vəzifədən azad edilməli 

olması və onun hüquqları üçün yaraması məhkəmə vasitəsilə həll edilə bilər. 

Lakin mühakimə inkişaf etdikcə, artan qaydada aydın olurdu ki, səbirsiz 

Respublikaçılar impiçmentin hazırlandığı rəsmi məsələlərə görə Prezidenti düzgün 

mühakimə etmək istəmirlər, bunun əvəzinə onu istənilən müstəvidə, istər bu həqiqi 

səbəb ya da təxəyyül edilən olsun, Ağ Evdən çıxartmaq niyyətindədirlər, çünki 

onun siyasətini qəbul etməkdən imtina edirlər. Prezidentin xeyrinə deyilən sübutlar 

arbitraj qaydasında istisna edilmişdi, Senatorların əksər hissəsinin əvvəlcədən qərar 

verməsi həyasızlıqla elan edilmişdi. Rüşvət vermək və təzyiqin digər növlərinə 

cəhd göstərilməsi möhkəm dayaq vasitəsi rolunu oynayırdı. Mühakiməyə və 
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şəhadətlərə ciddi maraq göstərilmirdi, başlıca maraq hökm üçün lazım olan səslərin 

yığılmasına yönəlmişdi. 

Birlikdə iyirmi yeddi ştat (hələ tanınmamış Cənub ştatları istisna olmaqla) 

Senatın əlli dörd üzvünün mövcudluğu demək idi və otuz altı səs tələb olunurdu ki, 

hökm üçün lazım olan üçdə iki çoxluq düzəlsin. Demokratların on iki səsinin 

hamısı əvvəlcədən itirilmişdi və qırx iki Respublikaçı bilirdi ki, onların 

üzvlərindən yalnız altısı, Conson əgər çıxarılmalı olsaydı belə, uduzmağı özlərinə 

rəva biləcəkdi. Onların qorxusu onda idi ki, Respublikaçıların əvvəlki partiya 

müşavirəsində altı nəfər mərd Respublikaçı diqqəti buna yönəltmişdilər ki, onların 

rəyinə görə təqdim olunan sübutlar məsələdən o qədər uzaqdır ki, impiçment 

maddəsi altında Consonu ittiham etmək üçün onlar heç də kifayət deyildir. 

Filadelfiya “Press” qəzeti “biabırçılıq” deyə-deyə qışqırırdı. Respublika “onun 

dostlarının evində satılacaqdır!” 

Lakin qalan otuz altı Respublikaçı müdafiə etsə nəticəyə heç bir şübhə 

olmayacaqdı. Hamı birlikdə dayanmalıdır! Lakin bir Respublikaçı Senator təşkil 

edilən əvvəlki səsvermədə öz qərarını elan etməmişdi, bu Kanzasdan olan Edmund 

Q. Ross idi. Radikallar qəzəblənmişdilər ki, Kanzas kimi anti-Conson mövqeyində 

möhkəm dayanan ştatdan olan Senator şübhəli ola bilər. Massaçusetsdən olan 

Senator Samner tüstülənirdi ki, “bu, xüsusən Kanzaslı üçün çox aydın işdir. Mən 

düşünmürdüm ki, Kanzas adamı öz ölkəsi əleyhinə geri çəkiləcəkdir”. 

Ross öz yerini tutan vaxtdan radikal liderlər onun səsinə əmin idilər. Onun 

bütün ətrafı, artıq qeyd edildiyi kimi, onların işini möhkəm müdafiə edənlərdən biri 

idi. Senatda onun ilk hərəkətlərindən biri Radikal Respublikaçıların siyasətinə 

qoşulması barədəki bəyanatın oxuması idi və o, sakit qaydada onların bütün 

tədbirlərinə səs verdi. O, özü üçün aydınlaşdırmışdı ki, Endryü Consona şəxsən və 

siyasi cəhətdən rəğbət bəsləmir və Stentonun vəzifədən uzaqlaşdırılmasından sonra 

belə kənarlaşdırmanın qanunsuz olduğunu bəyan edən qətnamənin qəbul 

edilməsinə çoxluqla birlikdə səs vermişdi. Kanzasdan olan onun kolleqası, Senator 

Pomeroy anti-Conson qrupunun ən radikal liderlərindən biri idi. Respublikaçılar 

təkid edirdilər ki, Rossun həlledici səsi ədalətli olaraq onlarınkıdır və onlar 
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inanmışdılar ki, bu səsi almaq bütün hər şeyin yararlı olduğu demək olacaqdır. De 

Uitt özünün unudulmaz “Endryü Consonun impiçmenti” əsərində bəyan edirdi 

ki, “mübarizənin bütöv başlıca zərbəsi nəhayət bircə şübhəli qalan Senator 

Edmund Q. Rossa tərəf döndü”. 

İmpiçment qətnaməsi Nümayəndələr Palatasından keçdikdə Senator Ross 

təsadüfən Rod Aylenddən olan Senator Spraqiyə dedi ki, “yaxşı, Spraqi, iş 

burasındadır ki, və mən daha çox maraq göstərdikcə, baxmayaraq ki, 

Respublikaçılar və mister Consona və onun siyasətinə müxalif olanlar vardır, hətta 

bu yerdə hər bir ittiham olunan adam kimi o da düzgün mühakimə olunmalıdır”. O 

saatca “Ross etibarsızdır” sözləri yayıldı. Sonralar o, yazırdı: “Həmin saatdan 

sonra bir gün də keçmirdi ki, mənə poçt, teleqrafla və şəxsi ünsiyyətdə olduqda 

müraciətlər edilsin ki, tezliklə impiçmenti müdafiə edənlər tərəfdə dayanmalısan, 

hətta hansısa laqeydlik göstərənlərin layiq olduğu az sayda məzəmmət edilənlərdən 

biri olmamalısan”. 

“Ölkə üzrə və həyatdakı bütün səfərlərdə, Senatın üzvlərinin məktublarında 

göstərildiyi kimi ictimai ağılın şəraiti, böyük vuruşun yolunu açmağa bənzəmirdi. 

Millətin aparıcı partiyası ictimai ittihamçı mövqeyini tutan kimi görünür və bu 

mühakimə ancaq gecikdirməyi və ya müdafiəni dinləməyi pozmaq əhval- 

ruhiyyəsindədir. Vaşinqton mühakimə ərzində siyasi cəhətdən qane olmamağın 

mərkəzi nöqtəsinə çevrildi və Birliyin istənilən ştatının təmsilçiləri ilə aşıb daşırdı, 

Prezidentin devrilməsi barədə praktiki olaraq birləşmiş səsin eşidilməsini tələb 

edirdi. Anti-impiçment Respublikaçılarının addımları onun başlanğıcından sonuna 

kimi, gecə yarısından da o tərəfə inadkarlıq nümunəsi idi, gözləmələr və hədələrlə 

müşayiət olunurdu. Qəzetlər hər gün seçicilərinin yanına qayıtdıqda onlara 

zorakılıq göstəriləcəyi hədələri ilə dolu idi”. 

Ross və onun şübhəli olan Respublikaçı yoldaşları hər gün boğaza 

yığılırdılar, onlara qarşı casusluqdan, təzyiqin istənilən formasından istifadə 

olunurdu. Onların məskənləri diqqətli müşahidə olunurdu, onların sosial dövrələri 

isə şübhəli qaydada öyrənilirdi, onların hər bir hərəkəti və kampaniyaları xüsusi 

bloknotlarda qeyd olunurdu. Onlar partiya mətbuatı vasitəsilə xəbərdar edilirdilər, 



122 
 

öz seçicilərindən müraciətlər alırdılar və onları siyasi ostrakizmlə (Qədim Afinada 

b.e.ə. V əsrdə siyasətçilərə qarşı tətbiq edilən sürgün cəzası – tərcüməçi) və hətta 

ölümlə hədələyirdilər. Stenton Müdafiə Nazirliyində barrikadaya çevirdiyi özünün 

qərargahında gecə və gündüz işləyirdi ki, şübhəli sayılan bütün çəkilərdən olan 

Senatorları özünün təlqin edici hərbi silahdaşlığına gətirsin. Filadelfiyanın “Press” 

qəzeti “ölkənin hər bir nöqtəsindən gələn teleqramların qorxulu axını”, “ümumi 

xalqdan” gələn böyük ictimai rəy dalğası barədə xəbər verirdi, “bu adamlar öz 

pullarını və həyatlarını ölkəyə vermişdilər və özlərinin böyük qurbanlarının əbəs 

olduğunu etirazsız və qisassız görməyəcəkdilər”. 

Nyu-Yorkun “Tribune” qəzeti xəbər verirdi ki, Edmund Rossun xüsusiliyi 

onda idi ki, “rəhmsizcəsinə bu yolla süründülürdü və hər iki tərəfdən gecə və 

gündüz tülkü kimi ovlanırdı və öz kolleqaları ona sataşırdı. Arkola körpüsü (bu 

körpü üzərində İtaliyada fransız ordusu general Napoleonun komandanlığı altında 

Avstriya ordusu ilə 15-17 noyabr 1796-cı ildə vuruşmuş, fransızlar qorxub geri 

çəkiləndə Napoleon əlində silah körpü üzərinə təkcə çıxaraq, əsgərlərini 

ruhlandırmış və fransızlar qələbə çalmışdılar – tərcüməçi) kimi bir vaxt ordulardan 

biri, indi isə digəri onun üstü ilə gəzişirdi”. Onun ətrafı və həyatı yuxarıdan aşağıya 

qədər təhqiq olunmuşdu, seçiciləri və kolleqaları Vaşinqtonda onu izləyirdilər ki, 

rəyi barədə hansısa bir işarə alsınlar. O, hər bir gözün hədəfi idi, onun adı hər bir 

ağızda dolaşırdı və niyyətləri isə hər bir qəzetdə müzakirə olunurdu. Baxmayaraq 

ki, onun hər iki tərəfə hansısa bir işarə verməsinə heç bir sübut yox idi, lakin hər 

kəs onu ictimai qaydada ittiham etməyə cəhd edirdi. O, hər iki tərəfi özünün 

məhkəmə barədə sakitliyi ilə tam asılı vəziyyətdə saxlayırdı. 

Siyasi qarışıqlıq barədə heç bir təcrübəsi, Senatda heç bir nüfuzu, heç bir 

müstəqil nəticəsi olmadan və Birliyin ən radikal bir ştatı ilə işi olan Ross ən 

səmimi tənqidlə mühakimə edilməli idi və çox güman edilirdi ki, ekspert  

taktikaları tərəfindən o tərəf bu tərəfə yelləndirilməlidir. Konqressmenlər və 

Senatorlar komitəsi Kanzasa və digər şübhəli bilinən Respublikaçıların ştatlarına 

bu teleqramı göndərdi: “Əgər impiçment uğursuz olsa, bu, ölkənin dincliyinə və 

Respublikaçıların işinə böyük təhlükədir. Qətnamələrlə, məktublarla və 
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nümayəndələrlə ictimai rəyi sizin Senatorlara göndərin”. Kanzas 

Qanunvericiliyinin üzvü Kapitolidə Rossa müraciət etdi. Stenton tərəfindən 

generala məsləhət görüldü ki, səhər saat dördə qədər öz yerində qalsın, çünki onu 

görməyə qərarlıdır. Senatorun niyyətlərini açmaq üçün onun qardaşı 20.000 dollar 

pul təklifi barədə bir məktub almışdı. Qraff Ben Batler Ross barədə ucadan dedi: 

“Bir buşel (35,2 litrə bərabər tutum ölçüsü – tərcüməçi) pul var! Bu lənətlənmiş 

əclaf nə qədər pul istəyir?” Senatın ilk dəfə Consonun ittiham edilməsi və ya bəraət 

almasına səs verməsindən əvvəlki gecə Ross öz kiçik vətənindən bu teleqramı aldı: 

“Kanzas Prezidentin ittihamının sübutunu və tələblərini eşitmişdir”. 

(imza etmişlər) D.R.Entoni və 1.000 nəfər başqaları 

Mayın 16-nın taleyüklü səhərində Ross cavab verdi: 

“D.R.Entoni və 1.000 nəfər başqaları; ittihamın lehinə və ya əleyhinə mənim 

səs verməyimi tələb etmək barədə sizin hüququnuzu tanımıram. Mən and içmişəm 

ki, Konstitusiyaya və qanunlara müvafiq olaraq qərəzsiz hökm verim və inanıram 

ki, ədalətimin diqtəsinə və ölkənin ən yüksək xeyrinə müvafiq olaraq səs vermək 

mərdliyinə malik olacağam”. 

(imzalamışdır) E. Q. Ross 

Sübh casusları Rossu səhər yeməyinə qədər izlədilər. Səsvermədən on 

dəqiqə əvvəl Kanzasdan olan kolleqası ona Taddeus Stivensin yanında xəbərdarlıq 

etdi ki, bəraət verilməsi barədə onun səs verməsi ittihamların tapdalanması və onun 

siyasi ölümü mənasını verəcəkdir. 

Lakin bu vaxt taleyüklü saat gəlib çıxdı. Nə qaçmaq, nə vaxtı uzatmaq, nə də 

qərar verməmək mümkün deyildi. Ross özü sonralar bunu belə təsvir edirdi: 

“Qalereyalar dolmuşdu. Ora buraxılmaq biletlərinə nəhəng mükafat verilirdi. 

Nümayəndələr Palatası qoşuldu və onun bütün üzvləri Senat zalında idi. Zalda hər 

bir kürsü Senatorlarla, Kabinet üzvləri ilə, Prezident Şurasının üzvləri ilə və ya 

Nümayəndələr Palatasının üzvləri ilə dolu idi. Hər bir Senator öz yerində idi və 

Ayovadan olan ümidsiz xəstə Qrimes özü həqiqi mənada xərəkdə gətirildi. 

Qərara alındı ki, ilk səsvermə impiçmentin geniş On Birinci Maddəsinə 

verilsin, inanırdılar ki, bu geniş dəstəyə malik olacaqdır. Baş hakim elan etdi ki, 
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səsvermə başlayır və xatırlatdı ki, “qalereyada olan vətəndaşlardan və əcnəbilərdən 

tələb olunur ki, özlərini tam sakit və dəqiq riayət olunma qaydasında aparsınlar”. 

Artıq ölü bir sakitlik Senatın zalına çökmüşdü. Bir Konqressmen sonralar demişdi 

ki, “Nümayəndələr Palatasının bəzi üzvləri mənim yanımda şübhə yükü altında, 

sifətləri ağaran və xəstəyə bənzər qaydada oturmuşdular” və Ross qeyd edirdi ki, 

hətta “ayaqların yerdəyişməsi də kəsilmişdi, ipək paltarların xışıltısı, yelpiklərin və 

söhbətlərin qalxması eşidilirdi”. 

Öz vaxtında səsvermə qaydası izah edildi. Baş hakim Edmund Rossun adına 

gəlib çatana qədər iyirmi dörd nəfər “təqsirkardır” sözü ilə cavab vermişdi. On 

nəfər yəqin məlum idi və digər birinə də tam əmin idilər. Prezidenti ittiham etmək 

üçün lazım olan otuz altı səsi əldə etmək üçün yalnız Rossun səsinə ehtiyac var idi. 

Lakin zalda heç bir adam bilmirdi ki, bu gənc Kanzaslı neçə səs verəcəkdir. Öz 

narahatlığını və səsinin emosiyasını gizlətməyi bacarmayan Baş hakim ona sual 

verdi: “Mister Senator Ross, siz nə deyirsiniz? Cavabdeh sifətində çıxış edən 

Endryü Conson bu maddədə iddia olunan kimi ağır xətasına görə təqsirkardır ya 

təqsirkar deyildir?” Bütün səslər sakitləşdi. Hər bir göz Kanzasdan olan təzə 

Senatora dikilmişdi. Ümidlər və qorxular, keçmiş onilliklərin nifrəti və acısı bu bir 

adamın üstündə mərkəzləşmişdi. 

Rossun özünün sonralar təsvir etdiyi kimi “onun eşitmək və danışmaq gücü 

qeyri-normal dərəcədə inkişaf edən kimi görünürdü”. 

“Bu auditoriyada hər bir fərd gözə fərqli qaydada dəyən kimi görünürdü, 

bəziləri dodaqları açılmış və narahat gözləmə şəraitində irəliyə əyilmiş şəkildə, 

digərləri əlləri yuxarı qalxmış şəkildə oturmuşdu, elə bil ki, başının üstünü kəsən 

zərbəyə görə xəstəxana palatasından çıxarılmışdı... və hər bir adam diqqətlə o 

adama baxırdı, hansı ki, taleyüklü səsini verən vaxt onun üzündə demək olar ki, 

faciə nişanəsi var idi... Yelpiklər bağlandı, bir ayaq da hərəkət etmirdi. Nə 

paltarların xışıltısı, nə də bir pıçıltı eşidilmirdi... Ümid və qorxu elə bil ki, hamının 

üzündə bir-birinə alternativ olaraq qarışmışdı, bəziləri qisascıl nifrətlə; ...digərləri 

ümidlə işıqlanmış kimi. Senatorlar öz yerlərində stollarının üstünə əyilmişdilər, 

çoxu əlini qulağına tutmuşdu... Bu, nəhəng bir məsuliyyət idi və heç də qəribə 
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deyildi ki, onun üzərinə şəraitlərin taleyüklü kombinasiyası qoyulmuşdur, ondan 

qaça bilməyi aramalı idi, özündən bir ehtiyatlılıq tədbiri kimi uzaqlaşdırmalı və ya 

dəhşətli yuxu kimi onunla mübarizə aparmağa səy göstərməli idi. Mən demək olar 

ki, özümün, hərfi mənada, açıq qəbrimə baxırdım. Dostluqlar, mövqe, tale, hər şey, 

həyatı ambitsiyalı adama arzulanan edirdi, onlar isə mənim, yəqin ki, əbədi olaraq 

nəfəsimi kəsmək istəyirdilər. Bu heç də qəribə deyildi ki, mənim cavabım dalğa 

şəklində havada yayıldı və auditoriyanın hədlərinə çatmaqda uğursuzluğa uğradı və 

ya həmin təkrar etmə zalın əks tərəfində uzaqda olan Senatorlar üçün lazım gəldi”. 

Eyni cavab yenə də uca səslə deyildikdə, heç də anlaşılmayan deyildi – tam, 

axırıncı, dəqiq, tərəddüdsüz və səhvsiz idi: “Təqsirkar deyil”. İş görüldü, Prezident 

xilas edildi, mühakimə xeyirlə nəticələndi və ittiham uduzuldu. Siyahının qalan 

hissəsi artıq vacib deyildi; ittiham bircə səsin köməyi ilə uğursuzluğa uğramışdı və 

Baş hakim “bu maddəyə otuz beş Senator təqsirli kimi, on doqquz isə təqsirkar 

deyil kimi səs vermişdir, ittihama üçdə iki çoxluq səs verməmişdir, beləliklə, 

Prezident bu maddəyə görə bəraət almışdır” elan edənə qədər zal ümumi səs-küylə 

dolu idi. 

Sonra on günlük kanikul, qalan maddələrin səslərini dəyişdirmək üçün on 

qızğın gün gəldi. Qanun layihələri üzrə Cənub ştatlarının yenidən Birliyə qəbul 

olunmasına hücum cəhdi edildi, bu ştatların on iki senatoru ittiham üçün səs 

verməyə təminat verirdi. Lakin buna vaxtında nail oluna bilinmədi. Ross yenə də 

yeganə adam idi ki, digər maddələrə də səs vermədi, o, yeganə adam idi ki, onun 

neçə səs verəcəyi qabaqcadan bilinmirdi. Və yenə o, dəhşətli təzyiqin hədəfi oldu. 

“D. R. Entonidən və başqalarından” onun aldığı teleqramda deyilirdi ki, “Kanzas 

səndən andı pozan adam və əclaf kimi üz döndərir”. Onun həyatında hər bir hadisə 

yoxlanır və təhrif olunurdu. Senator Pomeroy tərəfindən professional şahidlər 

tapıldı ki, Nümayəndələr Palatasının xüsusi komitəsi qarşısında Rossun ümid 

edilən qaydada səs verməsini dəyişməyə hazır olduğuna şəhadət versinlər 

(bədbəxtlikdən özünün həyəcanlandırıcı roluna görə bu şahid o qədər sevinmişdi 

ki, and içməklə əlavə etmişdi ki, Pomeroy bəraətə səs verilməsi üçün üç səsə 

40.000 dollar pul verməyi təklif etmişdir). Ross komitə sədri kimi öz vəzifəsində 
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olanda, Prezidentə bir neçə qanun layihəsi aparmışdı; Ceyms Q. Bleyn qeyd edirdi 

ki, “əclaf oraya öz pulunu almağa gedir” (xeyli sonra Bleyn bunu da qəbul etmişdi 

ki, “dövrün hirs və dərindən peşiman olunması hesabına şişirdilmiş məhkum 

olmada ləkəsiz şəxsiyyəti olan dövlət xadiminə böyük ədalətsizlik göstərilmişdi”). 

Yenidən gur şayiələr yayıldı ki, Ross impiçmentin qalan maddələrinin lehinə 

səs vermişdir. Senat yenə də iclasına yığışanda yeddi “reneqat” Respublikaçılardan 

yalnız biri çoxluqla birlikdə əvvəlki protsedur məsələləri barədə səs verməli oldu, 

lakin impiçmentin ikinci və üçüncü maddələri oxunduqda və Rossun adı yenidən 

çəkildikdə, on gün əvvəlki narahatlıq gərginliyi ilə yenə də sakit qaydada cavab 

verdi: “Təqsirkar deyildir”. 

Consona görə ona nifrət davam edəndə niyə görən Ross “təqsirkar deyildir” 

deyə səs verdi? “Scribner`s” və “Forum” jurnallarındakı sonrakı məqalələrdə öz 

yazılarından onun motivləri aydın görünür: 

“Böyük düşüncədə, hökuməti koordinasiya edən qolu kimi icra vəzifəsinin 

müstəqilliyi mühakiməyə məruz qalmışdı. Əgər... Prezident vəzifədən 

düşürülsəydi... kifayət qədər sübutlar olmadan və ona çalışanların gözləmələri ilə 

biabır olunan adama və izqoya çevriləcəkdi, Prezident vəzifəsi hörmətdən 

düşəcəkdi, hökumətin qollarını əlaqələndirilməsini dayandıracaqdı və hətta sonra 

qanunvericiliyin iradəsinə tabe olacaqdı. Praktiki olaraq, bu, bizim əla 

orqanizmimizi tərəfkeş Konqress avtokratiyasına çevirəcəkdi. Hökumət heç vaxt 

belə məkrli təhlükə ilə üzləşməmişdi. Amerikan siyasətinin ən pis elementi 

tərəfindən nəzarət edilmə təhlükəsi ilə... Əgər Endryü Conson ona tərəfdar 

olmayanın səsi ilə bəraət aldısa... Amerika tərəfdarların idarəçiliyinin təhlükəli 

nöqtəsindən keçəcəkdi və həmin dözümlüksüz, bəzən böyük çoxluğun belə o tərəf 

bu tərəfə yellənməsi ilə xarakterizə olunur və onları təhlükəli edir”. 

Edmund Rossun əvvəldən gördüyü “açıq qəbir” o qədər də şişirdilməmişdi. 

Kanzas Ali Məhkəməsinin hakimi ona teleqraf göndərmişdi ki, “İuda İskariotun 

(İisus Xristosun apostollarından biri olmaqla, onu satmış və bu, İisusun edam 

edilməsi ilə nəticələnmişdi – tərcüməçi) özünü asdığı kəndir itirilmişdir, lakin Cim 

Leynin tapançası sənin xidmətindədir”. Kanzas qəzeti qışqırırdı: 
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“Şənbə günü axırıncı Edmund Q. Ross, Birləşmiş Ştatların Kanzasdan olan 

Senatoru özünü satmış və öz seçicilərinə xəyanət etmişdir – özünün məlumatına 

görə büdrəmiş, dostlarını əsaslı qaydada aldatmış, öz təntənəli andını biabırçı 

qaydada pozmuş və malik olduğu azacıq qabiliyyətə mümkün olan bir şeyi əlavə 

etmişdir, bu da öz ölkəsinin azadlığına ölüm hökmü imzalamaqdır. Bu hərəkət 

düşünülmüş şəkildə edilmişdir, çünki Benedikt Arnold (o, Corc Vaşinqtonun 

silahdaşı olan general idi. Saraqota döyüşündə böyük qələbə çalmışdı, lakin 

sonralar ingilislərə satılmış, ifşa edildikdən sonra düşmən tərəfə qaçmışdı – 

tərcüməçi) kimi pulu öz prinsiplərindən, dostlarından, şərəfdən və ölkəsindən, 

onların bir yerdə hamısından artıq sevmişdi. Fağır, yazıq gələn, titrəyən əclaf o 

qədər kiçik könülə malik idi ki, balaca pul da, hər şeydən, ləyaqət və ya 

yaxşılaşdırılmış kişilikdən onun üçün ağır gələcəkdir”. 

Rossun siyasi karyerasına son qoyuldu. Nyu-Yorkun “Tribune” qəzeti üçün 

o, “səfil qorxaqdan və satqından” başqa bir şey deyildi. Filadelfiyanın “Press” 

qəzeti deyirdi ki, Rossda “kiçiklik, sadəcə onun qanuni mövqeyinin bəhrəsindən 

doğulmuşdu”, o, və onun tabe olmayan Respublikaçı yoldaşları “şöhrət 

uçurumundan biabırçılığın və ölümün birləşən dərinliklərinə gömülmüşlər”. 

Filadelfiyanın “İnquirer” qəzeti qeyd edirdi ki, “onlar mühakimə olundular, ittiham 

olundular və özlərinə hökm çıxardılar”, onlar üçün heç bir “bağışlanma, heç bir 

rəhmdillik” olmayacaqdır. 

Stenton öz vəzifəsini buraxdıqda və Conson öz müddətinin qalan hissəsini 

davam etdirdikdə, Vaşinqtona nisbətən dinclik qayıtdı, sonralar – onun 

Respublikaçı müdafiəçilərindən fərqli olaraq – o, zəfər çalan şəkildə Senata 

Tennessidən olan Senator kimi qayıtdı. Lakin Ross öz səsverməsini izah etməyə 

uğursuz qaydada cəhd edəndə və həm də Ben Batlerin təhqiqat komitəsinin 

saxtakarlığını məhkum edəndə, heç kəs ona diqqət vermədi, ancaq bunu dedilər ki, 

generalın “yaxşı tanış olan instinktlərinin və meyllərinin birləşməsinin nazikliyi və 

natəmizliyi” ona “vəhşi heyvan” ləqəbi verməklə, “ictimai qaydada bu kobud 

məxluqu təhqir etməyə” aparıb çıxardı. O, müddəti qurtarana qədər bədbəxtlikdən 

Senatdakı öz yerindən yapışdı, dəfələrlə “xain Rossu” xatırlayırdı və şikayətlənirdi 
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ki, onun Konqressmen yoldaşları və küçədəki vətəndaşlar onunla “nüfuza layiq 

olmayan və davakar” kimi davranırlar və ona elə münasibət bəsləyirlər ki, elə bil 

ki, “cüzam xəstəsidir, dəyişilmiş üzə, nifrətin və zəhlə qaçmanın hər bir nişanəsinə 

malikdir”. 

Nə Ross, nə də Consona bəraət verilməsinə səs verən hansısa digər bir 

Respublikaçı Senata təkrar seçilmədi, onlardan heç biri özlərinin partiya 

təşkilatının dəstəyini qoruyub saxlaya bilmədi. Ross 1871-ci ildə Kanzasa dönəndə 

özü və ailəsi sosial ostrakizmdən, fiziki hücumlardan və az qala yoxsulluqdan 

əziyyət çəkirdi. 

Edmund Q. Ross kim idi? Praktiki olaraq heç kim. Nə bir ictimai qanun 

onun adını daşımır, nə bir tarixi kitab onun portretini öz səhifəisinə salmır, nə 

Senatın bir “böyüklər” siyahısında onun xidməti xatırlanmır. Onun bir qəhrəmanlıq 

işi bütünlüklə unuduldu. Lakin Edmund Q. Ross kim ola bilərdi? Bu Rossun özü 

üçün sualdır, sözlərə əla ağalıq edən, siyasət üçün əla mühitə malik və Senatda əla 

gələcəyi olan bir adam ola bilərdi, Senatdakı uzun karyerası ərzində nüfuzda və 

qüdrətdə öz kolleqalarından uzağa gedə bilərdi. Əvəzində o, bütün bunların 

hamısını vicdanın bir hərəkəti ilə kənara atdı. 

Lakin bəşər hadisələrinin fırlanan xəttinə daşıdığı inamını, o, mühakimədən 

qısa müddət sonra arvadına yazdığı məktubunda belə ifadə edir: “Bu gün məni 

lənətləyən milyonlarla adam sabah ölkəni ən böyük təhlükədən xilas etdiyimə görə 

məni alqışlayacaqdır, nə vaxtsa bu ötüb keçəcək, baxmayaraq ki, heç kəs, yalnız 

Allah bunu nə vaxtsa biləcəkdir ki, mübarizə mənim bədbəxtliyim hesabına başa 

gəldi. İyirmi iki il sonra Konqress Vəzifə Müddəti Aktını ləğv etdi, ona görə ki, 

Consondan sonra hər bir Prezident partiya mənsubiyyətinə məhəl qoymadan ona 

etiraz edirdi; və bir qədər sonra Ali Məhkəmə “bizim hökumətimizdə müstəsna 

epizodları” əsas götürərək, onu qeyri-konstitusional saydı. Ross Nyu-Meksikoya 

köçdü, orada sonrakı illərdə Ərazi Qubernatoru seçilməli idi. Öz ölümündən bir az 

əvvəl o, Vətəndaş Müharibəsindəki xidmətlərinə görə Konqressin xüsusi pensiyası 

ilə mükafatlandırıldı, mətbuat və ölkə sınaq anında prinsipə sədaqətinə və öz 

hökumətini terrorun viran qoyan idarəçiliyindən xilas etməkdəki igidliyinə görə 
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öz qiymətini aldı, bu təhlükə vaxtı borcunu ödəməyə imkan tapdı. Onlar bu vaxt 

Rossun əvvəlki ədalətli qərarı ilə razılaşırdılar ki, onun verdiyi səs “ölkəni... 

əyilməkdən xilas etdi, bu da hökuməti hansısa başqa bir qaydada qəzaya 

uğradacaqdı”. Onu əvvəlki illərdə acı şəkildə məhkum edən Kanzas qəzetləri və 

siyasi liderlər bu vaxt Rossu qanunverici kütlənin idarəçiliyinə qarşı durmasına görə 

tərifləyirdilər: “Senator Rossun möhkəmliyi və igidliyi”, belə deyilirdi ki, “ölkəni 

müharibədən böyük olan bədbəxtlikdən xilas etdi, həmin vaxt isə ona siyasi şəhidlik 

imzalandı, bu bizim ölkənin ən qəddar işi idi... Ross dözümsüzlüyün quduz 

alovunun qurbanı oldu, bu alov öz qarşısındakı hər şeyi süpürüb atırdı. O, öz 

borcunu bilirdi, bu isə onun siyasi ölümü idi... Rossun bunu etməsi bir igidlik idi... 

ancaq Ross bunu etdi. O, öz vicdanına, yumşaq vətənpərvərliyinə görə hərəkət etdi. 

Nəticədə, özünün məhv olacağını bilsə də, ona məhəl qoymadı. O, düzgün hərəkət 

etdi”. 

 
Mən Rossla bir yerdə dayanan və Endryü Consona bəraət verilməsindəki 

igidliyə görə məhkum edilən həmin altı mərd Respublikaçını daha çox adekvat 

qaydada xatırlamasam, Edmund Ross əhvalatına yaxınlaşa bilməzdim. Öz altı 

kolleqasının hər birindən daha çox Edmund Ross öz səsverməsindən əvvəl və 

sonra daha çox təhqirlərə dözməli olmuşdu, özünün vicdanlı qərarına böyük 

çətinliklə nail olmuşdu, özünün qeyri-müəyyən dönməzliyi ilə 16 mayadək böyük 

maraq və narahatlıq qaldırmışdı. Onun əhvalatı, səsverməsinə bənzəyən kimi 

impiçment faciəsinin açarı idi. İttiham əleyhinə səs verən bütün yeddi 

Respublikaçının hər biri öz mərdliklərinə görə xatırlanmalıdırlar. Onlardan heç biri 

Senata yenidən seçilə bilmədi. Onlardan heç biri qorxutmaq yolu ilə səslərini 

almağa cəhd edən öz Respublikaçı sirdaşlarının təhlükələrdən, rüşvətlərdən və 

məcburi taktikalardan, vicdansızlıqla düzəldilmiş kombinasiyasından qaça bilmədi 

və onlardan heç biri bəraətə səs verdiklərini əmələ gətirdiyi iyrənc tənqidin dəhşətli 

işgəncəsindən qaça bilmədi. 

Mendən olan Uilyam Pitt Fessenden həmin dövrün ən görkəmli 

Senatorlarından, natiqlərindən və hüquqşünaslarından biri olmaqla və irəli çıxmış 
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yaşlı Respublikaçı lider kimi Stentona valeh olmuşdu və Consona nifrət edirdi və 

oyunun əvvəlində inandırılmışdı ki, “bütün şeylər sadəcə dəlilikdir”. 

“Ölkə Prezident haqqında o qədər pis rəyə malik idi ki, buna görə o, 

tamamilə gözlənilən hökmə layiq idi. Şəxsən özümə hansı nəticələr olsa da, mən 

siyasətçi kimi nə fikirləşsəm və hiss etsəm də, öz ədalətimə qarşı heç bir məsələni 

həll etməyəcəkdim. Mən o günlərimi xatırladan kələm bitkisini də məhbəsə 

salardım. Siz qərar verəndə, əgər lazım olsa, mənim satqın kimi məhkum 

edilməyimi və yəqin ki, portretimi dar ağacından asılmasını eşidərdim. Təxəyyülə 

gələn hər bir təhqir impiçmentə həsr olunmuş adamlar və qəzetlər tərəfindən 

üstümə yığılırdı. Mən dostlarımdan neçə-neçə xəbərdarlıq məktubları almışdım ki, 

əgər mən ittihamnamənin lehinə səs verməsəm, mənə siyasi qəbir qazılmışdır, hətta 

həm də bir neçə qətl hədələri almışdım. Həyatımın həmin vaxtında uzun 

karyeradan sonra sədaqətlə xidmət etdiyim adamların nizələrinin məni hədəf 

götürməsinə öyrənmişdim. İctimaiyyət ehtiramla və xurafatla qalxanda və 

şadlananda, bu, vəhşi heyvandan bir az yaxşı idi. Bütün hadisələrdə mən özümə 

hörməti və təmiz vicdanı qoruyub saxlayırdım və zaman ən azı mənim motivlərimi 

ədalətli edəcəkdir”. 

Radikal Respublikaçılar qət etmişdilər ki, hörmətli Fessenden üzərində 

qələbə çalsınlar, onun adı siyahıda birinci olaraq çəkiləcəkdi və onun poçtu 

Mendən təhqiredici, hədələyici sözlərlə və yalvarışlarla dolu idi. Uendell Filipps 

donquldanan kütləyə nifrətamiz şəkildə dedi ki, “altı ay lazım olacaqdır ki, dövlət 

xadiminə xas olan ideya mister Fessendenin başına yol tapsın. Mən demirəm ki, o, 

yoxdur; o, yalnız çox ləng başa düşəndir”. 

Fessenden qərara aldı ki, bütün qəzetlərdən və poçtunun onu təqib 

etməsindən qaçsın. Lakin Mendəki köhnə siyasi dostlarından biri onu inandırdı ki, 

“Consonu taxıl zəmisindəki ölü qarğa kimi dabanından asmaq lazımdır ki, onun 

bütün tayfası qorxsun”, hər şeydən əlavə o, “bu ştatda hər bir loyal ürəyin və başın 

yekdil hissini əminliklə ifadə edirəm” – sözlərini dedi. Fessenden nifrətlə cavab 

verdi: 

“Mən hakim kimi hərəkət edirəm... bu hüquqla hər kəs məsuliyyət hiss 

etməyənlərə və hətta sübutu eşitməyənlərə təsir edə bilər, mənə ədalət və hətta 

hökm barədə məsləhət vermək olarmı? Mən bütün dostlarıma və seçicilərimə arzu 



131 
 

edirəm ki, onları deyil, Prezidenti mühakimə edən adam kimi məni başa düşsünlər. 

Mən onlar deyiləm, qərəzsiz mühakimə etməyə and içmişəm. Mən onlar deyiləm. 

Allah qarşısında və insan qarşısında hərəkətimə və onun nəticələrinə görə 

məsuliyyət daşıyıram”. 

Mayın 16-nın faciəli günortasında, Rossun təsvir etdiyi kimi, Senator 

Fessenden “öz yerində idi, rəngi ağarmış və üzgün idi, həm də üzləşdiyi siyasi 

şəhidliyə hazır idi və bu, az keçməmiş onu qəbirə qovdu”. 

İlk Respublikaçı Senator “təqsirkar deyil” cavabını verməklə, yeddi nəfərdən 

ilk qəbirə gedən, bununla rəhmsiz təhqirlərlə təqib edilən və yenidən seçilməsi 

ümidləri tamamilə puç olan, Mendən olan Uilyam Pitt Fessenden idi. 

Missuridən olan Con B. Henderson Senatın ən gənc üzvlərindən biri 

olmaqla, quldarlığın ləğv edilməsi barədə On Üçüncü Düzəlişi təqdim etməklə, öz 

igidliyini əvvəlcədən nümayiş etdirmişdi, sadəcə olaraq ona görə ki, onu 

inandırmışdılar ki, bu layihə yalnız o vaxt keçə bilər ki, ona qul ştatının Senatoru 

zəmanət versin. Bu yolla, onun da siyasi ölümü hökmən həmin işin ardınca 

gələcəkdi. Lakin onun ştatından tam Respublikaçı nümayəndə heyəti onu öz 

vəzifəsindən küncə sıxıb, tələb etdi ki, o, nifrətamiz Consonu ittiham etsin, 

xəbərdarlıq etdilər ki, Missuri Respublikaçıları Hendersonun adəti igidliyini 

göstərən daha bir nümunəyə artıq qətiyyən dözməyəcəklər. O, Qubernatora teleqraf 

edib, sadəcə olaraq öz istefasını təklif etdi, yeni təyin edilənə isə ittihamın lehinə 

səs vermək tapşırılacaqdı və bu, şübhə altına alındı. Çünki yeni Senatorın özünə 

səs verməyə icazə verilməyə bilərdi, lakin  onun səsi həlledici olsa, onda o, ittiham 

lehinə səs verməyə söz verdi. 

Ancaq Missuridən alınan həyasız və hədələyici teleqram onun şərəf 

düşüncəsini bərpa etdi və o, gecikmədən teleqrafla öz cavabını göndərdi: “Mənim 

dostlarıma de ki, mən qanuna və vicdanıma müvafiq olaraq qərəzsiz mühakimə 

yürütməyə and içmişəm və bir namuslu adam kimi onu etməyə çalışacağam”. 

Con Henderson bəraət verilməsinə səs verdi, bu onun Senatorluq 

karyerasında axırıncı mühüm hərəkəti idi. Missuridə məhkum edilən, hədələnən və 

portreti yandırılan bir adam kimi o, hətta Senata yenidən seçilməyə cəhd 

göstərmədi. İllər keçdikdən sonra partiyası ona qarşı öz şübhəsini həyata keçirdi, 
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onu aşağı vəzifəyə qaytardı, interqasiyanı dəstəklədiyi Senatdan isə o, kənara 

atılmalı oldu. 

Qərbi Virciniyadan olan Piter Van Uinkl axırıncı şübhəli Respublikaçı kimi 

16 mayda adı çəkiləndə, Ross kimi “heç kəs” olmaqla yanaşı, onun möhkəm 

şəkildə dediyi “təqsirkar deyildir” kəlməsi Edmund Rossun artıq bütünlüklə 

dağıtdığı ümidin son, zəif sayrışan işığını da söndürdü. Birləşmiş Ştatların Qərbi 

Virciniyadan olan ilk Senatoru, Stentonun vəzifədən çıxarılmasını tənqid edən Van 

Uinklə bel bağlayırdılar və igidliyinə görə isə  ona Uillinqin “İntelligencer” qəzeti 

“Qərbi Virciniya satqını” yarlığını vurdu. O, bütün dünyaya elan etdi ki, ştatda bir 

loyal vətəndaş yoxdur ki, onun səs verməsini təhrif edilmiş şəkildə qəbul etməsin. 

O, həmçinin əmin etmişdi ki, Senat müddəti başa çatdıqdan sonra siyasətdən 

həmişəlik geri çəkiləcəkdir. 

İllinoysdan olan veteran Limen Trumbull Senata seçilmək üçün vaxtilə Eyb 

Linkolna ( Abe-Abraham Linkolnun nəvaziş qaydasındakı qısaldılmış adı – 

tərcüməçi) qalib gəlmişdi və Consonun veto qoyduğu Qanunvericiliyin yenidən 

qurulmasının əksəriyyətinin layihələrini vermişdi və Stentonun vəzifədən 

uzaqlaşdırılmasına görə Consonun məhkum edilməsinə səs vermişdi. 

Lakin Filadelfiya “Press”-inin gözündə onun “dövlət xadimliyi eqoizm 

içində dreyf edirdi”, çünki o, nəhəng təzyiqə müqavimət göstərib ittiham əleyhinə 

səs vermişdi. Çikaqoda Respublikaçıların qurultayı qərara aldı ki, “Respublikaçılar 

Birliyinin səsləri əsasında seçilmiş hər bir Senator, kim ki, bu vaxt geri çəkilmiş və 

xəyanət etmişdirsə, alçaqdır və biabır ediləcəkdir, bu sərbəst hökumətə dözüldükcə 

təhqir ediləcək və ona nifrət ediləcəkdir”. Və İllinoys Respublikaçılarının lideri 

möhtərəm Trumbullu xəbərdar etdi ki, “özünü Çikaqonun küçələrində göstərməsin; 

çünki mən qorxuram ki, onu ən rahat olan işıq dirəyindən asacaqlar”. 

Lakin ictimai xidmətdəki parlaq karyerasını və onu məhkum edən partiyaya 

özünü həsr etməsini başa vuran Limen Trumbulldan imtina edildikdə, həmin xəbəri 

belə dözümlü xarakterli sözlərlə qarşıladı: 

“Məsələ, Endryü Consonun hökmən Prezident vəzifəsini tutmalı şəxs kimi 

olmasına və ya orada qalmasına aid deyildi... Bir dəfə qoyulan qayda kimi 
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Prezidentin impiçment nümunəsi, bunun üçün Nümayəndələr Palatasının həyəcanı 

yatırılanda, kifayət olmayan səbəb kimi qiymətləndiriləcəkdi, Prezidentin gələcəyi 

isə Nümayəndələr Palatasının çoxluğu və Senatın üçdə iki səsi ilə baş verən fərqli 

tədbirə məruz qaldıqda, onlar isə bunu mühüm hal hesab edirlər, heç də təhlükəsiz 

olmayacaqdır. Konstitusiyanın belə ehtiyatla icad edilmiş və onun daimiliyi üçün 

belə həyati əhəmiyyət daşıyan yoxlamaq və tarazlaşdırmaq prinsipi necə olacaqdı? 

Onların hamısı qurtarıb getmişdir... Mən belə nəticəni almaq üçün alət olmaq 

istəmirəm, hətta dostluq və vurğunluq bağları ilə risk, indiyədək səssiz dövrlər 

məni motivimə görə mühakimə edəcək, mənə əyilmədən vəzifədən getməkdən 

başqa bir alternativ saxlamayacaqdır”. 

Tennessidən olan Cozef Smit Fouler də Ross, Henderson və təzə Senator 

Van Uinkl kimi ilk dəfə Prezidentin impiçmentə layiq olduğunu düşünürdü. Lakin 

keçmiş Neşvill professoru Nümayəndələr Palatasının Consona qarşı “saxtakarlığa 

əsaslanan” sübutlar vasitəsi ilə və Ben Batlerin “korrupsiyası və biabırçılığı” 

vasitəsilə impiçment qətnaməsinə sövq ediləndə, Nümayəndələr Palatasının dəli 

ehtirasından dəhşətə gəldi. Ben Batleri isə o, “Birləşmiş Ştatlar Senatını siyasi 

gilyotinaya (Böyük Fransa İnqilabının edam üçün geniş istifadə etdiyi, Geotenin 

icad etdiyi məşhur ölüm aləti – tərcüməçi) çevirməyə çalışan pis adam” hesab 

edirdi. O, “ayrılma dövrü vasitəsilə üzə çıxmış siyasətçilərin tərəfində” özünün 

burnundan tutulub aparılmasını rədd etdi. Məqsədi isə “ötüb keçən inqilabın 

kösövlərini közərmiş şəkildə saxlamaq idi”. Öz Radi8kal Respublikaçı yoldaşları 

tərəfindən hədələnən, təhqir edilən və biabır edilən əsəbi Fouler 16 maydakı 

cavabında o qədər büdrədi ki, bu ilk dəfə səhvən “təqsirkardır” sözü kimi qəbul 

olundu. Senatı zəfər dalğası bürüdü – Conson ittiham edilmişdir, Rossun səsinə 

ehtiyac olmayacaqdır, lakin sonra təmiz və aydın şəkildə “təqsirkar deyil” cavabı 

gəldi. 

Onun yenidən seçilməsi mümkün deyildi, Fouler iki il sonra öz müddəti 

qurtaranda sakitcə Senatdan istirahətə getdi, lakin bu hərəkət onun öz səs 

verməsinin müdafiəsi üçün sadə bir bəyanat verilmədən ötüşmədi: “Mən öz ölkəm 

və gələcək nəsillər üçün Allahın iradəsinə tabe olmaqla hərəkət etdim”. 
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Ayovadan olan Ceyms U. Qrimes Senatda Consonun ən acı və nüfuzlu 

düşməni olmaqla, inandırılmışdı ki, mühakimənin niyyəti yalnız “buradan yer 

üzərindəki ən ləyaqətsiz və məsuliyyətsiz məxluqlar tərəfindən göndərilən 

yalanlar” vasitəsilə ictimai ehtirasları qızışdırmaqdır. (Bu, güman ki, Vaşinqton 

müxbirlərinin son səksən yeddi ildə yaxşılaşdırılmış keyfiyyətinin şəhadəti idi). 

Bədbəxtlikdən təhqir və hədələr mühakimə vaxtı onun üstünə yazılmaqla, 

səs vermədən iki gün əvvəl onu iflic zərbəsinə hədəf etdi və o, öz çarpayısına 

bağlandı. Hansısa təxirə salınmadan imtina edən Radikal Respublikaçılar sevinərək 

əmin oldular ki, Qrimes o qədər xəstədir ki, mayın 16-da faktiki olaraq 

gəlməyəcəkdir və ya belə səbəb gətirəcəkdir, çünki xəstəlik onun gəlib səs 

verməsinin qarşısını alır və bu, onun karyerasının sonu olacaqdır. Qalereyalarda 

camaat oxuyurdu: “Qoca Qrimes ölmüşdür, biz onu bir daha görməyəcəyik”. Nyu- 

Yorkun “Tribune” qəzetində Horatsi Qriili yazırdı: “Bu belə görünür ki, əgər heç 

bir nəsil tarixin xəbərdarlıqları arasında yaşamalı olan bir nəfəri verməsə, ötüb 

keçə bilməyəcəkdir. Biz Benedikt Arnolda, Aaron Barra, Cefferson Deyvisə 

(Cənub Ştatları Konfederatının prezidenti – tərcüməçi) və indi Ceyms U.  Qrimesə 

malikik”. 

Lakin Ceyms U. Qrimes mənəvi igidliyə olan kimi, həm də böyük fiziki 

igidliyə malik idi və mayın 16-da başlanan səsvermədən azacıq əvvəl dörd adam 

Ayovadan olan sifəti ağarmış və solmuş Senatoru zaldakı öz yerinə gətirdi. O, 

sonralar Fessendenə yazıb, onun əlini sıxırdı və ona “şərəfli təbəssüm göndərirdi”. 

“Mən bu gün həmin ad çağırmanı həyatın ən yüksək fərqli hesab etdiyim an olduğu 

barədə fikrimi dəyişə bilmərəm”. Baş hakim belə gümana görə, səs verəndə onun 

yerində oturuqlu qalması yol veriləndir, dedikdə, dostlarının köməyi ilə Senator 

Qrimes güclə ayaqları üstünə qalxdı və təəccüblü qaydada möhkəm səslə dedi: 

“Təqsirkar deyil”. 

Portreti yandırılan, mətbuat tərəfindən dəli və gücsüz adam kimi ittiham 

edilən, öz ştatı və dostları tərəfindən biabır edilən Qrimes heç vaxt sağalmadı – 

lakin ölümündən əvvəl dostlarına elan etdi ki, 
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“Mən hər vaxt Allaha minnətdar olacağam ki, mühakimənin belə narahat 

saatında çoxları özəl qaydada etiraf etmişdilər ki, onlar öz ədalətlərini və öz 

vicdanlarını partiya qəzetlərinin göstərişinə və partiya nifrətinə qurban vermişlər, 

mən mərdlik göstərdim ki, andıma və vicdanıma düz olum... Yəqin ki, mən partiya 

göstərişinə görə andımı pozmadım, lakin mən onu görə bilməyəcəyəm ki, həmin 

yolla öz məsuliyyətimə, yalnız öz vicdanıma və məni Yaradana arxalanmaqla 

hərəkət edən hakimə çevrildim və heç bir qüvvə məni məcbur edə bilməzdi ki, belə 

məsələdə əks qaydada qərar verim, istər bu, mənim dostlarımdan və ya 

düşmənlərimdən düzələn partiya olsun”. 

 

 

 

 

VII 

 
 

Lutsius Kvintis Tsintsinnatus Lamar 

“Bu gün mən düz ya saxta olmalıyam...” 

Heç kəs heç vaxt görməmişdi ki, belə möhkəm veteran, Nümayəndələr 

Palatasının spikeri Ceyms Q. Bleyn ağlasın. Lakin oturduğu yerdə heç bir 

utancaqlıq hiss etmədən onun göz yaşları yanaqlarından axırdı, o, öz emosiyalarını 

palata üzvlərinin və müşahidəçilərin baxışlarından gizlətməyə qadir deyildi. 

Zaldakı və qalereyalardakı az sayda adam 1874-cü ilin həmin dramatik günü mister 

Bleynə diqqət verirdi və əksəriyyət öz göz yaşlarını gizlətməyə cəhd edirdi. 

Demokratlar və Respublikaçılar eyni qaydada, Vətəndaş Müharibəsinin döyüş 

çapıqları olan veteranları və siyasətin gücü, kədərli sakitliyində oturub, Missuridən 

olan təzə Koqressmeni məcburi qaydada dinləyirdilər. Çıxış edən sakit, adəti 

ritorika icadlarına əl atmadan özünün dolğun, qüvvətli səsi ilə hər bir dinləyicinin 



136 
 

ürəyinə, Şimal və Cənub arasında dostluq və ədalətin bərqərar olması naminə sadə 

yalvarışla toxunurdu. 

Onun söylədikləri ilə hər şeyə toxunulurdu, lakin həmçinin bu sözlərin təsiri 

adamları sarsıdırdı – çünki Missuridən olan Lutsius Lamar Cənubun ən 

əvəzedilməz düşməni, Radikal Respublikaçı, Cənub üçün Yenidənqurma dövründə 

qaralar üçün dəhşətlərin törədilməsinə kömək etməsi ilə heç vaxt yaddan çıxmayan 

bir adamın adına – Massaçusetsdən olan Çarlz Samnerə müraciət edirdi. Çarlz 

Samner Deniel Uebsteri Birliyi qoruyub saxlamaq yollarını aradığına görə satqın 

adlandıraraq ona hücum etmişdi. O, Konqressin kütlə idarəçiliyinə qarşı səs 

verdiyinə görə Edmund Rossun dar ağacına çəkilməsinə kömək etmişdi, bu isə ona 

Cənuba və Prezidentliyə öz dabanı altında müstəvi verəcəkdi – onun öz ölümü 

Senat zalında illərlə əvvəl Cənubi Karolinadan olan Konqressmen Bruks tərəfindən 

çəliklə dəhşətli dərəcədə döyülməsi ilə sürətlənmişdi. Bu hadisədən sonra Bruks 

Cənub qəhrəmanına çevrilmişdi, Çarlz Samner isə bu vaxt ölmüşdü. Və Lutsius 

Lamar müharibədən əvvəlki günlərdə nə vaxtsa ən quduz “alov yeyən”lərdən biri 

olmaqla, Cənubun lap dərinliyindən çıxmışdı, Nümayəndələr Palatasının zalında 

duraraq, öz gedişini sərt dillə demək şəklindəki nitqlə çatdırmışdı. 

Çarlz Samner öləndən əvvəl Lamar onun barəsində özünün sakitləşən 

auditoriyasına demişdi: 

“İnanırdı ki, Şimalla Cənub arasında mübarizəyə və inamsızlığa aid bütün 

hadisələr ötüb keçəcəkdir. Bu, Şimal və Cənub adamlarının əgər böyük kütləsinin 

ümumi hissi deyildisə və ya əgər o yoxdursa, olmalı idimi, ya olmamalı idi? Biz 

bəşər meyllərinin və rəhmdilliyinin həyata keçirilməsi üçün bu ciddi yalvarışların 

qalıqlarını şərəfləndirəcəyik ya yox, barışıqlarda kənarda durmaqla yalnız 

anlaşılmazlığın və inamsızlığın əbədiləşməsinə xidmət edirik və hər iki tərəfdən 

ağıllı etirafı biz bir nəfər kimi daha ciddi surətdə, hissimizdə və ürəyimizdə 

arzulamırıqmı?... Bu məşhur ölənin ruhu, hansına ki, biz ağlayırıq, qəbirdən hər iki 

partiyaya hüznlü fikir ayrılığını deyə bilər və onun deyiliş tonu ilə bu geniş 

ərazinin hər yerində hər bir kəsə və hər bir ürəyə çatmalıdır: “Mənim 

həmvətənlərim! Bir-birinizi tanıyın və sizin biriniz digərini sevəcəksiniz”. 
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Ümumi sakitlik yarandı – bu düşünmək üçün olan və şok sakitliyi idi. Bu 

vaxt birdən bütün tərəflərdən alqışlar səsləndi. “Mənim Allahım, bu necə bir çıxış 

idi!” – Nyu-Yorkdan olan Konqressmen Limen Trimeyn, Pennsilvaniyadan olan 

“Dəmir Donuz” ləqəbli Kelliyə dedi: “Bu bütün ölkə boyu səslənəcəkdir”. 

Amerikan siyasi tarixinin az sayda natiqi belə qəfləti zərbəyə malik  

olmuşdu. Bir gecə ərzində bu, Lamarı Konqressin və ölkənin birinci adamları 

səviyyəsinə qaldırdı; və daha əhəmiyyətlisi, Şimalla Cənub arasında dönüş 

nöqtəsini göstərməsi ilə əlamətdar idi. İki həftə sonra Samnerin panegiristi, 

Missuridən olan Çarlz Sxurts Bostonun on min vətəndaşı qarşısında dayanıb 

Lamarı Şimalla Cənubun əlaqələrində yeni günün peyğəmbəri kimi salamladı. 

Bostonun “Globe” qəzeti Lamarın Samner barədə çıxışını “Cənubda Birliyin 

bərpasının sübutu” adlandırdı; və Bostonun “Adveritiser” qəzeti deyirdi ki, bu 

“müharibədən bəri Cənubdan eşidilən ən əhəmiyyətli və ümidverici kəlam” idi. 

Bu labüd idi ki, həm Şimaldan, həm də Cənubdan bəziləri onu düzgün başa 

düşməsin. Keçmiş Konfederatın ştatları üzərində federal hegemonluqdan asılı olan 

Şimallıların siyasi hakimiyyəti seksional mübarizənin sağaldılmasının istənilən 

cəhdinə qarşı müqavimət göstərirdi. Göz yaşları quruduqda Ceyms Bleyn Samner 

barədə panegirikini yazırdı: “Bu Cənub nümayəndəsində pozitiv dühanın əlaməti 

idi ki, mister Samner barədə hərarətli və ayrı-seçkilik panegiriki tələffüz etsin və 

Con Uesli kimi mister Samnerin inandığı bütün əclafların cəminə inanmalı 

olduğundan, onu müdafiə etmək üçün ağıllı surətdə naxış toxudu”. 

Çarlz Samner Cənublular üçün müharibədən əvvəlki abolitsionist 

hərəkatının ən pis simvolu idi və müharibədən sonrakı yenidənqurmaya o, xəyanət 

edildiyini hiss edirdi. Missisipinin bir sıra aparıcı qəzetləri, Kolumbusun 

“Demosrat”-ı, Kantonun “Mail”-i və Meridianın “Mercury”-si daxil olmaqla, onun 

köhnə dostlarının çoxunun etdiyi kimi Lamarı cəsarətlə tənqid edirdilər, onun 

Cənub prinsiplərini və şərəfini təslim etməsi fikrini dəstəkləyirdilər. Lamar öz 

arvadına yazırdı: 

“Burada heç kəs düşünmür ki, mən Cənub bayrağını aşağılamışam. Lakin 

Cənub mətbuatı bunu mənim üstümə yıxır... Bizim xalq o qədər əziyyət çəkmişdir 
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ki, dəfələrlə o qədər satılmışdır ki, bunlara görə kiməsə onların etimad bəsləməsi 

ciddi səbəbə malikdir, lakin bu da təbii idi ki, onlar Cənub adamı tərəfindən Şimala 

deyilən istənilən sözdən və ya cəhd xarakterli hərəkətdən şübhələnirlər. Mən bir 

daha inanıram ki, onun xeyrinə iş görmüşəm... əvvəllər gizli mövcud olan hüsn- 

rəğbətimi indi oyatmışam. Əgər o, məni məhkum edirsə, mən onun narazılığına 

biganə qalmayacağam... Mən nifrət edilən olmayacağam. O fikirdən xoş hal 

olacağam ki, onun üçün xeyirxah iş görmüşəm. İctimai şəxs üçün elə bir vaxtdır ki, 

o, Cənuba xidmət etməyə səy göstərsin və özünün qıcıqlanma hissinə kölə 

olmasın... Mən onunkundan başqa heç bir marağa xidmət etməyəcəyəm və onun 

xalqı məni bəyənməsə, dinməz qaydada özəl həyata çəkiləcəyəm”. 

Ancaq belə hücumlar azlıqda idi. Ümumi qaydada Şimal və Cənub etiraf etdi 

ki, çıxış bədbəxtliyə səbəb ola biləcəyi halda, əslində gözə çarpan zəfər idi. Bu da 

yaxşı məlum idi ki, tarixin qəribə qüvvələri və şəxsi tale tərəfindən hərəkətə 

gətirilən insan və təsadüf həmin gün Vaşinqtonda qarşılaşmışdı. 

Bu adam kim idi? 

Lutsius Kvintus Tsintsinnatus Lamar 1874-cü ildə “ictimai adam” idi. Nə 

xırda işlər, nə siyasi əhəmiyyət daşımaması, nə də hətta özəl işlər ona öz 

intellektini yadırğamağa imkan vermirdi. Nə də tərəfdarlıq, şəxsi və seksional 

gözləmələr onun milli marağa və həqiqətə özünü həsr etməsini üstələyə bilməzdi. 

O, yalnız dövlət xadimi deyildi, həm də alim və öz dövrünün az sayda orijinal 

mütəfəkkirlərindən biri idi. Henri Adams hesab edirdi ki, o, “Birləşmiş Ştatlarda ən 

sakit, daha ağıllı, daha mülayim və sosial lətafətdə isə tam qeyri-adi adam idi. Hər 

şeydən əvvəl o, takta və yumora malik idi”. Məşhur Vaşinqton reportyoru Henri 

Uotterson onu “adamlardan ən maraqlısı və sevilməyə layiq olanı” adlandırırdı... 

Mən hətta düşünürəm ki, qarşılaşdığım bütün adamlardan ən böyük beyinlisi idi”. 

Və Senator Hoar bir dəfə qeyd etmişdi: 

“Mərhum Metyu Arnold belə deməyi sevirdi ki, “Amerikan ictimai 

adamlarında onun “ləyaqət” adlandırdığı şey yoxdur. Heç kəs bunu mister Lamar 

haqqında deyə bilməzdi. O, istənilən yerdə özünün xarakteri və keyfiyyəti ilə 

şübhəli şəxsiyyət ola bilərdi. O, çox maraqlı, çox gözəl və çox nəcib şəxsiyyət idi”. 
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Yaxşı tanınan Vaşinqton müxbiri Uilyam Preston Conson yazırdı: “Lamarlar 

başlanğıcda huqenot (Fransada XVI əsrdə kilsənin qüsurlarına etiraz əlaməti olaraq 

katoliklərdən ayrılmış protestantlar belə adlanırdı – tərcüməçi) idilər. Dühanın 

faciəli cehizi bu ailəyə məxsus idi. Bütün bunlar onun öz toxumalarından, 

ilhamlanmağından, zəfərindən və bədbəxtliyə bəzən şərik çıxmasından irəli 

gəlmişdi. İldırım çaxması onun atasının vətənində təəssürat yaradan bir hadisə idi; 

çünki, San Xasintoda meksikalıların döyüş xəttini yaran və özünü Texas 

Respublikasının ikinci Prezidenti edən Mirabo Bonopart da daxil olmaqla, Lutsius 

Lamarın əmiləri Cefferson Cekson, Tomas Randolf və Lavuazye Leqran bura daxil 

idi, onlar xaç suyuna çəkiləndən maraqlarını tarixdən siyasətə və siyasətdən 

kimyaya dəyişdirməklə tanınmışdılar. Lakin dühanın bu məhvedici toxuması və 

melanxoliya onun atasını hədəf götürmüşdü. O, otuz yeddi yaşında oğlundan əvvəl 

Borciya vəkilliyində görkəmli karyeraya malik olmuşdu, bəzən güclü depressiyaya 

məruz qalmışdı, arvadını və uşaqlarını öpərək onlarla vidalaşmışdı, bağında 

gəzərkən özünü güllə ilə vurub həyatdan getmişdi. 

Buna bənzər əhval-ruhiyyənin və depressiyanın qara sapı Lamarın bütün 

həyatından ötüb keçmişdi. Heç vaxt onun özünü məğlub edə bilməməsinə 

baxmayaraq, müasirləri onun özünə qapılmasını, hissiyyatlı, bəzi hallarda qaş- 

qabaqlı olmasını müşahidə etmişdilər, lakin onun gəncliyi bütövlükdə 

xoşbəxtlikdə, zonanın plantasiyasında keçmişdi, burada Coel Harris onun əmisi 

Remus və Br`er Dovşanları əhvalatını toplamışdı, Lamarın özü bu əhvalatların 

olduğu Cənubun kənd yerlərində sonralar məşhurlaşmışdı. Henri Adamsın 

Konfederasiyanın necə səmərəli təmsilçisi olduğu barədə Lamar danışanda qeyd 

etdiyi kimi, Londonda deyəcəkdi: “London cəmiyyəti ona sevinəcəkdir, onun 

əhvalatları uğur qazanacaqdır; onun davranışı onu sevməyi tələb edəcəkdir; onun 

natiqliyi hər bir auditoriyada yayılacaqdır”. 

Lamar başlanğıcdan anasının birbaşa təsiri altında öyrənməyə diqqətəlayiq 

bir münasibət göstərmişdi. Çox illər sonra o, demişdi: “Kitablar! Mən kitablarla 

əhatə olunmuşdum. İlk kitab anamın mənə verdiyi Franklinin (Bencamin Franklin 

görkəmli mütəfəkkir, Birləşmiş Ştatların bani-atalarından biri idi – tərcüməçi) 
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“Tərcümeyi-halı” idi. İkinci kitab Rollinin “Tarix”i idi, həmin “Tarix” haqqında 

doqquz yaşlı Con Kvinsi Adams çox-çox illər əvvəl fikir yürütmüşdü. Lamar 

diplomatiyanı və qanunu yaxşı oxumuşdu, lakin o, həmçinin yüngül ədəbiyyatı da 

ehtirasla sevirdi. Bəzi müxbirlər bir neçə il sonra açıb göstərdilər ki, Lamarın 

kolleksiya toplamasına kömək etdikləri bir neçə kitab, o, Kabinetin iclasında  

iştirak etmək üçün Ağ Evə girəndə təsadüfən onun kiçik çemodanından düşmüşdü, 

onların hamısı ucuz romanlar idi. 

Lamarın girdiyi Emori kolleci ştatların hüquqlarının istixanası idi. Onun 

prezidenti məşhur Lonqstrit ailəsinin üzvü, Kalhünün alovlu ardıcılı idi və onun 

Lamara daim güclü təsiri olmuşdu, Lamar onun qızına evlənəndə bu təsir daha da 

böyümüşdü. Lonqstrit, Missisipinin Oksford şəhərində Ştat Universitetinin 

prezidentliyini götürmək üçün Corciyanı tərk edəndə, Lamar vəkil işi ilə məşğul 

olmaq və mühazirə oxumaq üçün onu müşayiət etdi və məhz bu universitetdə 

Lamar özünün ictimai karyerasına başlamaq üçün imkan qazandı. 

5 mart 1850-ci ildə Missisipi ştatının Qanunvericiliyinin qəbul etdiyi bir sıra 

qətnamələr Missisipi təmsilçilərinə təminat verirdi ki, Kaliforniyanın Birliyə qəbul 

edilməsi əleyhinə səs versinlər. Senator Fut diqqətəlayiq igidlik göstərməklə bu 

təminatlara məhəl qoymayanda, Lamara məlum oldu ki, Fut Missisipiyə 

Qubernator seçilmək üçün qayıdan vaxt Demokratların Ştatların Hüquqları 

Komitəsi Senatoru müzakirəyə qoyacaqdır. Lamarın bu vaxt vur-tut iyirmi altı yaşı 

var idi, ştatda və həmin günün siyasi həyatında yeni adam idi və ona həmin 

dövrlərin ən ağıllı və aqressiv siyasətçilərindən birinə qarşı debatda çıxış etməyə 

hazırlaşmaq üçün yalnız bir neçə saat vaxt verdilər. Lakin onun hazırlanmamış, 

qəflətən edilən çıxışında o, Senator Futu Missisipi Qanunvericiliyinin təlimatlarına 

məhəl qoymadığına görə qamçıladı (iyirmi səkkiz il sonra özünün başına belə bir iş 

gələcəkdi), həmin çıxış diqqətəlayiq müvəffəqiyyət idi və debatın sonunda 

universitetin tələbələri onu “öz çiyinlərində oradan çıxardılar”. 

Onun Konqressə seçilməsi, Kalhünün və Cefferson Deyvisin arxasınca 

getdikləri doktrinalara möhkəm kömək idi. Konqressdə Aleksandr Stivens, Robert 

Tumbs və digər Cənub yunionistləri (Birlik tərəfdarları – tərcüməçi) əbəs qaydada 
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seksional dalğanı dayandırmaq yolunu axtaranda, Lamar güclü Cənubpərəst idi.  O, 

Nümayəndələr Palatasında çıxış edərkən demişdi: “Başqaları özlərinin çox 

genişlənən vətənpərvərliyi və onların Birliyə şişirdilmiş və dərk edilən məhəbbəti 

ilə öyünə bilərlər. Mən isə etiraf edirəm ki, Cənubun maraqlarının irəliləməsi, 

yalnız Cənubun şərəfi qorunub saxlandıqda öz əhəmiyyətinə görə ikinci ola bilər”. 

Bir neçə il sonra demişdi ki, o, quldarlığın öz əhəmiyyətinə görə müharibəyə 

dəymədiyini bilənə qədər heç vaxt Cənub sisteminin sağlamlığına şübhə 

etməmişdi”. Ancaq o, bu yolu davam etdirmədi, onun ağılsız kursu sona çatdı. 

Sonralar o, məktubunda yazmışdı: “Parçalanma sakitcə baş verə bilməz. Birliyin 

günəşi batanda, bu, qan tökülməsi ilə baş verəcəkdir”. 

1860-cı ildə Henri Adamsın sözlərinə görə o, “Cənubun alov yeyənlərindən 

ən pisi kimi” parlament üzvlüyünə keçdi. Cənubun federal Birlikdə ədaləti əldə 

edəcəyinə bütün ümidlərini itirdiyindən Çarlstonda Cefferson Deyvislə birlikdə 

Demokratik qurultayda gəzişirdi, Birliyin zəncirlərinin bu vaxtadək qalmış 

həlqəsini qırmağa kömək edirdi. Onun müharibədən əvvəlki karyerası 1861-ci ildə 

öz kulminasiya nöqtəsinə çatdı, bu vaxt Missisipi ayrılmaqla Birliklə əlaqəsini 

kəsmək barədə Ordinansın layihəsini tərtib etdi. Külək səpilmişdi. Lamar və 

Missisipi tufanı biçəcəkdilər. 

Hər iki tərəfdən bərabər zorakılıq hiss olunurdu. Əlbəttə, mühakimələrin 

çoxu və müharibədən sonra Cənubun keçirdiyi aqoniya mübarizədə o adamların 

itirilməsinə borclu idi ki, onlar regionda liderliyi ələ keçirməyi gözləyirdilər. 

Şimalla müqayisədə Cənubda hökumətə nəzarət daim dar şəkildə olmuşdu və idarə 

edən ailələrin arasında “şərabın qədəhlərə süzülməsi” xüsusilə ağır bir iş idi. İlk 

Lamarın Amerikadakı on üç törəməsi Konfederat ordusunda leytenantdan 

polkovnikə kimi və daha yüksək rütbələrdə xidmət etmişdi, yeddi nəfəri isə 

müharibədə həlak olmuşdu. Lamarın kiçik qardaşı, yəqin ki, o, çox parlaq bir gənc 

imiş, Cefferson Mirabo Krempton dərəsində düşmənin torpaqdan tökülmüş 

brustverinə at üstündə hücum edəndə öldürülmüşdü. Əmisi oğlu Con Cənubda ən 

böyük qul sahiblərindən biri olmaqla, onun yanına yıxıldı. İki il sonra Lamarın 

böyük qardaşı Tompson Böd Florida Beşinci Ordusunun polkovniki idi, 
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Pitersburqdakı qanlı döyüşdə öldürülmüşdü. Lamarın iki vəkil partnyoru: 

Uilyamsburqda polkovnik Mott, orada Lamar onun tərəfində vuruşurdu, 

Marfrisboro qırğınında isə Ceyms Otroy öldürülmüşdü. Qaranlıq günlərin 

simvolları gəlib çıxdı, üç partnyorun adını ixtisar edilmiş şəkildə daşıyan dağılmış 

ofis çayda axanda tapılmışdı. 

Lamarın özünün karyerası iflic zərbəsi ilə sona çatdı, bu xəstəlikdən o, bütün 

həyatı boyu əziyyət çəkdi və onun yüksək həyəcanlı anlarında ölüm kimi daim 

onun başının üstündə asılı vəziyyətdə qalırdı. Müharibənin qalan bütün dövrünə 

yaxın, o, Konfederat hökumətinin diplomatik elçisi kimi fəaliyyət göstərdi. 

Müharibənin başa çatması ilə Lamarın bütün arzuları və illyuziyaları 

partlayıb dağıldı, o, keçmişin qəzasını tərk etmək və başqa ölkəyə getmək barədəki 

güclü təzyiqin altında oldu. Onun tərcümeyi-halını yazan Uirt Armisted Keytin 

sözlərinə görə, o, hiss edirdi ki, öz xalqını heç vaxt oradan qayıda bilməyəcəyi bir 

səhraya aparan lider kimi biabır olmuşdur. Lakin o, Robert Linin Cənub liderlərinə 

verdiyi məsləhətinə qulaq asmağında qaldı, “özünün sevilən ştatlarının taleyinə 

şərik oldu” və 1865-ci ildən 1872-ci ilə kimi sakitcə Missisipidə yaşayıb dərs verdi 

və vəkillik etdi, necə ki, onun ştatı da öz yenidənqurulmasının acı günlərindən 

keçməli oldu. 

Heç bir ştat Missisipidən çox sakvoyajın (hərfi mənada “xalça kisələri”, 

sakvoyaj idarəçiliyi siyasi fırıldaqçılar hökumətinə deyilirdi, sakvoyajçılar- siyasi 

avantüristlər belə adlanırdı- isə Cənubda 1861-1865-ci illər müharibəsindən sonra 

nüfuz və sərvət qazanmış Şimallılara verilən ad idi – tərcüməçi) idarəçiliyindən 

əziyyət çəkməmişdi. Mendə yerli sakin olan Adelbert Eyms ilk Senator, sonra isə 

Qubernator olmuşdu. O, “Nyu-Orlean qəssabı”, bədnam Ben Batlerin kürəkəni idi.  

Konqress Komitəsindən əvvəl gəlmişdi və yalnız Senata seçilməsi, onun 

Missisipidə məskunlaşmasını sürətləndirmişdi. O, azad olmuş qullardan və Radikal 

Respublikaçılardan təşkil olunmuş çoxluğun hesabına Qubernator seçilmişdi, onlar 

isə federal süngülər vasitəsilə saxlanır və qidalanırdılar. Nyu-Yorkda oğurluq 

ittihamı altında olan Kardosa adlı bir şəxs ictimai məktəblərin rəhbərliyində 

yerləşdirilmişdi və iki keçmiş qul, Qubernatorun köməkçisi və Dövlət katibi 
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vəzifələrini tutmuşdu. Missisipinin geniş əraziləri viran qalmışdı. Vergilərin 

səviyyəsi on dörd dəfə yüksəlmiş, yüksək olduğu kimi, yenidənqurma hökumətinin 

qeyri-adiliyinə, ştatın və milli ağır müharibə borclarını dəstəkləməsinə görə normal 

hesab olunurdu. 

Bu narahat dövrlərdən keçdikcə Lamar başa düşməyə başladı ki, Cənub üçün 

yeganə ümid Şimalla onun köhnə sözləşmələrini davam etdirməkdə deyil, barışığı 

irəlilətməkdədir və federal-ştat əlaqələrinin normal hala qayıtmasında, inkişaf 

etdirilməsində və hərbi idarəçiliyin ləğv edilməsindədir. Belə dönüşə yalnız 

Şimalın dərk etməsi ilə nail oluna bilər ki, Cənub artıq bunu arzu etmir. Lamarın 

sözlərinə görə Cənub – “Amerikan siyasətinin təşviqatçısı və təşviq olunmanın saat 

kəfkiri olmalıdır”. Lamarın ümid etdiyinə görə, elə etmək lazımdır ki, Şimal qət 

etsin ki, Cənub xalqının Konstitusiya qarantiyalarının ləğvi hökmən Şimal xalqının 

azadlıqlarına da öz təsirini göstərəcəkdir. O, inanmağa başladı ki, ölkənin gələcək 

xoşbəxtliyi, yalnız qarşılıqlı barışığın, bütün seksiyalar və bütün ştatlar arasındakı 

əməkdaşlığın ruhundadır. 

Bu siyasətə isə iki müxalif qüvvə var idi. Bir tərəfdən onlar Respublikaçı 

liderlər idi, hansılar ki, yalnız qanlı köynəyi əllərində yelləməklə, Şimal və Şərqdə, 

xüsusən respublikanın Böyük Ordusu arasında onlar öz dəstəyini saxlaya bilərdilər 

və həm də o adamlar ki, onlar 1868-ci ilin seçkiləri tərəfindən inandırılmışdılar ki, 

əgər Cənub ştatları bir daha yenidən Demokratlar tərəfindən idarə olunsa, bu ştatlar 

– onların Şimaldakı müttəfiqləri ilə birlikdə – respublikanın milli cəhətdən daim 

azlığını təşkil edəcəkdir. Digər tərəfdən, Cənubda elələri var idi ki, asan yola əl 

atıb məğlub edilən Cənubun öz işğalçılarına qarşı təbii nifrəti və acı qisməti, ara 

düzəltmək və istismar etmək vasitəsilə özlərinə nüfuz və populyarlıq qazanmaq 

istəyirdilər. 

Əksinə, Lamar inanırdı ki, “mənə bircə xətt qalır ki, ümumilikdə digər 

Cənublu təmsilçilər də bu yolla getməlidirlər, elə edilməlidirlər ki, biz seksiyalar 

arasındakı təşviş hisslərini azaldaq, sülhə və yenidən barışığa gətirə bilək”. 

1872-ci ildə o, Konqressə seçildi və bütün Konfederat qulluqçuları üzərinə 

On Dördüncü Düzəliş (1868-ci ildə elan edilmiş bu düzəlişə görə Birləşmiş 
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Ştatların Konstitusiyasını dəstəkləməyə and içib, sonra ona qarşı üsyanda iştirak 

edən və ya onun düşmənlərinə köməklik göstərən adam Birləşmiş Ştatlarda və ya 

hansısa ştatda mülki və hərbi vəzifə tuta bilməzdi, həmçinin səçkili vəzifələrə 

seçilə bilməzdi –tərcüməçi) tərəfindən qoyulmuş imkanlardan məhrum edilmənin 

bağışlanması barədə onun petitsiyası müsbət həll edildi. Samnerin ölümü və 

panegirik demək üçün Massaçusetsin ağ saçlı təmsilçisinin dəvət edilməsi ideal bir 

hadisəni bəzədi, bunu Lamar Şimala dostluq əli uzatmaq üçün gözləmişdi, onun 

uğuruna əmin olmaq üçün hər şey gizli saxlanırdı; onun müharibədən əvvəlki 

reputasiyası, ölkənin bölünməsi tərəfdarı olması, Konfederata vəzifə sahibi kimi 

xidmət etməsi yaddan çıxmamışdı. Samnerin özünə Missisipidə və Cənubda 

dəlicəsinə nifrət edilməsi və Lamarın özünün müstəsna natiqlik qabiliyyətinə malik 

olması da bir fakt idi. 

Bütün bu faktlar onun xeyrinə, özünün təəssürat yaradan şəxsi görünüşü ilə 

güclənirdi – bura Henri Qreydinin sözləri ilə deyilsə “onun xüsusi qarayanız 

kompleksiyası, gözəl boz gözləri, iri yanaq sümükləri, qaramtıl qəhvəyi saçları, iti 

hərəkət etməyən ağzı” var idi. Onun Samner barədə unudulmaz panegiriki Lutsius 

Lamarın ilk imkanı idi ki, yeni növ Cənub dövlət xadimliyini nümayiş etdirsin. 

Lakin bu, onun axırıncı addımı olacaqdı. 

Missisipililər bütövlükdə Samnerə panegiriki – ona həsr olunmuş tərifli 

sözləri – başa düşməyə və heyran olmağa başladıqda, hətta ona heyran olmasalar 

da, Lamarın səmimiyyətinə hörmətlə yanaşacaq və ya əvvəllər möhkəm müxalif 

olduqları ədalət barədə ciddi səhv etdiklərini düşündüklərinə görə onu 

bağışlayacaqdılar. Populyarlıq dalğası üstündə üzən və 1876-cı ildə Missisipidə 

Demokratik idarəçiliyinə qayıdan Lamar Qanunvericilik tərəfindən Birləşmiş 

Ştatlar Senatına seçildi. Lakin hətta Nümayəndələr Palatasından Senata 

keçməmişdən əvvəl Lamar yenidən öz partiyasını və seksiyasını digər bir 

qızışdırılan məsələyə görə tərk etdiyindən, öz arxalandıqlarının çoxunun qəzəbinə 

tuş gəldi. 

1876-cı ildəki Prezident seçilmək üstündə Heys - Tilden rəqabəti acı bir 

mübarizə idi və açıq şəkildə öz yüksək nöqtəsinə elektoral səslərin bir-birinə yaxın 
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olması ilə yanaşı, Demokrat Tildenin qələbəsi ilə başa çatdı. Heysin əvvəlcə öz 

məğlubiyyətini filosofcasına itaətlə qəbul etməsinə baxmayaraq, onun köməkçiləri, 

Respublikaçı “New York Times” qəzeti ilə birlikdə Tildenin açıq dəqiq seçkisini 

yaxın rəqabət aparan ştatlar olan Cənubi Karolina, Luiziana və Floridanın 

ittihamına görə şübhə altına aldılar – və bu vaxt nəticəni belə dəyişməyə cəhd 

etdilər, Heysin seçkisinin səslərinin həmin üç ştatın sakvoyaj hökumətindən əldə 

edilən kimi qiymətləndirdilər və belə hesab etdilər ki, seçkiyə qayıtmaqla bunu 

düzəltmək olar. Zorakılığın və diktatorluğun yayılması barədə şayiələrlə, Konqress 

əsasən olmayan Elektoral Komissiya vasitəsilə bunu arbitraj qaydasında yoxlamaq 

istədi – və Lutsius Lamar inanırdı ki, obyektiv mühakimə Respublikaçıların 

ucbatından hiss olunan yalanı nümayiş etdirəcəkdir, bu qərarla razılaşdı ki, həmin 

tədbir faciəli münaqişənin yenidən baş verməsinin qarşısını alacaqdır. Həmin 

konflikt isə onun ruhunu qocaltmaqla yanaşı, baxışını genişləndirmişdi. 

Lakin Komissiya bütünlüklə partiya xəttləri ilə hərəkət edəndə, müzakirə 

edilən ştatları və Heysi prezident seçilməsi ilə mükafatlandırdı, Tildenə verilmiş 

184 elektor səsinə qarşı Heysin lehinə 185 səs verilmişdi. Bu, Cənubu 

qəzəbləndirdi. Respublikaçıların dörd ildən çox davam edən idarəçiliyi Cənubun 

köləliyi və istismarı demək idi, dörd ildən çox müddətdə Cənub qarşısında dayanan 

öz taleyini və millətin içərisində müvafiq yerini alacaqdı. Lamar öz səsi ilə və 

gələcək mövqeyi barədə verdiyi vədə görə, öz seksiyasının şərəfi ilə alver etdiyinə 

görə ittiham edildi. O, qorxaqlığına, öz ştatının mənafeyini müdafiə etməkdən 

qorxduğuna görə, o vaxt bu, vuruş mənasını verirdi, ittiham edildi; və o, nəhayət 

zəfərinin qanuni olaraq baş verəcəyi bir vaxtda öz xalqını və öz partiyasını tərk 

etməkdə ittiham edildi. Onun düşmənləri qət etdilər ki, altı ilin keçməsi lazım 

gələcəkdir ki, seçilmiş Senator Lamar yenidən seçilmək üçün hərəkət etməyə 

məcbur edilsin, and içdilər ki, onun xəyanət etdiyi günü heç vaxt unutmayacaqlar. 

Lakin qanun və vicdan adamı olan Lutsius Lamar bu vaxt həmin üzə 

çıxarılanlardan yayına bilmədi, ancaq yaradılmasına kömək etdiyi komissiyaya 

görə şok keçirdi. O, komissiyanın üzə çıxardıqlarını müdafiə etdi, çünki inanırdı ki, 

yalnız qüvvə Heysin inauqurasiyasının qarşısını ala bilər və bu, yenidən həmin 
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yolla səfər etmə bədbəxtliyi ola biləcəkdir. O, inanırdı ki, bu, Cənub üçün xeyli 

yaxşıdır ki, - fitnəkarlığın acığına – bu hadisədə öz məğlubiyyətini qəbul etsin. O, 

Heysin Cənuba güzəştə gedəcəyinə, bura hərbi işğal qüvvələrinin geri çəkilməsi və 

aparıcı ştatlarda yerli idarə etməyə keçilməsi daxil idi, əldə edilməsinə inanmaqda 

kifayət qədər ağıllı idi. Öz ştatına bu əsl xidmət belə bir vaxta təsadüf edirdi ki, 

Cənub siyasətçilərinin çoxu açıq tabe olmamaq barədə danışırdılar, ona görə də 

məsələ əsasən qaranlığa bürünmüşdü. Lakin müxalifətin qasırğasından hərəkətə 

gəlməyənlər Missisipinin hər tərəfindən irəli axışdılar, Lamar Senatda olduğu kimi, 

qeyri-seksional, tərəfdar olmayan bir dövlət xadimi kimi öz rolunu daha həlledici 

sınaq üçün hazırladı. 

Konfederatın heç bir digər yüksək vəzifəli qulluqçusu hələ Senata daxil 

olmamışdı. Senatorlardan çoxu iyirmi il əvvəl Lamarın qatı seksionalist 

Konqressmen olduğunu unutmamışdı, o, öz yerindən istefa vermişdi ki, Ayrılma 

barədə Missisipi Ordinansının layihəsini hazırlasın. Zaman onun geri dönməsi 

üçün əlverişli deyildi. Respublikaçılar artıq Demokratları qiyamçılara və satqınlara 

sığınacaq verməkdə ittiham edirdilər; və sektsiyalar arası etimadsızlığın 

böyüməsinə Demokratik kömək, Cənub demaqoqlarının dözülməz və qisascıl, 

“yenidənqurmanın avaralardan düzəltdiyi serlərdən” ibarət yeni növünün tərbiyə 

edilməsi idi. 

Senator Lamar xəstə və yorğun olduğuna görə bütün 1877-ci ili evində 

istirahətdə keçirəndə bir nəsil üçün millətin siyasi partiyalarından ötəri yeni 

bədbəxtliyə çevriləcək hərəkat – “Sərbəst Gümüş” hərəkatı meydana çıxdı. Gümüş 

qüvvələrinin Moiseyi olan Uilyam Ceninqs Brian hələ səhnədə görünməmişdi; 

lakin Blend-Missuridən olan Demokratik təmsilçi, “Gümüş Disk” Blend 

sikkəxanaya gətirilən bütün gümüşlərdən sərbəst sikkə düzəltməkdən ötəri öz 

qanun layihəsi ilə açdığı bir yolla gedirdi. Qərbin gümüş mədənlərinin istehsalının 

nəhəng qaydada artması, onun dəyərinin qızılla müqayisədə müvafiq olaraq aşağı 

düşməsinə səbəb oldu, bu vaxt gümüş qüvvələrinin bircə niyyəti aydın, sadə və 

çağırış xarakterli idi – qiyməti asanca şişirdilən pul olsun. 
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Bu, Missisipidə nəhəng populyarlıq qazandı. 1873-cü ilin panikası milləti 

heç vaxt görmədiyi ən dəhşətli iqtisadi depressiyaya saldı və artıq Cənubun 

yoxsullaşmış ştatlarına xüsusən ağır zərbə dəymişdi. Minlərlə biznes sahələri iflasa 

uğrayırdı, işsizlik artmışdı, maaşlar azaldılmışdı. Ferma qiymətləri onların 

müharibə dövründəki yüksək həddindən tezliklə aşağı düşmüşdü və Missisipi 

fermerləri – nəqd pula ümid bağlamadıqlarından – onların mallarının qiymətini 

yüksəldəcək, borclarını aşağı salacaq və pulun yararlılığını artıracaq istənilən 

qanun layihəsinin dəstəkləyəcəklərinə and içirdilər. Cənub qabaqcadan özünün, 

əgər yüngül pul onların ağır borclarını ödəməyə yararlı olmasa, Şərqin maliyyə 

institutlarına daim borclu qalacağını görürdü. 

Veçel Lindseyin şeiri Cənubun və Qərbin müşahidə etdiyi kimi, Şərqin 

möhkəm şəkildə artan maliyyə ağalığı ilə aydın hiss olunan köməksizliyini və acı 

şəraitini ifadə edirdi. 

Və bunların hamısı öz çarəsiz günlərində 

Sərt Şərq tərəfindən istismar edilməklə, 

Paternalizm mənasını verəndə 

Öz səhvlərini onlara tətbiq etməklə, 

Qərbin yarısını çarmıxa çəkən, 

Bütün Atlantik sahilini becərən 

Bənzəyir nəhəng yuvasına hörümçəyin. 

Gümüş qəflətən kasıb adamların dostu kimi siyasi çağırış tələb etdi – varlı 

adamların pulu olan qızılın əleyhinə, gümüş prerilərin (amerikan düzənlikləri – 

tərcüməçi) və kiçik şəhərlərin pulu idisə, qızıl – Uoll Stritin pulu idi. Gümüş 

istənilən adamın problemlərinin asan həll edilməsini təmin etmək üçün – aşağı 

düşmüş ferma qiymətləri, yüksək faiz dərəcələri, ağır borclar və qalan hər şey üçün 

işlədilirdi. Demokratik partiya Ceksonun və Bentonun dövrlərindən güclü pulun 

tərəfdarı olmasına baxmayaraq, yeni və populyar məsələni istismar etməyə 

atılmışdı və o da təbii idi ki, yoxsullaşmış Missisipidən olan təzə Demokratik 

Senator həvəslə mübarizəyə qoşulmaq vəzifəsini öz üzərinə götürəcəkdi. 
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Lakin bilikli alim və professor olan Lamar məsələyə öz kolleqalarından bir 

qədər fərqli qaydada yanaşırdı. Öz seçicilərinin tələblərindən özünü az da olsa 

qoruyaraq, o, ziddiyyətin hər iki tərəfindən olan bütün yararlı münasibətlərdən 

cana yığılmışdı. Onun öyrənməsi onu inandırdı ki, - güman ki, səhv olaraq – 

yeganə sağlam mövqe sağlam pulu müdafiə etməkdir. Hökumət borclarının – hətta 

Uoll Stritin “şişmiş istiqraz vərəqələri” üzrə olan borcların – dəyəri düşmüş, 

inflyasiyaya uğramış valyuta ilə ödənilməsi, necə ki, Blend Billi bunu bəyənirdi və 

Metyu Qətnaməsi onu müşayiət etməklə xüsusi olaraq təmin edirdi, etik cəhətdən 

düzgün olmayan, praktiki cəhətdən isə səhv idi. O, hiss edirdi ki, yəqin ki, 

dünyanın gözündə bizim belə vəziyyətdə olmağımızdan utanmaqla və ancaq milli 

iqtisadi bəlanı yüngülləşdirmək üçün saxta kömək edici qanun layihələri kimi 

daimi maliyyə proqramı irəli sürmədi. 

24 yanvar 1878-ci ildə özünün mərd və savadlı müraciətində, - bu onun 

Senatdakı ilk başlıca çıxışı idi – Missisipi səs verənlərinin yalvarışlarını rədd etdi, 

süni və qiyməti şişirdilmiş gümüş ölçüsünün arxasında dayanan və səylə işlənib 

hazırlanan səmərələşdirici qüvvələrə hücum etdi. Sabahısı günü o, Missisipidən 

olan öz kolleqasının əksinə, Metyu Qətnaməsinə “yox” səsi verdi. Kolleqası zənci 

Respublikaçı olmaqla, müstəsna istedad sahibi idi və bir neçə il əvvəl köhnə 

“sakvoyaj” qanunvericiliyi tərəfindən seçilmişdi. 

Senator Lamara məsələ üzrə ustalıqla və dövlət xadiminə xas olan qaydada 

təhlillərinə görə edilən tərif ölkənin çox guşələrindən gəlirdi, lakin Missisipidən 

gələn reaksiya az da olsa məhkum edici idi. 30 yanvarda ştat Qanunvericiliyi 

Memorial qəbul etdi, lakin Lamarı xatırlamağı unutdu, - əvvəlcədən və dəqiq 

vurulan bir sillə ilə, - onun kolleqasını isə əks qaydada səs verdiyinə və beləliklə, 

“öz seçicilərinin hiss və iradəsini” ifadə etdiyinə görə təbrik etdi və ona 

minnətdarlığını bildirdi (həmin kolleqaya Demokratik qanunvericilər normal 

olaraq acı qaydada etiraz etdilər). Memorial Lamara dərin zərbə vurdu və o, yaxın 

dostundan – Missisipi Nümayəndələr Palatasının spikerindən aldığı məktuba görə 

az hüznlü idi. O, bunu “lənətə gəlmiş qəzəb” adlandırdı. Ancaq izah etdi: 
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“Xalq çətin dövrün və pul kasadlığının təzyiqi altındadır və onun təmsilçiləri 

hiss edir ki, bir qədər yüngüllük verən nəyəsə zərbə vurulmasına bağlıdırlar, 

onlardan yalnız az hissəsi bunu necə və ya nə qaydada izah edə bilər”. 

Lakin Qanunvericilik bundan keçmədi. Fevralın 4-də hər iki Palatadan keçən 

Qətnamə Lamara belə bir təlimat verdi ki, Blend Gümüş Billinə səs versin və 

Missisipi naminə onun səsvermədən keçməsinə əmin olmaq üçün sözçü kimi bütün 

lazım olan cəhdlərdən istifadə etsin. 

Lamar bu hərəkətdən dərindən narahat oldu. O, bilirdi ki, Qanunvericilik 

təlimatlarını əlaqələndirmək hüququnun möhkəm kökləri Cənubdadır. Onu təyin 

etmiş Qanunvericiliyin tələbləri barədə arvadına yazdığı məktubda o, etiraf edirdi 

ki, “mən bunu edə bilmərəm. Mən bundansa siyasətlə həmişəlik qurtara bilərəm”. 

O, Qanunvericilik orqanında olan dostuna izah etməyə çalışırdı ki, o, federal 

siyasətin məsələləri üzrə öz rəyini ifadə edən orqanın hüququnu tanıyır və 

Senatorun vəzifəsi, o, hansı kursla davam edəcəyinə şübhə etdikdə, həmin 

ekspressiyalara dözməkdir. Lakin bu xüsusi hadisədə o, təkid edirdi ki, “onların 

arzuları bütün həyatın inandırdıqları ilə birbaşa münaqişədədir; və mən (Metyu 

Qətnaməsinə) göstəriş əsasında səs versəm, mən onda ilk səsimi öz vicdanım 

əleyhinə verəcəyəm”. 

“Əgər (Senator) vətəndəki öz dostlarının rəyləri tərəfindən idarə olunmasına 

imkan versə, o, necə özünü onlara, onlar isə ona özlərini həsr edə bilər, o, əvvəlki 

hazırlığın – və təhsilin zəngin nəticələrini kənara atacaqdır – və onlardan bir neçə 

gün ərzində dəyişilə bilən hisslərinin sadəcə bayağı eksponentinə çevriləcəkdir... 

Belə kurs istənilən adamın dövlət xadimliyini karlik ölçüsündə edəcəkdir və onun 

səsi sadəcə gözlənilən tək olacaqdır, kamil dəqiqliyin nəticəsi olmayacaqdır”. 

Buna baxmayaraq, mərdlik fəlsəfəsi ilə razılığı onun siyasi həyata 

qayıtmasını idarə etdi, Lamar qət etdi ki, öz bölməsi ona sadəcə əks mövqedə 

olduğuna görə geri dönməsin. O, belə qənaətə gəlmişdi ki, köləlik xətti vasitəsilə 

özü və seksiyası üçün Şimalın hörmətini satın almayacaqdır; lakin ləyaqəti əsas 

götürərək qərara almışdı ki, qanun layihəsi düzgün deyildir, o, Cənubda dövlət 

xadimliyinin ölmədiyini və ya Cənubun milli borc və şərəfdən əl çəkməyin, arzu 
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olunmayan olduğunu millətə nümayiş etdirmək qayğısını çəkirdi. O, hiss edirdi ki, 

bu məsələdə xüsusi əhəmiyyəti olan odur ki, Cənub hərəkatın dar seksional 

kursunun arxasınca getməyəcəkdir. İllər ərzində o, mübahisə etmişdi ki, Cənub 

Demokratları Birləşmiş Ştatlar hökumətinin Vətəndaş müharibəsi ərzində irəli 

sürdüyü vəzifələrin ləğv olmasını axtarmayacaqdır. Lamar Cənub Demokratları 

arasında Corciyadan olan Senator Ben Hill istisna olmaqla, yeganə adam idi ki, 

“Sərbəst Gümüş” hərəkatının əleyhinə çıxdı. Ben Hill demişdi ki, müharibə  

ərzində onun etdiyi ən yaxşı şey o idi ki, Birliyin istiqraz vərəqəsini altmış sentə 

almış, verdiyi altmış senti də itirmişdi, bu vaxt isə ona vəd edildiyi dolların 

ödənilməsini istəyirdi. 

Bir həftə sonra Blend Gümüş Billi axırıncı səs vermə üçün Senat qarşısında 

qoyuldu. Debat sona çatanda gözlənilmədiyi halda Senator Lamar ayağa qalxdı. 

Onun əlində heç bir qeyd nişanəsi yox idi, çünki o, Senatda nə vaxtsa mövcud 

olmuş ən parlaq improvizasiya ilə çıxış edən natiqlərdən biri idi (“Qələm mənim 

ağlımdakını söndürəndir” – o, deyirdi – və “əsəblərimə işgəncədir”). Qeyd əvəzinə 

əlində Missisipi ştatının böyük möhürünü gəzdirən rəsmi sənədi tutmuşdu və bunu 

səhifə-səhifə stolun üstünə qoyurdu. Öz kolleqalarına tərif dedikdən sonra Senator 

Lamar izah etdi ki, Gümüş Billi barədə artıq öz baxışlarını bildirməsinə 

baxmayaraq, o, “özünün bir borcunu da icra etməlidir; ən ağrılı cəhət olmasına, 

baxmayaraq ki, bu aydındır”. Sonra o, xahiş etdi ki, stolunun üstünə qoyduğu 

qətnamələr oxunsun. 

Senat əvvəlcə təəccübləndi və sonra məmur Missisipi Qanunvericiliyinin 

Blend Gümüş Billinə Senatorların səs vermələri barədə ekspress-iradəsini 

oxuyanda, zalda diqqətəlayiq bir sakitlik yarandı. Məmur təlimatları oxuyub başa 

çatdıranda, bütün gözlər Lamara dikildi, lakin bircə adam onun nəyi gözlədiyinə 

əmin idi. Vaşinqtonun “Capitol” qəzetinin reportyoru bunu belə təsvir edir: 

“Qəbul olunacaq qanun layihəsi ilə bu centlmenin utancaq mövqeyini nəzərə 

alaraq, hər bir Senator o dəqiqəcə diqqət verməyə başladı və zal qəbir kimi 

sakitliyə çevrildi”. 
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Senat zalında iri bədənli, lakin tənha fiqura olan Lutsius Lamar sakit, lakin 

güclü səslə danışırdı, səs “emosiya ilə titrəyərək qalxırdı, onun bədəni də təşviqata 

uyğun qaydada yırğalanırdı”. 

“Mister Prezident, bu qətnamələrlə mənim əqidələrim arasında böyük 

uçurum vardır. Mən onları qəbul edə bilmərəm... Mənim vəziyyətimin üzərində 

gənclikdə təhsilə kömək etmək imtiyazım olduğundan, mən daim çalışmışam ki, öz 

inamım və həqiqət saxtakarlıqdan, vicdanlılıq siyasətdən, mərdlik qorxaqlıqdan 

yaxşı olduğuna görə onları ifadə edim. Bu gün aldığım dərslər mənə qarşıdır. Bu 

gün mən ya düzgün, ya da saxta, vicdanlı və ya hiyləgər, öz xalqına sədaqətli ya da 

sədaqətsiz olmamalıyam. Hətta bu saat onların qanunvericiliyinin narazılığı və 

bəyənməməsi qarşısında da olduğum bir vəziyyətdə mən bu qətnamələrə səs verə 

bilmərəm. 

Öz səsimin səbəblərini mən öz xalqıma izah etməliyəm. Onda bu onlara qət 

etməyə imkan verəcəkdir, vicdanlı şəkildə öz məsləkimə sadiq olmağım onları 

təmsil etməyi dayandıracaqdır. Çətin və mürəkkəb məsələ barədə rəy 

müxtəlifdirsə, ona görə mənə səbir, uzun davam edən və vicdanlı qaydada 

öyrənmək lazım gəldi, buna bütöv vicdanlılığı və məqsədimin yeganəliyini tabe 

etmişəm, buna görə mən qüdrətli Allahın mənə verdiyini sərf etməklə, sizdən 

ayrıldığımı bildirirəm;... lakin onların iştirakı ilə qərar necə olacaqsa, həm də 

bilirəm ki, həmin vaxt uzaqda olmayacaqdır ki, o zaman mənim bu günkü 

hərəkətimin müdrik və ədalətli olduğunu onlar etiraf edəcəklər; və öz borcumun 

vicdanlı məsləki ilə silahlanaraq sakitcə nəticələri gözləyəcəyəm, çünki böyük 

Amerikanın “Həqiqət hər şeydən qüdrətlidir və ictimai ədalət şübhəsizdir” 

kəlamına inanıram”. 

Qanun layihəsinin hər iki tərəfində olan Senatorlar o saatca onun stolunun 

yanına yığışdılar ki, igidliyini tərifləsinlər. Lamar bilirdi ki, onun natiqliyi və səs 

verməsi, Blend Billinin çoxluğunun səsi ilə qəbul edilməsinin və prezident Heysin 

vetosunu da keçərək onun sonradan qüvvəyə minməsinin də qarşısını ala 

bilməyəcəkdir. Həm də onun məqsədli və qəribə bir mərd qaydada öz seçicilərinin 

iradəsinə tabe olmaması da bütünlüklə əbəs deyildi. Bütöv Şimalda nitq yüksək 
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qaydada tərifləndi. Cənuba qarşı etimadsızlıq və onun milli borca və milli etibara 

münasibətinə şübhə azalmışdı. “Harper`s Weekly” Lamarın “öz ştatının möhkəm 

və ümumi ictimai hissiyyatına” əks olaraq səs verdiyini qeyd edərək, bunu belə 

yekunlaşdırırdı: 

“Heç bir Senator mister Lamar kimi özünün ümumi hörmətə daha çox layiq 

olduğunu göstərməmişdi; öz ştatının ən nüfuzlu etirazı qarşısında, öz prinsiplərinə 

görə heç nə üçün daha bütöv insan kimi dayanmamışdı... Missisipidən Demokratik 

Senator Amerikan dövlət xadiminə çevrilməklə kişilik mərdliyi göstərdi”. 

“The Nation” Lutsius Lamarın qısa çıxışını, öz ştatının təlimatlarına məhəl 

qoymamasını izah etməklə, insanlığa, ləyaqətə, “Konqressdə heç vaxt ötüb 

keçilməyən pafosa görə” nəşr etdi. 

Əvvəlcədən irəlini görmənin baş tutacağı yəqin ki, görünürdü. Missisipidə 

Senatora hücum qəfləti və güclü idi. O, öz xalqına və sektsiyasına arxasını çevirdi. 

Bir siyasi natiqin sözlərinə görə, o, “çox tələsik düşmən sıralarına birləşdi, 

beləliklə öz həlak olmuş yoldaşlarının qəbirlərinin üstündə büdrədi”. Köhnə dostu 

Cefferson Deyvis Lamarı Qanunvericiliyin təlimatlarına məhəl qoymamaqla 

“bizim siyasi sistemin əsasına” və Cənub Demokrat partiyasının uzun müddət 

mövcud olan təcrübəsinə hücum edən kimi, onu dərindən yaralamaqla, ictimai 

qaydada məhkum etdi. İmtina etmək, ya tabe olmaq, yaxud da vəzifədən istefa 

vermək, onun seçiciləri belə qaydada “eləsini seçməli idilər ki, o, həqiqətən onları 

təmsil etsin”. Deyvis deyirdi ki, idarə etmək üçün fərasətlilərin sayı barədə xalqın 

tələbi vardır (Lamar öz keçmiş rəhbərinin münasibətindən ağır zərbə almışdı, lakin 

bir neçə gün sonra bir qeydini işıqlandırdı. Bu vaxt Senator Hoar qanun tərəfindən 

Deyvisə Meksika müharibəsinin iştirakçısı kimi verilən pensiyanı ləğv etməyə 

çalışanda, Lamar Konfederat lideri barədə unudulmaz və müdafiə edici bir çıxış 

etdi: 

“Ser, bu heç bir mərdlik göstərməyi tələb etmir; mən inanıram ki, centlmen 

xristian dövlət xadimləri arasında rütbə əldə edir. O, mifologiyanın səhifələrindən 

daha yaxşı dərs ala bilər. Prometey qayaya mıxlananda, bu, qurbanın həyati 

orqanlarına öz dimdiyi ilə işgəncə verən qartal deyildi, o quzğun idi”. 
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Müasir şəraitə uyğun olaraq, Lamar mızıldanırdı: “O, quzğun idi”, onun sağ 

əli kənara tuşlanmışdı və barmağı birbaşa Hoarı göstərirdi. 

Hamı razılaşdı ki, Lamar bir seçki müddətindən sonra siyasi meyiddir və 

yeganə məsələ isə məhz kimin onun varisi olacağı idi. Lamar Missisipini sevirdi və 

ştatın tənqid edilməsi onu dərindən ağrıdırdı. O, arvadına yazırdı ki, elə maliyyə 

vəziyyətində olmağı arzulayır ki, öz ailəsinə ədalətsizlik etmədən öz vəzifəsindən 

gedəydi: 

“Bu dünya yalnız səninlə əlaqə istisna olmaqla kasaddır. Mən Şimaldan çox 

sayda tərifli məktublar alıram, çox az sayda məktubu isə Missisipidən alıram. Bu 

həqiqət ola bilərmi ki, Cənub onun əsl maraqlarını güdənlərin, özünün zirehsiz 

döşünü səhvin müdaxiləsinə qarşı maneə kimi təklif edənlərin qərəzsiz 

məhəbbətini məhkum etsin?... Bu həqiqətən də ictimai adamın ürəyinin üstünə 

qoyulan ağır xaçdır ki, ondan öz seçicilərinin uzaqlaşan məhəbbətinin və 

etimadının səbəblərinə qarşı dura biləsən”. 

Lakin özünün məşhur əmisi, texaslı Mirabo Lamar və ailəsinin digər üzvləri 

kimi Lutsius Tsintsinnatus Lamar aşıb-daşan əllaməliklərdən qorxmurdu. Etiraf 

edildiyi kimi, o, Qanunvericiliyin təlimatlarını pozdu, o, deyirdi: “Mən suveren 

xalqa, mənə təlimat verən qanunvericilik ustalarına müraciət edəcəyəm”. 

Bu bəyanatla Senator Lamar Missisipi üzrə uğurlu səfərinə başladı. Dolu 

zallarda və açıq tarlalarda minlərlə adamla, camaatla danışaraq, Lamar səmimi 

surətdə bəyan edirdi ki, ona agahdır ki, seçicilərin xoşuna gəlməyəcəkdir; o, həm 

də bərabər qaydada hali idi ki, istifadə edilməli asan yol seksional səbəb idi, o, da 

daim özünü buna həsr etmişdi, lakin onun məqsədi ondan ibarət idi ki, seksional 

təzyiqlərə məhəl qoymadan milli marağa səs verməklə Şimalla Cənub arasında 

etimad hissini və qarşılıqlıqlı hörmət münasibətini yaratmağa kömək etsin. 

Saat üçdə ya dörddə onun ehtirama və təxəyyülə əsaslanan istedadlı nitqi, 

onu ancaq ələ salmağa gəlmiş kütlələri heyran etdi. Sonralar bir neçə müşahidəçi 

yazırdı ki, “axında daşları süpürüb atan dağ çayı kimi, onun xəttinə müxalif 

olmağa cəhd edənlərlə də o, həmin qaydada danışırdı”. 
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Lakin Lamar məsələdən yan keçmək üçün emosiyaları qızışdırmaqdan ötəri 

natiqlik hiyləgərliyindən istifadə etmirdi. Əksinə, onun çıxışları mövqeyini 

öyrənməyə kömək edən izah idi, Senatın konstitusional tarixi ilə və onun ştat 

qanunvericilikləri ilə əlaqəli və dövlət xadimlərinin,  Börkün, Kalhünün, Uebsterin 

və digər məşhur Senatorların nümunələrini, hansılar ki, Qanunvericilik təlimatları 

ilə razılaşmırdı, irəli aparırdı: “Öz adlarını vermiş məşhur adamların nümunəsi ilə 

hərəkət etmək, populyar qışqırığa hörmət etdikdə, bütünlüklə ədaləti və məsləki 

tərk etməkdən daha yaxşıdır”. 

Həmin mitinqdə o, bir hadisə haqqında danışdı, and içdi ki, bu, müharibə 

dövründə baş vermişdir. Lamar Konfederasiyanın digər görkəmli hərbçi və mülki 

qulluqçuları ilə birlikdə Savanna limanının blokadası vaxtı gəmi göyərtəsində 

olmuşdu. Yüksək rütbəli qulluqçular məsləhətləşəndən sonra irəli getməyin 

təhlükəsiz olmasını qərar almalarına baxmayaraq, kapitan, dənizçi Billi Sammersi 

dor ağacının başına qalxmağa göndərdi ki, baxsın ki, oradan yankilərin  

(Cənublular Şimali amerikanları belə adlandırırdı, dünyada isə çox vaxt bütün 

amerikanları belə adlandırırlar – tərcüməçi) limanda kanonyorkaları (top daşıyan 

gəmi – tərcüməçi) vardır ya yoxdur və Billi dedi ki, orada on ədədini görür. Qəribə 

orasında idi ki, qulluqçular bu yolla yanki gəmilərinin harada olduğunu bilirdilər 

və bu, Savannada deyildi; və onlar kapitana dedilər ki, Billi səhv edir və gəmi irəli 

getməlidir. Kapitan imtina etdi, təkid etdi ki, qulluqçular hərbi işlər barədə çox şey 

bildikləri kimi, Billi Sammers də dor ağacının başında güclü durbinlə baxır və 

bilavasitə situasiyanın necə olduğunu mühakimə etməkdə daha yaxşı imkana 

malikdir. 

Sonralar Billinin düzgün olduğu müəyyən edildi. Lamar dedi ki, əgər onlar 

irəliyə tərəf üzsəydilər əsir götürüləcəkdilər. Və dənizçi Billi Sammers kimi o da 

özünün Missisipi Qanunvericiliyindən ağıllı olduğunu iddia etmir. Lakin o, inanır 

ki, Birləşmiş Ştatlar Senatının üzvü kimi o, nəyin seçicilərinin maraqları üçün daha 

yaxşı olduğu barədə mühakimə yürütmək üçün daha yaxşı mövqeyə malikdir. 

“Beləliklə, mənim yerlilərim, siz məni dor ağacının lap başına göndərmisiniz 

və mən nə görürəmsə onu sizə deyirəm. Əgər siz deyirsinizsə ki, mən aşağı 
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düşməliyəm, mızıldanmadan buna tabe olacağam, çünki siz məni məcbur edə 

bilməzsiniz ki, sizə yalan danışım, lakin əgər siz geri qaytarsanız, yalnız onu deyə 

bilərəm ki, mən öz ölkəmi, həqiqəti və Allahı sevməkdə düz olmalıyam... Mən 

həmişə düşünmüşəm ki, respublikada ictimai adamın ilk borcu xalqın 

suverenliyinə əsaslanır. Bu, onun seçicilərinin rəyini açıq və səmimi ifadə 

etməsidir. Mən Missisipi əhalisinin etimadını yüksək qiymətləndirirəm, lakin heç 

vaxt öz hərəkətimi populyarlıq standartına çevirməmişəm. Mən ictimai rəyə 

dərindən hörmət edirəm, lakin inanıram ki, hakimiyyət daşıyanların niyyətinin 

əvvəlki hüquqi vəziyyətinin şüurlu qaydada bərpa edilməsi vardır, bu da adi 

möhkəmliyə malik olan adamı istənilən şəraitdə müdafiə edir”. 

Onun səfəri olduqca uğurlu oldu, ona düşmən olan adamlar, ümumiyyətlə 

onu dinləyəndə ona çətin inana bilərdilər, skamyaların və stolların üstünə qalxıb, 

öz şlyapalarını yelləyir və səsləri batana qədər “ura” qışqırırdılar. Digərləri sakitcə 

çıxıb gedirdi, onun sözlərinin əhəmiyyətini ölçüb, biçirdi. Yazuu qraflığında çıxış 

edən vaxt onun güclü əleyhdarı, Yazuu şəhər “Herald” qəzeti xəbər verirdi ki, 

“buxtadakı şir kimi” o, yüzlərlə adamın əvvəldən olan qərarlarına qalib gəlirdi, 

onlar inanmağa başlayırdılar ki, müəyyən məsələlərdə onun baxışları Missisipidən 

çox Yeni İngiltərə coğrafi enliklərində daha yaxşı qəbul olunardı. Və az sonra 

Yazuu Demokratik Qraflıq Qurultayı qətnamə qəbul etdi ki, onların qanunvericiləri 

“ilk, axırıncı və bütün zamanlarda ona səs verməli və onun üçün işləməlidirlər, 

necə ki, bu, Birləşmiş Ştatlar Senatoru üçün xalqın seçimidir”. 

Bu səmimi bir işarə idi ki, Missisipi xalqı mühüm bir hadisəyə görə - onun 

Çarlz Samner barədəki tərifli çıxışı, Elektoral Komissiyada respublikaçı Heysin 

seçilməsini yaxınlaşdıran qaydada səs verməsi və sərbəst gümüşü güclü müdafiə 

etdiklərinin əksinə olması ilə Lamar onların bilavasitə arzularına qarşı olmasına 

baxmayaraq, onu dəstəkləməsini davam etdirir. Seçicilər onun göstərdiyi 

səmimiyyətə və mərdliyə cavab verdilər; və onlar ona bütün qalan siyasi həyatı 

boyu öz dəstəklərini verməklə yaxşı münasibətlərini göstərməkdə davam etdilər. 

O, böyük səs çoxluğu ilə yenidən Senata seçildi, sonralar Senatın Demokrat 

fraksiyasının sədri, Daxili İşlər katibi və nəhayət, Birləşmiş Ştatlar Ali 
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Məhkəməsinin hakimi oldu. Lakin o, Vətəndaş Müharibəsinə yaxın vaxtdan əsr 

dəyişənə qədər olan dövrdə Cənubun millətə verdiyi ən istedadlı dövlət xadimi 

olmaqla, 1878-ci ildəki acı hücum vaxtı heç vaxt belə dərin inamla öz düşüncəsini 

ifadə etməmişdi: 

“Mənim vətənimin azadlığı və onun böyük mənafeləri heç vaxt təhlükəsiz 

olmayacaqdır, əgər ki, onun ictimai adamları sözün həqiqi mənasında təmsilçiləri 

olmaqla, bütöv ölkənin sonrakı nəsilləri və gələcək mənafeləri üçün çalışmaq 

əvəzinə öz seçicilərinin binalarının sadəcə nökərləri olacaqdır”. 

 

 

 

Dördüncü hissə 

 
 

Zaman və yer 

 

Vicdan adamları – həm Respublikaçılar, həm massaçusetslilər 

bütünlüklə öz siyasi fəlsəfələrində və şəxsi davranışlarında bir-birinə bənzəmirdilər 

– bu, iyirminci əsrin Senata və xüsusilə də siyasi mərdlik atmosferinə olan öz 

təsirini nümayiş etdirirdi. Corc Y. Norris və Robert A. Taft, onların karyerası on 

yeddi il əvvəl qısa bir dövrdə keçmişdi, Qanunvericilik prosesinin ustaları, 

fundamental müxalif siyasi fraksiyaların liderləri, hər biri öz yolu ilə Konstitusiya 

doktrinalarının böyük təfsirçiləri idilər. Onların nailiyyətləri arasında Birləşmiş 

Ştatlar Senatına özlərinin və onlara bənzərlərin gətirdikləri artan nüfuz və hörmət 

heç də kiçik məsələ deyildi. Çünki əsrin dönüşündə qabiliyyətli və istedadlı 

adamlar üçün şöhrət və qüdrət yolu siyasətdə deyil, məhz sənayedə idi. Və nəticə 

kimi ictimaiyyətin siyasi professiyaya münasibəti çox vaxt apatiya ilə, biganəliklə, 

hörmətsizliklə və hətta əylənməklə xarakterizə olunurdu. 

Senat siyasi professiyada nüfuzun itirilməsinə şərik çıxırdı. Bu müəyyən 

cəhətdən yeni nov qanunvericilərə olan ictimai reaksiyaya borclu idi, onlar 1900- 

cü ildə çox hallarda şişirdilmiş vəkil korporasiyalarından və çirkli siyasi bosslardan 
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ibarət idi. Senat göründüyü kimi azacıq təşviş və dram doğururdu, bu da Vətəndaş 

müharibəsinə aparan illərdə onun mövcudluğunun o qədər çox hissəsi, 

hakimiyyətin və nüfuzun az hissəsi olmaqla, Consonun və Qrantın 

administrasiyaları günlərində o qədər də tunc möhkəmliyinə malik olmuşdu. Bu, 

müəyyən dərəcədə qanunvericilik məsələlərinin artan mürəkkəbliyi və çoxluğu ilə 

əlaqədar idi – hətta Santo Dominqoya, Fort Samterə nisbətən daha uzaq görünürdü 

(Santo Dominqo müqaviləsinə maneə törətməsinə görə Teddi Ruzvelt (prezident 

Teodor Ruzvelt – tərcüməçi) onu “bütünlüklə səriştəsiz” adlandırmışdı) və “dövlət 

daxilindəki kommersiya” “sərbəst gümüşdən” daha az təşviş doğuran və vəd edən 

bir reaksiya kimi görünürdü. Artıq böyük triumvirat günlərində olan kimi məşhur 

Senatorların adına bənzər evdarlıq sözləri yox idi. Artıq Böyük Kompromiss və ya 

Conson impiçmenti günlərində olan kimi, Senatın müzakirələrinə bütöv millət 

nəfəs çəkmədən maraq göstərmirdi. Millətin parlaq məktəb uşaqları altmış ya 

yetmiş il əvvəl Uebsterin Heynə cavabını xatırlayırdısa, artıq siyasətlə bir karyera 

kimi maraqlanılmırdı. 

Senatla əlaqəyə fəal maraq göstərən həmin vətəndaşlar iyirminci əsrə 

iftixardan daha çox, ümumən həyəcanla baxmaq yoluna üstünlük verdilər. Millətin 

hər yerində islahatçılar, böhtançılar dəstəsi və yaxşı idarə edənlər hərəkatı qalxdı, 

onlar Senatda yeni növ idealistləri və istiqlalçıları, qabiliyyət adamlarını və dövlət 

xadimlərini təmsil edirdilər. Onlar əvvəlki günlərin daha məşhur adları ilə bir 

sırada dayanacaqdılar. Seçicilərin öz Senatorlarına biganəliyinin və Senatorların öz 

seçicilərinə laqeydliyinin ikili meyllərini cəlb etmək üçün Senatda və ondan 

kənarda olan islahatçılar nəticədə seçki maşınında uzun müddət gecikmiş bir 

dəyişikliyə nail oldular – Senatorların seçilməsi səlahiyyəti ştatların 

qanunvericiliyindən alındı və birbaşa xalqa verildi. 

1913-cü ildə ratifikasiya edilən On Yeddinci Düzəliş Konstitusiyanın 

yaradıcılarından 1787-ci ildə alınmış kimi, onların qiymətləndirdiyi etimadsızlığa 

görə seçici “kütlələrinə” münasibətin çox fərqli olduğunu ifadə edirdi – lakin həm 

də ştat qanunvericiliyinə hörmətin ümumi tənəzzülünü göstərirdi, bu isə çox 

hallarda qüdrətli lobbiçilər və siyasi maşınlar tərəfindən seçilmiş Senatorların 
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müqəddəs hüquqlarını qəsb edirdi. Dəmir yolu prezidenti Uilyam Lion Felpsə 

demişdi ki, o, özü heç vaxt Birləşmiş Ştatlar Senatoru olmağı arzu etməmişdir, 

çünki onların çoxunu özü Senator etmişdir. Buna əsaslanaraq, görkəmli Yeni 

İngiltərə Senatoru Y.E.Çandler özəl həyata istirahətə yollanmasını lakonik qaydada 

“dəmir yolu qatarının onun üstündən hərəkət etməsini” deməklə ifadə etmişdi. 

On Yeddinci Düzəliş, demək olar ki, o saatca Senatı xalqın iradəsinə daha 

çox məsuliyyətli olan etdi, özü də həm nəzəriyyədə, həm də praktikada. Buna 

şübhə etmək olmazdı; lakin onun effektləri çox uzağa getmədi və nə də Senatın 

görünüşünün dəyişilməsinin qrimlənməsi islahatçıların böyük mənada ümid 

etdiklərinə uyğun gəlmədi. Pennsilvaniyanın bossu Senator Boyes Penros islahatçı 

dostuna demişdi: 

“Hər zaman mənə xalqı ver! Mənə bax! Qanunvericilik heç vaxt cəsarət 

etməyəcəkdir ki, məni Senata seçsin, hətta Harrisburqa seçsin. Lakin xalq, əziz 

xalq, məni opponentimdən ümumən yarım milyon səs çoxluğu ilə seçmişdir. Sən 

və sənin islahatçı dostların düşünür ki, birbaşa (müstəqim – tərcüməçi) seçki 

mənim kimi olan adamları Senatdan çıxaracaqdır! Hər zaman xalqı mənə ver!” 

Statistik ölçü və ya elmi effekt yolu yox idi (və yoxdur) ki, Senatorların 

müstəqil seçilməsi kimi Senatın özünün də keyfiyyətinə təsir göstərsin. Burada 

həm bütövlükdə Senat üçün və fərdi qaydada Senatorlar üçün nə kasad, nə də 

nifrətamiz tənqid və ya bədxərcliklə edilən tərif yox idi. Lakin çox hallarda belə 

mühakimələr məhdud səbəblərdən və ya təcrübələrdən ümumiləşdirməni əhatə 

edirdi. Misal üçün, Vudro Vilson (ABŞ-n 28-ci prezidenti – tərcüməçi) ölümündən 

bir az əvvəl Millətlər Liqasının və Versal Müqaviləsinin (Birinci Dünya 

müharibəsinin nəticələrini müzakirə edən Paris konfransının mühüm nəticələrindən 

biri – tərcüməçi) xeyrinə etdiyi cəhdlər Senat tərəfindən sillə ilə qarşılandı, onun 

Nyu- Cersidən Senatda yer tutması eyhamı da rədd edildi. Ona görə də o, bəyan 

etdi ki, “Birləşmiş Ştatlardan kənarda Senat lənət olunmuş kimi hesab olunmur. 

Birləşmiş Ştatların daxilində isə Senat, daha çox nifrət ediləndir; onlar əvvəlki əlli 

ildəki düşüncəyə malik deyillər.”. 1920-ci ildə çox adam Vilsonla razılaşırdı, 

bəziləri isə onun hissləri ilə bu gün də razılaşır. 
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Lakin professor Vudro Vilsonun (o, görkəmli tarixçi idi, ABŞ tarixinə dair 

beş cildlik fundamental əsərin müəllifidir – tərcüməçi) siyasi atəşin baptizminə 

başlıca hissi ondan ibarət idi ki, o, Senatı dünyada bacarıqlı və ən qüdrətli 

qanunvericilik orqanı kimi qiymətləndirirdi. Hakimiyyətin bu hissəsində və bacarıq 

buna qoşulmağa yol axtaran Senatorlardan tələb edirdi ki, federal qanunvericiliyin 

artan təsiri ilə daxili işlərin içinə tullansınlar. Lakin hətta daha vacibi o idi ki, Senat 

tədricən xarici işlər cəbhəsində hakimiyyətini artırırdı – hakimiyyət millətin 

birliyində, bizim milli yüksəlişimiz böyüdükcə çoxalırdı, hakimiyyət Senatı on 

doqquzuncu əsrdə daha mühüm orqan etmişdi, onun qərarlarının əsl nəticələri 

quldarlıq məsələsi üstündə Senatda nəhayətsiz, lakin bəhrəsiz qaydada əziyyət 

çəkən Uebster, Kley və Kalhünün parlaq hərəkətlərindən daha səmərəli idi. 

Millət daxili böhran hesabına parçalandı. 1850-ci ildə Senatorlardan igidlik 

tələb olunurdu, belə ki, millət beynəlxalq böhrana da gömülmüşdü. Con Kvinsi 

Adams, Corc Norrisin Vaşinqtona gəldiyi vaxtdan yüz il əvvəl bunu həyata 

keçirmişdi. Lakin o, qabaqcadan görə bilməzdi ki, dünyada bu millətin rolu daim 

geri qayıdan böhranları və narahat edici problemləri Birləşmiş Ştatlar Senatına 

gətirəcəkdir, böhranlar Corc Norris kimi adamları məcbur edəcəkdir ki, vicdanlı 

seçicilər arasında seçim etsinlər, problemlər Bob Taft kimi adamları məcbur 

edəcəkdir ki, prinsiplə populyarlıq arasında seçim etsinlər. 

İyirminci əsrdə bu təkcə siyasi mərdlik əhvalatları deyildi, yəqin ki, hətta ən 

görkəmli və ya mühüm əhəmiyyətə malik olmaq da deyildi. Həm də Senatın 

təbiətinin dəyişməsi, onun işi və üzvləri elə görünürdü ki, təkrar olunma azalır, bu 

isə millətə böyük, lakin populyar olmayan prinsiplərin müdafiəsi uğrunda 

dayanmağa ilham verir. Güman ki, biz hələ də o vaxta çox yaxınıq ki, onlar tarixi 

perspektivdən daha çox ayrılan hərəkətlərin arasında hansısa bir gün siyasi mərdlik 

salnaməsində məlumatın ləyaqəti kimi öz möhürünü vuracaqdır. Güman ki, 

iyirminci əsrin Senatoru Edmund Ross və Tomas Hart Benton üslubunda hərəkət 

etməklə bir təməl məsələyə görə öz bütöv gələcəyini risk altında qoymayacaqdır. 

Güman ki, bizim siyasi mərdliyə aid müasir hərəkətlərimiz Sem Hyustonun və Con 

Kvinsi Adamsın karyerasını dağıdan üslubda qalxmayacaqdır. İndiyədək, nə vaxt 
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ki, biz qət edirik ki, Senatoru məhkum edən qəzet bu gün minlərlə dəfə çoxlu 

seçicilərə çatacaqdır. Necə ki, Deniel Uebsterin bütün məşhur və aydın yalvarışları 

bir yerə qoyulurdu, iyirminci əsrin siyasi mərdliyinin bu əhvalatları dram xarakteri 

alacaqdır, həyəcanın və ilhamın isə hamısı onların özününkü olacaqdır. 

 

 

 

 
 

VIII 

 

 

 
Corc Norris 

 
 

“Mən vətənə gəlmişəm ki, sizə həqiqəti deyim” 

 

1910-cu ilin erkən vaxtlarında, düz qış günortasının saat 1-ində 

Pennsilvaniyadan olan nümayəndə Con Dalzell Spiker kürsüsünü tərk edib 

Kapitoli restoranında gündəlik bir fincan kofesini içmək və bir parça piroqunu 

yemək üçün Nümayəndələr Palatasının zalından çıxdı. Onun gedişi adi qaydada 

olan kimi deyildi – çünki Spiker postundan palatanı idarə etməkdə birinci köməkçi 

olmaqla zalı daim dəqiq olan bir saatda tərk edirdi və demək olar ki, yerini 

Ayovadan olan nümayəndə Uolter Smitə verirdi. Lakin həmin xüsusi yanvar 

günortasında nümayəndə Dalzellin cərgələr arası ilə pırpız başla, qara saya 

kostyumda və kiçik ayaqqabı bağı kimi qalstukdakı gedişi nümayəndələr 

tərəfindən məmnunluqla müşahidə olunurdu. Və Spiker köməkçisi palatanın 

qapısına çatanda, bu vaxt Nebraskadan olan Respublikaçı Nümayəndə Corc U. 

Norris Nümayəndə Smitin yanına gəlib xahiş etdi ki, əgər mümkünsə iki dəqiqə 

onu dinləsin. Aparıcı Respublikaçı, Kannon-Dalzell qrupunun üzvü olan Smit həm 

də Norrisin dostu olduğundan, razılaşdı. 
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Onun təəccübünə bu səbəb oldu ki, nümayəndə Norris o vaxt müzakirədə 

olan qətnamənin düzəldilməsini istəyirdi, - qətnamə Ballincer-Pinçot danışığı 

disputunu təhqiq etmək üçün birgə komitə tərəfindən tələb olunmuşdu – bütöv 

Nümayəndələr Palatası təhqiqat komitəsini təyin etməyi vacib sayırdı, buna qədər 

isə adətən belə seçim aparmaq səlahiyyətləri Spikerə verirdi. 

Paj oğlanlar Kannon və Dalzelli tapmaq üçün ora-bura qaçırdılar. Dərəcəsinə 

görə bu, üsyan idi – ilk cəhd idi ki, “çar” Kannonun əvvəlcədən qeyri-məhdud 

hakimiyyətini məhdudlaşdırsın! Lakin Norris israr edirdi ki, onun bütünlüklə 

arzuladığı yalnız düzgün təhqiqatın aparılmasıdır, heç də administrasiyanın 

düzəltdiyi bir şeyin qəbul edilməməsidir. Pinçot tərəfdarları Respublikaçıların 

üsyançı yoldaşlarına və xüsusilə bütün Demokratlara qoşularaq o, düzəlişin 146 

səsə qarşı azacıq səs çoxluğu və ya 149 səslə qəbul olunmasına nail olmuşdular. 

Bu qüdrətli Spikerin heç vaxt ağrısını çəkmədiyi, ilk dəfə olaraq yerinə 

oturdulması idi və o, and içdi ki, bunu heç vaxt unutmayacaqdır. Lakin Corc Norris 

üçün təhqiqat qətnaməsi üzrə qələbə yalnız ilkin addım idi. Çünki köhnəlmiş qara 

pencəyinin döş cibində illərlə əvvəl layihəsi hazırlanmış bükülü qətnamə var idi – 

qətnaməyə görə Nümayəndələr Palatası Spikerdən daha çox Qaydalar Komitəsinin 

özünün üzvlərini təyin etməli idi, bu komitə isə bütünlüklə palataya proqramı diqtə 

edirdi və həm də ona bütövlüklə Spiker tərəfindən ağalıq edilirdi. 

1910-cu ilin Müqəddəs Patrik günündə (Bu bayram martın 17-də qeyd edilir. 

İrlandiya apostolu, orada missioner fəaliyyəti göstərmiş Müqəddəs Patrikin (385- 

461-ci illər) xatirəsinə həsr olunur – tərcüməçi) Norris “çara” müraciətini etmək 

üçün qalxdı. Yalnız bir neçə dəqiqə əvvəl, Kannon əhalinin siyahıya alınması 

barədə qanun layihəsini öz kohortası (kohorta – qədim Romada legionun bir 

dəstəsi idi, məcazi mənada adamların sıx birləşmiş qrupu, silahdaşlar – tərcüməçi) 

tərəfindən irəli sürülməsini idarə etmişdi, bu, Konstitusiyaya görə üstünlük əldə 

etmək idi və qaydadan kənar kimi qiymətləndirilə bilərdi, buna görə də sənəd 

əhalinin siyahıya alınmasını onların öz əllərinə keçirməsinə imkan verirdi. Norris 

dedi: “Mister Spiker, mən Konstitusiyanın üstünlük verdiyi qətnaməni təqdim 

edirəm”.  
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        “Centlmen onu təqdim edəcəkdir” – deyə Kannon özündən razı qaydada 

cavab verdi, o, başlanan hücumdan hali deyildi. Və Corc Norris öz pencəyinin 

cibindən bükülmüş kağızı çıxardı və məmurdan xahiş etdi ki, onu uca səslə 

oxusun. 

Respublikaçıların liderliyini panika bürüdü. Qarderobdakı danışıqlar 

əvvəlcədən Norrisin təklif etdiyi qətnamənin təbiətini göstərirdi – lakin bu, adi 

sadə Respublikaçılar arasında nifrətamiz əyləncə subyekti idi, onlar bilirdilər ki, 

Qaydalar Komitəsinin özündə hakimiyyət həmişəlik dəfn ediləcəkdir. Bu vaxt 

Kannonun özünün idarə etdiyi və dostlarının dəstəklədiyi əhalinin siyahıya 

alınmasına dair qərar layihəsi Norrisə verilmişdi və onun qətnaməsi aydın surətdə 

Nümayəndələr Palatasının idarə etməsinə dair Konstitusiyanın verdiyi səlahiyyətə 

əsaslanırdı – özü də Norrisə açıq qaydada Nebraska Konqresmeninin bütün 

üsyançıları və Demokratik qüvvələri vasitəsilə verilmişdi. Kannon və onun 

köməkçiləri parlament manevrlərinin əsl ustaları idilər və onlar tezliklə güzəştə 

getməyə hazır deyildilər. Onlar təxirə salmağa, fasilə verməyə, kvorumu 

mümkünsüz etməyə cəhd edirdilər. Onlar qətnamənin imtiyazlı olub-olmamasının 

müzakirəsini davam etdirirdilər, bu vaxt partiya Müqəddəs Patrik günü paradından 

ehtiramlı qaydada geri qayıdırdı. Onlar Nümayəndələr Palatasını daimi sessiyada 

saxlayırdılar, yaxşı təşkil olunmamış inqilabçıları dağıtmağa ümid edirdilər. Bütün 

gecə uzunu üsyançılar öz yerlərində oturmuşdular, onlar zalda mürgüləmək də 

istəmirdilər, çünki qorxurdular ki, onlar olmayanda Kannon qəflətən palatanı özü 

bildiyi kimi idarə edəcəkdir. 

Nəticədə, bütün qorxutma və kompromiss cəhdləri uğursuzluğa uğradı. 

Spiker Kannon gözlənildiyi kimi, qətnaməni müzakirədən çıxarmaq göstərişini 

verdi; və Norris o saat qətnaməni irəli sürdü. 160 səsə qarşı 182 səslə Demokratlar 

və üsyançı Respublikaçılar Spikerə üstün gəldilər və çox səs verilməklə Norris 

qətnaməsi – artıq Demokratik dəstəyi çıxarmaq üçün olan düzəlişə məruz qalmışdı 

– qəbul edildi. Nümayəndələr Palatasının tarixində ən rəhmsiz və kübar Spiker öz 

istefasına razı oldu; lakin Corc Norris həmin vəzifədə diktator hakimiyyətinə qarşı 

axıradək  mübarizəni  təkid  etsə  də,  nəinki  fərdi  cəzaya  tərəfdar  deyildi,  hətta 
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istefanın qəbul edilməsi əleyhinə səs verdi. İllərlə sonra Kannon ona belə deməli 

oldu: 

“Norris, bizim ziddiyyətimiz boyunca mən sənin düzgün olmayan 

məsələlərin barədə sadə bir misalını azı yada salmaq istəmirəm. Mən sənin 

tərəfdarlarından çoxu haqqında bunu deyə bilmərəm; və mən sənə demək istəyirəm 

ki, indi əgər sənin lənətlənmiş bandanın hansısa bir üzvü Senata seçilsə, mən 

onların hər birindən daha çox sənə üstünlük verərdim”. 

Kannonizmin devrilməsi konservativ Respublikaçı liderlərin hökumət və 

millət üzərində həyata keçirdiyi nəfəsi boğma əməliyyatını aradan qaldırdı; və bu, 

həmçinin Nebraskadan olan nümayəndələrin onun əlindən əvvəlcədən aldığı 

himayəçiliyə də son qoydu. Nümayəndələr Palatasının Spikeri vəzifəsi – “Çar” 

belə hakimiyyətə malik idi, bəzi hallarda özünü Prezidentin hakimiyyətinə və 

bütövlükdə Birləşmiş Ştatlar Senatının hakimiyyətinə bərabər olmağa çox yaxın 

kimi göstərirdi. Bu hakimiyyət partiyanı bütün gözləmələrdən yuxarıda qoyurdu, 

partiyanın loyallığını, himayəçiliyini və siyasi təşkilatlarını qidalandırırdı. Bu elə 

bir hakimiyyət idi ki, ölkənin Şərqdən kənarda olan bütün hissələrində artan bir 

etibardan düşmənin əksinə, bir neçə il ərzində diqqət verilməyən olaraq qalırdı. 

Lakin “mövqesiz bir adam”, naşirin izah etdiyi kimi: “Vaşinqtonun heç vaxt 

tanımadığı ən qüdrətli siyasi maşına birləşmiş 200-ə qarşı, onların öz oyununda iki 

dəfə məğlub oldu. Mister Corc Norris tanınmağa və müşahidə edilməyə layiq adam 

idi”. 

 
Corc U.Norris ləyaqətli müşahidəçi idi, çünki Senatdakı onun sonrakı 

karyerası, oraya o, Kannon üzərindəki zəfərindən az sonra seçilmişdi, ona 

Amerikan siyasi həyatının şəxsiyyətlərindən biri reputasiyasını qazandırmışdı. 

Kannonizmin devrilməsi Nebraskada hamı tərəfindən, lakin az sayda möhkəm 

partiya üzvləri tərəfindən bəyənilmişdi. Buna baxmayaraq, gənc Konqressmendən 

nəhəng igidlik və öz partiyasının möhkəmlənmiş liderlərinə hücum üçün müəyyən 

liderlik xüsusiyyəti və öz rahatlığını və partiyada loyallığın gətirdiyi müttəfiqləri 
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qurban verməyə hazır olmağı tələb edirdi. Senatda o, dəfələrlə öz partiyası ilə, həm 

də seçiciləri ilə əlaqəsini kəsmişdi. O, nəhayət elan etdi: 

“Mən Konqressin provokatoru, qulu, nökəri və ya kiminsə vassalı kimi 

döyüş arabasında gəlməkdənsə, qoy o, lap öz sahibkar və qanunvericiliyin idarə 

olunmasında menecer və ya böyük millətin hökmdarı olsun, təmiz vicdanla öz 

siyasi qəbirimə düşərdim... Mən dostlarım və düşmənlərim tərəfindən bir öz 

məsləkimə sədaqətli qalan kimi, öz borcum kimi bildiyimdə heç vaxt büdrəməyən 

kimi xatırlanmaqla, sakit qəbirdə uzanmaq istərdim, nəinki o qədər yaşayım ki, hər 

iki fraksiyanın etimadından məhrum olan köhnə və yaşlı adam olum”. 

Bu, idealist, müstəqil insanın, döyüşçünün sözləri idi – dərin əqidənin, 

qorxmaz igidliyin, səmimi vicdanlı adamın – Nebraskadan olan Corc U. Norrisin 

sözləri idi. Biz özümüzü belə göstərməyəcəyik ki, guya o, səhvi olmayan ləyaqət 

timsalı idi; əksinə, o, bir təsadüfdən daha çox öz düşüncələrində emosional, öz 

məhkum etmələrində söyüşcül, məsələnin layiq olduğu nöqtəsinə atəşi 

təmərküzləşdirmək əvəzinə, sərt və şişirdilmiş şəxsi hücumu qurmağa daha çox 

meyl edirdi. Lakin heç kəs onu düz olmaq düşüncəsindən, bütün adamlara kömək 

etmək qətiyyətindən, onları yoxsulluğun və müharibənin ekiz faciələrindən xilas 

etmək ümidindən uzaqlaşdıra bilməzdi. 

Corc Norris öz yeniyetməliyindən yoxsulluğun faciəsinə yaxşı bələd idi. 

Corcun yalnız dörd yaşı olanda atası ölmüşdü, onun yeniyetməliyi anası və on 

bacısı üçün Ohayodakı kötüklərlə dolu ferma torpaqlarında külünglə ruzi 

qazanmağa məhkum olmuşdu. O, həmçinin çətinliklə xatırladığı qardaşının vaxtsız 

ölümündən müharibənin dəhşətlərini bilirdi, lakin onun ilhamlı məktubu – öz 

ölümündən əvvəl yaralı əsgərin yazdığı məktub gənc Corc tərəfindən illərlə yüksək 

qiymətləndirilirdi. 1917-ci ildə millət Avropa münaqişəsi həddində titrəyəndə, 

Corc Norris öz anasının dərdini unutmadı, anası isə müharibəyə nifrət edirdi. 

Kənd müəllimi, kiçik şəhərin vəkili, yerli ittihamçı prokuror və hakim kimi 

Corc Norris Nebraskanın və Qərbin əhalisini tanımalı oldu, bu vaxt o, fermalardan 

istifadə hüququnun ləğv edilməsinin artan nümunələrini, evlərini itirənlərin və 

ferma işçilərinin şəhərə üz tutmalarını və işsiz qalmalarını görmüşdü. 
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Köhnə on doqquzuncu əsr yeni iyirminci əsrə çevrildikdə Amerika 

dəyişmişdi, onun sənaye sahələri və şəhərləri böyümüşdü, dünyada onun qüdrəti 

artmışdı. Və həm də Corc Norris də dəyişilmişdi və dəyişilmə çox kiçik idi. Onun 

kiçik fiqurası qara darıxdırıcı kostyumda, ağ köynəkdə və qara ayaqqabı bağına 

bənzəyən kiçik qalstukda idi və o, bu geyimi ömrünün çox hissəsində və ölənə 

qədər dəyişmədi. Onun yumşaq davranışı, adamı tərksilah edən vicdanlılığı və 

axşamlar sakitcə kitab oxumaq hesabına siyasətçilərin sosial cəmiyyətindən uzaq 

qaçması, öz ölkəsində onu siyasətçi karyerasından aralı saldı, ancaq seçicilər 

arasında onun populyarlığı xeyli müddət davam etdi. 

Yalnız onun siyasi baxışı qırx il ərzində Vaşinqtonda icra etdiyi uzun 

karyeranın başlanğıcında dəyişdi. Çünki 1903-cü ildə Corc Norris ilk dəfə 

Nümayəndələr Palatasına daxil olanda Nebraska düzənliklərindən gələn təzə adam 

kimi, o, möhkəm, konservativ Respublikaçı idi, sonralar yazdığı kimi “öz 

mövqeyinə əmin olmaqla, əqidəsində ağılsız olmaqla, öz mövqeyini başqa heç bir 

siyasi partiyaya və ya siyasi fikirə bağlamamışdı”. Lakin “mən öz sevdiyim 

qəhrəmanların bir-bir solduqlarını gördüm. Mənə agah oldu ki, müxalifətə qarşı 

ittiham irəli sürdüyüm bütün şər işlərdə faktiki olaraq öz partiyam təqsirkardır”. 

Hər bir sadə fəsil Corc Norrisin apardığı bütün mərd və müstəqil döyüşləri 

tamamilə sadalaya bilməz. Onun ən dözümlü nailiyyətləri ictimai hakimiyyət 

meydanında idi və onun uzun mübarizəsinin gətirdiyi faydalar Tennessi 

vadisindəki xalqa aşağı qiymətdəki elektrikləşdirmə ilə az sayda paralellərə malik 

idi, baxmayaraq ki, onlar Nebraska ştatındakı evlərindən millərlə aralı olan bir 

məsafədə yaşayırdılar. Lakin onun həyatında üç mübarizə hadisəsi var idi ki, onlar 

igidliyin üzə çıxması üçün xüsusi qeyd edilməyə layiq idi – “Çar” Kannonun 

devrilməsi artıq təsvir edilmişdir; onun 1928-ci ildə Prezident seçilmək üçün Al 

Smitə köməyi; və onun 1917-ci ilə Silahlı Gəmi Billinə qarşı obstruksiya təşkil 

etməsi. 

Vudro Vilson 1917-ci ilin əvvəlində “silahlı neytrallıq” barədəki siyasəti 

kədərli qaydada müəyyən etmişdi, Konqressin gərgin keçən birgə sessiyasının 

qarşısında dayanmışdı ki, qanunverici hakimiyyət Amerikan ticarət gəmilərini 
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silahlandırmaq üçün ona səlahiyyət versin, Amerikan ictimaiyyəti bunu o saatca 

bəyəndi. Almanlar özlərinin qeyri-məhdud sayda sualtı qayıqları ilə müharibə 

aparmaq üsulundan istifadə edərək, daha sıx blokadanı gücləndirmişdi, bunun 

vasitəsilə Kayzer ( 1888- i918- ci illərdə Almaniya imperiyasının Kayzer olmuş II 

Vilhelm nəzərdə tutulur – tərcüməçi) Britaniya adalarını ac qoymaqla tabe 

etdirmək istəyirdi; və Dövlət katibi Lansinq nəzakətli qaydada məlumat vermişdi 

ki, müharibə zonasında olan hər bir Amerikan gəmisi torpedo hücumuna məruz 

qalacaqdır. Artıq Amerikan gəmiləri axtarılıb tutulur və batırılırdı, mətbuat bizim 

dənizçilərimizə göstərilən vəhşiliklər barədəki əhvalatlarla dolu idi. 

Qanun layihəsinin müzakirəsi davam edirdi, qəzetlər Birləşmiş Ştatlara qarşı 

yeni qəsd hazırlanmasını öyrənə bilmişdilər; bu, alman xarici işlər üzrə aşağı 

dərəcəli Dövlət katibi Tsimmermanın Meksikadakı alman elçisinə göndərilən 

xəbərdən öyrənilmişdi. Buna əsaslanan qeyd (elə adamlar üçün ki, onlar belə 

xüsusi vaxtda bunların həqiqiliyini, Britaniya və Amerikan hökumətlərinin 

motivlərinin açılmasını soruşurdular) Birləşmiş Ştatlara qarşı Meksikanın və 

Yaponiyanın bir araya düzlənməsi sxemini təklif edirdi. Əvəzində onlar müdaxilə 

bazasından istifadə edəcəkdilər, Meksikaya vəd edilirdi ki, yetmiş ildən çox əvvəl 

Sem Hyuston və onun həmvətənləri tərəfindən tutulmuş “Amerikan koloniyalarını” 

onun üçün bərpa edəcəklər. 

Tsimmermanın qeydindəki məlumatlar qəzetlərə sızdıqda, Silahlanmış Gəmi 

Billinə bütün müqavimət cəhdləri Nümayəndələr Palatasında o saatca iflasa uğradı. 

Qanun layihəsi 13 səsə qarşı 403 səs çoxluğu ilə qəbul olundu – səsvermə 

Prezidentin hərəkətinin xalqın rəyinə uyğun olduğunu öz təmsilçilərinin 

vasitəçiliyi ilə aydın göstərdi. Böyük çoxluqla birlikdə Nebraskanı təmsil edən 

Konqressmenlərin qanun layihəsinə verdiyi dəstək də, heç şübhəsiz, ştatın 

hisslərini ifadə edirdi. 

Lakin 2 mart 1917-ci ildə Senatda Silahlanmış Gəmi Billi Viskonsindən olan 

Robert La Follettenin və Nebraskadan olan Corc Norrisin başçılığı altındakı 

üsyançılar tərəfdarlarının kiçik qrupunun möhkəm müxalifəti ilə üzləşdi. Ştatdan 

təzə Senator kimi, əvvəlki ildə Demokratik Qanunvericiliyə, Senatora və 
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Prezidentə səs verən Corc Norris (La Folletteyə bənzəmədən) nə öz mahalında 

möhkəmlik qazanmış bir siyasi şəxsiyyət deyildi, nə də əmin deyildi ki, onun xalqı 

Vilsona və onun siyasətinə müxalifdir. 

Əvvəlki aylarda o, alman hökuməti ilə diplomatik əlaqələrin sərtləşməsi də 

daxil olmaqla, başlıca xarici siyasət məsələlərində Prezidenti dəstəkləmişdi. Onun 

hərbi məsələlərə münasibətdə patsifist və izolyatsionist olmasına baxmayaraq, 

təbiəti isə ona bütün beynəlxalq məsələlərdə obstruksionist olmağı və ya xırda 

məsələlərdə Prezidentin tələblərinin hamısına müxalifət tərəfdarı olmağı qadağan 

edirdi (həqiqətən də II Dünya müharibəsi yaxınlaşanda, onun izolyatsionizmi 

əsasən yoxa çıxdı). 

Lakin Corc Norris müharibəyə nifrət edir – və qorxurdu ki, inandığı “Böyük 

Biznes” bizim proqressimizə stimul verməklə, müharibə yolu ilə gedir, milləti 

faydasızlıq mühitinə qovmaqla, qanlı mübarizəyə meyllidir; həm də Prezident – 

xalqı öz məsləkinə əl çəkməkdən uzaq olmaqla – çalışırdı ki, ictimai rəyi panika 

vəziyyətinə salsın ki, müharibəyə razılıq vermək üçün Senata təzyiq göstərsin; və 

Silahlanmış Gəmi Billi Amerikan hərbi ehtiyatlarını Amerikanların həyatı ilə 

birlikdə himayə etmək icadı idi, bu icad bizi birbaşa döyüşmək üçün münaqişəyə, 

həm də Konqressin sonrakı müzakirəsi və ya Almaniya tərəfindən Birləşmiş 

Ştatlara hücum olmadan belə, birbaşa münaqişənin içərisinə atacaqdı. O, Billin 

geniş səlahiyyət verəcəyindən qorxurdu və Konqressdəki hər şeyi məhv edən gücə 

malik olmasına nifrət edilən bir qaydada yanaşırdı. Bu həmin vaxt vacib igidlik 

deyildi ki, Norris düzgündür ya səhvdir. Onun öz məsləkinə dəstəyi üçün etdiyi 

igidlik bu vaxt o qədər də vacib deyildi. 

Senator Norris bir dəfə demişdi ki, “xalq buna inanmaya bilər, lakin mən 

xoşlamıram ki, mübarizələrə girim”. 1917-ci ildə onun xoşlayıb-xoşlamadığından 

asılı olmayaraq, Nebraskadan olan təzə adam öz karyerasında ən çətin, daha acı 

mübarizələrdən birinə hazırlaşdı. Həmin günlərdən Norris üçün başlıca məsələ 

özünün On İkinci və ya Lame Duck (Axsaq Ördək – tərcüməçi) Düzəlişi idi, 

Altmış Dördüncü Konqress isə yeni Prezidentin müddəti başlandığı ilə eyni gündə, 

martın 4-də günorta vaxtı öz səlahiyyətini bitirdi. Əgər Senat bir saat əvvəl səs 
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verə bilməsəydi, Konqress onun qəbul edilməsini dayandıra bilərdi və Norris və 

onun kiçik qrupu ümid edirdi ki, 1916-cı il Prezident kampaniyası ərzində xalq 

tərəfindən seçilmiş yeni Konqress – “o bizi müharibədən kənarda saxlayır” şüarına 

əsaslanaraq – tədbirin əksinə birləşə bilər və ya ən azı onu ehtiyatlı şəkildə 

müzakirə edərdi. Sonrakı iki gün ərzində səsvermənin qarşısının alınması isə yalnız 

bir sözlə - obstruksiya ilə (filibuster – ABŞ Konqressində bir fraksiya tərəfindən 

müzakirəni süni surətdə uzatmaq yolu ilə qanun layihəsinin qəbul edilməsinə mane 

olmaq üçün tətbiq edilən vasitə - tərcüməçi) ovsunlana bilərdi. 

Senatda obstruksiya sui-istifadələrini yoluna qoymaq üçün qaydaları 

dəyişdirməyin tərəfdarı olan Corc Norris güclü surətdə hiss etdi ki, müharibə 

məsələsinin özü “metodu mənim pozmağımın acığına” taktikasını qəbul etməklə, 

təhlükə altına qoyulmuşdur. Parlament zalında öz qrupunun lideri kimi o, çıxış 

edənləri təyin etdi ki, müzakirəni pozmaq üçün heç bir imkanın olmamasına və 

qanun layihəsinin müzakirəyə qoyulacağına qadir olduğuna əminlik yaransın. 

Senatdakı ən yaxın dostlarından çoxu onun bu davranışından heyrətə 

gəlmişdilər. Arxadakı vətənində anti-alman qəzəb hissindən agah olan bir Senator 

şikayətlənmişdi ki, “heç bir ştat, yalnız ərköyünlərlə məskunlaşan ştat, Norrisin 

etməyə çalışdığını təsdiq edəcəkdir”. Lakin Nebraska özünün gənc Senatorunun 

mövqeyini təsdiq etmədi. Müzakirə gedən vaxt Nebraska qəzetləri nazik pərdə 

arxasından xəbərdar edərək, məlumat verirdi ki, Nümayəndələr Palatasında 

dəhşətli səsvermə “xalqın hisslərini təmsil edir”. Və Nebraska  Qanunvericiliyi 

artıq yekdilliklə Prezident Vilsona “Nebraska ştatının bütün vətəndaşlarının 

hansısa siyasi partiyaya, hansısa qana və ya doğum yerinə məxsus olmasına 

baxmayaraq, bunda Amerikanların hüququnu, millətimizin ləyaqətini və 

bayrağımızın şərəfini dəstəkləməyin zərurətini tapa bilsələr, loyallığını və 

bölünməz müdafiəsini” vəd edirdi. 

Lakin Corc Norrisi öz vicdanı idarə edirdi. O, deyirdi: “Başqa qaydada 

Konqressin üzvü, ifadə olunan ictimai hissinə çəki verəndə ancaq avtomat maşına 

çevrilir və Konqress nə vətənpərvərlik, nə təhsil və nə də heç bir igidlik tələb 

etmirdi”. Və beləliklə, yalnız onu saxlayan öz vicdanı ilə Senator saat mexanizmi 
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kimi işləyirdi ki, öz kiçik qrupunun yatmış ruhlarını dəstəkləsin. Davam edən 

müzakirələr üçün yeni çıxış edənlər hazırlasın və obstruksiyanın sonuna qədər hər 

bir müxalif hərəkəti yoxlasın. 

Norris sonralar danışırdı ki, bəzi Senatorlar özəl qaydada ona yaxınlaşıb 

obstruksiyanın uğurlu olmasını arzu edirdilərsə, bu vaxt məsələ qaldıran partiya öz 

müstəvilərində Prezidentin mövqeyinə ardıcıl olaraq ictimai qaydada dəstək 

verirdi. Norris onlara deyəndə ki, vacib məsələ ona əmin olmaq idi, çox sayda 

çıxışçılar olsun, ifadə etdikləri nöqteyi-nəzərə məhəl qoymadan Norrislə özəl 

razılaşmaya görə, Prezidenti iki dəstəkləyən adam qanun layihəsinin xeyrinə uzun- 

uzun danışırdı. 

Müzakirə gündüz və gecə davam edirdi; və 4 mart səhərində Senat 

qaydasızlığa bürünmüş bir səhnə idi. Norris sonralar yazmışdı: “Bu son dəqiqələr 

mənim xatirimdə yaşayacaqdır”. 

“Bu zalda adamlar emosiyalarını bildirmək üçün qullara çevrilirlər. Hirsin və 

acığın hücumu, mənim mühakiməmə görə, heç vaxt Birləşmiş Ştatlar tarixində bu 

dərəcədə olmamışdı. Saat günortaya gəlib çatanda sədr təxirə salınmanı elan etdi. 

Obstruksiya qalib gəldi. Konfransın məlumatına görə Amerikan gəmilərinə 

silahlanma vermə səlahiyyəti Senatın sanksiyası ilə uğursuzluğa düçar oldu. Bütün 

ölkəni gərginlik həyəcanı bürüdü və bu, xüsusən Senatın özündə yayıldı... Mən 

obstruksiya ədalətli hesab edilən gündən hiss etdim ki, heç vaxt bu məsələdə 

iştirakıma görə üzr istəməyəcəyəm... (Biz) vicdanlı qaydada inanırdıq ki, bu 

mübarizədə bizim hərəkətlərimizlə müharibədə Amerikanın iştirakının qarşısını 

aldıq”. 

Lakin onların qələbəsi ötüb keçən bir iş idi. Çünki Prezident tələsik 

Konqressin xüsusi sessiyasını çağırmaqla, üstəlik bu vaxt Senat debatı 

məhdudlaşdırmaq üçün bağlamaq qaydasını qəbul etdi (Norrisin köməyi ilə), - 

həmçinin elan etdi ki, qanunun sonrakı sınaqdan keçirilməsi bunu aşkarladı ki, icra 

hakimiyyətinin səlahiyyətinə artıq Konqressin hərəkəti olmadan gəmiləri 

silahlandırmaq da daxildir. Və Prezident həmçinin indiyədək dəfələrlə sitat 

gətirilən “özününkündən başqa heç bir rəyi təmsil etməyən, Birləşmiş Ştatlar 
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böyük hökumətinin köməksiz və nifrət edilən olmasına çevrilməsini” istəyən 

niyyətli adamların kiçik qrupuna xətər toxundurmaqda da sərbəst olacaqdı. 

Corc Norris Prezidentin qıcıqlandırıcı ittihamını özlərinin dediyi kimi, 

vicdanla öz vəzifəsini yerinə yetirməyə cəhd edən adamlara qarşı ciddi ədalətsizlik 

adlandırırdı; lakin alman mətbuatı tərəfindən onların üstünə tökülən bədbəxt və 

köməksiz tərif istisna olmaqla, “Amerikan jurnalistikasının salnaməsində bənzəri 

olmayan epitetlər həmin adamların ünvanına yazılırdı”. Luisvillin “Courier 

Journal” qəzetinin sözlərinə görə, onlar “lənətin əbədiliyini” qazanmışdılar. 

Konqress zalında kütləvi mitinq Norrisi və onun kolleqalarını “satqın və 

məzəmmətə layiq” adamlar kimi məhkum etdi, onlar “okeanlarda Ulduzları və 

Zolaqları (ABŞ-ın dövlət bayrağı – tərcüməçi) müdafiə etməkdən imtina 

etmişdilər”. Nyu-York meri başqa bir mitinqdə qışqıra-qışqıra deyirdi ki, “vaxt 

gəlib çatmışdır ki, bu ölkənin xalqı iki sinifə - Amerikalılara və satqınlara 

bölünsünlər”. 

Hatfordun “Courant” qəzeti onları “siyasi avaralar” adlandırırdı və Nyu- 

Yorkun “Sun” qəzeti Birləşmiş Ştatların on iki Senatoruna “əxlaq pozğunları 

qrupu” yarlığını vurmuşdu. Providensin “Journal”-i onların hərəkətini “xəyanətdən 

bir qədər gödək” adlandırırdı və “New York Times” belə xarakterizə edirdi ki, 

“xəyanətkar niyyətin biabırçılığı əbədi olaraq onların adının üstündə qalacaqdır”. 

Nyu-Yorkun “Herald” qəzeti əvvəlcədən xəbər verirdi ki, “əgər adları tarixə 

düşməsə, onlar xoşbəxt olacaqlar, yoxsa Benedikt Arnoldunku kimi həmin adlar 

mötərizəyə alınardı”. 

Sonrakı onilliklərdə Senator Norris onun müstəqil və dilə gətirilən nöqteyi- 

nəzərlərinin üstünə atılan zəruri rəhmsiz təhqirlərə qarşı dayanmağı öyrəndi. Senat 

zalının özündə o, “bolşevik”, irəliləyişin düşməni, satqın və daha nə kimi sözlərlə 

adlandırılacaqdı. Lakin bu vaxt sərt söyüş sözləri və köhnə dostlarının onu tərk 

etməsi ona ağır yara vurdu. Bir günorta vaxtı bir neçə sərnişin – kiçik vaqonda 

Vaşinqtonu tərk edəndə, Norris və La Follette onların yanında oturdular. Onun 

poçtu təhqiramiz idi, bir neçə məktubdakı eskizlər onu alman uniformasında və 

medalları ilə təsvir edirdi. 
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Nebraska mətbuatı öz gənc Senatorunun məhkum edilməsinə qoşuldu. 

Omaha “World Herald” (bu qəzet birinci səhifədə “Vətəndaş müharibəsi 

dövründən Böyük Böhranda tərəddüd qaydasında hərəkət edən on iki Senatorun 

siyahısını vermişdi) haray çəkirdi ki, “hansısa bir adam onun düşüncəsinə inana 

bilərdimi ki, Amerikan hökuməti bu təhqirləri ram edib, tabe edə bilər?” 

“Vilsonun başçılığı altında mütləqiyyət monarxiyasının qurulması barədə 

Norrisin qorxusu bir ağılsızlıq idi” – bunu Linkolnun “Star” qəzeti demişdi. “Bəlkə 

də bu zarafatdır. Əgər zarafat deyilsə, mister Norrisin dostları onun əqli 

vəziyyətinə qayğı göstərməlidirlər”. Və Ohamanın “Bee” qəzeti onun Prezident 

hakimiyyətindən qorxusunu “Senatorun sağlam düşüncəsinə olan azacıq etibarını 

əks etdirməsi” kimi düşünürdü. 

Vaşinqtonda buna inanırdılar ki, Nebraskadan olan təzə adamı onun vicdanı 

idarə edir, bir Vaşinqton müxbirinin sözləri ilə deyilsə, bu, onu “öz siyasi 

ölümünə” aparacaqdır. Qəzəblənmiş Nebraska ştat Qanunvericiliyi sevincli həvəslə 

qətnaməni qəbul etməklə, ştatın Prezident Vilsona və onun siyasətinə etimadını 

nümayiş etdirdi. 

Corc Norris “öz xalqım məni məhkum etdi... və belə düşündü ki,  mən 

ştatımı təmsil etmirəm” sözlərini deyərək, darıxdırıcılığa yaxın bir şəkildə 

kədərləndi. Populyarlığın onun standartı olmamasına baxmayaraq, cəhd etdi ki, 

sonralar yazdığı kimi, öz karyerası boyu “mən ürəyimdə inanırdım ki, xalqım üçün 

böyük ölçüdə nə düzgündürsə onları edim”. Beləliklə, “əgər onlar məni 

istəmirlərsə, Nebraska xalqını təmsil etməyə” könülsüz olmaqla, o, dramatik bir 

qərar verməyə gəlib çıxdı – o, Senatdan azad olmasını və xüsusi geri çağırılma 

seçkisinə tabe olacağını təklif etdi ki, “qoy seçicilərim onları Vaşinqtonda təmsil 

edib, etməməyimi qərara alsınlar”. Qubernatora və Respublikaçıların ştat sədrinə 

məktubunda o, xüsusi seçki keçirilməsini israr edirdi, onun nəticəsi ilə kənara 

çəkilməyə və hətta Konstitusiya hüquqları onu geri çağırılmaqdan mühafizə etsə 

belə, bundan imtina etməyə razılıq verdi. 

Senatda təəccüblənən dostlarının, isteriyanın və yaxşı maliyyələşdirilmiş 

müxalifətin onun məğlubiyyətinə əmin olması, müharibə üçün mandat almaq kimi 
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başa düşülməsi variantından qorxunu bölüşməklə, o, öz məktubunda Qubernatora 

təkid edirdi ki, “əgər rəsmi davranışım onların istəklərinə əksdirsə, Nebraska 

xalqını təmsil etməyə heç bir arzum yoxdur”. 

“Aldığım məhkumluq... mənə göstərir ki, güclü imkan vardır ki, getdiyim 

kurs təmsil etdiyim xalqı qane etmir və elə görünür ki, düz olan yalnız elə bir 

məsələdir ki, onların qərarına tabe olacaqdır. 

Ancaq mən hətta seçicilərin yekdil tələbi ilə öz vəzifə andıma, Konqressin 

müharibə elan etmək hüququna yeganə sahib olduğu mənasına tabe olaraq, zor edə 

bilmərəm... Əgər mən bunu etməkdən imtina etməklə Nebraska xalqının 

arzularının əleyhinə gedirəmsə, onda mən geri çağırılmalıyam və bu yeri 

doldurmaq üçün başqa birisi seçilməlidir... Buna baxmayaraq, mən möhkəm 

qaydada öz xəttimin düzgün olduğuna inanıram, əgər ölkənin fərasətli və 

vətənpərvər vətəndaşlığı yalnız məsələnin hər iki tərəfini eşitmək imkanına malik 

olsa, xristianlığın bütün qulları və bütün siyasi maşınlar, sərvət yığıla bilsə, bizim 

əcdadlarımızın uğrunda vuruşduğu hökumət prinsiplərini məğlub edə 

bilməyəcəyinə də inanıram... əgər mən səhvəmsə, onda mən təkcə vəzifədən 

getməyə borclu deyiləm, lakin mən bunu etməyi arzulayıram. Əgər mən rəsmi 

hərəkətlərimdə qəzet kombinasiyasının diqtəsinə və ya hətta Birləşmiş Ştatlar 

Prezidentinin rezin möhürü naminə kor-koranə əməl etməyi gözləməliyəmsə, onda 

bu ictimai vəzifəni tutmağa mənim heç bir arzum yoxdur”. 

Senator öz mövqeyinin izahını Linkolnda açıq mitinqdə elan etsə də, 

mətbuat öz vətəninə səfəri vaxtı ona əsasən məhəl qoymurdu. Respublikaçıların 

Milli Komitə üzvü olmağa cəhd edəndə, o, mitinqdə sədr kimi hərəkət etməli idi, 

bir ləyaqətli centlmen onu xəbərdar etmişdi ki, “bu mitinqi narazılıq baş vermədən 

keçirmək mümkün olmayacaqdır. Mən düşünürəm ki, mitinq pozulacaqdır və ya ən 

azı sən elə dost olmayan auditoriyaya malik olacaqsan ki, bu sənə anlaşıqlı çıxış 

etməyə imkan verməyəcəkdir”. Dostlarından biri ona təlqin edirdi ki, xəstəliyini 

bəhanə gətirib yığıncağı ləğv etsin, Norrisə deyirdi ki, belə yüksək coşqunluq vaxtı 

o, Nebraskaya qayıtmaqla ən kədərli səhv etmişdir. Digərləri bildirirdilər ki, bütün 

auditoriyaya təşviqatçılar dağılacaqlar ki, onun arqumentlərinin təqdimatını qeyri- 
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mümkün etsinlər və Senatora deyirdilər ki, obstruksiyanın sonrakı intensivləşdiyi 

vaxtdan üç Amerikan ticarət gəmisi torpedo zərbəsinə məruz qalmışdır, bu hadisə 

onun seçicilərinin qəzəbini daha da artırmışdır. “Mən həyatımda elə bir günü 

xatırlaya bilmərəm ki,” – Senator öz tərcümeyi-halında yazırdı, - “o vaxt mən 

yalnız ruh düşkünlüyünü hiss etməkdən daha çox əzab çəkmişdim. Dostlarım məni 

inandırmağa çalışırdılar ki, Nebraska əhalisi demək olar ki, yekdilliklə mənə 

qarşıdır”. 

Sədrlik etmək üçün bircə dosta və ya tərəfdara malik olmağa qadir 

olmamasına baxmayaraq, Norris iclası keçirməyi qərara aldı. “Mən özüm zalı 

kirayəyə götürdüm” – o, özünün tərk olunmuş otel otağında yeganə reportyora 

demişdi: “və bu, mənim iclasım olmalı idi. Heç kəsə xahiş etmədim ki, mənə və ya 

fəaliyyətimə sponsorluq etsin. Lakin mən nəyə görəsə üzr istəməyəcəyəm və heç 

nəyi geriyə götürən deyiləm”. 

Gözəl bahar axşamı otelindən şəhər iclas zalına gedəndə, Norris narahat 

şəkildə qeyd etdi ki, üç mindən artıq adam – razılaşanlar, bədbinliklə və maraqla 

yanaşanlar – auditoriya zalını doldurmuşlar, çoxları skamya cərgələri arasında və 

küçədə dayanmışdılar. Sakit, lakin bir qədər titrəyə-titrəyə səhnəyə onların 

qarşısına çıxdı, bir qədər dinməz dayandı, iri qara kostyumda və ayaqqabı bağına 

bənzəyən nazik qara qalstukda olan bir fiquraya gözlər dikilmişdi. “Mən dost 

olmayan auditoriyanı gözləyirdim” – o, yazırdı – “və müəyyən qorxu ilə irəli 

addımladım. Auditoriya zalının arxasına girəndə və oradan səhnəyə çıxanda, 

burada ölü bir sakitlik var idi. Ancaq mən alqış gözləmirdim; və sevindim ki, məni 

fitə basmırlar”. 

Özünün sadə, sakit, həm də gərgin üslubunda Senator Norris sadə bir kəlmə 

ilə çıxışına başladı: “Mən vətənə gəlmişəm ki, sizə həqiqəti deyim”. 

“Qəflətən auditoriyadakı bütün skamyalardan alqış partlayışı eşidildi. 

Mənim həyatım boyu heç vaxt alqış mənə indiki kimi belə xoş gəlməmişdi... Bu 

ümumi xalqın ürəyindəkilər idi, belə bir inam idi ki, auditoriyanın və təmsil 

etməməyimin əsasında siyasi qüdrət və təsir vardır, bu təbliğat barədə nəsə süni 

olan bir şey idi”. 
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Burada heç bir zorakılıq yox idi, natiqin sözünü heç bir kəsmək cəhdi də yox 

idi, nəhəng kütlə, Norris öz tənqidçilərini qamçıladıqca, nəhəng sayda camaat 

qüdrətli şəkildə onu alqışlayırdı. Onun quru, sadə, lakin fasilə verməyən dili və 

qəzəbinin sakit intensivliyi auditoriyanı əsir etmişdi. O, israr etdikcə ki, onların 

qəzetləri oxucularına heç də faktları vermir və o, indiyədək unudulmuş 

obstruksiyadakı rolundan kənarda dayanmasının əksinə həyəcan qaldırırlar, o, 

istəyirdi ki, bu yada salınsın. Nyu-York auditoriyasının yarısından çoxu onu axşam 

paltarında olduğuna görə fitə basmışdı. O, buna sarkazmla cavab verdi və  

onlardan, nə qədərinin vuruşmağa və ya uşaqlarını müharibəyə göndərməyə hazır 

olduğunu soruşdu: 

“Əlbəttə, əgər pudellər (it cinsi – tərcüməçi) əsgərlərə çevrilsəydilər, həmin 

auditoriya bütöv bir alayla təchiz edə bilərdi. Mənim kolleqam iki saat yarım billin 

xeyrinə danışdı və qəhrəman adlandırıldı. Mən bir saat yarım bill əleyhinə 

danışdım və satqın adlandırıldım. Hətta baxmayaraq ki, sən deyirsən ki, mən düz 

deyiləm, hətta sən əminliklə hiss edirsən ki, mən Prezidentin tərəfini 

saxlamalıydım, zaman gəlib çıxmışdırmı ki, bu vaxt Senatda öz rəylərimizi hətta 

ifadə də edə bilməyək, biz belə məsələləri müzakirə etməyə, pullu maraqlar 

tərəfindən satqınlar yarlığı vurulmadan oraya göndərilək? Mən, satqın ittihamı 

istisna olmaqla, istənilən ittiham altında sarsılmadan ayağa qalxa və öz həbimi 

götürə bilərəm. Bütöv ingilis dilində, dünyanın bütün dillərində siz bunun qədər 

lənətləndirici bir söz tapa bilməzsiniz”. 

Bir saatdan çox vaxt keçdikdən sonra camaat öz bəyənmə nidalarını 

qışqırırdı. Qəzetləri inandırmaq o qədər asan deyildi və ya onlar unutmağa o qədər 

hazır deyildilər. “World Herald” demişdi ki, “onun yaxşı hazırlanmış və səmimi 

izahatı səfeh bir mənasızlıq,... dəlicəsinə bir bəyanat idi”. “Onlar xalqa nifrət 

əlaməti idi”. “Senator məsələnin tələb etdiyindən çox az bir vaxtı mitinqdə keçirdi” 

– “State Journal” belə yazırdı. “O, tənqidçilərinin onun tarazlığını narahat 

etmələrinə imkan verməyəcəkdir”. 

Lakin Senator Norrisdən xahiş edilmişdi ki, onun hiss etdiyi həqiqi 

məsələləri izah etmək üçün müxtəlif qrupların qarşısına çıxsın, bütün ştat boyu onu 
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alqışladıqlarını görsün; və Qubernator elan etmişdi ki, o, Qanunvericilikdən xahiş 

etməyəcəkdir ki, xüsusi geri çağırılma seçkisini keçirmək üçün səlahiyyət versin, 

Senator Vaşinqtona qayıtdı ki, hələ tamam kəsilməmiş təhqirlərə qarşı daha yaxşı 

dayana bilsin. 

Sonrakı on bir il ərzində Corc Norrisin şöhrəti və siyasi xoşbəxtliyi artmışdı. 

1928-ci ildə Respublikaçılar partiyası ilə və onun administrasiyası ilə fərqliliyin 

saxlanmasının əksinə, Nebraska Senatoru partiyanın ən görkəmli üzvlərindən biri 

olaraq qalırdı, Senatın Ədalət Komitəsinin sədri və Prezidentliyə potensial namizəd 

idi. Lakin Norris özü sonrakı məlumatlarında istehza qaydasında yazırdı: 

“Mən Prezidentliyə namizəd göstərilməyimi gözləmirdim. Öz siyasi kursu 

ilə gedən adam kimi mən vəzifəmdən xaric edilməliydim... Mən dəqiq qərara 

aldım ki, Prezidentliyə namizədliyə gedəndə mənim ifadə etdiyim baxışları heç kəs 

müdafiə etməyəcəkdir”. 

Herbert Huverin prezidentlik üçün birgə hərəkət etmək mövqeyinin qəbul 

edilməsi barədəki təklifdən o, and altında imtina etdi və Respublikaçılar 

Qurultayının platformasına və onun öz namizədlərini seçmək metodlarına hücum 

etdi. Bu illərdə başlıca məsələ T.V.A-nı (Tennessi Vadi Hakimiyyətini – 

tərcüməçi) qurmaq idi və Nebraskadan olan Senator isə ictimai hakimiyyətin ən 

çox çıxış edən milli müdafiəçisi idi; və inanırdı ki, “monopolist hakimiyyət tresti” 

Huverin namizəd göstərilməsini və Respublikaçıların platformasını diqtə etmişdir. 

Demokratik partiyaya keçməsinə hazır olmadığından, o, buna daim əks 

çıxırdı və inanırdı ki, bu partiyanın da platforması bərabər qaydada ziddir. Norris 

ölkəyə səfərə çıxdı ki, partiyaya məhəl qoymadan proqressivist yoldaşlarının 

kampaniyasında iştirak etsin. Nyu-Yorkdan olan Demokratik namizəd Al Smitin 

kampaniyadakı çıxışları Norrisin öz baxışları ilə eyni xətt üzərinə düşdükcə, o, öz 

partiyasının ən çətin problemi ilə üz-üzə dayanmalı oldu. 

Corc Norris Respublikaçı idi; Ortaqərbli idi, protestant və “quru” (1920-ci 

illərdə ABŞ-da spirtli içkilərin istehsalı və satışının qadağan olunması 

tərəfdarlarına “qurular”, əleyhinə olanları isə “yaşlar” deyirdilər, “quru” qanun 

1920-ci ildə qüvvəyə minmişdi, 1933-34-cü illərdə isə ləğv edilmişdir – tərcüməçi) 
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idi və Herbert Huver də bütün bu şeylərin hamısı demək idi. Lakin Al Smit Nyu- 

Yorkun küçəsindən gələn Tammani Zalı (Nyu-York şəhərində Demokratik 

partiyanın icraiyyə komitəsinin populyar adı belə idi, tarixən tipik xeyriyyəçilik və 

himayəçiliyin qarışığı ilə siyasi nəzarəti həyata keçirirdi. Bu bütün Delaver 

hindularının müdrik başçısı Tammanendin adından götürülmüşdü. Tammaninin 

qüdrəti 19-cu əsrdə və 20-ci əsrin əvvəllərində qorxulu idi. Prezident Franklin 

Delano Ruzvelt sonralar onun statusunu aşağı salmaqla Nyu-York siyasətinə 

nəzarətini kiçiltmişdi – tərcüməçi) Demokratı idi. Qadağanın (spirtli içkilər barədə 

qadağanın – tərcüməçi) ləğv edilməsi xeyrinə çalışan katolik olmaqla, onlardan heç 

kəs deyildi. Əlbəttə ki, Smit Nebraskada kiçik dəstəyə malik olacaqdı. Axı ştat 

həmçinin Respublikaçı, Ortaqərbli, protestant və təbiəti etibarilə “quru” idi. Norris 

öz partiyasını tərk etsəydi, onun ştatı və seçiciləri belə şəraitdə nə edərdilər? 

O, bunu edə bilərdi. O, daim “partiya məsuliyyətini ləğv etmək və əvəzində 

şəxsi məsuliyyəti qoymağı” dəstəkləyirdi. “İstənilən adam hətta Respublikaçıların 

sərt növü olsaydı da, o, inanmazdı ki, partiyanın naminə apardığım mübarizə 

düzgündür, öz əqidəsinə görə hərəkət edərdi və mənə qarşı səs verərdi”. Və 

beləliklə, 1928-ci ildə Norris nəhayət proqressivistlərə elan etdi: 

“Smitin düşərgəsindən savayı heç bir yerə malik deyiləm... Biz belə bir 

tərəfdar olacağıqmı ki, partiyamızı ölkədən yuxarıda qoyaq və yeganə liderin 

arxasınca getməkdən imtina edəcəyikmi ki, o, bizə (hakimiyyət) trestinin 

nəzarətindən qaçmağa imkan verəcəkdir?... Bu mənə belə görünür ki, biz öz 

vicdanımızı dağıda və bizim çox illər ərzində uğrunda vuruşduğumuz şeylərə 

müxalif olmağı əvvəlcədən bilən kimisə dəstəkləyə bilmərik”. 

Bəs Smitin dini baxışları necə olsun? Onun içki məsələsinə münasibəti necə 

olsun? 

“İctimai həyatda o adam üçün bu mümkündür ki, o, öz dini inamını siyasi 

fəaliyyətindən ayırsın... Mən protestantam və “quruyam”, həm də “yaş” olan adamı 

müdafiə edəcəyəm və mən inanıram ki, katolik də qanunu həyata keçirməyin 

xeyrinə səmimidir və iqtisadi məsələlərdə düzgündür... Mən proqressiv olan və öz 

qərarında mərd olan vicdanlı “yaşlara”, özünü “qurular” tərəfində olduğunu etiraf 
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edən, lakin qadağanı səmərəli etmək üçün ölkədəki bütün rom qaçaqmalçılarına, 

içki alverçilərinə qarşı o qədər də çox şey etməyən siyasətçilərdən daha çox etibar 

edirəm”. 

Bunlar mərd hisslər idi, lakin qəzəbli seçicilərə təsirini itirirdi. Onun qatarı 

ştatdan keçib Omahaya istiqamət götürdükdə, orada ümummilli radio ilə, bir neçə 

radio stansiyaları vasitəsilə Smit barədə danışmalı idi, uzun müddət dostluq etdiyi 

adamlar və Respublikaçı liderlər qatarın üstünə dırmaşdılar ki, öz partiyaları və 

karyeraları adından müraciət etsinlər. Nebraskanın qüdrətli Anti-Salon Liqasının 

başçısı, əvvəllər Norrisin mühüm müdafiəçisi olan adam özünün hakimiyyət 

məsələsi iynəsini boş şey adlandırdı. “Bu kampaniyadakı məsələ içki məsələsidir 

və Norris onu bilir. Əgər o, Smitin xeyrinə çıxış etsə, Liqa onun vasitəsilə hərəkət 

edəcəkdir”. Norrisdən soruşanda ki, belə baxışlarla 1930-cu ildəki yenidən 

seçilmək üçün necə cəhd göstərəcəkdir, o, buna quru şəkildə cavab verdi: “Belə 

şeylər məni onun yanına qova bilər”. Omahadakı iri baptist kilsəsinin pastoru 

Senatora yazmışdı ki, “bizi ümumiyyətlə təmsil etmir və biz onun administrasiyaya 

olan münasibətindən xəcalət çəkirik”. Lakin Norris öz cavabında sakitcə keşişdən 

soruşdu ki, o, “öz gözündəki tiri çıxarmağa cəhd etmişdirmi ki, eləcə də öz 

qardaşının gözündəki tozcuğu necə dartıb çıxarmaq barədə fikirləşir”. 

Respublikaçı liderlərin köhnə mühafizəçisi əvvəlcədən ən azı özəl qaydada 

israr edirdi ki, Norris “Respublikaçı olmamışdır”, bu ittihamı həmin vaxt onlar açıq 

şəkildə dilə gətirirdilər. Lakin elə bu vaxt Norrisin özünü daha artıq həsr etdiyi 

dostlarından çoxu bu nizə zərbəsindən qorxularını ifadə etdi. Kiçik biznesmen 

Nebraska qartalı barədə deyirdi ki, “mən 20 il ərzində Norrisi dəstəkləmişəm, lakin 

daha heç vaxt dəstəkləməyəcəyəm. O, siyasi cəhətdən dəyişəndir və əqli cəhətdən 

pis əhval-ruhiyyədədir və Ruzvelt (söhbət prezident Teodor Ruzveltdən gedir – 

tərcüməçi) vaxtından hər bir Respublikaçı administrasiyaya qarşı əks mövqedə 

dayanır. Senator öz pərəstişkarlarına daha hörmətlə yanaşmalıdır, nəinki onlar öz 

püşkünü “yaş” Demokratlarla birgə atmağı gözləməlidirlər”. Norrisin birinci 

Konqress katibi reportyorlara demişdi ki, o, “Prezidentliyə Tammani namizədini 

səlahiyyətsiz qaydada Senatorun dəstəkləməsinə sərt qaydada müxalifdir”. 
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Respublikaçıların Qurultayında Norrisin Prezidentliyə namizəd 

göstərilməsini dəstəkləyən nümayəndə mətbuata demişdi ki, Norris “mənim siyasi 

vicdanımı özünün jilet cibində gəzdirmir. Mən onun tutduğu yerdə dayanmasını 

görəndə dərindən kədərlənirəm. Norris yeni dostlar axtarmalıdır və əgər o, Nyu- 

York tərəflərdə olanları axtarmağı seçsə, bu onun üstünlüyü olacaqdır. Lakin 

bədbəxtlikdən o, vəzifəyə girmək üçün Respublikaçılar partiyasını istifadə etdiyi 

bir nəqliyyat vasitəsi hesab edir və bu vaxt özünün bayraq gəzdirənlərindən imtina 

edir”. 

Uoltillin “Times” qəzetinin naşiri yazırdı ki, “mən bunu kədərlə deyirəm, 

ancaq Norris barədə deyirəm. Siyasi cəhətdən o, səhrada, öz proqressiv 

dostlarından çox uzaqda olmaqla, itmişdir”. 

Linkolnun prokuroru demişdi ki, “yüzlərlə ac fermer və ya susuzluqdan 

yanan “yaş” üçün orta hesabla siyasi cəzadan az da olsa, hansısa bir bağışlanma ola 

bilər. Lakin Norris qabiliyyətdə və təcrübədə olan bir dövlət xadimi üçün heç bir 

bağışlanma yoxdur”. Həmin prokuror Norris düşərgəsinə yaxın adam idi. 

Lakin Corc Norris ac fermerə kömək etmək istəyirdi, əgər bu susuzluqdan 

yanan “yaşa” kömək etmək mənasını versə də, onun müraciəti və ya hücumları 

təsirsiz qaldıqda, o, Omahada Smit üçün ona haqq qazandıran bir güclü səbəb irəli 

sürdü. O, dedi ki, Nyu-York qubernatoru Tammaninin diqtəsindən yuxarı 

qalxmışdır, bu vaxt Respublikaçılar Qurultayının istifadə etdiyi texnikalar 

“Tammani Zalına ağ xalatlı müqəddəs kimi xarici görünüş” verəcəkdi. O, öz 

auditoriyasına dedi ki, əks partiyanın namizədini müdafiə edən “ən hörmətli 

kompaniyada səyahət edir, çünki Herbert Huverin özü on il əvvəl buna bənzər 

qaydada hərəkət etmişdi. Lakin çıxışının əksər hissəsi hakimiyyət trestinə - 

“sürüşkən barmaqları olan osminoq ənamları yığıb, onları hər bir od tərəfinə 

qoyur” deyə hücumdan ibarət idi, həm də “dinməz dayanmaqla günah işlətdikdə, 

biz etiraz etməli olanda, bu etiraz adamlardan qorxaqlar düzəldir” məsələlərini 

müzakirə etməkdən imtina etdiyinə görə Huverin üzərinə hücum idi. 

Nəticədə, Norris dini məsələlər ilə qarşılaşdıqda öz müraciətini açıq 

şəkildəki bu sözlərlə qurtardı: 
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“Bir vətənpərvər kimi bu bizim borcumuzdur ki, qeyri-Amerikan 

doktrinasını kənara ataq və dözümsüzlük məşəlini qaldıranları məzəmmət edək. 

İstənilən dinə bütün inanc gətirənlər birləşə və bizim siyasi işimizi xalqımız üçün 

xoşbəxtliyin maksimum yekununa doğru irəli apara bilər”. 

Lakin 1928-ci ildə Nebraska əhalisi dözümlülük mövzusunu eşitməyə və ya 

məsələləri müzakirə etməyə hazır deyildi. Katoliki və “yaş”ı dəstəklədiyi üçün 

Norrisin üzərinə teleqramlar axışıb gəlirdi. Norris sonralar demişdi: “Smit üçün 

rəsmi Omaha bəyanatı gəldikdən sonrakı tufan nə vaxtsa rastlaşdığımdan daha çox 

sərt idi. Bu yaxşı idi ki, mən təhqir məsələsində müəyyən məşq keçmişdim”. Hətta 

onun arvadından qəzetlər sitat gətirərək deyirdilər ki, o, nə Smitə, nə də Huverə səs 

verməyəcəkdir: “Mən bütün bunlarda Corcun arxasınca getməyəcəyəm... Mən 

həmişə “quru” olmuşam və hətta əgər Corc ona səs versə də, mən ona səs verməyə 

hazırlaşmıram”. Eyni qüdrətə malik olan Omahanın Demokratik “World Herald” 

qəzeti Vudro Vilsonun prinsipcə əleyhinə olduğuna görə ona hücum etmişdi, bu 

vaxt isə Senator Norrisi “onun gözəl mərdliyinə və özünü həsr etməsinə görə” 

alqışlamağı bacardı, digər Nebraska qəzetləri onu Tammani Zalına görə öz ştatını 

ayağa verməkdə ittiham etdi. O, bunu belə bir ümidlə edirdi ki, dörd il sonra 

özünün Prezidentlik seçkisinin hay-küyünü bərpa etməli idi. Onun çıxışı özünün 

Respublikaçı liberal kolleqasının yenidən seçilməsi şansına da təhlükə törədirdi və 

Senatdakı üsyançı Respublikaçı yoldaşı onun kursuna narazılığını bildirdi. Senator 

öz doğma şəhərinə qayıdanda dostları və digər aparıcı vətəndaşlar ondan üz 

döndərdilər, baxmayaraq ki, onlar şad olacaqdılar ki, “mənim ürəyimi kəsib 

çıxarsınlar və başqalarını da xəbərdar etmək üçün həmin ürəyi çəpərin üstündən 

assınlar”. 

Nebraskanın hər bir qraflığının iclasında, bütün ölkədə olduğu kimi öz 

kampaniyasını aparan Huver Norrisi qəzəbləndirdi. O, elan etdi ki, Huver real 

problemlərin hakimiyyət və fermaların vəziyyətinin yüngülləşdirilməsi olduğu 

halda, dinin və qadağanın saxta məsələlərinə görə qalib gəlmişdir. O, deyirdi ki, 

xüsusi maraqlar və maşın siyasətçiləri “bu məsələni qabaqda tuturlar (baxmayaraq 

ki,) onlar bilirlər ki, bu saxta, pis və düzgün olmayan məsələdir”. 
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Corc Norrisin Silahlanmış Gəmi Billinə qarşı obstruksiyası, bilavasitə 

Prezidentin hərəkətinin qarşısını almaq məqsədi və ona cəhd etdikdə milləti 

müharibədən kənarda qoymaq uğursuzluğa uğradı, bir neçə ay sonra millət 

müharibəyə gömüldü. Onun Al Smitə görə apardığı kampaniya da uğursuzluğa, 

özü də qorxulu uğursuzluğa uğradı. Və həm də Senator sonrakı illərdə öz dostuna 

bu sözləri etibar etdi: 

“Bu, çox tez-tez baş verirdi, biri nəyisə etməyə cəhd etdi və uğursuz oldu. O, 

narazılığı hiss etdi və həm də o, illər keçdikdən sonra aşkar etdi ki, onun etdiyi 

cəhd bir səbəbə malik idi, bu səbəb o idi ki, niyə başqası həmçinin onu tutur və 

uğur qazanır. Mən həqiqətən də inanıram ki, proqressiv sivilizasiya üçün nədənsə 

istifadə etsəydim, bu şeylərdə müvəffəqiyyət qazanardım, mən həqiqətən 

etdiklərimə nisbətən nəsə etməkdə uğursuzluğa uğradım”. 

Corc Norris ictimai vəzifənin uzun müddətində həm uğur, həm də 

uğursuzluq qazanmışdı, onun fəaliyyəti amerikan siyasi həyatının yarım əsrə yaxın 

olan bir dövrünədək uzanırdı. Lakin adamın və onun karyerasının mahiyyəti 

Nebraskadan olan Respublikaçı Senatora verilən ənam da 1932-ci ilin sentyabrında 

Demokrat Prezidentliyinə namizəd tərəfindən ələ keçirilmişdi: 

“Tarix soruşur ki, adam vicdanlıdırmı? 

Adam təmənnasızdırmı? 

Adam mərdliyə malikdirmi? 

Adam seçiciyə malikdirmi?” 

Amerikada bu gün az sayda dövlət xadimi vardır ki, onlar belə dəqiq və 

aydın ölçü ilə Corc U. Norrisin verdiyi suallara müsbət cavab versin. 

 

 

 

 

IX 
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Robert A.Taft 

 

 

 
“...Fərdi azadlıq adamın öz fikirləri barədə düşünməsidir. . .” 

 

 
 

Ohayonun axırıncı senatoru Robert A. Taft heç vaxt Birləşmiş Ştatların 

Prezidenti olmamışdır. Bunda da onun şəxsi faciəsi öz ifadəsini tapır. Bunda da 

onun milli böyüklüyü öz ifadəsini tapır. 

Çünki Prezidentlik Bob Taftın bütün Senatorluq karyerası boyu can atdığı 

məqsəd idi, keçmiş Prezidentin (Uilyam Taftın-tərcüməçi) oğlunun bu ambitsiyası 

daim özünün həyata keçməsini arzu edirdi. Bir onillikdən artıq müddətdə 

Respublikaçılar fəlsəfəsinin aparıcı nümayəndəsi olmaqla, “mister Respublikaçı” 

hətta namizədliyi əldə etməyin özündə belə üç müxtəlif hadisəyə görə uğursuzluğa 

uğradı. 

Lakin Robert A. Taft həmçinin elə adam idi ki, inandığı təməl prinsipləri 

həyata keçirməyi tezləşdirməkdə ilişib qalmışdı – və bu fundamental prinsiplər 

mübahisəli məsələ olanda, hətta Ağ Evə heç şirniklənməyəndə də və ya onun 

namizədliyinə xətər toxundurmaq imkanları yarandıqda, o, bunlar barədə 

danışmağını belə kəsmişdi. O, bacarıqlı siyasətçi idi, lakin bir hadisədə o, siyasətçi 

mövqeyinə uyğun olmayanı müdafiə etmək barədə danışmağı seçdi, elə güman etdi 

ki, bu ambitsiyalar öz təsdiqini tapacaqdır. Buna baxmayaraq o, parlaq siyasi 

analitik idi. Bilirdi ki, onun həyatı boyu siyasi fəlsəfəsinin fundamental ehkamları 

ilə razılaşan müəyyən sayda Amerikan seçiciləri parlament azlığı olmaq taleyinə 

yiyələnəcəklər və dəstəyin yeni blokunun tərifinə layiq olacaqlar – bu vaxt Taftın 

potensial seçicilərini əhatə edən istənilən qrup yadlardan qayğıkeşliklə 

təmizlənəcəkdir – hətta o, daim ümid etdiyi məqsədə çatmayacaqdır. Həm də o, 

dəfələrlə özünün analizlərinin məsləhət gördüyü tam təmkinlilik küləklərinə 



182 
 

atılmışdı, hansı qrupa boyun əyməkdən, istənilən məsələdə dinməzliyə riayət 

etməkdən imtina etmişdi. 

Senatda Bob Taftın karyerası Con Kvinsi Adamsda olduğu kimi, 

populyarlıqla prinsip arasında daim döyüşün getməsi deyildi; o, Tomas Hart 

Benton kimi öz vicdanlılığını müdafiə etmək üçün mübarizə aparmırdı. Prinsipləri 

adətən onu belə nəticəyə gətirib çıxarırdı ki, seçicilərinin və siyasi tərəfdarlarının 

böyük hissəsi onu dəstəkləməyə hazırdır. Bəzi təsadüflərdə siyasi davranışı siyasi 

ambitsiyalarını əks etdirməsinə baxmayaraq, əksər fundamental məsələlərdə 

populyarlıq onun üçün yol göstərən deyildi. Əməyin idarə olunması ilə əlaqədar 

Taft-Harley Aktı sənayeləşmiş Ohayoda ona çox səs gətirmədi, çünki həmkarlar 

ittifaqlarının fəaliyyətində onun yüyənlənməsini təsdiq edənlər onsuz da Taftın 

tərəfdarları idilər; lakin Senata 1950-ci il seçki kampaniyası ərzində Ohayonun 

həmkarlar ittifaqlarından qəzəbli anti-Taft məzəmmətləri gəlirdi və bu belə bir 

inamı qidalandırırdı ki, Taft Prezident rəqabətində qalib gələ bilməz, bu inam isə 

1952-ci ildə onun namizəd göstərilməsi şansına öz təsirini göstərdi. Ancaq eyni 

zamanda o, Taft-Harley Aktının dostları ilə ziddiyyətə girdi və özünün 

Respublikaçılar partiyasındakı liderliyinə təhsil, mənzil, səhiyyə və digər rifah 

tədbirlərini dəstəklədiyinə görə təhlükə yaratdı. 

Onun ənənəvi mövqeyindən açıqca uzaqlaşanlar şok yaratdılar, onlar dərk 

etmirdilər ki, Taftın konservatizmi güclü praqmatizm gərginliyini daşıyır, bu da 

onu məcbur edir ki, inamına görə özəl sahibkarlıq sisteminin adekvat qaydada 

xidmət göstərmədiyi zonalarda federal fəaliyyətin intensivliyini dəstəkləsin. Taft 

inanırdı ki, bu, konservativ doktrinaya daxil deyildir; konservatizm, onun rəyinə 

görə, məsuliyyətsiz olmaq demək deyildir – beləliklə o, konservativ fəlsəfəyə yeni 

ölçülər verirdi; nüfuzu və qüvvəsi ən aşağı səviyyəyə çatanda o, bu inamda ilişib 

qalmışdı və onu geri, məsuliyyət və hörmət səviyyəsinə aparırdı. O, qeyri-adi lider 

idi, çünki natiqlik və kəlmə düzəltməyin zərif sənətinə yiyələnməmişdi, partiya 

xəttinə də özünü kor-koranə həsr edə bilmirdi (buna baxmayaraq, özü onu diqtə 

edirdi) və siyasətçinin əks mövqelərdən və məsələlərdən özünü qorumaq kimi təbii 

instinktə də malik deyildi. 



183 
 

Lakin o, siyasi liderdən, “Mister Respublikaçıdan” daha artıq idi. O, daim 

Taft idi – və beləcə “Mister Vicdanlılıq” idi. Senatorun babası Alfonso Taft 1830- 

cu ildə vəkil praktikası ilə məşğul olmaq üçün Qərbə köçmüşdü, öz atasına 

yazmışdı ki, “sənin Nyu-Yorkda tapa bildiyin böyük insan kütləsinin bədnam 

eqoizmi və şərəfsizliyi, mənim düşüncəmə görə, burada məskunlaşmaq üçün ciddi 

maneədir”. Və Senatorun atası Uilyam Houard Taft (ABŞ prezidenti olan vaxt – 

tərcüməçi) Pinçotun, Ruzveltin (söhbət Teodor Ruzveltdən gedir – tərcüməçi) və 

öz partiyasının proqressiv elementlərinin aşıb daşan müxalifətinə qarşı öz Daxili 

İşlər katibi Ballinceri müdafiə etdiyinə görə siyasi igidliyin və siyasi təhqirin nə 

olduğunu bilmişdi. 

Ona görə də Bob Taft, öz tərcümeyi-halçısının təsvir etdiyi kimi, 

“vicdanlılıq üçün doğulmuşdu”. O, Senatda sazişi heç vaxt pozmayan adam kimi 

tanınırdı, heç vaxt özünün dərindən hiss etdiyi Respublikaçı prinsiplərində 

kompromissə getmirdi, heç vaxt siyasi yalandan istifadə etmirdi. Onun ən acı 

siyasi düşməni olan Harri Trumen Senator vəfat edəndə deyəcəkdi: “Onunla mən 

ictimai siyasətdə heç vaxt razılaşmırdım, lakin o, mənim harada dayandığımı 

bilirdi və mən də onun harada dayandığını bilirdim. Biz Senator Taft kimi 

intellektual cəhətdən vicdanlı adamlara möhtacıq”. Onun qərəzsizlik nümunələri 

nəhayətsiz və təəccüblü idi. Ohayolu bir dəfə özəyində Respublikaçı ferma ərazisi 

olan qrupa dedi ki, ferma qiymətləri çox yüksəkdir; və o, deyirdi ki, “indiyədək 

başqa bir ferma qrupu vardır ki, onların adamlarının kadillaklarda (o dövrün ən 

bahalı maşın markası, ABŞ-da avtomobil sənayesinin mərkəzi sayılan Detroyt 

şəhərinin banisinin şərəfinə bu adı daşıyır – tərcüməçi) gəzmələrini görməkdən 

yorulmuşam”. Geniş federal mənzil tikintisi proqramına dəstək verməsi, öz 

kolleqasına bu sözləri deməsinə səbəb olmuşdu: “Mən eşidirəm ki, sosialistlər Bob 

Taftı ələ almışdır”. O, Taft tərəfindən imzalanmış izah messajına aludə olan 

mühüm siyasi tərəfdarına məlumat vermişdi ki, onun köməkçisi “düjinlə bu şeyləri 

göndərmişdir”, bunsuz da Senator görürdü ki, öz imzaladıqlarından bu çox azdır. 

Və o, kolleqasına xəbər verdi ki, öz dostlarının ideyalarını birbaşa rədd etmişdir; 

lakin soyuqqanlılıqla və tərəddüdsüz olaraq onları “boş şey” adlandırmışdı. Uilyam 
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S. Uayt yazmışdı: “O, niyyətin aydın qərəzsizliyinə malikdir, bütünlüklə 

qərəzsizliyə həsr olunmasa da, zalda bunu qeyri-adi dərəcədə təzələyirdi”. 

Belə nəticə çıxarmaq səhv olardı ki, Senator Taft özünün şəxsi əlaqələrində 

soyuq münasibət göstərən və kəskin idi. Senatda və Senatın Əmək Komitəsində 

həyatının son aylarında onunla qısa müddətli birgə xidmətimizdən mən yalnız 

təəccübümü və onun qeyri-adi şəxsi məlahəti barədə yaranan güclü təəssüratını və 

üslubunun tərkisilah edici sadəliyini qeyd edə bilərəm. Bu elə keyfiyyətlər idi ki, 

azalmayan igidliklə birləşməklə, onları bütün həyatı boyu və xüsusən də ömrünün 

son günlərində göstərmişdi, həm də bunlar öz tərəfdarlarını ona qırılmaz tellərlə 

bağlamışdı. 

Güman ki, biz həm də vaxt etibarilə Senator Taftın karyerasındakı əks 

elementlərə elə yaxınıq ki, tarixi perspektivdə onun həyatına qadir ola bilərik. Bu 

adam güclü sərt düşmənlərini ilhamlandıran kimi, öz ardıcıllarını da güclü surətdə 

özünə həsr olunmağa sövq edirdi. Bu, bir çox illər keçdikdən sonra daha yaxşı 

mühakimə yürütməyə imkan verəcəkdir, illər kifayət edəcəkdir ki, çox sayda siyasi 

və qanunvericilik döyüşlərini müsbət həll etmək mümkün olsun, beləliklə biz öz 

zamanımızı daha aydın şəkildə qiymətləndirə biləcəyik. 

Lakin 1946-cı ildən kifayət qədər bir vaxt keçdi ki, Senator Taftın həmin 

ildəki mərdlik hərəkətlərinə olan baxışlardan bəzi şeyləri ayırmağa qadir olaq. 

Deniel Uebster və ya Edmund Rossun hərəkətlərinə bənzəməyərək, bu, heç də 

tarixi dəyişdirmədi. Con Kvinsi Adamsın və ya Tomas Bentonunkuna da 

bənzəməyərək, bu, onun Senatdan uzaqlaşmasına gətirib çıxarmadı. Əvvəlki təsvir 

edilən igidlik faktlarının çoxuna bənzəməyərək, bu, hətta Senat zalında da baş 

vermədi. Lakin qərəzsizliyə yaxşı yanaşılmayan bir dövrdə sadə bir qərəzsizlik 

hissəsi olmaqla, dözümsüzlük və düşmənçilik vaxtında bu, ədalət üçün cəsarətli bir 

müraciət idi, ona görə də onu yada salmağa dəyər. 

 
1946-cı ilin oktyabrında Ohayodan olan Senator Robert A.Taft Vaşinqtonda 

Respublikaçıların baş sözçüsü idi, milli siyasi arenada partiyasının müdafiəçisi idi, 

1948-ci ildə Prezidentliyə namizəd olmalı idi. Bu elə bir vaxt idi ki, hətta Senator 
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və xüsusən də Bob Taft kimi bu qədər çox şeyi karta qoymuş bir Senator özünün 

belə yüksək nüfuzuna görə bu qədər açıq danışanda dilini gözləməli idi. Partiya 

onun bütöv həyatı idi, Konqressin Respublikaçılarının adından danışan vaxt 

payızdakı seçkilərdə uğur qazanmağa bir daha yenidən yaxın idi. Konqressin hər 

iki palatasında partiyası üzərində nəzarəti əldə etməsi Bob Taftın nüfuzunu 

artırmışdı, onun Prezidentliyə namizəd göstərilməsi hüququna kömək etmişdi və 

atasının 1912-ci ildə bir qədər biabırçı qaydada oradan sıxışdırılıb çıxarılmasından 

sonra Ağ Evə zəfər çalmış kimi qayıtmasının yoluna daş döşəyəcəkdi. Və ya 

dövrün əksər siyasi müşahidəçilərinə belə gəlirdi ki, kim öz üzərinə 

Respublikaçıların liderliyini götürmüşdüsə, o, kiminsə planını pozmaq üçün heç nə 

deməyəcəkdi. Konqress öz sessiyasına fasilə verdikdə, irəli sürülən Demokratlara 

qarşı güclü bir dalğa hərəkətə gəldi, belə aydın olurdu ki, Senatora adi məsələlər 

barədə adi kampaniya çıxışlarından artıq heç nə lazım olmayacaqdır. 

Lakin Senator Taft narahat idi – və o, narahat olanda danışmaq onun adəti 

idi. O, Ox (Almaniya, Yaponiya və İtaliyanın İkindi Dünya müharibəsindəki 

ittifaqı – tərcüməçi) liderlərinin hərbi cinayətlərinin məhkəmələrinə görə narahat 

idi, o vaxt bu məhkəmə Almaniyada başa çatmışdı və Yaponiyada başlanmağa 

yaxın idi. Nyurnberq Mühakimələrində on bir qatı natsist diqqəti cəlb edən sənədli 

ittiham əsasında “təcavüzkar müharibəyə başlamağa” görə təqsirkar hesab 

edilmişdi, bu, bütün dünyada, xüsusən də Birləşmiş Ştatlarda populyarlıq 

qazanmışdı. Yüksək tribunalın artıq elan etdiyi ölüm hökmü də eyni qaydada 

populyar idi. 

Lakin bu hansı bir növ mühakimə idi? “Nə qədər çox kitab oxunsa da və 

yazılmış işlərin və ya qısa şərhlərin toplumunda belə, heç bir məsələ Ali 

Məhkəmənin hakimi Uilyam O. Duqlasın bu yaxınlarda yazdığı kimi, 

“hüquqşünaslar bunu nə qədər yaxşı təhlil etsələr də, nə natsistlərin mühakimə 

edildiyi cinayətlər, nə də qanundan kənar qaydada beynəlxalq birlik tərəfindən 

ölüm cəzasının verilməsi heç vaxt bizim qanun standartlarımızın tələb etdiyi 

definitsiyalarla cinayət kimi rəsmiləşməmişdir. Bizim standartlara görə ex post 

facto (latın dilində - “baş vermiş faktdan sonra”, yəni baş vermiş faktdan sonra 

qəbul edilmiş qanun əsaında mühakimə aparılması– tərcüməçi) qanunun tələbi ilə 
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cinayət işi qaldırıla bilməz. Bunu etməklə ən sərt cəzanı tətbiq etmək olar. Lakin 

onların təqsiri bizə, prinsipə görə gücü tətbiq etməkdə haqq qazandırmır”. 

Mən inanıram ki, bu gün Amerikan vətəndaşlarının xeyli hissəsi bu rəylərə 

şərik çıxardı. Və onlar ən azı özəl qaydada 1946-cı ildə də yaxşı sayda olan 

adamlar tərəfindən də bölüşülürdü. Lakin bu işin nəticəsi barədə heç bir siyasətçi 

danışmırdı, hökm elan ediləndən sonra və edama hazırlıq görüləndə, əlbəttə ki, heç 

kəs danışmırdı, ancaq Senator Taft danışdı. 

Birləşmiş Ştatların Konstitusiyası Ohayodan olan Senatora siyasi qərarlar 

verməkdə bələdçilik edən İncil idi. Bu, onun mənbəyi, silahı və xilası idi. 

Konstitusiya göstəriş verəndə ki, heç bir “ex post facto qanunlarına” yol verilə 

bilməz, Bob Taft bu resepti daim müdriklik və universal tətbiq olunan kimi qəbul 

edirdi. Konstitusiya, geniş təfsirə məruz qalmalı olan subyekt kimi sərbəst qaydada 

verilən siyasi vədlər toplumu deyildir. Bu, müvafiq qaydada tələb olunanda, 

asanlıqla kənara qoyulan və xoşa gələn bayağılıqlar siyahısı da deyildir. Bu, 

Amerikan hüquq və ədalət sisteminin bünövrəsi idi və ona məğlub edilmiş düşməni 

cəzalandırmaq üçün Konstitusiya reseptlərini kənara atan öz ölkəsinin mənzərəsi 

tərəfindən nifrət təlqin olunardı. 

İndiyədək müəmmalıdır ki, niyə o, nəsə deməli idi? Nyurnberq 

mühakimələri Konqressin müzakirələrindən əvvəl vaxt olmayanda baş vermişdi. 

Onlar hansısa kampaniya düşüncəsində də bir məsələ deyildi. Burada həmin 

məsələ barədə heç bir Respublikaçı və Demokratik mövqe yox idi ki, onu bütöv 

millət həvəsli qaydada, alqışla qarşılamasın. Birləşmiş Ştatların hansısa 

Senatorunun güclü çıxışı yox idi ki, o ölüm hökmünün icrasını dayandıra bilsin. 

Lazımsız çıxış siyasi cəhətdən baha başa gələcəkdi və açıq surətdə boş şey 

olacaqdı. 

Lakin Bob Taft danışdı. 

6 oktyabr 1946-cı ildə Senator Taft bizim İngilis-Amerikan irsimiz barədə 

konfransın qarşısına çıxdı. Konfransa Ohayodakı Kenyon kolleci sponsorluq 

edirdi. Müharibə cinayətlərinin mühakiməsi elə məsələ deyildi ki, konfransda çıxış 

edənlərin buna şərhi gözlənilsin. Lakin Taft öz müraciətini “Qanun əsasında 
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bərabər ədalət” adlandıraraq, özünün qorxulu romanı və dramatik yaxınlaşması ilə 

yüklənmiş ümumi həvəssizliyini kənara atdı. “Qaliblər tərəfindən məğlubların 

məhkəməsi” – əgər auditoriya nə yollasa təəccüblənsəydi, o, diqqətə layiq bir 

qaydada dedi: “heç cür qərəzsiz ola bilməz, onda belə qayda necə ədalət 

formalarının həddində ola bilər”. 

“Mən sual verdim ki, bu dar ağacından asılanlar nifrətə layiq olsalar da, 

alman xalqının liderləri idilər, təcavüzkar müharibə aparmaqla hətta pozulmuşdular 

da, çünki heç kəs qələbə çalmağı gözləmədən təcavüz müharibəsi aparmır. Bütöv 

mühakimənin özündə qisas ruhunun olduğu görünür və qisas nadir hallarda ədalətli 

ola bilər. Məhkum olunmuş on bir adamın dar ağacından asılması Amerikanın 

nüfuzu üzərinə bir ləkə olacaqdır və biz buna görə uzun müddət xəcalət çəkəcəyik. 

Bu məhkəmələrdə Rusiyanın mühakimə etmək niyyəti ideyasını qəbul etdik 

– bu, dövlət siyasəti idi, heç də ədalət deyildi – onun İngilis-Sakson irsi ilə çox 

kiçik əlaqəsi vardır. Qanunu protsedura formasına bürünmüş siyasətlə biz, 

Avropada qarşıdakı illər üçün gələcək bütöv ədalət ideyasını gözdən saldıq. Son 

təhlildə, hətta qorxulu müharibənin sonunda, biz gələcəyə daha böyük ümidlə 

nəzər salmalıyıq, əgər ki, hətta bizim düşmənlərimiz inanırlar ki, biz qanunun 

bizim ingilis dilindəki konsepsiyasında onlara münasibət bəsləmişik”. 

On günün içərisində Natsi liderləri asılmalı idilər. Lakin Bob Taft 

soyuqqanlılıqla danışaraq fakt məsələsini sıxılmış tonda dilə gətirirdi, hökmə görə 

peşimançılıq ifadə edirdi və vaxtilə Napoleona edilən kimi məcburi sürgün təklif 

edirdi və deyirdi ki, belə cəza daha müdrik addım olardı. Lakin hətta daha çox 

hüznlü cəhət o idi ki, mühakimələrin özü “Amerikan qanunun fundamental 

prinsipini pozurdu, çünki adam ex post facto qanunu ilə mühakimə edilə bilməzdi”. 

Ohayo Senatoru təkid edirdi ki, Nyurnberq Amerikan Konstitusiyasının tarixinə 

ləkədir, düzgün və bərabər davranmaq barədə İngilis-Sakson  irsindən ciddi surətdə 

uzaqlaşmaqdır, məhz həmin irs həqiqətən də bu ölkəni bütün dünyada hörmət 

edilən etmişdi. “Biz hətta bizim xalqı azadlığın və ədalətin sağlam prinsiplərinə 

öyrədə bilmirik” – deyə o, belə yekun vururdu. “Mən onları öyrədə bilmərəm ki, 

Almaniyadakı hökumət azadlığı və ədaləti əzən idi. Bunu görürəm ki, 
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ingilis dilli xalqlar bir böyük məsuliyyətə malikdir. Bu adamların düşüncəsini 

qanun əsasında bərabər ədalətə həsr etməyi bərpa etmək idi”. 

Çıxış vaxt etibarilə qızışmaqda olan seçki kampaniyasının ortasına təsadüf 

etdi və hər yerdə Respublikaçı milli namizədlər sığınacaq tapmaq üçün 

vurnuxurdular. Bu vaxt Demokratlar irəliləmək imkanından istifadə etdilər. Çox, 

çox sayda adamlar Taftın qeydlərinə qəzəblənmişdi. Almanları geri oturtmaq üçün 

vuruşmuş adamlar və vuruşmuş, lakin güman ki, həyatdan köçmüş adamlar üçün 

təcavüzkarlar barədə siyasətçilərin yaxşı kəlmələri nifrət edici qaydada 

qarşılanırdı, bu siyasətçilər isə heç vaxt döyüşü görməmişdilər. Hitler və onun 

kohortası tərəfindən terrorizə edilən yəhudilərin, polyakların, çexlərin və digər 

milli qrupların həmvətənləri şokda idilər. Buhenvalddakı və digər natsist ölüm 

düşərgələrindəki qaz kameraları barədə xatirələr, Nyurnberqdəki yeni 

illyustrasiyalarla təzələnən iyrənc vəhşilik əhvalatları və müharibə itkilərinin yeni 

siyahısı ilə əmələ gələn ağrı və əzab minlərlə amerikalının evlərinə daxil olurdu – 

bunlar ölçüyə sığmayan ağır təsirlərin arasında çoxlu ağrı və nifrət doğururdu, bu 

vaxt Birləşmiş Ştatların Senatoru isə bu sadəcə “əclaf” adamların mühakiməsinə və 

hökmə məruz qalmasına peşimançılığını bildirirdi. 

Hər bir Prezident seçkisində ən mühüm ştat olan Nyu-Yorkda və müxtəlif 

millətlərin və milli azlıq qruplarının baxışlarına xüsusilə səmimi olan siyasətin 

aparıldığı şəraitdə Demokratlar şadlanırdılar. Respublikaçılar isə hirsli və qaş- 

qabaqlı idilər. 1944-cü ildə Respublikaçıların Prezidentliyə namizədi və partiyaya 

nəzarət üstündə və 1948-ci ildəki seçkidə namizəd göstərilməyə görə Taftın ən 

qəzəbli rəqibi, Nyu-York Qubernatoru Tomas E. Deuey bəyan etmişdi ki, hökmlər 

ədalətlidir; və bu bəyanatda Nyu-York Respublikaçıları Senata namizəd olan 

İrvinq İvzə qoşulmuşdular, o, demişdi: “Nyurnberqin müttəhimləri düzgün və 

geniş mühakimə olundular. Dünyaya aqoniya gətirən bu natsist “liderlərinə heç kəs 

rəğbət bəsləmir”. Nyu-Yorkdakı Demokratik ştat kampaniyasının meneceri Tafta 

çağırışla müraciət etmişdi ki, “bu ştata gəl və natsist müharibə cinayətkarlarının 

həyatına haqq qazandırmağına görə tövbə et”. 
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“Demokratik partiya tam hüquqa malik idi ki, soruşsun ki, əgər ictimaiyyət 

milli administrasiya növünü və ya ştat administrasiyasının növünü tapmaq 

istəyirsə, Senator Taftın yaxşı münasibətləri mövcuddursa, Taftın qeyd etdiyi kimi, 

o, istəyir ki, cəzalandırılmış natsistlərin həyatına aman verilsin və o, natsist 

qatillərinin ölüm hökmünü yüngülləşdirmək barədə Respublikaçıların təbliğat 

kampaniyasından ötəri yaxşı yol hazırlaya bilər”. 

Nyu-York Respublikaçılar Konqressinin namizədi Ceykob K. Ceyvits Tafta 

teleqram göndərərək, onun bəyanatını “gələcək sülh naminə bütün mübarizə 

aparanlara xətər toxunduran” adlandırmışdı. Birləşmiş Ştatlar Senatına Demokratik 

namizəd Nyu-Yorkda Taftın bəyanatına görə dərin şok keçirdiyini ifadə edirdi və 

qeyd edirdi ki, onun əminliklə danışması “düzgün fikirləşən və yaxşı ağıla malik 

olan Amerikanlar tərəfindən rədd ediləcəkdir”. Qubernatorluğa namizəd isə öz 

auditoriyasına demişdi ki, “əgər Senator Taft hətta natsist ölüm düşərgələrinin 

qurbanlarını görsəydi, heç vaxt belə bəyanat verməyə qadir olmazdı”. 

Hətta milli paytaxtda da, haradakı Tafta böyük valeh olunma var idi və onun 

sərt qərəzsizliyi az-çox gözlənilən idi, reaksiya heç də fərqli deyildi. G.O.P. (Great 

Old Party – “Böyük Qoca partiya”, Amerikada Respublikaçılar partiyası çox vaxt 

belə adlanır – tərcüməçi) liderləri ümumiyyətlə şərh verməyə meyl etdilər, lakin 

özlərinin Konqress namizədləri üçün nəticələrdən özəl qaydada qorxularını əks 

etdirirdilər. Mətbuat konfransında Respublikaçıların Konqress Kampaniyası 

Komitəsinin sədri bu məsələni şərh etməkdən imtina etdi, bəyan etdi ki, Nyurnberq 

müttəhimləri barədə “öz ideyalarına” malikdir, lakin “Senator Taftla ziddiyyətə 

girməyi arzulamır”. 

Ancaq Demokratlar sevinirdilər, baxmayaraq ki, şok qaydasındakı fasadın 

arxasında öz şadlıqlarını gizlədirdilər. Həftəlik mətbuat konfransında Prezident 

Trumen təbəssümlü qaydada bildirdi ki, bu məsələ üstündə Senator Taft və 

Qubernator Deuey arasındakı vuruşun baş tutmasına sevinəcəkdir. Demokratik 

çoxluğun Senatdakı lideri və sonrakı vitse-prezident – Kentakkidən olan Alben 

Berkeli kampaniya üçün yığılmış auditoriyaya dedi ki, Taft “heç vaxt 1932-ci ildə 

şorba mətbəxləri barədə ürək kreşendosuna (musiqidə səsin güclənməsi. Burada 
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ürəyin sürətli vurması nəzərdə tutulur – tərcüməçi) məruz qalmamışdır, ancaq onun 

ürəyi Nyurnberqdəki cinayətkarlara görə ağrı ilə qan axıdır”. İllinoysdan olan 

Senator Skott Lukasın bəyanatı isə tipik bir Demokratik reaksiya idi, o, Taftın 

çıxışını “onun ortabab və qarışıq düşüncəsinin klassik nümunəsi” adlandırmışdı və 

qabaqcadan xəbər verirdi ki, bu, “1948-ci ildəki Prezidentlikdən ötəri olan 

canlanma üçün bumeranq rolunu oynayacaqdır”. 

“İkinci Dünya müharibəsinin 11.000.000 vuruşan veteranı mister Tafta 

cavab verəcəkdir... Mən şübhə etmirəm ki, Respublikaçıların Milli Sədri Senatora 

icazə verəcəkdir ki, indi o, bir daha hansısa bir çıxış etsin, çünki Taft, məhkəmələri 

Amerikan nüfuzuna ləkə adlandırmışdır...Nə Amerikan xalqı, nə də tarix bununla 

razılaşmayacaqdır... Senator Taft buna inansa da, inanmasa da, on milyon adamı 

qətlə yetirməyə görə məsuliyyət daşıyan bu cinayətkarları müdafiə etmişdir”. 

Hətta Taftın Ohayodakı mahalında, haradakı onun sərt konstitusionalizmi 

ona nəhəng populyarlıq qazandırmışdı, Senatorun çıxışı qəzəbə, utanılmaya və 

siyasi əks-sədaya səbəb oldu. Respublikaçıların Senatorluğa namizədi, keçmiş 

qubernator Con Briker, nəinki Taftın yaxın müttəfiqi idi, həm də Qubernator 

Deueyin yanında 1944-cü ildə Vitse-Prezidentliyə namizəd olmuşdu. Onun 

Demokratik opponenti, üzərinə Senator vəzifəsi həvalə edilmiş Ceyms Haffman 

Brikerə səsləndi ki, ya Taftla ya da Deueylə bir yerdə dayan, həm də bəyan 

etmişdi: 

“Ölkə müasir müharibənin bəlasından əziyyət çəkmişdir, 300.000-dən çox 

ən yaxşı adamını itirmişdir və 300.000.000.000 dollar məbləğindəki resurslarını 

xərcləmişdir, çünki bu ittiham edilən qanqsterlər öz hərəkətlərinə görə heç vaxt 

hiss edə bilməmişdilər ki, qarşılaşacaqları hökmlər də elə sərt olacaqdır... Bu elə 

bir vaxtdır ki, beynəlxalq cinayətlərə görə cəza zəifləməməlidir. Belə tənqid, hətta 

əgər ədalətli olsa belə, beynəlxalq tribunallar təsis ediləndə təklif edilməli idi”. 

Toledonun “Blade” qəzeti öz oxucularına deyirdi ki, “çox sayda digərləri 

kimi bu məsələ barədə Senator Taft göstərmişdir ki, o, qəribə ağıla malikdir. Onun 

köməyi ilə hər şeyi görür və praktiki olaraq heç nəyi başa düşmür...”. 
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Klivlendin “Plain Dealer” qəzeti yazırdı ki, Taft “texniki cəhətdən dəqiq ola 

bilərdi, lakin dönüb dünyadakı bütün tarix boyu ən pis boğazkəsənlər dəstəsinin 

sərbəst buraxılması, belə ümidsizliklə qurulmasına bəşəriyyətin ehtiyacı olduğu 

prinsiplərin dünyaya verilməsini uğursuzluğa düçar edəcəkdir: təcavüzkar 

müharibəni planlaşdıran və başlayan prinsip isə aydın şəkildə bəşəriyyət əleyhinə 

cinayətdir”. 

Senator Taft öz tənqidçilərinin acgözlüyündən qəmgin olurdu – və onu 

xüsusi olaraq narahat edən o idi ki, bəraətlənmiş natsist liderlərindən biri Frants 

fon Papen özünün dustaqxanadan buraxılması barədə müsahibə götürənlərə 

demişdi ki, Taftın çıxışından razıdır. Taftın sözçüsü məsələni bir ifadəli bəyanatla 

yekunlaşdırdı: “O, məsələ barədə öz düşüncələrini bəyan etmişdir və hiss edir ki, 

əgər başqaları onu tənqid etmək istəyirlərsə, qoy onlar bunu davam etdirsinlər”. 

Lakin Ohayo Senatoru başa düşə bilmirdi ki, niyə onun köhnə tərəfdarı, qəzetin 

köşə yazarı Deyvid Lourens onun mövqeyinin “texniki söz” oyunundan başqa bir 

şey olmadığını bildirmişdi. Və həmin vaxt o, xüsusən daha çox məyus olmalı idi 

ki, Konstitusiya mövzusu üzrə hörmətli müəlliflər, Amerikan Vəkillər 

Assosiasiyasının prezidenti, onun İcra Komitəsinin sədri və qanun sənətinin digər 

aparıcı üzvlərinin hamısı onun bəyanatına görə peşimançılıq ifadə edirdilər, 

mühakimələri beynəlxalq qanuna müvafiq olan bir tədbir kimi müdafiə edirdilər. 

Çünki Robert Taft çıxışında nə “natsist qatilləri müdafiə etmək” istəmişdi 

(Həmkarlar İttifaqının lideri onu buna görə ittiham etmişdi), nə də izolyatsionizmi 

(əksər müşahidəçilərin nəzərdə tutduğu kimi) müdafiə etməmişdi, o, yalnız qanun 

və ədalət barədə sərt konstitusionalizm apostolu kimi ənənəvi Amerikan 

konsepsiyasının həyata keçirilməsinin qiymətləndirilməsini müdafiə etmişdi; 

həyatın və hökumətin konservativ kursunun baş müdafiəçi vəkili kimi Robert 

Alfonso Taft öz partiyasının ehtiyatlı mövqeyinə və ya özünün Prezident olmaq 

perspektivinə xətər toxunması imkanından da qoruna bilməmişdi. Ona belə gəlirdi 

ki, ədalət risk zərbəsi altına qoyulmuşdur və bütün digər əsaslanmalar bayağıdır. 

Köşə yazarı həmin vaxt müşahidə etmişdi ki, “bu, nəhayət, Senator Taftın qatı 
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inadkarlığını, vicdanlılığını və siyasi cəhətdən güclü başa malik olduğunu 

göstərdi”. 

“Bu bir fakt idi ki, onunla minlərlə adam razılaşmırdı və bu, digər 

Respublikaçıları da siyasi cəhətdən utandırmışdı, yəqin ki, ümumiyyətlə Taftın 

özünün zəhləsini tökməmişdi. O, illər ərzində özünə və ya həm də başqa birinə 

ziyan toxundura biləcəyinə məhəl qoymadan qərar verməyə adət etmişdi. Taft 

yəqin ki, bilməli idi ki, onun qeydləri fırlanmağa məhkumdur və dəyişdiriləcəkdir. 

Onun həmin vaxtkı çıxışı cari kampaniyada şeytanı ayağa qaldıracaqdır. Lakin bu, 

onun üçün xarakterik hal idi və o, istənilən qaydada irəli atılmışdı”. 

Onun çıxışı ilə qalxan tufan tam qüvvədən düşdü. Bu nə hamının car 

çəkməsindən, 1946-cı ildəki onun cəhdlərinə təsir göstərmək üçün olan amillərin 

meydana çıxmasından sonra baş vermədi, nə də - ən azı açıq şəkildə - Taftın 1948- 

ci ildəki Prezidentliyə namizədliyə başlaması məsələsi deyildi. Natsist liderləri dar 

ağacından asıldı, Taft və ölkə digər məsələlərlə məşğul olmağa başladı. Lakin biz 

bu gün onunla razılaşmırıq ki, məsələ Taftın Nyurnberq məhkəmələrini məhkum 

etməkdə düz və ya səhv olması ilə əlaqədardır. Qeyd edilməyə layiq olan odur ki, 

Taftın tərəddüd etmədən etdiyi bu mərd çıxış onun ictimai rəy axınına qarşı 

durmasını illyustrasiyalarla bəzəyirdi, çünki o, özünün əsaslandığı səbəbin doğru 

olduğuna inanırdı. Onun hərəkəti, irticaçı yarlığı ilə “mükafatlanmış” adam üçün 

xarakterik idi, o, konservativ olması ilə fəxr edirdi və o, liberalizmin və azadlığın 

belə davam edən qaydada müəyyən olunmasına müəlliflik etmişdi: 

“Liberalizm xüsusən fikir azadlığını, ortodoks ehkamdan azadlığı, 

başqalarının kimdənsə fərqli düşünməsi hüququnu təmin edir. O, yeni ideyalara 

açıq olan və düşüncələrə diqqət verməyə hazır olan azad ağılı təmin edir... 

Mən azadlıq dedikdə, öz düşüncəsi ilə fərdi qaydada fikirləşmək və arzu 

etdiyi düşüncə və həyat kimi öz ömrünü yaşamağın azadlığını başa düşürəm”. 

Bu, Senator Taftın naminə yaşadığı kredo idi və o, öz dəbində və öz yolu ilə 

Amerikada atmosferi təmin etmək yolunu axtarırdı, bu atmosferdə digərləri də 

buna bənzər hərəkətləri edəcəkdilər. 
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X 

 
 

Siyasi mərdliyin digər adamları 

“...bəşəriyyətin nifrəti üçün... təsəlli...” 

 

 
Bu, siyasi cəhətdən mərd Senatorların heç də rəsmi “siyahısı” deyildir 

və mənim də belə bir niyyətim deyildir ki, kimisə bu siyahıya təklif edim. Əksinə, 

Senatdakı siyasi mərdliyin ən görkəmli və dramatik əhvalatlarının bəzilərini 

yenidən dilə gətirməklə, cəhd etdim ki, bu keyfiyyətin hər bir Senatorda, hər bir 

siyasi partiyada, istənilən erada tanınmasının mümkün olduğunu vurğulayım. Çox 

sayda daha artıq nümunələr, buna bənzər davranışlar, bənzər şəraitlərdəki 

illyustrasiyalar kimi də xatırlana bilər. 

Digər Senatorlar da bütün karyeraları boyu öz əqidələrini icra etməklə, Con 

Kvinsi Adams, Tomas Hart Benton, Edmund Ross, Sem Hyuston və Corc Norris 

kimi eyni qaydada öz partiyaları ilə əlaqələrini kəsmişdilər. İndianadan olan 

Respublikaçı Senator Albert Beveridcin dostları 1910-cu ildə onun yenidən 

seçilmək üçün olan kampaniyasında partiyanın irəli sürdüyü Peyn-Oldric Tarif 

Aktına qarşı olan ittihamlarını məhdudlaşdırmağı ondan xahiş etdilər. Lakin o, 

sakit dayanmadı. “Partiya yalnız böyüməklə yaşaya bilər” – o, dedi. “İdeyalara 

dözümsüzlük (ona) ölüm (gətirir)”. 

“Yalnız ona verilən səslərə görə törəyib artmalı olan təşkilat, atasının yerini 

tutan oğul kimi, siyasi partiya deyildir, ancaq çinlilərin tonqudur; heç bir vətəndaş 

düşüncəsinə və vicdanına görə bir yerə yığışmır, Hindu tayfası qana və xurafatına 

görə öz üzvlərinin bir yerdə olmasını saxlayır”. 

Öz partiyasının nüfuzlu seqmentinin müxalifəti onun məğlubiyyətinə nail 

olanda ümidləri puç oldu və ruhdan düşmüşdü, seçkilərin səhərisi günü ancaq bir 

şərh verdi: “Bütün bunlar düz idi, on iki ilin çətin işi və təmiz reputasiya; mən 

razıyam”. 
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Öz partiyası ilə mərdcəsinə əlaqəsini kəsənlərin çoxu tezliklə yeni evlərini 

başqa təşkilatda tapdı. Öz seksiyası ilə Senatorlar Benton və Hyuston kimi 

əlaqəsini kəsənlərə isə agah oldu ki, onların siyasi karyerasının sonu bir daha 

həmişəlik və daha pis olana oxşayır. 1924-cü ilin ərəfəsində Demokratik 

Qurultayda Alabamadan olan Senator Oskar U.Andervudun məsləhətçiləri, o, 

keçmiş Prezidentliyə namizəd (1912-ci ildə), hər iki palatada – Nümayəndələr 

Palatasında və Senatda Demokratik fraksiyanın keçmiş lideri, onun adını daşıyan 

məşhur Tarif Billinin müəllifi, yəqin ki, Prezidentliyə imkan məsələsində aparıcı 

şəxs idi, belə israr edirdilər ki, o, Ku Kluks Klanı təhqir etmək üçün heç nə 

deməsin - bu təşkilat isə xüsusən Cənubluların siyasətində qalxan bir qüvvə idi (Ku 

Kluks Klan 1865-ci ildə ABŞ-da ağların yaratdığı gizli irqçi təşkilat olmaqla, zənci 

hərəkatına və proqressiv təşkilatlara qarşı qəddarcasına mübarizə aparırdı – 

tərcüməçi). Lakin Senator Andervud özünün inandığı Cefferson demokratiyasının 

bütün prinsiplərinə əks kimi bir klanın mövcud olmasına əmin olduğundan, bunu 

tam dəqiq ifadələrdə təkzib etdi, təkid etdi ki, bu, elə birinci dərəcəli məsələdir ki, 

partiya onun üstündə möhkəm dayanmalıdır və cəsarətlə mübarizə aparmalıdır, 

lakin anti-klan münasibətini partiya platformasına daxil etməkdə uğur qazanmadı. 

Luiziana nümayəndə heyəti və digər Cənublular ictimai qaydada ondan üz 

döndərdilər və həmin andan onun Prezidentlik şansı sıfıra bərabər oldu. O, hətta 

Frank Kentin yazdığı kimi, Senata da yenidən seçilə bilmədi. 

“Çünki onun siyasi kəlamlarının səmimiyyətindən və vicdanlılığından başqa 

heç bir səbəb yox idi... Alabamada ona müxalifət, onun məsləklərinin gücü və 

açıqlığına görə elə səviyyəyə qalxdı ki, oradan onun yenidən namizəd göstərilməsi, 

açıq şəkildə özünün aparmağa hazır olmadığı bir mübarizəsiz heç də mümkün 

deyildi... Senator Andervud Alabamada sağlam siyasi qaydaya müvafiq olaraq 

oyun oynasaydı, bunu etmədən belə nəsə demək kimi görünsəydi, bu vaxt öz 

həyatını tarazlaşdırmaq üçün Senatda onun qalmasına heç bir müxalifət 

olmayacaqdı”. 

Vətəndaş müharibəsindən əvvəlki narahat günlərdə seksiya təzyiqlərinin 

əksinə böyük igidlik – hətta Uebsterə, Bentona və Hyustona məxsus olandan yəqin 
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ki, böyük olan bir igidlik Tennessidən olan Senator Endryu Conson (1865-1869-

cu illərdə ABŞ Prezidenti olmuşdu-tərcüməçi) tərəfindən nümayiş etdirildi. Bu 

cəsarətli, həm də taktiki qaydada hərəkət etməyən döyüşçü, 1868-ci ildə Ağ Evdən 

alçaldıcı qaydada çıxarılmaqdan bədbəxt Edmund Rossun bir səsi ilə xilas 

olmuşdu. 1860-cı ildə Birlik dağılmağa başlayanda Benton və Hyuston Senat 

zalından artıq getmişdilər və yalnız Endryu Conson Cənublular arasında yeganə 

adam idi ki, Birliyin xeyrinə danışırdı. O, Tennessidəki evinə döndü ki, öz doğma 

ştatının Birlikdə qalması uğrunda mübarizə aparsın, onun səfər etdiyi qatarı 

Virciniyadakı Linçburqda saxladılar, qəzəblənmiş kütlə Senatoru vaqondan dartıb 

aşağı saldı, ona hücum etdilər, söyüş yağdırmağa başladılar, yalnız son dəqiqədə 

onu linç etməməyi qərara aldılar, kəndir isə artıq onun boynuna keçirilmişdi. Bu 

vaxt onlar razılaşdılar ki, Tennessinin qonşuluğunda onu dar ağacından asmaq 

daha yaxşı olacaqdır. Bütün Tennessidə Conson fitə basılırdı, qışqırıqlarla 

müşayiət olunurdu və portreti dar ağacından asılırdı. Konfederat liderləri əmin 

idilər ki, “onun hakimiyyəti getmişdir və bu vaxtdan etibarən ondan bir satqın 

üfunətindən başqa heç nə qalmayacaqdır”. Ölüm təhlükəsini yaddan çıxaran 

Endryu Conson ştata səfər edərək, əbəs yerə cəhd edirdi ki, ayrılma dalğasını 

dayandırsın və nəticədə yeganə Cənublu Senator oldu ki, öz ştatı ilə birgə qaydada 

Birlikdən ayrılmaqdan imtina etdi. O, səfərdən Vaşinqtona qayıdanda sevinən 

camaat tərəfindən Tsintsinnati vağzalında salamlandı, onlara iftixarla dedi ki, “mən 

Cənubun və Tennessi ştatının vətəndaşıyam. (Lakin) mən həm də Birləşmiş 

Ştatların vətəndaşıyam”. 

Con Kvinsi Adams yeganə Senator deyildi ki, prinsip məsələsinə görə 

mərdliklə öz yerindən istefa versin. Endryu Ceksonun (ABŞ-ın 7-ci Prezidenti, 

1829-1837-ci illərdə bu vəzifədə olmuşdu – tərcüməçi) şəxsi və siyasi populyarlığı 

artanda səlahiyyətsiz qaydada Birləşmiş Ştatlar Bankına qarşı onun hərəkətlərinə 

görə Ceksonu pisləyən qətnaməni “Senate Journal”-dan çıxarmaq üçün Senator 

Bentonun uzun müddət gözlənilən tədbirinə dəstək daha da artdı. Virciniyadan 

olan Senator Con Tayler “Journal”-ın təhrif edilməsinin qeyri-konstitusional və 

Senata layiq olmayan kimi bir iş olduğuna inandığından, əks müstəvidə 

dayanmışdı. Lakin Ceksonun dostlarının və Taylerin düşmənlərinin ağalıq etdiyi 

Virciniya Qanunvericiliyi həm də belə bir hissin təsiri altında idi ki, Prezidentə, öz 
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daimi ləkəsinə baxmayaraq, istirahətə getməyə icazə veriləcəkdir, öz Senatorları 

isə qətnaməni çıxarmaq barədə təlimatlandırılmışdı. 

Senatdan getməsi reallaşdıqda, daha fundamental məsələlərdə bu, 

Ceksonçulara daha böyük qüvvət verəcəkdi, onun siyasi karyerası, axı ona artıq 

Vitse-Prezidentliyə namizəd göstəriləcəyi vəd edilmişdi, müvəqqəti olaraq 

dayandırılacaqdı. Con Tayler mərdliklə öz vicdanına qulaq asdı və Qanunvericiliyə 

ünvanlanan bu unudulmaz sözləri yazdı: 

“Mən özümə icazə verə bilmərəm və icazə verməyəcəm ki, Virciniya 

xalqının orqanları tərəfindən akkreditə olunmuş vaxtdan sonra bir an da olsun 

Senatda qalım, əgər təlimat alsam ki, mənim xidmətim artıq qəbul edilən deyil... 

(Lakin) mən Senatın “Journal”-ına toxunmağa cəsarət etmirəm. Konstitusiya bunu 

qadağan edir. Partiyanın bütün təşviqatçıları arasında mən indiyə qədər həqiqi 

müqəddəs alətin tərəfində dayanmışdım. Bu günün adamı öz yerini sabahın 

adamına verir və sitayiş edilən bütlər sonralar dağılır. Mənim siyasi sitayişimin 

yeganə obyekti ölkənin Konstitusiyası olacaqdır. 

Mən ictimai həyata gətirdiyim prinsipləri istirahətə yollanana qədər 

daşıyacağam və bu yüksək yeri təslim etməklə, öz uşaqlarıma nümunə 

göstərəcəyəm, bununla onları öyrədəcəyəm ki, şərəfi qurban vermək hesabına əldə 

edilən və ya qorunub saxlanılan istənilən vəzifəni heç nə kimi qiymətləndirsinlər”. 

Senatda siyasi müdrikliyin ilk görkəmli nümayişlərindən biri, 1795-ci ildə 

seçilmiş koloritli və üsyankar Kentukkidən olan Senator Hamfri Marşallın, 

Böyük Britaniya ilə fövqəladə qaydada qeyri-populyar olan Cey müqaviləsini 

bəyənməkdə Prezidentin tərəfini saxladığına görə Senatdakı karyerasına son 

qoyması idi. Hətta Kentukki federalistləri də bu məsələdə Prezident Vaşinqtona 

müxalif olmağı zəruri saymışdılar, Marşall isə öz seçicilərinə kəskin formada 

demişdi: 

“Bu Müqaviləyə olan etirazları düşündükdə, mən dəfələrlə bərkdən 

qışqırmağa hazıram: Ey! Fraksiya adamları! Anarxiya dostları! Federal hökumətin 

düşmənləri və onu qəribə surətdə təhrif edənlər! Tələb etməkdə və təhrif etməkdə 
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necə də səs-küylüsünüz, ağıl və mühakimədə necə zəifsiniz, üzə çıxarın bütün 

arqumentlərinizi!” 

Öz səsini müdafiə etmək üçün ştata səfər edərkən Marşall ehtiyatlı tərpənirdi 

və ona daş atılırdı. Bir gecə yarısı kütlə onu açıq bir niyyətlə evindən dartıb 

çıxartdı ki, yaxındakı çayda batırsın. Suyun kənarında Birləşmiş Ştatlar Senatoru 

Marşall böyük təmkinlilik və yumorla qəzəblənmiş kütləyə dedi: 

“Mənim dostlarım, bunların hamısı normal bir iş deyildir. Suya batırılma 

qaydası köhnə zamanlarda baptist kilsəsi tərəfindən həyata keçirilirdi, baptizmi  

icra etməmişdən əvvəl namizəddən bəzi şeyləri etmək tələb olunurdu. İndi, 

qoyulmuş qaydalara və protseduralara müvafiq olaraq mən arzu edirəm ki, həmin 

ibadəti etməyə məni suya batırmaqdan əvvəl icazə verəsiniz”. 

Şəhər əhalisinin idarə olunmayan dəstəsi bir qədər əyləndi, həm də qorxdu, 

axı onlardan olduqca az hissəsi Cey Müqaviləsinin nə olduğunu bilirdi, 

baxmayaraq ki, onların hamısı inanmışdı ki, Marşall həmin müqaviləni 

dəstəkləməklə cinayət etmişdir – Senatoru kötük üstündə oturdub ona göstəriş 

verdilər ki, öz mövqeyini izah etsin. Eyni yumor qaydasında başlayan Senator öz 

işindən hərarətli şəkildə danışdı, bütün düşmənlərini, bura o, qarşısında qoyun kimi 

duranları da daxil edirdi, zəhərli qaydada söz zərbəsinə məruz qoydu: 

“Yazıq, cahil məxluqlar çayın sahilinə yığışmışdılar ki, öz şərəfli 

niyyətlərinə görə, müstəqil rəyimi bildirdiyimə görə məni suda batırsınlar. Bu 

vətənpərvər qrupun arasında sərxoş qəssab, qoca Con Birnes ən hörmətli 

adamlardan biri idi”. 

Birləşmiş Ştatların Kentukkidən olan təzə Senatoru “batırılmadı”, - lakin 

onun iti dili həm də Senatdan könüllü olmayan qaydada çıxmasının qarşısını da ala 

bilmədi. 

Əlbəttə, siyasi mərdlik aktları təkcə Birləşmiş Ştatlar Senatında baş  

vermirdi. Onlar bərabər qiymətdə və cəsarətdə Konqressmenlər, Prezidentlər, 

Qubernatorlar, hətta siyasi ambitsiyaları olan özəl vətəndaşlar tərəfindən icra 

edilirdi. Bir ya iki nümunə kifayətdir ki, bu keyfiyyətin heç də ya Senat, ya da 

Vaşinqton, Kolumbiya mahalı tərəfindən inhisara alınmadığını göstərsin. 
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Senata seçilməmişdən bir çox illər əvvəl Cənubi Karolinadan olan Con 

K.Kalhün Nümayəndələr Palatasının üzvü olanda özünün ən böyük igidliyini 

nümayiş etdirmişdi. 1816-cı ildə Konqress üzvlərinə işlədiyi günlər üçün (yalnız 

sessiyalardakı iş gününə görə - tərcüməçi) gündəlik ödənilən 6 dollar ildə 1.500 

dollara qaldırıldıqda, qəflətən milləti və bütün partiyaların üzvlərini təəccüblü 

qaydada məhkum etmə dalğası bürüdü. Ancaq az sayda üzvlər müqayisəli şəkildə 

yenidən seçilməyə başlamağa cəsarət etdilər. Kley öz karyerasının yalnız böyük 

intensivliyi hesabına məğlubiyyətdən güclə qaça bildi. Kalhünün ən sədaqətli 

tərəfdarları mübahisə edirdilər ki, gənc Konqressmen ictimai bəyanatı ilə vəd etdi 

ki, əgər seçicilər onu yalnız bağışlasalar və yenidən seçsələr, həmin qanunun ləğv 

edilməsinə səs verəcəkdir. Lakin Kalhün bir dəfə öz dostuna demişdi ki, “mən 

qərar verəndə heç bir adamın gücü çatmazdı ki, məni fikrimdən daşındırsın”, o, 

geriyə dönməyəcəkdir. Əlbəttə, o, güman edirdi ki, yəqin ki, 1500 dolların özü də 

çox azdır. 

Aldığı dəstək hesabına bəraət qazanmaqla Konqressə dönən (Cənubi 

Karolinadan olan kolleqalarının əksəriyyətinin yenidən seçilməkdə məğlubiyyətə 

uğramasına baxmayaraq) Kalhün Nümayəndələr Palatasının zalında praktiki olaraq 

tək qalmışdı, yeni və köhnə palata üzvləri qanunu ləğv etmək üçün bir yerə 

yığışırdılar. Lakin Kalhün yox: 

“Palata onun ən yaxşı mühakiməsinin diqtələrinə müvafiq olaraq məsələni 

həll etmək üçün sərbəst idi. Populyar olanı etmək üçün biz bütün səbəblərlə bağlı 

idikmi? Bu ölkənin xalqı həmin orqanın əlindən müzakirə səlahiyyətini almalı 

idimi? Qoy centlmenlər zamanın və yerin adını desinlər ki, orada xalq yığışacaq və 

bu məsələni müzakirə edəcəkdir. Oh, yox! Onlar nə yaza bilirlər, nə də şifahi söz 

təlimatlarına malik deyillər. Qanun populyar deyildir və onlar onu öz vicdanlarının 

və ağıllarının əleyhinə ləğv etməyə məhkumdurlar. Əgər bu həqiqətdirsə, necə bir 

siyasi səhvdir. Bir dəfə çoxluğun səsi ilə qəbul olunmuşdursa, onu necə düzəltmək 

olar?” 

Birləşmiş Ştatlar Prezidenti elə bir subyekt deyildir ki, Senator kimi siyasi 

mərdliyin sınağına bütöv qiymət versin. Onun seçiciləri seksional deyillər, onun 
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bir qrup və ya seksiya ilə populyarlıqda uduzmaları bir məsələdən yarandığı kimi, 

digərlərindən isə onun uduşları gəlirdi və onun qüvvəsi və nüfuzu normal qaydada, 

Senatorun özünə caiz bilmədiyi halda, böyük siyasi təhlükəsizliyi idarə edirdi. 

Lakin bir nümunə göstərir ki, hətta Prezident də seçicilərin və xüsusi maraqların 

təzyiqini hiss edir. 

Prezident Corc Vaşinqton Böyük Britaniya ilə bağlanan Cey Müqaviləsini 

müdafiə edirdi ki, bizim gənc milləti sağ qala bilməyəcəyi müharibədən xilas etsin, 

həm də bilirdi ki, bu vuruşmaya hazır olan xalq arasında fövqəladə şəkildə qeyri- 

populyar olacaqdır. Tom Peyn Prezidentə demişdi ki, o, “özəl dostluqda 

xəyanətkardır və ictimai həyatda ikiüzlüdür... dünya qərara gəlməkdə müəmmalı 

vəziyyətdə qalacaqdır ki, sən dönüksən ya yalançısan; sən ya yaxşı prinsipləri tərk 

etməlisən, yaxud heç vaxt onlara malik olmamalısan”. Acı bir hiddətlə Vaşinqton 

dedi: “Mən Prezident olmaqdansa, daha yaxşı olardı ki, qəbirdə olum”; və 

Ceffersona yazırdı ki: 

“Mən Amerikanın düşməni olmaqda və xarici ölkənin təsirinin subyekti kimi 

ittiham olunuram... və mənim administrasiyamın hər bir hərəkəti işgəncəyə məruz 

qalır. Belə şişirdilmiş və ədəbsiz şərait bəlkə də heç Nerona (b.e. 54-68-ci illərində 

Roma imperatoru olmuş, quduz və iyrənc hərəkətləri ilə məşhurlaşmış və özünü 

öldürməyə məcbur edilmişdi – tərcüməçi) da iyrənc qüsura yol verəndə və ya hətta 

adi cib oğrusuna da tətbiq olunmazdı”. 

Lakin o, möhkəm dayanmışdı. 

Bu qiymətləndirilir, Senat barədəki bu kitabda bir seçilmiş nümunə ilə bütün 

Qubernatorlar arasında bir nəfər var idi ki, o, siyasi mərdlik göstərərək, elə adamı 

seçmişdi ki, Qubernatorun özü kimi onun mərd əməlləri, onun Senata çatmaq 

barədəki ambitsiyasının həyata keçməsinin qarşısını almışdı. And altında verilən 

yazılı məlumatların və məhkəmə sənədlərinin nəhəng topasını nəzərdən 

keçirdikdən sonra İllinoysun Qubernatoru Con Piter Altceld bunlar vasitəsilə 

inandırıldı ki, səhv mühakiməyə və kifayət qaydada olmayan sübutlara görə 1886- 

cı ildə Çikaqonun məşhur Haymarket meydanında bomba partlaması nəticəsində 

qətl ittihamına görə üç müttəhim cəzaya məhkum edilmişdi, ancaq hələ hökmə 
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görə onlar dar ağacından asılmamışdılar. Demokratik liderlər onu xəbərdar 

etmişdilər ki, əgər o, hələ də Senata tərəf baxırsa (yəni Senata seçilmək istəyirsə - 

tərcüməçi), bu hökmə məhkum olanları unutmalıdır. Bu vaxt Altceld cavab 

vermişdi ki, “heç kəsin ambitsiyası ona ədalətin sadə aktının icra edilməsi yolunda 

dayanmaq hüququ vermir”; və ştatın Demokratik sədri ondan soruşulduqda cavab 

verdi ki, əgər onun (Qubernatorun – tərcüməçi) on səkkiz minlik sözdən ibarət 

bağışlamaq barədəki sənədi “yaxşı siyasətdirsə”, o, şimşək kimi çaxdı ki, “bu 

düzgündür”. 

Bu hərəkətinə görə Qubernatorun portreti yandırıldı, paradlar və Akt günü 

kimi adəti mərasimlərdən xaric edildi, mətbuatda ona hər gün “anarxist”, 

“sosialist”, “qatilin apologeti” və “qanunsuzluğa təhrik edən” epitetləri ilə hücum 

edilirdi. 1896-cı ildə yenidən seçilməkdə məğlub olub, hətta öz varisinin 

inauqurasiyasında adəti əlvida müraciəti etmək hüququndan da imtina etdi (İllinoys 

belə anarxistə kifayət dərəcədə malik olmuşdur). Con Piter Altceld özəl həyata 

qayıtdı və altı il sonra sakitcə öldü. O, Vaxel Lindseyin məşhur “Unudulmaz 

qartal” adlı şeirində bu titula layiq görüldü: 

Sakit uyu,... unudulmuş qartal... 

altında daşın 

Səninlə orda öz yoluna malikdir zaman 

və həm də öz yolu var .... 

Ey igid ürəkli, müdrik insan yat 

yanan alovun üstündə - 

Bəşəriyyətdə yaşamaq çox uzaqdır 

adda yaşamaqdan 

Bəşəriyyətdə yaşamaq çox, çox uzaqdır... 

adda yaşamaqdan. 

Çarlz Evans Hyuz 1920-ci ildə nə Konqressmen, nə də  Qubernator  deyildi 

– lakin o, ölkədə ən görkəmli vəkil, keçmiş Qubernator, Ali Məhkəmənin hakimi 

və Prezidentliyə namizəd olmuşdu və gələcək ictimai vəzifəni fəal surətdə 

gözləməkdə idi. (O, qısa müddətdə Dövlət katibi və Baş hakim olmuşdu). Lakin 
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beş sosialist – qanuni tanınmış partiya tərəfindən vaxtında seçilən üzvlər - əsasən 

öz qeyri-populyar baxışlarına görə Nyu-York ştatının Assambleyasındakı 

tutduqları yerlərdən imtina etmişdilər, Hyuz öz təmsilçilərini seçmək üçün olan 

ictimai hüquqa göstərilən zorakılıq hərəkətinə etiraz etdiyinə görə öz mövqeyini və 

populyarlığını riskə qoydu. Nyu-York Vəkillər Assosiasiyasında klassik vuruşdan 

sonra xüsusi Assosiasiya komitəsini ələ keçirməyə müvəffəq olmuşdu, bir sədr 

kimi baxışlarından şəxsən zəhləsi getdiyi sosialistləri Qanunvericilik qarşısında 

müdafiə etmişdi. 

Hyuz şəxsən orada görünmək hüququndan imtina etməklə qısa mətnli 

məktublarında israr edirdi ki, “əgər çoxluq azlığın hamısını və ya bir hissəsini 

siyasi baxışlarının onlar üçün zərərli olduğu kimi göründüyünə görə xaric etsələr, 

onda azad hökumət öz sonluğundadır”. Onun arqumentləri Nyu-York 

Qanunvericiliyinə açıq şəkildə çox az təsir göstərdi, axırıncı seçilmiş sosialistləri 

qovdu və onların partiyasını qanundan kənar elan etdi. Lakin çoxları inanırdı ki, 

Çarlz Evans Hyuzun fərqli səslənən səsi tək qalmağa yaxın olsa da, o, heç vaxt 

qorxmadı və Qubernator Al Smit tərəfindən Qanunvericiliyin məktəblərdə 

radikalizmə nəzarət etmək barədəki tədbirlərinə mərdliklə veto qoyması bu 

düşüncədə millətin qalxmasının həlledici faktorları oldu. 

Amerikan siyasi mərdliyinin bizim əhvalatlara yaxın olanlarını biz igidlik 

hərəkəti adlandırmaqla, millətimizin əsasının qoyulmasından əvvəllər də baş 

verdiyini tapa bilərik və onlar bütün sonra gələnlər üçün bir standart qoydular. 

1770-ci ilin 5 mart gecəsi, Bostonun Ştat küçəsində Britaniya qarovulçuları 

təhqiramiz və qaydanı pozan camaata hücumla atəş açanda, Massaçusetsdən olan 

Con Adams artıq kolonistlərin dərdlərinə Britaniyanın laqeyd qalmasına qarşı 

protestlərin lideri idi. Yalnız icmada tanınmış vəkil idi və sonrakı seçkidə Baş 

Məhkəməyə namizəd idi. Beləliklə, hətta o, bütün bostonluların “Boston qırğını” 

tək adlandırdıqları tükürpədici qəzəb hissinə qoşulmadı, özünü sakit saxlamaqla o, 

əlbəttə ki, daha çox fayda verəcəkdi. 

Taxt-tacın (söhbət Böyük Britaniya kral taxt-tacından gedir – tərcüməçi) bu 

hərbi düşmənindən xahiş edəndə ki, ittiham olunan əsgərlər üçün məsləhətçi kimi 
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xidmət göstərsin, heç bir tərəddüdə yol verilmədən təklifi qəbul etdi. O, öz 

tərcümeyi-halında sonralar qeyd edirdi ki, “mənim nə vaxtsa cəhd etdiyim ən 

taqətdən salan və yorucu bir iş olmaqla, çox çətinliklə qazanılmış populyarlığımı 

riskə qoyurdu və hələ də təşviş hiss etmədiyim bir xalq şübhələrinə və əvvəldən 

verdikləri qərarlara səbəb olacaqdı”. Həm də sonralar cəsarətli Prezident – və 

müstəqil Senator və Prezidentin atası olan – bir adam nəinki məsləhətçi qaldı, həm 

də öz müştərilərinin qətl ittihamından bəraət almasına nail oldu, məhkəmələr 

toplumuna nümayiş etdirdi ki, əldə olan heç bir sübut göstərmir ki, atəş açanlar 

bunu qəsdən və provakasiyasız etmişlər: 

“Bizim arzularımızın, bizim meyllərimizin və ya bizim ehtiraslarımızın 

diqtəsi ilə nəsə baş verirsə, onlar faktları və sübut şəraitini dəyişdirə bilməz. Qanun 

qeyri-dəqiq arzulara, təxəyyülə və adamların səbəbsiz əhval-ruhiyyəsinə 

əyilməməlidir... 

Jürinin centlmenləri – mən vəkillikdə dustaqlar üçünəm; və yalnız markiz 

Bekkarianın (Çezare Bekkaria (1738-1794-cü illər) - italyan maarifçisi, 

hüquqşünası, publisisti olmaqla, cəza və cinayətin mütənasib olması ideyasını irəli 

sürmüşdü – tərcüməçi) sözləri ilə bağışlanmağı xahiş edəcəyəm: “Əgər mən bir 

həyatı xilas etmək aləti olmağı bacarsam, onun xeyir-duası və göz yaşları, hətta 

bəşəriyyətin nifrəti müqabilində mənə kifayət dərəcədə bir təsəlli olacaqdır”. 

 

 

 

XI 

 
 

Mərdliyin mənası 

 

 
 

Bu,  mərdlik  və  siyasət  barədə  kitabdır.  Siyasət  situasiyaları bəzəyir, 

mərdlik  mövzunu  təmin  edir.  Mərdlik  universal  bir  ləyaqət  olmaqla,  bizim 
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hamımız tərəfindən dərk edilir – lakin mərdliyin bu portretləri siyasətin sirrlərini 

dağıda bilmir. 

Əvvəlki səhifələrdə sadəcə meydana çıxan əhvalatlara sahib olan 

adamlardan biri üçün motivasiyanın və nailiyyətin aydın qaydada kəsilmiş 

mənzərəsidir. Bu mürəkkəbliklərin, ziddiyyətlərin və şübhələrin hər biri bizi bəlaya 

salmaq üçün qalxdı. Buna baxmayaraq, onun həyatını biz təfsilatı ilə öyrənsək də, 

hər bir adam bir qədər müəllim kimi qalardı. Ancaq onun mərdliyinin effekti 

aydındır, hadisə cırıla bilməyən bir pərdə ilə kölgə altına salınır. Biz əminlik 

qaydasında bəyan edə bilərik ki, səbəblər nəyə görə - həm də nəsə bizdən yan 

qaçır. Biz düşünürük ki, cavabı biz öz əlimizdə saxlayırıq – həm də o hansısa yolla 

barmaqlarımızın arasından sürüşüb düşür. 

İstənilən psixiatr bizə deyəcəkdir ki, motivasiya daim çətinliklə 

qiymətləndirilir. Siyasətin qaranlıq dənizində onu izləmək xüsusilə çətindir. Kim 

öz ştatını və situasiyanı milli mənafeyə görə tərk edirsə - Deniel Uebster və Sem 

Hyuston kimi adamlar, onların yüksək vəzifə üçün olan ambitsiyaları gizlədilə 

bilməzdi – özlərini açıq şəkildə ittiham altında qoydular, onların ambitsiyaları isə 

yalnız Prezidentliyi əldə etməklə qane ola bilərdi. Kimlər ki, geniş prinsiplər 

uğrunda mübarizə aparmaq üçün öz partiyaları ilə əlaqələrini kəsirlər – Con Kvinsi 

Adams və Edmund Ross kimi adamlar – onlar ittihamla üzləşdilər, bayraq altında 

vəzifəni qəbul etmiş və həm də böhran anında başqa məqsəd üçün ondan 

uzaqlaşırlar. Lakin xüsusi hadisələrdə, əvvəlki fəsillərdə göstərildiyi kimi, mən 

məlumatı uzun müddət öyrəndikdən sonra inandırılmışam ki, milli mənafe təsvir 

olunan işləri görənlərin hərəkətlərini özəl və siyasi qazancdan daha çox təməl 

motivasiya ilə təmin edir. Bu o demək deyildir ki, onlardan çoxu özlərinin qəbul 

etdikləri çətin kursdan xeyir götürməyə can atmırdılar, baxmayaraq ki, bunda nadir 

hallarda uğur qazanırdılar. Siyasətçilər kimi – və bu, yəqin ki, bütün həmin 

siyasətçilərin şəraitləri üçün hökmən heç də narazı qalmaq deyildi – onlar belə 

etdikdə açıq şəkildə ona haqq qazandırırdılar. 

Əlbəttə, mərdlik hərəkətləri bu kitabda təsvir olunmaqla, əgər biz düşünsək 

ki, yüksək prinsiplərə özlərini həsr edənlərin hər biri bütünlüklə unudulmuşdur, bu 
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vaxt onlar sitayiş edilən qəhrəmanların ənənəvi şəhvətindən daha çox ilham 

verəcək və daha çox parlayacaqlar. Lakin belə də ola bilər ki, necə ki, Prezident 

Con Adams, yəqin ki, bizim nə vaxtsa malik olduğumuz marağı yoxa çıxan və 

müdrik ictimai xidmətçi kimi özünün “Birləşmiş Ştatlar Konstitusiyasının 

müdafiəsi” əsərini yazanda daha çox həqiqətə yaxın idi: “Bu faktiki olaraq həqiqət 

deyildir ki, nə vaxtsa mövcud olmuş hansısa bir adam ictimai işi özündən daha  

çox sevir”. 

Əgər bu doğrudursa, onda nə səbəbə görə əvvəlki səhifələrdə xatırlanan 

dövlət xadimləri məhz etdikləri kimi hərəkət etməli oldular? Bu ona görə deyildi 

ki, onlar “ictimai işi özlərindən artıq sevirdilər”. Əksinə, bu dəqiq olaraq belə idi 

ki, özlərini sevirdilər – çünki onların hər biri üçün özlərinə hörmət etməyi 

saxlamaq başqaları ilə birlikdə populyarlığı saxlamaqdan daha vacib idi – çünki 

onun vicdanlılığa və mərdliyə görə nüfuza nail olmaq və ya onu saxlamaq arzusu 

öz vəzifəsini qoruyub saxlamaq arzusundan daha möhkəm idi, - çünki onun 

vicdanı, onun əxlaq barədə şəxsi standartı, onun vicdanlılığı və ya mənəviyyatı, 

onu sən necə adlandırırsan adlandır, - ictimai bəyənilməməyin təzyiqlərindən daha 

güclü idi, - çünki onun inamı belə idi ki, onun kursu ən yaxşı olmaqla, bütünlüklə 

haqq qazanacaqdır, ictimai məzəmmətin qorxusundan daha üstündür. 

Baxmayaraq ki, ictimai xeyir onun bilavasitə qurban verməsindən 

faydalanır, bu yayğın və ümumi konsepsiya deyildir, özünü sevməyin 

təzyiqlərindən biri və ya onların kombinasiyasıdır ki, onu məhz hərəkət kursuna 

atır, bu isə əvvəlcə təsvir edildiyi kimi kəmərlərlə və nizələrlə nəticələnir. Bu o 

vaxt baş verir ki, siyasətçi nə ictimai xeyiri, nə də özünü sevir və ya o vaxt ki, onun 

özünü sevməsi məhdudlaşır və vəzifənin tələsi ilə qane olur, ictimai mənafeyə pis 

şəkildə xidmət olunur. Və bu o vaxt baş verir ki, o, özünü elə yüksək 

qiymətləndirir ki, özünə hörmət ondan igidlik və vicdan cığırı ilə irəliləməyi tələb 

edir, bu isə hamının xeyrinədir. Bu o vaxt baş verir ki, kursunun düzgünlüyünə 

özünün inamı onu Con K.Kalhünlə bir yerdə bunu deməyə qadir edir: 

“Mən heç vaxt bilməmişəm ki, Cənubi Karolina ölçü barədə düşünür. Mən 

heç vaxt ona məsləhət verməmişəm. Mən öz mühakiməmin ən yaxşısına və öz 
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vicdanıma müvafiq olaraq hərəkət edirəm. Əgər o bəyənirsə, bu yaxşıdır və 

faydalıdır. Əgər o bəyənmirsə və istəyir ki, mənim yerimi başqa kimsə tutsun, mən 

bu yeri boşaltmağa hazıram. Biz taraz adamlarıq”. 

Bu o demək deyildir ki, mərd siyasətçilər və mərdlik naminə danışdıqları 

prinsiplər daim düzgündür. Con Kvinsi Adams, necə deyərlər, belə qət etməli idi 

ki, Embarqo Yeni İngiltərəni viran qoyacaqdır, lakin həm də britaniyalıları 

qıcıqlandıracaqdır. Deniel Uebster öz tənqidçilərinə müvafiq olaraq quldarlıq 

qüvvələrini əbəs yerə sakitləşdirmək istəyirdi, Tomas Hart Benton tabe olmayan və 

lovğa eqosentrik idi. Sem Hyuston hiyləgər, tez dəyişən və arxa çevirməyə 

yaramayan bir adam idi. Bəzilərinin gözündə Edmund Ross Konstitusiyaya və 

Konqressə açıqca tabe olmayan adamı müdafiə etmək üçün səs vermişdi. Lutsius 

Lamar inflyasiyanın planlaşdırdığı şərləri anlamaqda uğursuzluğa uğramışdı, 

bunlar bəzi hallarda nəzarətsiz depressiyanın faciələrinə daha uyğun idi. Norris və 

Taft, necə ki, təsdiq edilir, Konstitusiya prinsiplərindən daha çox, kor-koranə 

izolyatsionizmdən irəli gələn motivlər əsasında hərəkət edirdilər. 

Bunların hamısı haqqında, həm də çox danışıldı. Bizim hər birimiz adamlar 

uğrunda aparılan mübarizə kurslarının ləyaqətlərini özümüz üçün müəyyən edə 

bilərik. 

Lakin həmin məsələni onların mərdliyinə vurğunluq qaydasında müəyyən 

etməyimiz vacibdirmi? Adamlar yalnız nəzakətli olmaq üçün eyhamla bəyan 

etdikləri prinsiplərə görə öz karyeralarını şərəfli qaydada risk altına atırlar. Gələcək 

nəsil də onları öz dəyərlərinə görə bu qaydada şərəfləndirəcəkdir. Əlbəttə, bir dəfə 

qardaşın qardaşla vuruşduğu ölkə olan Amerika Birləşmiş Ştatlarında biz adamın 

igidliyini atəş altında, onların vuruşduğu bayrağın altında imtahana çəkməklə 

mühakimə edə bilmərik. 

Öz düşüncələrinin düzgün olduğuna görə danışmaqla, karyeralarını riskə 

atan adamların hamısını heç də ittiham etmirəm. Əlbəttə, bu aydındır ki, Uebster, 

Benton və Hyuston 1850-ci il Kompromossində düzgün deyildilər, onların hər biri 

Birliyi qoruyub saxlamaq məqsədini güdməklə bir ümumi tədbir barədə bütünlüklə 

müxtəlif baxışları müdafiə edirdilər. Lutsius Lamar öz yerindən istefa verməkdən 
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imtina etdikdə, öz Qanunvericiliyinin təlimatlarını pozdu, bütünlüklə Con 

Taylerdən müxalif dəbdə öz mərdliyini nümayiş etdirdi, o, Senatda öz karyerasına 

son qoydu, çünki belə təlimatların əl-qolu bağladığına inanırdı. Digər tərəfdən, 

Tayler Adamsa nifrət edirdi; və Adamsa “qısqanc əhval-ruhiyyəyə, quldurluq 

ambitsiyasına və Deniel Uebsterin çürük ürəyinə malik olduğuna” görə nifrət 

edilirdi. Respublikaçılar Norris və Taft nə gözün yanındakı gözü, nə də 

Demokratlar olan Kalhünü və Bentonu görə bilmirdilər. 

Bu adamların hamısı bir tərəfdə deyildi. Onlar ümumiyyətlə nə bütünlükdə 

sağ, nə bütünlükdə konservativ, nə də bütünlükdə liberal deyildilər. Onlardan 

bəziləri uca səslə qışqıran azlığa qarşı müxalifətdə olan öz seçicilərinin dinməz 

çoxluğunun əsl hisslərini təmsil edirdilər. Onların bəziləri öz seçicilərinin uzağı 

görə bilməyən və dar xurafatına müxalif olaraq öz ştatlarının uzun siyahılı 

maraqlarını real olaraq irəli sürə bilmirdilər, lakin onlardan heç də bəziləri belə 

deyildi. Onlardan bəziləri təmiz və alicənab adamlar idilər, öz karyeraları boyu 

xeyirxah və nəcib olmuşdular, ən yaxşı Amerikan ənənələrində qəhrəman idilər. 

Norris pis qurtarsa da, tabe olmurdu; Adams qıcıqlandırılan bambılı idi; Uebster 

xeyriyyəçi biznesmen idi; Benton lovğa, kobud adam idi, - bizim real həyatımızın 

siyasi qəhrəmanları belə işlər görürdülər. 

Bəziləri mütləq prinsiplərə güzəştə getmədən özlərini həsr etməklə, mərdlik 

nümayiş etdirirdilər. Digərləri mərdliyi, kompromissi qəbul etmək, barışığı 

müdafiə etmək yolu ilə, münaqişələrin yerini əməkdaşlığa verməyə hazırlıqlarını 

nümayiş etdirirdilər. Əlbəttə, onların mərdliyi bərabər keyfiyyətə malik idi, 

baxmayaraq ki, müxtəlif kalibrdə idi. Çünki, amerikan hökumət sistemi, əgər hər 

bir adam istənilən problemə yaxınlaşmaqda məsuliyyət mövqeyində olsaydı, 

fəaliyyət göstərə bilməzdi, necə ki, bunu Con Kvinsi Adams etmişdi, necə ki, 

problem ali matematikada idi, ancaq həm də seksional ehtiyaclara və bəşər 

övladının qısa ömürlülüyünə görə bu fəaliyyət məhdudlaşırdı. 

Onların əksəriyyəti, müxtəlifliklərinin əksinə, ümumilikdə çox şeydə bir- 

birinə bənzəyirdi – nəfəsi kəsən natiqlik istedadları, parlaq alimliyi, adamın partiya 



207 
 

və seksiya mənafelərindən yuxarı duran genişliyi və hər şeydən əvvəl, özlərinə 

dərindən gələn inam, onların vicdanlılığı və öz işlərində düzgünlüyü. 

Mərdliyin mənası, siyasi motivasiya kimi, dəfələrlə düzgün anlaşılmamışdı. 

Bəziləri öz vuruşlarının həyəcanına sevinirdi, lakin onun nəticələrinin necə 

olacağını bilməkdə uğursuzluğa düçar olurdu. Bəziləri başqa adamlardı və başqa 

vaxtlarda onun ləyaqətlərinə valeh olmuşdu, lakin bunun cari potensialını dərk 

etməkdə uğursuzluğa uğramışdı. Yəqin ki, siyasi mərdliyin bu əhvalatlarının 

əhəmiyyətini aydınlaşdırmaq üçün yaxşı olardı deyək ki, bu kitab yoxdur. 

Belə bir niyyət yox idi ki, müstəqillik naminə müstəqilliyə, bütün 

kompromisslərə qarşı inadkarlığa və ya izafi məğrurluqla və tərsliklə birinin şəxsi 

əqidələrini dərk etməyə haqq qazandıraq. Belə bir məqsəd də yox idi ki, hər bir 

məsələnin düz və səhv tərəfə malik olduğu, əclaflar və səfehlər istisna olmaqla, 

bütün Senatorların düzgün tərəfi tapacaqları və onu müdafiə edəcəkləri barədəki 

fikir təklif edilsin. Əksinə, Baş nazir Melburnun (söhbət XIX əsrin ikinci rübündə 

(1834-1841-ci illərdə) Böyük Britaniyanın Baş naziri olmuş Uilyam Lamb – vikont 

Melburndan gedir – tərcüməçi) ifadə etdiyi hissləri bölüşürəm. O vaxtlar gənc 

tarixçi olan T. B. Makoleyin tənqidindən qıcıqlanan Melburn qeyd etmişdi ki, necə 

ki, Makoley hər şeyi bilən kimi görünür, mən də istərdim ki, heç olmazsa nəsə 

haqqında əmin ola bilim. Və doqquz il Konqressdə olmaq mənə Linkolnun 

(Abraham Linkoln 1861-1865-ci illərdə ABŞ Prezidenti olmaqla, yerli ekspertlərin 

rəyinə görə ölkə tarixində ən yaxşı Prezident olmuşdu – tərcüməçi) sözlərinin 

müdrikliyini öyrətdi: “Az şey vardır ki, bütünlüklə şərdir və ya bütünlüklə yaxşıdır. 

Demək olar ki, hər şey, xüsusən hökumətin siyasəti hər ikisinin bölünməz 

qarışığıdır, belə ki, onların ikisi arasında hansının üstün olduğu barədə ən yaxşı 

qərar verməyimiz ardıcıl olaraq tələb olunur”. 

Bu kitab partiyanın nizamlanmasını və partiya məsuliyyətini təklif etmək 

niyyətini güdmür, bunlar zəruri şeylərdir ki, heç vaxt bizim qərarlarımıza təsir 

göstərməyəcəkdir. Bunu da təklif etmək niyyətini güdmür ki, bir ştatın və ya 

regionun yerli maraqları istənilən vaxt müzakirə edilmək üçün legitim hüquqa 

malik deyildir. Əksinə, hər bir Senatorun loyallığı onun partiyası, ştatı və 
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seksiyası, ölkəsi və öz vicdanı arasında bölünür. Partiya məsələlərində onun 

loyallığına normal qaydada nəzarət olunur. Regional disputlarda regional 

məsuliyyətlilik, onun xəttinə bələdçilik edənə bənzəyir. Milli məsələlərdə, vicdan 

işlərində partiya və regional loyallığa çağırış baş verir, mərdliyin sınağı meydana 

çıxır. 

Birinə Prezident olmaq üçün, birinə partiyaya görə və ya millətə görə öz 

aşıb-daşan hissi naminə vuruşmaq üçün mərdlik göstərmək lazım gəlir. Lakin 

bunlar müqayisə edilməzdir, mənə elə görünür ki, Senatordan igidlik göstərmək 

tələb olunanda, onun gələcəyinə nəzarət edən seçicilərin sərt qüvvəsinə açıq 

şəkildə tabe olmamaq gəlir. Bu səbəbə görə mən təqdim olunan əsərə millətin daha 

məşhur “üsyançılarını” – Con Randolfu, Taddeus Stivensi, Robert La Folletteni və 

digər bütün qalanları daxil etmədim – onlar mərdlik, vicdanlılıq adamları idilər, 

lakin onlar bu mübarizələri belə inamla aparmışdılar ki, evlərinə geri dönəndə 

seçicilərin dəstəyinə sevinəcəklər. 

Ən nəhayət, bu kitab demokratik hökuməti və xalqı idarə etməni aşağılamaq 

niyyətini güdmür. Prinsip adamlarını haqsız olaraq seçici ehtirasları tərəfindən 

məhkum edilməsi nümunələri, seçki prosesində geniş iştiraka icazə verilməsinə 

qarşı cavabı olmayan arqumentlər də deyildir. İctimaiyyətdən gələn qəddar 

bədbəxtliklər qarşısında xeyirxahlığa nail olan adamların əhvalatları heç də axırıncı 

sübut deyildir ki, biz bütün vaxtlarda milli məsələlər üstündə seçicilərin hisslərinə 

məhəl qoymayaq. Çünki, necə ki, Uinston Çörçill demişdi: “Demokratiya idarə 

etmənin ən pis formasıdır – zamandan zamana sınaqdan keçirdiyi bütün formalar 

istisna olmaqla”. Biz öz demokratik proseslərimizi yaxşılaşdıra bilərik və biz 

vicdan adamlarına hörmətimizi artıra bilərik, onlar bunu labüd hesab etmişlər, 

zamandan zamana ictimai rəyin əleyhinə hərəkət etmişlər. Lakin biz qanunvericilik 

müstəqilliyini və məsuliyyətini qadağan etməklə və ya demokratiyanı azaltmaqla 

problemləri həll edə bilmərik. 

Çünki demokratiya daha populyar hökuməti və çoxluğun idarə etməsi 

mənasını verir, bu seçicilərin qüdrətli bloklarını tərifləmək və ya aldatmaq üçün 

olan siyasi texnikalar sistemindən olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
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Demokratiya heç bir Corc Norrisin qeyd etmədiyi – populyar idarə etmə dənizində 

fərdi vicdanın abidəsi olmamaqla – bu adı daşımağa layiq deyildir. Həqiqi 

demokratiya yaşayaraq, böyüyərək və ilhamlanaraq öz inamını xalqın üzərinə 

qoyur – bu inam ondan ibarətdir ki, xalq sadəcə onun baxışlarını bacarıqla və 

sədaqətlə təmsil edən adamların sadəcə seçicisi olmayacaqdır, lakin həmçinin elə 

adamların seçilməsi olacaqdır ki, onlar vicdanlı şəkildə mühakimə edəcəklər – belə 

bir inam ki, xalq prinsiplərə özünü həsr edənlərin qeyri-populyar kursa getmələrinə 

görə onları məhkum etməyəcəkdir, əksinə mərdliyi qiymətləndirəcək, şərəfə 

hörmət bəsləyəcək və bütünlükdə haqqı tanıyacaqdır. 

Bu əhvalatlar, belə demokratiyanın tarixçələridir. Həqiqətən də, burada bu 

millətin sərbəst nitqinin irsini dəstəkləmədiyinə və rəyin şərəfli münaqişələrinin 

tərbiyə etmədiyi fikir ayrılığına, qeyri-populyar baxışlara tolerantlığı 

bəyənməməyə malik olan heç bir əhvalat olmayacaqdır. Həyasız adamlar hər fəsilə 

xoşbəxt sonluq verə bilmədiyimizi göstərə bilərlər. Lakin mən əminəm ki, bu 

əhvalatlara igidlik göstərənlərdən hali olmaq xəbərdarlığı kimi baxılmayacaqdır. 

Çünki onlardan çoxunun, kimlər ki, ictimai rəylərin təzyiqinə davam gətirə bilirdi, 

davam edən siyasi uğuru və qalanların bütünlüklə bəraət alması, xalqın uzun 

müddətli mühakiməsində bizi öz inamımızı qoruyub saxlamağa qadir etdi. 

Və bunlar nə keçmiş igidliyin nümunələri, nə də təkcə Senatda bağlanıb 

qalan gələcək igidliklərə ehtiyac duyulması deyildir. Həm də bu, təkcə bizim 

torpaqdakı hər bir vəzifə sahibinin mərdliyinə və vicdanına aid problemlər də 

deyildir, onlar lap itaət edən və ya qüdrətli olsunlar, fərqi yoxdur, kiminsə 

qarşısında – seçicilərin, qanunvericiliyin, siyasi maşının və ya partiya təşkilatı 

qarşısında məsuliyyət daşımalı olacaqdır. Onlar bizim torpaqdakı hər bir seçiciyə 

və səs verməyənlərə də aiddir, hökumətə heç bir maraq göstərməyənlərə də, 

siyasətçiyə və onun sənətinə laqeyd yanaşanlara da aiddir. Onlar yuxarı yerlərdəki 

korrupsiya barədə nə vaxtsa şikayət edənlərə də, təmsilçinin onun arzularından 

möhkəm yapışmasını heç vaxt təkid etməyənlərə də aiddir. Çünki demokratiyada 

hər bir vətəndaş özünün siyasətə marağından asılı olmayaraq “vəzifə tutur”, bizdən 

hər bir kəs məsuliyyət daşımaq mövqeyindədir; və son təhlildə hökumətin növünü, 
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həmin məsuliyyəti necə icra etməyimizdən asılı edirik. Xalq ağadır və bir siyasi 

liderliyin o növünə malik oluruq ki, yaxşı ya pis olmasından asılı olmayaraq, onu 

özümüz tələb edirik və buna layiqik. 

Bu problemlər hətta təkcə siyasətçilərə aid deyildir, çünki mərdliyin eyni 

təməl seçimi və ya razılıq ardıcıl olaraq bizim hamımızla üz-üzə gəlir, biz 

seçicilərin, dostlarımızın, direktorlar şurasının və bizim birliyin acığından 

qorxuruqmu, güclü mübahisə tələb edən məsələdə rəy axınına qarşı dayana 

bilirikmi? Çünki adamların ölümü ilə bağlı olan igidliyin əhəmiyyətini 

kiçiltmədən, biz həmin adamların mərdlik hərəkətlərini - kitabda adları çəkilənlər 

kimi – unutmamalıyıq, onlar yaşamışlar. Həyat igidliyi çox hallarda son anın 

igidliyindən az dramatik bir tamaşa olur; lakin bu, zəfərin və faciənin gözəl 

qarışığından heç də az deyildir. Adam etməli olduğunu edir – şəxsən özünə aid 

olan nəticələrin acığına, maneələrin, təhlükələrin və təzyiqlərin acığına – və bu, 

bütün bəşər mənəviyyatının təməlidir. 

Mərd olmaq üçün bu əhvalatlar aydın edəcəkdir ki, nə heç bir müstəsna 

keyfiyyət, nə sehrli bir formula, nə xüsusi zaman, yer və şərait kombinasiyası tələb 

olunmur. Bu elə bir imkandır ki, tez ya gec bizim hamımızın qarşısına çıxır. 

Siyasət elə meydanı sadəcə bəzəyir ki, orada igidliyin xüsusi sınaqları baş verir. 

Həyatın bu səhnəsində bir nəfər mərdlik çağırışı ilə qarşılaşa bilər, bu vaxt öz 

vicdanına qulaq asırsa, nəsə qurban verilə bilər – öz dostlarını, öz taleyini, öz 

məmnunluğunu, hətta öz yaxın adamlarının hörmətini itirə bilər – hər bir adam özü 

gedəcəyi kurs barədə qərar verməlidir. Keçmişin mərdliyinin əhvalatları özündə 

belə bir inqrediyenti müəyyən edə bilər ki, – onlar öyrədə bilər, onlar ümid təklif 

edə bilər, onlar ilhamla təmin edə bilər, lakin onlar mərdliyin özünü heç də təchiz 

edə bilməz. Bunun üçün hər bir adam öz könlünə baxmalıdır. 
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Con F.Kennedinin tərcümeyi-halı 

Birləşmiş Ştatların 35-ci prezidenti 

Kennedi ailəsində böyümə 

Con F. Kennedi 29 may 1917-ci ildə anadan olmuşdur, ailədəki doqquz 

uşaqdan ikincisi idi. Onun valideynləri: Cozef Patrik Kennedi-Böyük və Roza 

Fitcerald Kennedi idi, babaları və nənələri 1848-ci ildəki böyük kartof aclığı vaxtı 

İrlandiyadan mühacirət etmiş amerikanların ikinci nəsli idi. Onun ata babası Patrik 

C. Kennedi qəlyanaltı yeməkxanasının sahibi və Bostonun siyasi rayonunda “boss” 

idi; onun ana babası Con F. Fitscerald (“Qəşəng Fits”) Bostonun meri və Birləşmiş 

Ştatların Konqressmeni olmuşdu. 

Con F.Kennedi hələ körpə olanda ailəsi və dostları onu “Cek” deyə 

çağırırdılar. Cek o qədər də sağlam uşaq deyildi; onun anası xəbər verirdi ki, o, bu 

xəstəliklərdən əziyyət çəkmişdi: göyöskürək, qızılca və toyuq çiçəyi. Mavi gözlü 

Cekin iki yaşı olanda, o, skarlatina ilə xəstələndi, bu yüksək dərəcədə 

sirayətləndirici və həyata təhlükə yaradan xəstəlik idi. Onun atası Cekin 

öləcəyindən qorxub, hər gün xəstəxanaya gəlirdi ki, oğlunun yanında olsun. Cek 

bir aya yaxın müddətdən sonra sağaldı, lakin onun uşaqlığını pis səhhəti 

xarakterizə edirdi – xəstəlik o qədər çox idi ki, onun ailəsi zarafat şəklində deyirdi 

ki, ağcaqanad onu dişləsə böyük risq edə bilər; Cekin azacıq qanı demək olar ki, 

hökmən ağcaqanadı öldürərdi. 

Cekin üç yaşı olanda Kennedilər Bruklindəki köhnə evlərindən bir neçə 

məhlə aralıda olan Bostonun kənarındakı yeni evə köçdülər. Bu on iki otaqlı, qüllə 

pəncərələri və iri balkonu olan ev idi. Cekin atası bütöv enerji və ambitsiya ilə, çox 

ciddi-cəhdlə işləyirdi ki, uğur qazanan biznesmen olsun. Harvard Kollecinin 

tələbəsi olanda o, İrland Katoliki kimi çətin dövrlər keçirmişdi, özlüyündə and 

içmişdi ki, otuz beş yaşında o, milyon dollar pul qazanacaqdır. Bunu bacarmaq 

üçün o, otuz beş yaşında bank prezidenti oldu, sonralar Hollivud filmlərini istehsal 

etdi və birjaya iri investisiya qoydu. Prezident Franklin D. Ruzveltin 

administrasiyası ərzində bu özünü düzəldən milyoner Təhlükəsizliklər və Mübadilə 
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Komissiyasının sədri və Birləşmiş Ştatların Böyük Britaniyadakı səfiri kimi xidmət 

göstərdi. 

Hər məktəb ilinin sonunda Kennedilərin uşaqları Kod buxtasındakı Hiannis 

Portdakı yay evlərinə yığışırdılar, burada onlar dənizdə üzür, yelkənli qayıq sürür 

və futbol oynayırdılar. Kennedilərin uşaqları atasının həvəsləndirdiyi kimi bir- 

birilə gərgin surətdə rəqabət aparırdılar. Cozef-Böyük oğlanlarından xüsusən çox 

şey gözləyirdi, o, istəyirdi ki, onlar təkcə atletika məsələlərində deyil, nədən 

yapışsalar, onda zəfər çalsınlar. Bəzən ancaq bu ailə yarışda çox uzağa gedib 

çıxırdı – bir dəfə Co (Cozef-Kiçik-tərcüməçi) Ceki velosiped yarışına çağıranda, 

onların başları  toqquşdular və axırıncı yarış iştirakçısına bu, iyirmi yeddi tikiş 

qoyulması ilə başa gəldi. 

İki böyük oğlan cazibədar, xoş xasiyyətli və fərasətli idi və mister Kennedi 

onların hər ikisinə böyük ümid bəsləyirdi. Hələ cavan oğlan olanda Co hər bir kəsə 

elan etmişdi ki, bir gün o, ilk katolik prezident olacaqdır (həmin vaxtlarda 

Amerikada katoliklərə münasibət çox pis olduğundan, onların siyasi səhnədə 

irəliləməsi qeyri-mümkün hesab edilirdi – tərcüməçi). Həmin vaxt heç kəs buna 

şübhə etmirdi. Digər tərəfdən, Cek daha az ambitsiyalı kimi görünürdü. O, daha 

çox Çoatda, Konnektikut internat məktəbində populyar idi, şagird qruplarında fəal 

olmaqla, tennis, basketbol, futbol, qolf oynayırdı və mütaliə ilə məşğul olurdu. 

(Onun dostu Len Billinqs deyirdi ki, bu necə də qeyri-adi hal idi ki, şagird kimi 

Cek “New York Times”-a abunə yazılmışdı). Cekin baş müəllimi, hətta onun 

“bacarıqlı, fərdi ağıla” malik olduğunu qeyd edirdi. Hər şeyin acığına Cek ancaq 

nadir hallarda bacardığı qədər belə inadkarlıqla oxuyurdu (onun sevdiyi fənnlər – 

tarix və ingilis dili, əlbəttə ki, istisna olmaqla). Bu bir fakt idi ki, o, özünü yüksək 

təhsil dərəcəsinə görə deyil, şux geyimi, istedadına görə fərqləndirməyə çalışırdı. 

Onun atası məktubunda yazırdı, “mən istəmirəm ki, belə təəssürat yaradım ki, mən 

yersiz irad tutanam, allah da bilir ki, hər bir valideyn kimi düşünürəm ki, bu çox 

pisdir, və mən həmçinin hiss edirəm ki, sən bilirsən ki, əgər mən real olaraq hiss 

etməsəm ki, sən yaxşı olanlara maliksən, mən sənin uğursuzluğuna münasibətdə 

daha rəhmdil olardım. Xalqı ələ keçirməyin uzun təcrübəsindən sonra mən dəqiq 
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bilirəm ki, sən yaxşı olanlara maliksən və sən uzun yolu gedə bilərsən... Bünövrəni 

qoymaq çox çətindirsə, sən çox gənc olanda buna laqeydlik göstərdin və buna görə 

mən sənə bacardığın ən yaxşı şeyləri etməyi məsləhət görürdüm. Mən o qədər çox 

şey gözləmirəm və sən həqiqi dahi ola bilməyəcəksənsə, mən peşiman 

olmayacağam, lakin mən düşünürəm ki, sən yaxşı mühakiməsi və təfəkkürü olan 

həqiqi ləyaqətli vətəndaş ola bilərsən”. 

1936-cı ildə Cek Harvardda öz ilk ilinə başladı, orada qardaşı Co artıq tələbə 

idi. Co kimi Cek də futbol oynayırdı. Qardaşının atletizmi onda yox idi, lakin 

qətiyyətliliyin və inadkarlığın güclü resurslarına malik idi. Bədbəxtlikdən bir gün 

oynayanda onun belindəki disk sındı – bu xətər qalan bütün həyatı boyu onu cana 

yığdı. 

Sonralar, 1937-ci ildə mister Kennedi Birləşmiş Ştatların İngiltərədəki səfiri 

təyin olundu və Harvardda qalan Co və Cekdən başqa ailəsinin bütün üzvləri ilə 

birlikdə ora köçdü. Atasının işinə görə Cek Avropa siyasəti və dünya işləri ilə daha 

çox maraqlanmağa başladı. Yayda İngiltərəyə və Avropanın digər ölkələrinə səfər 

edəndən sonra Cek Harvardda tarix və idarəetmə barədəki bilikləri daha böyük 

həvəslə öyrənməyə və cari hadisələri izləməyə can atırdı. 

Co və Cek İngiltərədəki atalarından dəfələrlə məktublar alırdı, bu 

məktublarda atası onlara münaqişələri və gərginlikləri qiymətləndirməklə yanaşı, 

ən son yeniliklər barədə məlumat verirdi, hər kəs qorxurdu ki, tezliklə bütöv 

ölçüdəki müharibə partlayışı baş verəcəkdir. 1939-cu ildə almanlar Polşaya 

müdaxilə edəndə Cek qərara aldı ki, öz böyüklərinə tezis yazıb göndərsin ki, niyə 

Böyük Britaniya Almaniya ilə müharibəyə hazır olmamışdır. Tezis “Niyə İngiltərə 

yatır” adı altında nəşr edildi. Kitab bestsellərə (daha yaxşı satılana – tərcüməçi) 

çevrildi. 

1948-ci ilin iyununda Cek Harvardda təhsilini başa vurdu. Atası ona 

Londondan kabel teleqramı göndərdi: Sənin haqqında mən həmişə iki şeyi 

bilmişəm, biri odur ki, sən fərasətlisən, ikincisi odur ki, atanın sevdiyi modabaz 

oğlansan. 
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İkinci Dünya müharibəsi və siyasətdəki gələcək 

Co və Cekin hər ikisi donanmada xidmətə girdilər: Co Avropaya göndərilən 

təyyarəçi idi, Cek isə patrul torpedo qayığının (PT-109) komandiri kimi Sakit 

okeana yollandı. Leytenant Con F.Kennedi on iki nəfərdən ibarət  komandaya 

malik idi, onların vəzifəsi yapon gəmilərinin öz əsgərlərinə ərzaq və sursat 

gətirməsinin qarşısını almaq idi. 1943-cü ilin 2 avqustunun qaranlıq gecəsində 

leytenant Kennedinin komandası sularda patrulluq edirdi, gördükləri ilk düşmən 

gəmisini batırmağa hazır idi. Qəflətən, olduqca qəfildən – yapon eskadra 

minadaşıyıcısı meydana çıxdı. 

Gəmi bütün sürəti ilə üzürdü... düz onların üstünə gəlirdi. Leytenant Kennedi 

sükanı tutub çalışdı ki, onun yolundan kənara çıxsın. Çox iri yapon hərb gəmisi 

ancaq PT-109-u taran edib, onu iki yerə parçaladı və Kennedinin adamlarından 

ikisini öldürdü. Digərləri alova bürünmüş öz qayıqlarından suya tullandılar. 

Leytenant Kennedi döyüş zonasındakı zərbədən yenidən zəif çiynini yaraladı. 

Komanda üzvlərindən biri olan Patrik Makmahon üzünün və əllərinin dəhşətli 

yanmasından əziyyət çəkirdi və yaşamaqdan imtina etməyə hazır idi. Qaranlıqda 

leytenant Kennedi əmr verdi ki, onu tapsınlar və digər sağ qalanlarla birlikdə dartıb 

gətirsinlər, o, qayığın üzən qalıqlarından asılı qalmışdı. 

Günəş boylananda leytenant Kennedi öz adamlarını bir neçə mil aralıda olan 

kiçik adaya tərəf apardı. Özünün yaralı olmasına baxmayaraq, leytenant Kennedi 

Patrik Makmahonu dartıb sahilə çıxara bildi, Makmahonun xilas köynəyinin bağı 

onun dişləri arasında sıxılmışdı. Altı gün sonra iki yerli ada sakini onları tapdı, 

onlar Cekin kokos qozunun qabığının bir hissəsində nəqş etdiyi xəbəri almışdılar: 

On bir sağdır, yerli sakin mövqeyi və Nauro adasının riflərini bilir. Kennedi. 

Sonrakı günü PT-109-un komandası xilas edildi. Cek vətənə dönəndə öz liderliyinə 

və igidliyinə görə Donanma və Dəniz Korpusu medalı ilə mükafatlandırıldı. 

Müharibə nəhayət başa çatanda sənəti seçmək vaxtı gəlib çatdı. O, müəllim və ya 

yazıçı olmaq istəyirdi, lakin onun qardaşının faciəli ölümü (Conun təyyarəsi İngilis 

Kanalı (La-Manş boğazı – tərcüməçi) üzərində gizli, yüksək təhlükəli missiyanı 

yerinə yetirərkən partlamışdı) Ceki məcbur etdi ki, öz planlarını dəyişsin. Atası 
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gələcəyi barədə onunla ciddi söhbətlər aparırdı, bütövlükdə Ceki onun ailəsinin 

iftixarı olmağa inandırdı və Cek Massaçusetsin on birinci Konqress mahalında yer 

tutmaq üçün mübarizəyə başladı – eyni mahalı bir dəfə onun babası, Qəşəng Fits 

təmsil etmişdi, ondan sonra indi o, öz namizədliyini irəli sürürdü. Cek 1946-cı ildə 

bu yeri əldə etməklə, qalib gəldi. 

İllər keçdikcə Demokrat Con F. Kennedi üç müddət (altı il) Nümayəndələr 

Palatasında xidmət etdi. 1952-ci ildə o, Henri Kabot Loc-Kiçiyə müxalif olmaqla 

Birləşmiş Ştatlar Senatındakı yer uğrunda mübarizə apardı. Respublikaçıların 

Prezidentliyə namizədi Duayt D. Eyzenhauer 1952-ci il seçkisində Massaçusetsdə 

209.000 min artıq səs topladı. Buna baxmayaraq, Kennedi Locu 70.000 min artıq 

səslə məğlub etdi. Özünün seçilməsindən qısa müddət sonra otuz altı yaşlı Senator 

“Washington Times-Herald” qəzetinin reportyoru və fotoqrafı, iyirmi dörd yaşlı 

Jaklin Buvyeyə evləndi. 

Senatda Kennedi Əmək Təşkilatçıları Komitəsinin üzvü kimi özünə ad 

qazandı, bu komitə həmkarlar ittifaqlarını təhqiq edirdi. Komitənin müşaviri, 

qardaşı Robertlə birlikdə o, əməkçi liderlərin əleyhinə, bura yük maşınları 

sürücülərinin həmkarlar ittifaqından Cimmi Hoffa da daxil idi, dramatik 

arqumentlər irəli sürdü. O, həmçinin özünü 1956-cı ildəki Çikaqo milli 

qurultayında da fərqləndirdi, burada o, Edlay Stivensonun namizəd göstərilməsi 

üçün çıxış etdi. 

Senator Kennediyə onun beli yenidən sərt narahatlıq göstərirdi və onu iki 

cərrahiyyə əməliyyatına getməyə məcbur etdi. Sağalan vaxt Birləşmiş Ştatların 

səkkiz Senatoru barədə kitab yazdı, onlar millətin tarixinin həlledici dövrlərində öz 

seçicilərinin istəklərinin əksinə prinsipial mövqe tutmuşdular və bəzi səbəblərə 

görə milli maraq naminə öz karyeraları ilə xudahafizləşmişdilər. “Mərdlik 

profilləri” kitabı 1956-cı ildə nəşr olunmuşdu, bu kitab bestsellərə çevrildi və 

1957-ci ildə tərcümeyi-hal bölməsi üzrə Pulitser mükafatına layiq görüldü. Elə 

həmin il Kennedinin ilk uşağı, Kerolayn anadan oldu. 

Con F. Kennedinin populyarlığı böyüməkdə davam edirdi, o, Vitse- 

Prezidentliyə namizəd göstərilməyə yaxın idi. Namizədliyi itirdikdə, Kennedi 
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qərara aldı ki, sonrakı seçkidə Prezidentlik uğrunda mübarizəyə başlasın. O, uzun 

saatlar ərzində işləyirdi və uikend vaxtı (həftənin sonunun istirahət günlərində - 

tərcüməçi) bütün Birləşmiş Ştatları dolaşırdı. 13 iyul 1960-cı ildə Demokratik 

partiya onu Prezidentliyə namizəd irəli sürdü. Kennedi Texasdan olan Senator 

Lindon B. Consondan xahiş etdi ki, onunla birlikdə Vitse-Prezidentlik uğrunda 

mübarizəyə başlasın. 8 noyabr 1960-cı ildəki ümumi seçkidə Riçard M.Niksona 

çox yaxın gedən bir yarışda qalib gəldi. Qırx üç yaşında o, Prezident seçilən ən 

gənc adam və ilk katolik idi. Öz inauqurasiyasından əvvəl onun ikinci uşağı, Con- 

Kiçik anadan oldu. 

 
Con F. Kennedi – Birləşmiş Ştatların 35-ci Prezidentidir 

Con F.Kennedi 20 yanvar 1961-ci ildə 35-ci prezident kimi and içdi. Öz 

inauqurasiya çıxışında o, bütün Amerikanların fəal vətəndaşlar olması lüzumu 

barədə danışdı. “Soruşma ki, sənin ölkən sənin üçün nə etmişdir, soruş ki, sən özün 

ölkən üçün nə edə bilərsən” – o, dedi. O, həmçinin bütün dünya millətlərindən 

xahiş etdi ki, özünün adlandırdığı “insanın ümumi düşmənləri: tiraniya, yoxsulluq, 

xəstəlik və müharibənin özünə” qarşı birlikdə mübarizə aparmağa qoşulsunlar. 

Prezident Kennedi uzun saatlar boyu işləyirdi, saat yeddidə qalxır və gecə 

yarısına yaxın, bəzən hətta daha gec istirahətə yollanırdı. O, səhər yeməyi vaxtı altı 

qəzeti oxuyurdu, bütün gün ərzində mühüm adamlarla görüşürdü və öz 

müşavirlərinin məlumatlarını öyrənirdi. Ağ Ev Prezidentin diqqətinin mərkəzi 

olmasına baxmayaraq, əyləncə yerinə bənzəyirdi; Kerolayn və Con-Kiçik altmış 

ildən çox bir müddət ərzində Ağ Evdə yaşayan ən gənc “ilk uşaqlar” idilər. 

Əlbəttə, burada məktəbəqədər tərbiyə də, üzmək üçün hovuz da, və həm də Ağ 

Evin çəmənliyində üç ev var idi – prezident Kennedi ölkədə ən məşğul adam 

olmasına baxmayaraq, gülməyə və öz uşaqları ilə oynamağa vaxt tapırdı. 

Ağ Evin bərpasında missis Kennedinin tarixi rolu vardır. Onun incəsənəti 

dəstəkləməsi, səfir kimi səfərləri, arvad və ana kimi ictimai rolu tezliklə 

Amerikanların və bütün dünyadakı vətəndaşların ürəyini əsir etdi. Ağ Evin bərpası 

başa çatanda o, CBS televiziyasının teleturunda, 1962-ci ilin fevralında əlli 



217 
 

milyondan artıq Amerikalının qonağı oldu. Bu tur elə yaxşı qəbul edilmişdi ki, 

Televiziya Sənəti və Elmi Akademiyası missis Kennediyə nailiyyətinə görə 

Qubernator mükafatı verdi. 

Prezidentin özü də televiziyadan yaxşı istifadə edirdi. Faktiki olaraq o, ilk 

Prezident idi ki, televiziya vasitəsilə birbaşa Amerikan xalqına müraciət etmişdi. 

Heç bir digər Prezident canlı televiziya mətbuat konfransları keçirməmişdi; 1963- 

cü ilin noyabrınadək Prezident Kennedi belə altmış dörd çıxış etmişdi. Öz 

inauqurasiyasına bir həftədən az qalanda onun ilk çıxışına təqribən altmış beş 

milyon adam tamaşa etmişdi. 

Vəzifədə olan dövr ərzində Prezident çox məsələlərə görə narahat olurdu, 

bunlardan biri Cənubdakı seqreqasiya (zəncilərin və digər rəngli xalqların ABŞ-da 

ağlardan ayrılması barədə irqçi siyasət, onların bir evdə, hətta şəhərin ayrı-ayrı 

hissələrində ağlarla birlikdə yaşaması, ağların olduğu teatra, restorana getməsi 

qadağan olunurdu – tərcüməçi) və Birləşmiş Ştatlarla Sovet İttifaqı arasında nüvə 

müharibəsinin mümkünlüyü idi. Onun birinci hərəkətlərindən biri Sülh 

Korpusunun yaradılması barədə icra göstərişini imzalaması oldu. O, həmçinin 

inadkarlıqla Birləşmiş Ştatların kosmosa uçuşda aparıcı rol oynamasını görmək 

istəyirdi. 5 may 1961-ci ildə, Prezident inauqurasiyasından dörd ay sonra Alan 

Şepard kosmosa çıxan ilk Amerikalı oldu. 20 fevral 1962-ci ildə Con Qlenn ilk 

amerikalı idi ki, Yer orbitinə çıxmışdı. Bir il sonra Rays universitetindəki çıxışında 

Prezident Kennedi dedi: “Heç bir millət başqa bir millətin liderliyini gözləmirsə, 

kosmos uğrundakı bir yarışın arxasında dayanmağı gözləməməlidir... Biz bu 

onillikdə Aya getməyi və digər işləri görməyi seçmişik, ona görə yox ki, onlar 

asandır, ancaq ona görə ki, onlar çətindir”. Kennedi Konqressdən xahiş etdi ki, 

xərcləri iyirmi iki milyard dollardan artıq olan böyük Ay layihəsini bəyənsin. 

1961-ci ildə Con F. Kennedi Prezident olanda çox sayda qara Amerikalı, 

xüsusən Cənubda yaşayanlar açıq seqreqasiya ilə üzləşməkdə davam edirdilər. 

Qara Amerikalılar yeni prezidentdən çox şey gözləyirdilər, seçkidə ona dəstək 

vermişdilər, bir sıra mühüm ştatlarda onun qələbəsini təmin etmişdilər. Lakin 

seçkidəki kiçik üstünlüklə qələbəyə Konqressdə işləyən kiçik ehtiyata və onun əsas 
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Cənub Senatorlarının dəstəyini könülsüz itirməsinə görə Kennedi əvvəldən 

vətəndaş hüquqları qanunçuluğunu axtarmaqda tərəddüd edirdi. Əvəzində o, 

qaraları yüksək səviyyəli vəzifələrə təyin etmək barədə icra hakimiyyətinə, 

Vətəndaş Hüquqları Komissiyasına arxalanırdı və məktəb seqreqasiyasının ləğv 

edilməsinin xeyrinə danışırdı. Ancaq mümkün olan mühüm şəraitlərdə 

administrasiya daha çox şeyi eləməyə məcbur oldu. 

Vətəndaş hüquqları nümayişləri bütün Cənubda artdıqca, nümayişlər 

əleyhinə zorakılıq milli biabırçılığın mənbəyinə çevrildi.  Kennedi arminstrasiyası 

Baş prokuror Robert F. Kennedinin başçılıq etdiyi federal hökumətin 

qüvvələrindən ştatları seqreqasiyanı qadağan edən qanun qaydasını qəbul etməyə 

məcbur etmək üçün istifadə etdi. 

1961-ci ildə Baş Prokuror dörd yüz federal məhkəmə icraçısını göndərdi ki, 

Azadlıq Süvarilərini himayə etsin, onlar vətəndaş hüquqları fəallarının birləşmiş 

qrupu idi, ştat daxili nəqliyyatda seqreqasiyanı pozmağa görə həbs edilmiş və 

döyülmüşdülər. 

1962-ci ildə Prezident Kennedi Ceyms Mereditsin Missisipi Universitetinə 

təhlükəsiz buraxılmasına əmin olmaq qaydasında Milli Qvardiyanı federal 

hökumətin tabeliyinə keçirdi. 1963-cü ildə o, həmçinin Alabama Milli 

Qvardiyasını da federal hökumətə tabe etdi ki, iki qara tələbənin Alabama 

Universitetinə buraxılmasını təmin etsin, onların Universitetə buraxılmasını 

Qubernator Corc Uolless pozmuşdu. 

11 iyun 1963-cü ildəki milli televiziya ilə müraciətində prezident Kennedi 

vətəndaş hüquqlarını ölkənin üzləşdiyi mənəvi böhran kimi qiymətləndirdi və elan 

etdi ki, başlıca vətəndaş hüquqları qanunvericiliyini Konqressə təklif edəcəkdir. 

“Prezident Linkolnun qulları azad etməsindən gecikmə ilə bir yüz il keçmişdir, 

hələ də onların törəmələri, onların nəvələri tam azad deyillər”. O, deyirdi, 

“məsələnin özəyi ondadır ki, bütün Amerikanlar özləri üçün bərabər hüquqlara və 

bərabər imkanlara malik olacaqlarmı, biz Amerikan sirdaşlarımıza özümüzə 

göstərilən münasibət kimi münasibət göstərməyə başlayacağıqmı”. 
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Prezident Kennedi Birləşmiş Ştatların xarici siyasətini Soyuq müharibənin 

bir sıra döyüşlərində müşahidə etmişdi. Onun administrasiyasının erkən dövründə, 

1961-ci ildə, o, göstəriş verdi ki, əvvəlcədən Kubaya planlaşdırılmış müdaxilə icra 

edilsin. Donuzlar körfəzinə müdaxilə biabırçılıqla başa çatdı və Kennedi tədbirin 

darmadağın olunmasının bütün məsuliyyətini öz üzərinə götürdü. 

1962-ci ilin oktyabrında prezident Kennedi Sovet ballistik raketlərinin 

Kubada gizli qurulması faktını öyrəndi, bu, hətta Birləşmiş Ştatların milli 

təhlükəsizliyi üçün böyük təhlükə idi. Kuba Raket Böhranı ərzində Kennedi 

qorxulu dilemma ilə üzləşmişdi: əgər Birləşmiş Ştatlar raket qoyulan yerlərə 

hücum etsə, bu SSRİ ilə nüvə müharibəsinin başlanması risqi olacaqdı; əgər 

Birləşmiş Ştatlar heç nə etməsə, bu, öz regionunda nüvə silahları təhlükəsinə daim 

dözmək demək olacaqdı. Hərbi qulluqçuların çoxu raket yerlərinə ləngimədən hava 

hücumu etmək barədə ona təzyiq göstərirdi, lakin Kennedi başqa yolu seçdi; o, 

göstəriş verdi ki, Kubaya “karantin qoyulsun” ki, Sovetlərdən əlavə hərbi sursat 

almağın qarşısı alınsın və hər ikisindən tələb etdi ki, raketləri uzaqlaşdırsınlar və 

onların yerlərini dağıtsınlar. 

On üç gün ərzində dünya gözləyirdi, ümid edirdi ki, böhran sülh 

qaydasındakı qətnamə ilə başa çatacaqdır. Heç kəs bilmirdi ki, Sovet lideri dəniz 

blokadasına nə cavab verəcəkdir. Nüvə müharibəsinin viran qoyması ehtimalını 

nəzərə alan Sovet Baş naziri Nikita Xruşşov öz gəmilərini geri qaytardı. Sovetlər 

silah yerlərini demontaj etməyə razılaşdılar və əvəzində Birləşmiş Ştatlar razılaşdı 

ki, Kubaya müdaxilə etməyəcəkdir. 

Avropa da Prezident üçün təhlükə mənbəyi olaraq qalırdı. 1961-ci ilin 

iyununda Vyanadakı hökumət başçılarının görüşündə Xruşşov Qərbi Berlinə 

(Sovetlərin nəzarət etdiyi ərazidə - Şərqi Almaniyada yerləşirdi) müttəfiqlərin daxil 

olmasının qarşısını kəsəcəkdir. Avqustda Qərbi Almaniyaya Berlin vasitəsilə 

kənara axan Şərqi almanların daşqınını dayandırmaq üçün Xruşşov göstəriş verdi 

ki, Berlin Divarı tikilsin, bu iri beton divar olmaqla şəhəri iki hissəyə bölürdü. 

Düşmənçiliyin digər dünya müharibəsinə aparacağından qorxan Kennedi Birləşmiş 

Ştatların Qərbi Almaniyadakı qoşunlarını və raket qüvvələrini xeyli artırdı. 
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26 iyun 1963-cü ildə Kennedi Qərbi Berlinə səfər etdi və çıxışında Berlin 

Divarını kommunizmin uğursuzluğunun nümunəsi adlandırdı: “Azadlıq çoxlu 

çətinliklərə malikdir və demokratiya mükəmməl deyildir, lakin biz heç vaxt öz 

adamlarımızı ölkənin içərisində saxlamaq üçün heç bir divar qoymuruq” – Kennedi 

dedi. Çıxış onu məşhurlaşdıran “İch bin ein Berliner” (alman dilində“Mən 

Berlinliyəm”- deməkdir) kəlməsi ilə tanındı. 

1963-cü ildə Sovet İttifaqı ilə Birləşmiş Ştatlar arasında gərginlik azalan 

kimi görünürdü. İyulda Amerikan Universitetinə Akt günü münasibətilə 

müraciətində Prezident Kennedi təsdiq edirdi ki, Amerikanlar Soyuq müharibə 

stereotiplərini yenidən sınaqdan keçirdilər. O, sülh strategiyasına çağırdı, bu, 

“dünyanı dəyişilmək üçün təhlükəsiz edəcəkdi” və xatırlatdı ki, Amerikanlar və 

onların dünyadakı vətəndaş sirdaşları bilirlər ki, “Biz hamımız bu kiçik planetdə 

məskunlaşmışıq. Biz hamımız eyni hava ilə nəfəs alırıq. Biz hamımız 

uşaqlarımızın gələcəyini əzizləyirik və biz hamımız öləriyik”. 

Radioaktiv sirayətlənmənin təhlükəsindən və nüvə silahlarının bolluğundan 

narahat olmaqla, Kennedi məhdud nüvə sınağını qadağan edən müqavilənin qəbul 

edilməsinə təkan verdi, bu müqavilə yer səthində, atmosferdə və su altında nüvə 

silahları sınaqlarını qadağan edəcəkdi. Birləşmiş Ştatlar, Birləşmiş Krallıq 

(İngiltərə- tərcüməçi) və Sovet İttifaqı müqaviləni ilkin imzalayanlar oldular. 

Kennedi bu qanuna 1963-cü ilin avqustunda imza atdı, inanırdı ki, bu, onun 

administrasiyasının ən böyük nailiyyətlərindən biri olacaqdır. 

1960-cı illərin erkən dövründə Birləşmiş Ştatların Vyetnamda hərbi iştirakı 

böyüyürdü və Cənubi Vyetnamlıların qabiliyyətinin böyüməsinə maraq artırdı. 

Cənubi Vyetnamın prezidenti Nqo Din Dyem Cənubi Vyetnamı Şimali Vyetnamın 

prezidenti Ho Şi Minin kommunist rejiminə qarşı səfərbər etməyə çalışırdı, axırıncı 

isə yarıya bölünmüş milləti birləşdirməyə çağırırdı. Kennedinin vəzifədə olduğu 

illərdə o, Amerikadan Cənubi Vyetnama kömək axınını artırdı və oradakı 

Amerikan hərbi məsləhətçilərinin sayını çoxaltdı. Eyni zamanda, o, Dyem 

hökumətinə təzyiq göstərirdi ki, evini təmizləsin və uzun müddətli siyasi və 

iqtisadi islahatlara başlasın. 1 noyabr 1963-cü ildə sakit dövlət çevrilişi Kennedi 



221 
 

administrasiyası tərəfindən bəyənildi, Cənubi Vyetnam hökuməti devrildi və 

prezident Dyem öldürüldü. Öz administrasiyasının müddətinin qalan hissəsində 

Kennedi Birləşmiş Ştatların Vyetnam üzrə olan gələcək vədlərini pozdu. 

 
Prezident güllələndi 

21 noyabr 1963-cü ildə prezident Kennedi bir sıra siyasi çıxışlar etmək üçün 

təyyarə ilə Texasa uçdu. Sonrakı günü avtomobili yavaş-yavaş Dallasda onu 

salamlayan adamların arasından keçəndə güllə səsləri eşidildi. Kennedi ciddi 

surətdə yaralanmışdı və qısa müddətdən sonra öldü. Güllə atılmasından bir neçə 

saat sonra polis Li Harvi Osvaldı həbs etdi və ona qarşı qətl ittihamını irəli sürdü. 

Sonra isə digər bir adam, Cek Rubi Osvaldı güllə ilə vurub öldürdü, beləliklə bu 

faciəli hadisə barədə daha çox məlumat verə biləcək bir adam susduruldu. Uorren 

Komissiyası qətli təhqiq etmək üçün təşkil edilmişdi ki, qalan çox sayda suallara 

aydınlıq gətirsin. 

 
Con F.Kennedinin irsi 

Prezident Kennedinin ölümü nəhəng kədərə və qəmə səbəb oldu. Adamların 

çoxu xatırlayırdılar ki, onun ölüm xəbərini eşidəndə harada olmuşdular və nə 

edirdilər. Yüz minlərlə adam Vaşinqtonda Prezidentin matəminə yığışmışdı, 

dünyanın hər tərəfindən milyonlarla adam bunu televiziya ilə müşahidə edirdi. 

Con Kennedinin vəzifədə qısa müddətdə olması xalqın yaddaşında onun 

liderliyi, şəxsiyyəti və nailiyyətləri ilə qalmışdı. Çoxları çətin qərarlarla üzləşəndə 

onun soyuqqanlılığına hörmət edirdilər, digərləri onun bəlağətli çıxışları ilə xalqı 

ilhamlandırmaq qabiliyyətinə vurulurdu – bu çıxışlarda o, millətin ideallarını aydın 

tələffüz edirdi. 

O, özünün inauqural çıxışında Amerikan xalqını “insanın ümumi düşməninə: 

tiraniyaya, yoxsulluğa, xəstəliyə və müharibənin özünə qarşı uzun alatoranlıq 

mübarizəsində yük daşımalı olan” adlandırmışdı. Və öz ölkəsini və bütün dünyanı 

fəaliyyətə çağırmışdı, onlara xatırlatmışdı ki, “bunların hamısı ilk yüz gündə başa 

çatmayacaqdır. Nə də ilk min gündə də, nə də bu administrasiyanın həyatında, nə 
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də hətta yəqin ki, bu planetdə bizim ömrümüz ərzində başa çatmayacaqdır. Ancaq 

gəlin biz başlayaq”. 


