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Proloq
Demək olar ki, on il əvvəl mən ilk dəfə siyasi vəzifə uğrunda
mübarizəyə baĢlamıĢdım. Həmin vaxt otuz beĢ yaĢında idim, universitetin
hüquq fakültəsini artıq dörd il idi ki, bitirmiĢdim, təzəcə evlənmiĢdim,
ümumən həyat üçün bir səbirsizlik əhval-ruhiyyəsində idim. Ġllinoys
qanunvericilik orqanında boĢ yer açılmıĢdı və bir neçə dostum güman edirdi
ki, bu yer üçün layiqli namizəd ola bilərəm, çünki mən vətəndaĢ hüquqları
üzrə mütəxəssis idim, mülki hüquq üzrə vəkil iĢləmiĢdim və icma təĢkilatçısı
olmuĢdum. Arvadımla məsləhətləĢdikdən sonra mən seçkiqabağı
kampaniyaya qoĢuldum və ilk dəfə namizəd olan digər adamlar kimi hərəkət
etməyə baĢladım: məni dəstəkləmək istəyən hər bir adamla söhbət edirdim.
Məhəllə klublarındakı görüĢlərə və kilsə yığıncaqlarına, gözəllik salonlarına
və bərbərxanalara gedirdim. Küçənin küncündə iki oğlanın dayandığını
görəndə, yolu keçib onlara öz seçki kampaniyamın reklam sənədlərini
təqdim edirdim. Hara gedirdimsə müxtəlif qaydada səslənən iki sualı
eĢidirdim:
“Bu məzəli adı hardan tapmısan»?
Və sonra deyirdilər: “Sən kifayət qədər yaxĢı oğlana oxĢayırsan. Niyə
siyasət kimi çirkli və iyrənc iĢin içinə girmək istəyirsən»?
Bu sözlər mənə tanıĢ idi, bu sualların baĢqa variantını bir neçə il əvvəl
ilk dəfə Çikaqoya gəlib kasıb rayonda iĢləməyə baĢlayanda məndən
soruĢmuĢdular. Bu sadəcə siyasətlə bağlı ədəbsizlik niĢanəsi deyildi, həm də
ictimai həyat barədəki əsl təsəvvür idi, bu ən azı təmsil etmək istədiyim
Sautsayd rayonlarında yaĢayan və puç olmuĢ vədlərin Ģahidi olmuĢ bir nəslin
gəldiyi qənaət idi. Buna cavab olaraq mən adətən gülümsünürdüm, baĢımı
silkələyirdim, bədbinliyin səbəblərini baĢa düĢsəm də, digər siyasət
ənənəsinin də mövcud olduğunu qeyd edirdim. Bu ənənə ölkənin bünövrəsi
qoyulan dövrlərdən mövcuddur və belə sadəcə fikrə əsaslanır ki, bir-birimizə
möhkəm bağlıyıq, bizi heç bir ziddiyyət parçalaya bilməz və bu inamla
yaĢamağa baĢlasaq, bütün problemləri həll edə bilməsək də, xeyli faydalı iĢ
görə bilərik. Bunun yaxĢı inandırıcı nitq olduğunu düĢünürdüm. Məni
dinləyən adamın buna Ģərik çıxmasına əmin olmasam də, müəyyən təəssürat
yaratdığını güman edirdim, elələri də tapılırdı ki, niyyətlərimin ciddi
olmasını qiymətləndirirdi, bu niyyətlərlə mən Ġllinoys qanunvericilik
məclisinə yol tapmaq istəyirdim.
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Altı il sonra mən BirləĢmiĢ ġtatlar Senatına namizədliyimi irəli sürmək
qərarına gəldikdə bu inamım xeyli azalmıĢdı.
Bütün təzahürlər karyera seçimimin uğurlu olacağına dəlalət edirdi. ġtat
senatında azlıqda fəaliyyət göstərdiyim iki müddətdən sonra Demokratlar
burada nəzarətə sahib oldular və nəticədə mən bir sıra qanun layihələrini
əngəl maneələrindən keçirə bildim. Bu, Ġlinnoys Ģtatında ölüm cəzası
sisteminin islahatlarından tutmuĢ uĢaqlar üçün Ģtatın səhiyyə proqramının
geniĢlənməsinə qədər olan vacib məsələləri əhatə edirdi. Çikaqo
Universitetinin hüquq fakültəsində dərs verməyimi davam etdirirdim,
iĢimdən həzz alırdım və Ģəhərin hər yerində çıxıĢ etməyə dəvət edilirdim. Öz
müstəqilliyimi, yaxĢı adımı və nikahımı qoruyub saxlayırdım, axı bunların
hamısı böyük siyasət dünyasına daxil olmağa qərar verməyimlə risq altına
düĢmüĢdü.
Lakin illər də öz hesabını çəkirdi. Təbii ki, mən yaĢa dolurdum, öz
səhvlərimə görə haqq verdiyimi daha ciddiliklə hiss edirdim, axı biz adətən
idrakın stereotiplərinə elə də əhəmiyyət vermirik, güman edirik Ki bu irsidir
irsidir və ya ətraf mühitdən gəlir, ancaq tədricən onların quluna çevrilirik,
necə ki, axsamaqdan adamın budu ağrıyır. Məndəki belə xüsusiyyətlərdən
biri xroniki narahatlıq hissi idi. ĠĢimin necə getməsindən asılı olmayaraq,
mənə ürcah çıxan sevinci qiymətləndirməyə qadir deyildim. Güman edirəm
ki, bu qüsur bütövlükdə müasir həyatın və həmçinin amerikan xarakterinin
əlamətdir, lakin özünü hər Ģeydən daha güclü Ģəkildə məhz siyasətdə biruzə
verirdi. Ancaq siyasətin ona yiyələnənləri bu qüsura cəzb etməsi və ya
mübarizənin onun meydana çıxmasına Ģərait yaratması heç də tam aydın
deyildir. Kiminsə dediyi kimi, hər kəs çalıĢır ki, ya öz atasının ümidlərini
doğrultmaq üçün ya da onun səhvlərini düzlətmək üçün yaĢasın. Mən güman
edirəm ki, bu, baĢqa Ģeylər kimi mənim xüsusi xəstəliyimi izah edə bilər.
Hər halda, 2000-ci il seçkilərində Konqressdə yer tutmaq üçün
Demokratların namizədinə qarĢı çıxmağım həmin narahatlığın əlaməti idi.
Bu özlüyündə düĢünülməmiĢ addım idi və mən məğlubiyyətə düçar oldum.
Bu, baĢa dəyən yumruğun bir növü olmaqla səni oyadır ki, həyat heç də
sənin planlaĢdırdığın kimi uğurlu olmağa borclu deyildir. Bir il yarım sonra
bu uduzmanın yarası tam qaydada sağaldı. Mən mətbuatla əlaqə
məsləhətçim ilə birlikdə nahar edirdim, o bir neçə dəfə məni bütün Ģtat
miqyasında vəzifə tutmağa həvəsləndirmiĢdi. Nahar 2001-ci il sentyabrının
sonlarına təsadüf ediri.
O, salatı yeyə-yeyə dedi:
- Siz yəqin ki, baĢa düĢürsünüz ki, siyasi həyatın dinamikası
dəyiĢilmiĢdir.
Mən cavabın nə olacağını yaxĢı bilsəm də, soruĢdum:
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- Nəyi nəzərdə tutursan?
Hər ikimiz onun əlinin yanındakı qəzetə baxdıq. Birinci səhifədə
Üsamə ben Ladenin Ģəkli verilmiĢdi.
Həmsöhbətim baĢını silkələyərək dedi:
- Çox pis haldır. Bəxtin gətirməməyi budur. Əlbəttə, sən öz adını dəyiĢə
bilməzsən. Seçicilər belə Ģeylərdən çox Ģübhələnirlər. Əgər sən yenicə
həyata atılan siyasətçi olsaydın, bu baĢqa məsələ idi. Sən ləqəb götürərdin,
ya baĢqa bir Ģey fikirləĢərdin. Ġndi isə...
O, günahkar qaydada susdu, xidmətçiyə hesabı gətirmək iĢarəsini
verməmiĢdən əvvəl üzr istəyirmiĢ kimi çiyinlərini çəkdi. Əslində, o, düzgün
mövqedən danıĢırdı. Lakin bu sözlər mənə olduqca ağır gəldi. Bütün
karyeram boyu ilk dəfə özümdən cavan olan siyasətçilərə həsəd aparmağa
baĢladım, axı onlar mənim uduzduğum yerdə uğur qazanırdılar, vəzifələr
tuturdular, irəli gedirdilər, nəhayət, çox Ģeyə nail olurdular. Siyasi
mübarizənin ləzzəti qızğın mübahisələrin adrenalinidir, sənin sıxdığın əllərin
həqiqi hərarətidir, sadə adamlarla görüĢlərdir, bütün bunlar gündəlik həyatın
ağırlıqları ilə müqayisədə gülünc Ģəkildə kiçik görünürdü. Bu ağırlıqlar isə
pul axtarıĢlarından, uzun çəkən ziyafətdən sonra evə gec qayıtmaqdan,
qeyri-sağlam qidadan, ağır havadan, arvadımla qısa telefon danıĢıqlarından
ibarət idi. Hələ də dözən, ancaq belə həyatdan yorulan həmin qadın daim
uĢaqlarla təkcə qalırdı və dəfələrlə maraqlanmıĢdı ki, mənim üçün daha
vacib olan nədir. Hətta qanunvericilikdəki iĢ, hətta məni birinci yer uğrunda
döyüĢməyə məcbur edən böyük siyasət də əhəmiyyətsiz görünürdü, dövlət
səviyyəsində vergilər, təhlükəsizlik, səhiyyə və iĢ yerləri uğrunda aparılan
böyük vuruĢmalardan çox uzaq idi. Mən tez-tez Ģübhələrə məruz qalırdım,
görən mən düz yollamı gedirəm. Mən xəyala dalan, dinləmədən dinləməyə
keçən aktyor, yaxud aĢağı liqada məĢğul olan atlet vəziyyətində idim.
Nəhayət, onlar anlayırlar ki, hər Ģey-istedadlarının hüdudu da, taleyin
hədiyyəsi də bax budur. Arzu həyata keçməyəcəkdir, yalnız yaĢlılara məxsus
qaydada bununla barıĢmaq qalır və indi öz qarĢında baĢqa, həlli məmkün
olan məqsədlər qoymalı, ya da həqiqətən imtina edib, acıqlı, fağır, deyingən
bir adama çevrilməlisən.
Ġnkar, qəzəb, sövdələĢmə, ümidsizliklik -ekspertlərin təsvir etdikləri
bütün bu səhnələri, öz düĢüncəmə görə, mən keçməmiĢdim. Lakin zaman
keçdikcə öz imkanlarımın hədlərini dərk etməyə baĢladım, öləri olduğum
faktı da anladım. Diqqətimi Ģtatın senatındakı iĢimdə cəmləĢdirdim, bu
vəzifədə keçirdiyim həmin islahatlarda və təĢəbbüslərdə bir məmnuniyyət
tapırdım. Ġndi evdə daha çox olurdum, qızlarımın necə böyüdüklərini
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görürdüm, bacardığım qədər arvadıma qayğı göstərir və özümün
uzunmüddətli pul iĢlərimi qaydaya salırdım. Ġdmanla məĢğul olur, romanlar
oxuyur və yəqinlik tapırdım ki, Yer GünəĢ ətrafında fırlanır, ilin fəsilləri isə
mənim iĢtirakım olmadan bir –birlərini əvəz edirlər. Məhz bundan sonra
mənim ağlıma özümü BirləĢmiĢ ġtatlar Senatına namizəd irəli sürmək kimi
sərsəm fikir gəldi. Arvadıma bu risqli fikrimi, öz ideyalarımı yoxlamaq üçün
axırıncı imkan kimi izah etməyə cəhd etdim. Bu imkan qarĢısında hər Ģey
sakit, sabit, nəhayət, daha təmin olunmuĢ qaydada olacaqdı. O, mənimlə
razılaĢdı, güman ki, inamından daha çox yazığı gəlməyinə görə, əlavə etdi
ki, onun özünə Ģəxsən normal ailə həyatı daha vacibdir, ona görə də
arvadımın səsinə o qədər də bel bağlamırdım.
Mən ona təskinlik verirdim ki, Ģansım olduqca qeyri-realdır,
respublikaçıların namizədi olan Piter Fitscerald sələfi Kerol Mozli Braunu
kənarlaĢdırmaq üçün özünün Ģəxsi var-dövlətindən on doqquz milyon dollar
xərcləmiĢdir. Lakin o, geniĢ populyarlığa malik deyildi, heç siyasətlə də
məĢğul olmaq onun zövqünə uyğun gəlmirdi. Ancaq səmimiyyəti ilə yanaĢı,
nəhəng ailə kapitalına malik olduğuna görə o, seçicilərin müəyyən
hörmətini qazanmıĢdı. KeçmiĢ senator Kerol Mozli Braun bu vaxt Yeni
Zelandiyadan səfir vəzifəsindəki iĢindən Amerikaya qaytımıĢdı və öz köhnə
yerini tutmağı düĢünürdü. Onun namizədliyi isə mənim yolumda ən ciddi
maneə idi. Bu qadın Senata seçilmək əvəzinə prezident kampaniyasında
iĢtirak etmək qərarına gəldikdə, Senatdakı yer uğrunda mübarizə ehtirasları
xeyli qızıĢdı. Fitscerald yenidən seçilmək istəmədiyini elan etdikdə, mənim
baĢlıca rəqbilərim altı nəfər idi. Onların arasında Ģtatın hazırkı nəzarətçisi,
bir neçə yüz milyon dollar var-dövləti olan iĢ adamı, Çikaqonun meri Riçard
Deylinin seçki qərargahının keçmiĢ rəisi və qara rəngli həkim qadın var idi.
Güman edirdilər ki, axırıncının namizədliyi qara seçicilərin səslərini
parçalayacaq və mənim qələbəyə onsuz da cılız olan Ģansımı daha da
azaldacaqdı.
Mən buna əhəmiyyət vermirdim. Ehtimal onsuz da əvvəldən çox kiçik
idi, lakin mən döyüĢə özümün də gözləmədiyim enerji və sevinclə atıldım.
Kiçik məbləğdəki pula dörd fərasətli iĢçi tutdum, onların yaĢı otuza yaxın
idi. Xırda bir ofis tapdıq, elanlar çap etdirdik, telefon çəkdirdik,
kompyüterlər aldıq. Hər gün dörd-beĢ saat Demokratların ən böyük
tərəfdarlarına zəng edirdim ki, bəlkə bir faydası oldu. Mətbuat konfransı
keçirsəm də, ora heç kəs təĢrif buyurmadı. Biz hətta müqəddəs Patrik Günü
Ģərəfinə olan kiçik paradda iĢtirak etməyə ərizə verdik, lakin bizə dəstənin
lap axırında yer ayırdılar, on könüllü ilə birlikdə mən zibil daĢıyan
maĢınların qabağında addımlayırdım və az sayda hələ baxmaqda davam
edən tamaĢaçılara əl edirdim. Bizim arxamızca isə zibil yığanlar tullantıları
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süpürür və yonca yarpaqları Ģəklində olan yaĢıl afiĢaları dirəklərdən
qoparırdılar.
Hər Ģeydən çox idarə etdiyim maĢında səfər etməyə üstünlük verirdim.
Çikaqonun bir rayonundan digərinə, mahaldan mahala, Ģəhərdən Ģəhərə,
Ģtatın bir baĢından digər baĢına yollanırdım, qarğıdalı və paxlalı bitkilər
tarlalarının, uzaq məsafəyə yollanan maĢınların və silos qüllələrinin
yanından ötüb keçirdim. Bu səfərləri yüngül və ləzzət verən adlandırmaq
olmazdı. Lakin proses elə bir səmərə vermirdi. Mənim sərəncamımda nə
Demokratik partiya təĢkilatının maĢını, nə real ünvan siyahısı, nə Ġnternet
əməliyyatı var idi. Mən yalnız öz qapılarını mənə açan, kilsədə, ittifaq
salonunda, bric həvəskarları klubunda və ya Rotari Klubda seçicilərlə
mənim görüĢümü təĢkil edən dostlarıma və tanıĢlarıma bel bağlayırdım.
Bəzən olurdu ki, bir neçə saat sükan arxasında keçirdikdən sonra mətbəx
stolunun yanında məni gözləyən iki-üç adamla görüĢürdüm. Ev sahiblərinə
çoxlu xoĢ sözlər deyirdim, hər Ģeyin yaxĢı olduğunu söyləyir və verdikləri
Ģam yeməyini tərifləyirdim. Bəzi hallarda, mən bütün kilsə mərasiminin
axırınacan gözləyir, pastor da sadəcə məni yaddan çıxardırdı və ya yerli
həmkarlar ittifaqının baĢçısı əvvəlcə mənə söz verib, sonra isə ittifaqın baĢqa
namizədi dəstəklədiyini elan edirdi.
Ġstər iki yaxud da əlli adamla görüĢüm, Nort ġorun sərin, əzəmətli
evlərində, Uestsayddakı lifti olmayan çoxmərtəbəli binalarda, yaxud hardasa
Bluminqtonda bir fermerin evində olum, məni istər dostcasına, istərsə də
laqeyd və ya açıqca düĢməncəsinə qarĢılasınlar, hər yerdə mən az
danıĢmağa, daha çox isə dinləməyə çalıĢırdım. Adamlar mənə öz iĢlərindən,
bizneslərindən, yerli məktəbdən danıĢırdılar, BuĢa və Demokratlara olan
qəzəblərini bildirirdilər, onlar itlərini, öz bellərindəki ağrını, hərbi xidmətdə
olmalarını və uĢaqlıqlarından bəri digər Ģeyləri yada salırdılar. Bəziləri isə
sənayedə iĢ yerlərinin ixtisar olunması səbəblərinə və ya müalicəyə görə
xərclərin çox yüksək olmasına öz münasibətini bildirmək üçün nəzəriyyəyə
müraciət edirdi. RaĢ Limbodan və ya Milli Ġctimai radionun (NRR)
veriliĢlərindən eĢitdiklərini sitat gətirirdilər. Lakin onlardan çoxunu siyasət
deyilən Ģeydən daha artıq iĢ və uĢaqları maraqlandırırdı, ən vacib
məsələlərdən: zavodun bağlanmasından, kiminsə vəzifədə irəli
çəkilməsindən, mənzilin isidilməsinə görə böyük xərcdən, valideynlərini
ahıllar evinə göndərmələrindən, oğlunun və ya qızının yeriməyə
baĢlamasından söhbət açırdılar.
Uzun aylar boyu aparılan bu söhbətlər mənim üçün bir vəhy, bir
açıqlama idi. Mən adamların arzularının belə adi olmasından riqqətə
gəlirdim, bu arzular mahaldan, irq, din və siniflər fərqindən asılı olmayaraq
bir-birinə həm də çox bənzəyirdi. Onlardan çoxu güman edirdi ki, əgər sən iĢ
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axtarırsansa, bu elə iĢ olmalıdır ki, maaĢı istehlak minimumuna uyğun
gəlsin. Onu da qeyd edirdilər ki, adam xəstəliyi üzündən iflasa
uğramamalıdır. Onlar inanırdılar ki, hər bir uĢaq həqiqətən yaxĢı təhsil
almalıdır, çərənləməyə qulaq asmamalıdır, sonra isə hətta valideynləri varlı
olmasa belə təhsilini davam etdirmək imkanına malik olmalıdır. Onlar
cinayətkarlardan və terrorçulardan qorunmalarını istəyirdilər, təmiz hava ilə
nəfəs almağı, təmiz su içməyi, uĢaqları ilə məĢğul olmaq üçün vaxtlarının
olmasını arzulayırdılar. Qocalıqda isə onlar pensiya təminatına qadir
olmaqla yanaĢı, nəcib hörmətlə əhatə olunmalarını istəyirdilər.
Bax, iĢlər barədə belə demək olardı. Bu o qədər də çox deyildi. Həyatda
çox Ģeyin insanın özündən asılı olmadığı aydın olsa da, heç kəs hökumətdən
bütün problemlərin həllini gözləmirdi və heç kəs bundan da artıq dərəcədə
isə onların vergi dollarlarının əbəs yerə xərclənəcəyini gözləmirdi, həm də
hər kəs güman edirdi ki, hökumət lazım gəlsə ona kömək əlini uzadacaqdır.
Mən onlarla razılaĢırdım, həqiqətən də hökumət bütün problemləri həll
edə bilməz. Lakin prioritetləri azacıq dəyiĢsək, biz elə edə bilərik ki, hər bir
uĢaq həyatda yaxĢı start götürsün, bizim bir millət kimi üzləĢdiyimiz
çətinliklərin öhdəsindən gələ bilsin. Cavabında çox vaxt adamlar razılıqla
baĢlarını silkələyir və mənə necə kömək göstərə biləcəklərini soruĢurdular.
Uzağa getdikdə xəritəni yanımdakı sərniĢin oturacağına qoyub, növbəti
dayanacağa qədər olan yolda nəyə görə siyasətə daxil olduğum barədəki
suala bir daha cavab tapırdım.
Mən ömrümdə heç vaxt bir belə inadkarlıqla iĢlməməmiĢdim.
Bu kitab birbaĢa seçkiqabağı kampaniyadakı həmin söhbətlərdən
meydana gəlmiĢdir. Seçicilərlə söhbətlərim bir daha təsdiq etdi ki, amerikan
xalqına ləyaqət baĢlanğıcdan xasdır və Amerikan təcrübəsinin özəyini bizim
ümumi vicdanımızı sakitləĢməyə qoymayan ideallar təĢkil edir. Bizim
hamımız ümumi dəyərlərə malikik və məhz həmin dəyərlər hər cür fərqlərin
əksinə olaraq bizi birləĢdirir, ümidin sapını bizim ağlasığmaz demokratik
təcrübələrimiz hərəkət etdirir. Bu dəyərlər və ideallar təkcə abidələrin
mərmərində və tarix kitablarının səhifələrində təcəssüm olunmamıĢdır.
Onlar əksər amerikalıların ürəklərində və zəkalarında yaĢamaqda davam edir
və bizdə iftixar hissləri yaradır və bizi iftixara, bor və fəda etmək hissinə
ilhamlandırır.
Anlayıram ki, belə danıĢmaqla mən həm də risq edirəm. QloballaĢma,
baĢgicəlləndirici texnoloji inkiĢaf, qızğın siyasi mübarizə və mədəniyyətlər
arasındakı rəhmsiz müharibələr dövründə bizdə, deyəsən, heç ümumi din də
yoxdur ki, bir-birimizə öz ideallarımızdan danıĢaq və həm də elə bir vasitə
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yoxdur ki, heç olmazsa kövrək razılığa gələk və bu idealların həyata
keçirilməsi məsələsini həll edək. Bizim çoxumuz reklamçıların, intervyu
alanların, nitqləri tərtib edənlərin və siyasət ustalarının dediklərinin
qiymətini bilmək müdrikliyinə malikik. Biz baĢa düĢürük ki, ən bəlağətli
sözlər belə ən alçaq məqsədlərə xidmət edə bilər və ən nəcib hisslər
hakimiyyət, hiylə, acgözlük və dözümsüzlük hesabına məhv ola bilər. Adi
universitet tarix dərsliyini oxuyanda, asanlıqla görmək olur ki, Amerikanın
real həyatı necə bir sürətlə onun haqqında olan miflərdən və təsəvvürlərdən
uzaqlaĢmağa baĢlamıĢdır. Belə bir Ģəraitdə ümumi ideallara və dəyərlərə
çağırıĢ təhlükəli olmasa da, olduqca sadəlövh görünə bilər, axı bu, strategiya
ilə onun yerinə yetirilməsi arasındakı dərin fərqləri inkar edir, daha pisi isə
bizim dövlət maĢınının indiki iĢindən narazı olanların səsini batırır.
Buna baxmayaraq mənim arqumentim baĢqa seçimə malik
olmağımızdan ibarətdir. Heç bir sorğu keçirməyə ehtiyac yoxdur ki,
amerikalıların əksəriyyətinin – respublikaçıların, demokratların və müstəqil
olanların indi siyasətin çevrildiyi ölü zonadan boğaza qədər yorulduğunu
sübut edəsən. Bu siyasətdə dar maraqlar toqquĢur, ideoloji azlıqlar isə
hamıya mütləq həqiqət barədə öz versiyasını sırıyır. Vacib deyildir ki, adam
hansı Ģtatdandır – qırmızı və ya göy Ģtatlardandır (bu rənglər
Respublikaçıların və Demokratların nüfuz zonasını bildirir - tərcüməçi),
hamı bizim iradə gücümüzdə vicdanlılığın, siyasi müzakirələrdə ciddiliyin
və ümumi düĢüncənin olmamasını hiss edir, srağagünkü vədlərdən
hazırlanmıĢ xörəklərdən ürək bulanır. Dindarlar və dünyəvilər, qaralar,
qəhvəyilər və ağlar, bizim hamımız baĢa düĢürük, özü də bu düzdür ki,
millətin ən vacib tələbatlarına məhəl qoyulmur və əgər biz nə qədər
mümkünsə kursu tez dəyiĢməsək, özümüzdən sonra bizə irs kimi gəlib çatanı
deyil, zəif və parçalanmıĢ Amerikanı qoyub gedəcəyik. Bəlkə də, bizə indi
həmiĢə olduğundan daha artıq baĢqa siyasət lazımdır, elə siyasət ki, onun
üçün ən vacib cəhət bütün amerikalılar üçün ümumi olan idealların və
baxıĢların ifadəsidir.
Bu kitabın baĢlıca qayəsi budur: biz siyasətdə və ictimai həyatda
dəyiĢikliklər prosesini necə baĢlamalıyıq. Bu o demək deyildir ki, mən
dəqiq olaraq nə etmək lazım olduğunu deyəcəyəm. Mən bilmirəm.
Baxmayaraq ki, hər fəsildə sizinlə ən ciddi və aktual strateji məsələləri
müzakirə edəcəyəm və çalıĢacağam ki, anlaĢılan Ģəkildə nəyə görə baĢqa
deyil, məhz bu həll yolunu təklif etdiyimi izah edim, ancaq onu da demək
istəyirəm ki, bir sıra hallarda mənim cavablarım tam və bitmiĢ
olmayacaqdır. Mən Amerika dövlət quruluĢunun mükəmməl nəzəriyyəsi
barədə heç nə təklif etmirəm, onları əsaslandırmaq üçün heç bir cədvəldən,
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diaqramdan, on maddəli plandan istifadə etmirəm, çünki bu səhifələr
fəaliyyət üçün proqram xarakteri daĢımır.
Bunların əvəzinə mənim təklif etdiklərim olduqca sadə Ģeylərdir. Məni
ictimai həyata gətirən ideallar və dəyərlər barədə söhbət açıram, bizi məhz
bugünkü siyasətdə lazım olmayan parçalanmaya sürükləyən cəhətlər barədə
düĢüncələrimi bildirirəm, bir senator və hüquqĢünas, ər və ata, xristian və
Ģəkkak kimi təcrübəmə əsaslanaraq bizim siyasi həyatımızın ümumi fayda
əsasında necə qurulmalı olduğu barədə öz mühazirələrimi açıqlayıram.
Bu kitabın quruluĢu haqqında bəzi cəhətləri qeyd etmək istəyirəm.
Birinci fəsildə mən müasir siyasət tarixinə müraciət edirəm və bu gün Ģahidi
olduğumuz xoĢagəlməz parçalanmanın meydana gəlməsinin səbəblərini izah
etməyə cəhd edirəm. Ġkinci fəsildə söhbət bizim ümumi dəyərlərimizdən
gedir, onlar bizim siyasi razılığımızın əsasını təĢkil edə bilər. Üçüncü fəsildə
mən,
bizim Konstitusiyanın nəinki Ģəxsiyyətin hüquqlarına təminat
verdiyini, həm də ümumi gələcəyiniz barədə həqiqi demokratik müzakirənin
təĢkili vasitəsi kimi xidmət etdiyini göstərirəm. Dördüncü fəsildə, mən
institutsional qüvvələr, pul, media, maraq qrupları və qanunvericilik
prosesləri barədə - bəzi Ģeyləri ifadə etməyə çalıĢıram. Bu amillər hətta
siyasətçilərin ən yaxĢı niyyətlərini də boğa bilirlər. Sonrakı beĢ fəsildə isə
mən bizim ən böyük problemlərimizin uğurlu həlli naminə fikir ayrılığını
həll etmək üsullarını təklif edirəm. Bu problemlər isə amerikan ailələrinin
artan iqtisadi müdafiəsizliyi, bizim siyasi məkanda irqi və dini toqquĢmalar,
həmçinin – terrorizmdən tutmuĢ pandemiyaya qədər olan və bizim qapımızı
getdikcə daha inadkarlıqla döyən ümumdünya təhlükələridir.
Güman edirəm ki, oxuculardan çoxu bəzi məsələləri çox qabartdığımı,
digərlərinin isə üstündən keçdiyimi deyəcəklər. Belə hallarda özümü
məhkəmə salonunda oturan müttəhim kimi hiss edirəm. Nəhayət etibarilə,
mən Demokratam, bir çox məsələlər üzrə mənim rəylərim «Uoll-strit
cornal»dan daha çox «Nyu-York Tayms» qəzetindəki redaksiya məqalələri
ilə üst-üstə düĢəcəkdir. Mən birinici növbədə varlı və nüfuzlu amerikalıların
mənafelərini güdən siyasətçilərlə qətiyyən razılaĢmıram. Onlar adi orta
statistik adamları kölgəyə itələyir və bəyan edirlər ki, hamıya bərabər
imkanlar yaratmaqda dövlətin müstəsna rolu vardır. Mən evolyusiyaya, elmi
tədqiqatlara və qlobal istiləĢməyə inanıram. Mən söz azadlığına inanıram və
bu vacib deyildir ki, həmin söz siyasi nəzakət qaydalarına uyğun gəlir ya
gəlmir, lakin mən sevmirəm ki, dövlət dindarlardan, özümü də onların
dəstəsinə aid edirəm, dinsizlərə qarĢı təsir aləti kimi istifadə etsin.
Bundan baĢqa, müəyyən mənada mən öz tərcümeyi-halımın girovuyam,
axı mən amerikan həyatını qarıĢıq mənĢəli qararəngli amerikalının gözü ilə
görürəm və mənə bənzər neçə-neçə nəsilin təqiblərə və alçaldılmalara məruz
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qaldığını unuda bilmirəm. Mən həm də yaxĢı baĢa düĢürəm ki, irq və ictimai
sinif həm gizli, həm də açıq Ģəkildə hər bir adamın həyatını formalaĢdırır.
Mənim baxıĢlarım ancaq bununla yekunlaĢmır. Mən bilirəm ki, bizim
partiya da özündən razılığa yuvarlanır, özündə qapanmaya, doqmatizmə əsir
düĢə bilir. Mən azad bazara, rəqabətə, sahibkarlıq ruhuna inanıram və
düĢünürəm ki, çox sayda hökumət proqramları onlara bəslənən ümidləri
doğruldacaqdır. Mən istərdim ki, bizdə hüquqĢünaslar az, mühəndislər isə
çox olsun. Mən düĢünürəm ki, tarixdə Amerika əksər hallarda Ģər deyil,
xeyir gücü olmuĢdur. Mən öz düĢmənlərimiz barədə heç bir illyuziyaya
malik deyiləm və bizim hərbçilərin igidliyinə və professionalığına yüksək
qiymət verirəm. Mən müstəsna olaraq irqi və ya cinsi əlamətlərə, cinsi
orientasiya və ya qurbana çevrilmək kompleksinə əsaslanan siyasəti qəbul
etmirəm. Mən düĢünürəm ki, kasıb rayonların bir çox problemləri
mədəniyyət böhranından meydana çıxır, bu isə pulla həll edilmir və bizim
dəyərlər və bizim mənəvi həyatımız bizim ümumi milli məhsulumuzdan
(GDP) az əhəmiyyət daĢımır.
ġübhəsiz ki, bu baxıĢlar mənə sakit yaĢamağa imkan vermir. Mən siyasi
səhnədə yeni adamam, tam müxtəlif siyasi məslək adamlarının öz baxıĢlarını
əks etdirəcək ekran rolunu hələ oynaya bilmərəm. Bu nöqteyi-nəzərdən mən
hamını olmasa da, çoxlarını məyus edə bilərəm. Ona görə də mənim
kitabımın əsas olmasa da, ikinci məqsədi o barədə danıĢmaqdır ki, rəsmi
vəzifədə olan mən ya baĢqa birisi Ģöhrət Ģirnikləndirilməsindən, hamıya xoĢ
gəlməyə cəhd etməkdən, itkilərdən qorxmaqdan uzaqlaĢa bilər, bu yolla
özündə həqiqət dənini saxlaya, bizim amallarımızı və məqsədlərimizi yada
salan sakit səsi eĢidə bilər.
Bu yaxınlarda mən iĢə gələndə bir reportyor qadın – o, hökumətin iĢini
iĢıqlandıran adam idi, - məni dayandırıb, ilk kitabımı maraqla oxuduğunu
dedi, sonra əlavə etdi:
- Ġstərdim ki, siz sonrakı kitabınızı da belə maraqlı yaza biləsiniz.
- O baĢqa sözü demək istəyirdi: «Ġstərdim ki, siz Bġ senatoru
vəzifəsində də belə vicdanlı olaraq qalasınız».
Mən də bunu istərdim. Ümid edirəm ki, bu kitab həmin suala cavab
verməkdə mənə kömək edəcəkdir.
I Fəsil
Respublikaçılar və Demokratlar
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Çox vaxt mən Kapitoliyə kürsülük mərtəbəsindən daxil oluram. Kiçik
yeraltı qatar məni Hart-bildinqdən bura gətirir. Orada mənim ofisim
yerləĢir. Qatar əlli Ģtatın bayraqları və gerbləri ilə bəzədilmiĢ tunellə hərəkət
edir. Buradakı dayanacaqda mən vaqondan çıxıb, iĢə tələsən əməkdaĢların,
xidmət komandası üzvlərinin, təsadüfi turist qruplarının yanı ilə addımlayıb,
məni ikinci mərtbəyə qaldıracaq köhnə liftin yanına gəlirəm. Liftdən
çıxdıqda daim orada yığıĢan jurnalistlərə əl edir, Kapitoli Polisi ilə
salamlaĢıb, ikilaylı möhtəĢəm qapıdan keçib BirləĢmiĢ ġtatlar Senatının
mərtəbəsinə daxil oluram.
Senatın iclas zalı Kapitoli binasında heç də ən gözəl məkan deyildir,
lakin hər halda adamda müəyyən təəssürat yaradır. Bej rəngli divarların
panellərinə mavi ipək çəkilmiĢdir, sütunlar isə zərif damarcıqları olan
mərmərlə üzlənmiĢdir. Tavanda açıq sarı rəngli oval plafonun ortasında
Amerika qartalının Ģəkli çəkilmiĢdir. Qonaqlar qalereyasının yuxarısında
təntənəli qaydada təsvir edilən ilk iyirmi vitse-prezidentin büstü
qoyulmuĢdur.
Bir neçə addımlıqda dörd nal Ģəkilli cərgələrdə qırmızı ağacdan
hazırlanmıĢ yüz stol gözə çarpır. Bunlardan bir neçəsi 1819-cu ildən
qoyulanlardır, hər birinin üstündə mərəkkəbqabı üçün səliqəli deĢik və
qələmi qoymaq üçün yer vardır. Ġstənilən stolun siyirməsini açdıqda orada
onun keçmiĢ sahibinin qələmlə yazılmıĢ və ya hətta senatorun öz əli ilə
cızılmıĢ adlarını görərsən. Taftın və ya Lonqun, Stennisin və ya Kennedinin
adına rast gələ bilərsən. Bəzən bu zalda dayandıqda mənim xəyalıma Pol
Duqlasın və Hubert Hamfrinin öz stolları arxasında oturub, vətəndaĢ
hüquqları haqqında hansısa qanunun qəbul edilməsi üstündə qızğın
mübahisə aparmaları gəlir. Və yaxud Co Makkarti özünün növbəti ifĢalarına
hazırlaĢanda qəzəblə kağızları araĢdırır və ya Lindon Conson (LVJ) yuxarı
qaldırılan əlləri sayır. Bəzən mən, Deniel Uebsterin stolunun yanında
dayanıram, onun deputatlarla və qonaqlarla dolu zal qarĢısında ayağa qalxıb,
gözləri parıldıya-parıldıya ayrılmaq qüvvələrinə qarĢı qəzəbli Ģəkildə Birliyi
müdafiə etməsini təsəvvür edirəm.
Lakin bu anlar tezliklə də solub, yoxa çıxır. Səsvermə cəmi bir neçə
dəqiqə davam edir, nə mən, nə kolleqalarım Senat mərtəbəsində çox
qalmırıq. Çox hallarda məsələnin həllini, məsələn, hansı qanun layihələrinin
və nə vaxt müzakirə edilməsini, hansı düzəliĢlərdən söhbət gedəcəyini,
razılaĢmayan senatorların əməkdaĢlığa necə cəlb edilməsini qabaqcadan
çoxluğun rəhbəri, müvafiq komitənin sədri, onun əməkdaĢları, məsələnin
ziddiyətli olmasından və qanun layihəsinin hazırlayan Respublikaçının
baxıĢlarının geniĢliyindən asılı olaraq Demokratlar cəbhəsindən olan
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opponentlərlə razılaĢdırırlar. Biz bu mərtəbəyə düĢdükdə və məmur siyahını
oxuduqda senatorların hər biri öz əməkdaĢları ilə, qapalı partiya yığıncağının
sədri, lobbiçilərlə, maraq qrupları ilə məsləhətləĢdikdən sonra, həm də iĢə
aid olan yazıĢmaları, ideoloji fikir ayrılıqlarını öyrəndikdən sonra bu və ya
digər məsələ haqqında hansı rəyə gəlmək lazım olduğunu bilir.
Bütün bunlar prosesi səmərəli edir və ona görə də bütün iĢtirakçılar
bunu yüksək qiymətləndirdiklərindən Kapitolidə on iki və ya on üç saatlıq
iĢlədikdən sonra öz ofisinə qayıtmağa can atırlar ki, seciləri ilə görüĢsünlər,
telefon zənglərinə cavab versinlər, sponsorlarla təyin edilmiĢ görüĢ üçün
mehmanxanaya getsinlər və ya bir baĢa efirdə intervyu verməyə tələssinlər.
Əgər siz burada bir qədər çox qalsanız, güman ki, öz stolunun arxasında
dayanmıĢ senatoru görəcəksən hamı çıxıb getsə də, o, zal qarĢısında ucadan
bəyanat verir. Bəlkə də o, qanun layihəsini təqdim edir və ya ümummilli
miqyasdakı problem barədə rəyini bildirir. Senatorun səsində ehtiras hiss
olunur, yoxsulluqla mübarizənin kiçildilmiĢ proqramı ilə və ya hakim
vəzifəsinə təyinatdakı maneələrlə əlaqədar arqumentləri, enerji
müstəqilliyinin gücləndirilməsi zərurətinin xeyrinə onun dəlilləri, bəlkə də,
tam məntiqi və əsaslıdır. Lakin o, yarımboĢ zala müraciət edir, onun
dinləyiciləri sədr, bir neçə əməkdaĢ, Senat reportyoru və bir də ictimai-siyasi
kabel televiziya Ģəbəkəsinin (C-SPAN) gözünü qırpmayan kamerasıdır.
Natiq çıxıĢını baĢa çatdırır. Göy uniformada olan iĢçi ona yaxınlaĢır və rəsmi
qeydiyyat üçün yazılmıĢ vərəqələri səssizcə götürüb aparır. Senator çıxır və
o dəqiqəcə onun yerini baĢqa birisi tutur. Yenə də eyni mərasim təkrar edilir.
Dünyada ən nəhəng müzakirə orqanında onları heç kəs dinləmir.
4 yanvar 2005-ci il hadisəsini, həmin gün Senatın üçdə bir yeni üzvü ilə
mən 109-cu Konqressin üzvü kimi and içdim, aydın olmayan gözəl cizgiləri
ilə xatırlayıram. GünəĢ parlaq iĢıq saçırdı, havada fəsilə uyğun gəlməyən bir
istilik var idi. Ġllinoysdan, Havay adalarından, Londondan və Keniyadan
gələn ailə üzvlərim və dostlarım Senatın qonaqlar qalereyasına
toplaĢmıĢdılar və yeni kolleqalarım kimi mənim də mərmərdən ucaldılmıĢ
yerin yanında dayanıb sağ əlimi qaldırmaqla and içməyimə sevinclə tamaĢa
edirdilər. Senatın köhnə zalında mən arvadım MiĢel və qızlarımla birlikdə
bütün mərasimi təkrar etdim və vitse-prezident Çeyni ilə Ģəkil çəkdirdik
(qaydalara tam müvafiq olaraq altı yaĢlı qızım Maliya ədəblə vitseprezidentin əlini sıxdı, bu vaxt üç yaĢlı SaĢa isə əllərini bərkdən onun əlinə
çırpdı, sonra çönüb birbaĢa telekameraya əlini yellədi). Sonra qızların
tullana-tullana Kapitolinin Ģərq pilləkənləri ilə qaçdıqlarını gördüm, onların
yubkalarının çəhrayı və qırmızı rəngdə olan və qalxan büzmləri Ali
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Məhkəmə binasının fonunda havadan elə bil ki, asılı qalırdı. Sonra MiĢellə
birlikdə onların əlindən tutub birlikdə Konqressin Kitabxanasına getdik,
orada yüzlərlə tərəfdarımla görüĢdük, onlar həmin gün bu məqsədlə bura
gəlmiĢdilər. Sonrakı bir neçə saatı əlləri sıxmağa, onlarla qucaqlaĢmağa,
Ģəkil çəkdirməyə və avtoqraf paylamağa sərf etdim.
Təbəssümlər, təĢəkkürlər, xoĢ münasibət və mərasimlər yəqin ki,
Kapitolinin qonaqlarına ən mühüm cəhət kimi təsir göstərdi. Lakin əgər
hətta bütün VaĢinqton həmin gün nəzəkət nümunəsinə çevrilsəydi, bizim
demokratiyanın vərəsəliliyinə inam tapsaydı belə, havada müəyyən gərginlik
hiss olunurdu, bu elə bir əlamət idi ki, belə əhval-ruhiyyə uzun müddət
davam etməyəcəkdi. Yaxınlarım və dostlarım evlərinə qayıtdıqdan sonra,
qəbul baĢa çatdıqda və qıĢ axĢamının pərdəsi arxasında günəĢ gizləndikdə,
elə bil ki, Ģəhərin üzərində danılmaz faktın dəqiq müəyyənliyi asılmıĢdı.
Ölkə parçalanmıĢdı, VaĢinqton da parçalanmıĢdı və siyasi bölünmənin Ġkinci
Dünya müharibəsindən sonra ən ciddi hal aldığı görünürdü.
Həm prezident seçkisi, həm də müxtəlif statistik ölçülər bu qənaətin
inandırıcı olduğunu göstərirdi. Demək olar ki, bütün məsələlərdə
amerikalılar öz rəylərində bir-birləri ilə razılaĢmırdılar: bu istər Ġraq məsələsi
olsun, istərsə də vergilər, abort problemi, silah, On Vəsiyyət, bircinsli
nikahlar, immiqrasiya, ticarət, təhsil siyasəti, ekoloji qanunvericilik,
hökumət üzvlərinin sayı və məhkəmələrin rolu məsələləri olsun. Bu radikal
qaydada razılaĢmamaq idi, həm də müxtəlif rəylərin tərəfdarları əks tərəfi
tənqid etmək üçün hirslərini və acı istehzalarını əsirgəmirdilər. Vəziyyət ona
gəlib çatmıĢdı ki, biri-birimizlə nə qədər razı olmadığımız barədə də, nədə
və nəyə görə razı olmadığımız barədə də mübahisə edirdik. Hər Ģey barədə
mübahisə gedirdi, istər bu iqlimin dəyiĢilməsi səbəbi və ya bu faktın özü
olsun, istər büdcə defisitinin həcmi olsun ya da bu defisitə görə məzəmmət
edilməli olan təqsirləndirilənlər olsun.
Bunda mənim üçün elə bir təəccbülü iĢ də yox idi. Hələ uzaqda olanda
da VaĢinqton siyasi döyüĢlərinin hərarətinin yüksəldiyini hiss etmiĢdim.
Bunlar Ġran-Kontra və Olli Norta aid, Borkun hakimliyə namizəd irəli
sürülməsinə, Uilyam Horton, Klarens Tomas və Anita Hillə, Klintonun
seçilməsinə və Qinqriç inqilabına, «Uaytvoter» və Starr təhqiqatına,
hökumətin istefası və impiçimentə, Qora qarĢı BuĢun iĢinə aid olan
məsələlər idi. Biz hamımız dövlətimizin bədəninə qalmaqal metastazının
yayıldığını, kabel televiziyasının, radio söhbətlərinin, «Nyu-York Tayms»
bestsellərinin siyahısını dolduran yaxĢı sahmanlanmıĢ və müəyyən mənada
faydalı olan təhqirlərin bütöv industuriyasının Ģahidləri idik.
Ġllinoys qanunvericilik məclisində iĢlədiyim səkkiz il ərzində mən
müəyyən qədər özlüyümdə bütün bu siyasi oyunların nədən baĢlandığını
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aydınlaĢdırmıĢdım. 1997-ci ildə mən Sprinqfildə gəldikdə, Ġllinoys ġtatının
Senatında respublikaçılar çoxluqu artıq çoxdan bu qayda ilə hərəkət edirdi,
spiker Qinqriç Konqressin Nümayəndələr palatasında tam nəzarəti əldə
etmək üçün məhz bu qaydadan istifadə etmiĢdi. Keçirilmək bir yana qalsın,
hətta ən kiçik düzəliĢi müzakirə etmək imkanına malik olmayan deputatlar
qıĢqırmağa, qəzəblənməyə baĢladılar, axırda əlacsız qalıb geri çəkildilər,
Respublikaçılar isə əksinə korproativ vergilərə iri güzəĢtlər etmək barədə
qanunlar qəbul edir və bunu əmək qanunvericiliyi və sosial təminat sistemi
ilə əlaqələndirməyə müvəffəq olurdular. Zaman keçdikcə bu qəzəb coĢmağa
baĢladı və demokratların qapalı müĢavirələrində «Böyük qoca partyianın
(GOP) nitqindən çıxan hər bir ədəbsiz söz qələmə alınırdı. Altı ildən sonra
demokratlar hakimiyyətə gələndə, respublikaçılar o qaydada özlərini
aparmağa baĢladılar. Bizim veteranlar nisgil hissi ilə o dövrləri
xatırlayırdılar ki, həmin vaxtlarda Respublikaçılar və Demokratlar dinc Ģam
yeməyi arxasında görüĢüb, bifĢteks yeyə-yeyə, yaxĢı siqar çəkə-çəkə
kompromisslər tapmağı bacırırdılar. Lakin əleyhdarları onlara çirkab atanda,
onları vəzifə cinayətlərində, korrupsiyada, səriĢtəsizlikdə və əxlaqi
düĢgünlükdə, bir sözlə, bütün ən ağır günahlarda ittiham edəndə siyasi
veteranlar tələsik qaydada təslim olurdular.
Mən də bu ümumi qismətdən qaça bilmədim. Siyasi mübarizəyə bir növ
idmanın kontaktlı növü kimi baxırdım, zəif yerə vurulan zərbədən
qorxmurdum. Lakin Demokratların arxasında qalın divar kimi dayandığı
seçki dairəm məni Respublikaçıların ən pis söyüĢlərindən qoruyurdu. Bəzən
ən mühafizəkar kolleqalarımla birlikdə hansısa qanun üzərində iĢlədikdə,
poker oyunu oynayanda və pivə içəndə onunla razılaĢırdıq ki, bizdə ümumi
cəhətlər açıqca etiraf etdiyimizdən daha çoxdur. Buna görə də Sprinqfilddə
iĢləyəndə mən belə bir qənaətə gəldim ki, siyasi mübarizənin metodları
müxtəlifdir və doğrudan da seçicilərin zövqü dəyiĢilmiĢdir. Hamını artıq
faktların, ifĢaların təhrifi və mürəkkəb məsələlərin Ģübhəli olan yüngül həlli
iyrəndirirdi. Əgər mən seçicilərin diqqətini cəlb etmək istəyirəmsə, öz
baxıĢlarımı dəqiq nəql etməliyəm, mümkün qədər səmimi qaydada izah
etməliyəm ki, nəyə görə baĢqa cür deyil, belə hesab edirəm, onda
vicdanlılığı hiss etmə və sağlam düĢüncə onları mənim mövqeyimə cəlb
edəcəkdir. Mən düĢünürdüm ki, belə risqə getməyə hazır olan kifayət qədər
siyasətçi tapılsa, təkcə ölkəmizin siyasətçiləri deyil, həm də ölkənin
siyasətləri yaxĢılığa doğru dəyiĢiləcəkdir.
Belə bir əhval-ruhiyyə ilə mən Senata üzv olmaq üçün 2004-cü il
seçkiləri kampaniyasına baĢladım. Bu seçkiqabağı kampaniyada mən
çalıĢırdım ki, düĢündüklərimi danıĢım, öz baxıĢlarımı tam aydın və mətləbə
uyğun Ģəkildə izhar edim. Mən ilkin seçkilərdə, sonra isə ümumi seçkilərdə
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xeyli səs çoxluğu ilə qalib gəldikdə, əmin olmağa baĢladım ki, düz yol
tutmuĢam.
Bütün bunlarda ancaq bir problem var idi. Kampaniyam o qədər yaxĢı
gedirdi ki, belə görünürdü ki, elə bil ki, sadəcə olaraq bəxtim gətirir. Siyasi
icmalçılar qeyd edirdilər ki, bizim Demokratik Partiyadan olan yeddi
namizədin heç biri ilkin seçkilərə gedəndə öz reklam telemateriallarında
neqativdən istifadə etməmiĢdi.
Bizim hamımızdan ən varlısı – 300 milyon dollar var-dövləti olan
keçmiĢ ticarətçi pozitiv roliklərinə öz cibindən 28 milyon dollar xərcləmiĢdi,
lakin yarıĢın finiĢində sıradan çıxdı, çünki mətbuat onun arvadını boĢama
prosesinin təfsilatını üzə çıxarmıĢdı. Mənim respublikaçı rəqibim, bir vaxtlar
«Qoldman Saks»ın varlı partnyoru olmuĢ, indi isə Ģəhərin kasıb rayonunda
müəllim iĢləyən qəĢəng oğlan kampaniyanın əvvəlindən özünü təqdim
etməmiĢdən mənim tərcümeyi-halımı tənqid etməyə baĢladı, bu adam da
qalmaqalla arvad boĢama əhvalatının qurbanına çevrildi. Mən öz rəqiblərimi
söymürdüm. Demək olar ki, bir ay ərzində bütün Ġllinyos Ģtatına səfər etdim,
sonra isə Demokratik partiyanın Milli Qurultayında proqram nitqi etmək
üçün məni seçdilər və heç bir reklamsız və düzəliĢsiz mənə on yeddi dəqiqə
müddətində canlı efir ayırdılar. Nəhayət, hansısa anlaĢılmayan səbəbə görə
Respublikaçılar mənə qarĢı prezidentliyə keçmiĢ namizəd Alan Kizi seçdilər.
O, Ġllinoysda heç vaxt yaĢamamıĢdı, onun sərt və yenilməz baxıĢları hətta
ən mühafizəkar Respublikaçıları da qorxudurdu.
Sonralar məni bütün əlli Ģtatın hamısında ən bəxti gətirən siyasətçi
adlandıran müxbirlər də tapıldı. ƏməkdaĢlarımın çoxu bu qiymətdən
hiddətlənirdi, güman edirdilər ki, bu bizim titan zəhmətimizin üstündən xətt
çəkir, coĢğun fəaliyyətimizin mahiyyətini heçə endirir. Lakin bir qədər
bəxtimin gətirməyini də tamamilə inkar etmək olmazdı. Axı mən kənardan,
lap elə bil ki, küçədən gəlmiĢdim, mənim qələbəm təcrübəli siyasətçilərə
hələ heç nəyi sübut edə bilmirdi.
Aydındır ki, yanvarda VaĢinqtona gəldikdə mən təzə adam təsiri
bağıĢlayırdım, bu adam oyun qurtarandan sonra lap təzə formada özünü
göstərir, komandasından olan yorulmuĢ, taqətdən düĢmüĢ yoldaĢları öz
yaralarını sağaldanda döyüĢə can atır. Mən intervyülər vermək, Ģəkil
çəkdirməklə məĢğul idim, daha az bağlılığa və acılığa ehtiyacım olduğu
barədəki ideyalar Ģüuruma hakim kəsilmiĢdi. Bu vaxt demokratlar bütün
cəbhə boyu – prezident kampaniyasını, Senatdakı və Nümayəndələr
palatasındakı yerləri uduzmuĢdular.
Demokratlardan olan yeni kolleqalarım məni olduqca hərarətlə
salamladılar, qələbəmi onlar az sayda olan ən parlaq hadisələrdən biri kimi
qiymətləndirdilər. Dəhlizlərdə, yığıncaqlar arasındakı fasilələrdə məni
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kənara çəkib, həmin senat kampaniyasının necə keçdiyi barədə söhbət
açırdılar.
Artıq məğlub olmuĢ keçmiĢ demokratik azlığın lideri, Cənubi
Dakotadan olan Tom DeĢle barədə mənə danıĢdılar. Onun üzərinə çox
milyonlarla dollara baĢa gələn çirkli antireklam axını yönəlmiĢdi. Günbəgün
qəzetlər və televiziya elan edirdi ki, o, körpə öldürülməsini (abortu) və gəlin
toy paltarında olan kiĢiləri müdafiə etmiĢdir. Hətta ona qarĢı öz arvadı ilə
sərt davranması barədə birbaĢa ittihamlar irəli sürürdülər. Qadın isə buna
görə Cənubi Dakotaya səfər etmiĢdi ki, onun yenidən seçilməsinə köməklik
göstərsin. Corciya Ģtatından olan keçmiĢ namizəd qılçası üç dəfə kəsilmiĢ
müharibə veteranı Maks Klilandı yada salırdılar. Bundan əvvəlki
kampaniyada guya kifayət qədər vətənpərvər olmadığı və Üsamə ben
Ladenə kömək etməsi barədəki ittihamlara görə o, öz yerini uduzmuĢdu.
Bədbəxtlik orasındadır ki, mühafizəkar kütləvi informasiya vasitələrinin
vaxtında ortaya atdığı və təngə gətirən nəqarata çevirdikləri bir sıra
materiallar Vyetnam müharibəsinin ləyaqətli veteranını ağciyərli və iradəsiz
marionetkaya çevirə bilir.
Əlbəttə, Respublikaçılar arasında da belə oxĢar qaydada təhqir
olunanlar var idi. Mənə belə gəlir ki, sessiyanın birinci həftəsində çıxan
qəzetlərin baĢ məqalələri əsasən ədalətli idi. Bəlkə də artıq vaxt gəlib
çatmıĢdır ki, biz seçki döyüĢlərini və qarĢılıqlı ədavəti unudaq, silahları yerə
qoyaq, heç olmazsa bir-iki illiyə ölkənin idarə olunması ilə daha ciddi
qaydada məĢğul olaq.
Bunu etmək bəlkə də mümkün olardı, əgər seçkilər belə yaxın
müddətdə keçirilməsəydi, əgər Ġraqda müharibə baĢa çatsaydı, əgər bütün
qəbildən olan entuziastlar, siyasət biliciləri və müxtəlif media qələbə barədə
bu qədər hayküy salmayaydılar, kömək etmək əvəzinə iĢə mane
olmayaydılar. Bəlkə də, Ağ evin sakinlərinin digər tərkibi əbədi mübarizənin
ehtirasına bu dərəcədə qapılmasaydı, dinc yolla razılığa gəlmək olardı, çünki
belə Ağ ev üçün 48 səsə qarĢı 51 səslə qələbə sakitləĢmə və kompromiss
axtarıĢı siqnalına çevriləcəkdi, heç də özündən razılıq kütbeyinliyi üçün bir
səbəb olmayacaqdı.
Lakin 2005-ci ildə belə barıĢıq üçün Ģərait olmadı. Heç bir qarĢılıqlı
güzəĢt, xoĢməramlı jest cəhdi olmadı. Seçkilərdən iki gün sonra Prezident
BuĢ televiziya ilə çıxıĢ edib bəyan etdi ki, özünün sahib olduğu siyasi
kapitaldan istifadə etmək niyyətindədir. Elə həmin gün mühafizəkarlar
aktivisti Qrover Norkvist hər cür diplomatiyanı kənara atıb demokratların
düĢərgəsindəki vəziyyəti belə ruhda qiymətləndirdi: «Hər bir fermer bilir ki,
qaramal müxtəlif cür olur- eləsi var ki, onu bağlamasan, sakitləĢmir».
Mənim and içməyimdən iki gün sonra Konqressin üzvü, Klivlenddən olan
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Tabbz Cons Nümayəndələr palatasında çıxıĢ etdi və bu qadın Ohayo
Ģtatındakı seçkilərin nəticəsi ilə razılaĢmadığını, elektorların sertifikatına
Ģübhəsini bildirdi. O, çox sayda səsvermə proseduralarının pozulmasını
sadaladı, bu pozuntular isə seçki günü qeydə alınmıĢdı. Sıravi
respublikaçılar acıqlı-acıqlı qaĢ-qabaqlarını töküb, bir-birrləri ilə pıçıldaĢırdı
(qulağıma «Xəstə uduzanlar» sözləri çatır). Lakin spiker Hastert və
çoxluğun lideri Deley təlaĢ keçirməyən sifətləri ilə öz hündür yerlərindən
hamıya tamaĢa edirdilər, yaxĢı anlayırdılar ki, səs də, çəkic də onların
əlindədir. Kaliforniyadan olan Barbara Bokser etiraza qol çəkməklə razılaĢdı
və biz Senatın iclas zalına qayıdanda həmin gün yetmiĢ üç ya yetmiĢ dörd
səs verənlə birlikdə ilk səsimi verirdim, bu vaxt Corc BuĢu ikinci müddətə
BirləĢmiĢ ġtatların prezidenti seçdilər.
Həmin səsvermədən sonra mənə çox sayda acıqlı telefon zəngləri gəldi,
iri dəstələrlə qəzəbli məktublar alırdım. Mən qəzəblənmiĢ partiya
yoldaĢlarıma zəng edib, izah edirdim ki, Ohayoydakı vəziyyətdən halı idim,
deyirdim ki, təhqiqat hər Ģeyi aydınlaĢdıracaqdır, lakin hər halda mənim
nöqteyi-nəzərimə görə Corc BuĢ seçkiləri udmuĢdur və bu da mümkün
deyildir ki, bu vəzifədə olduğum iki gündən sonra satıla bilim, ya da
baĢqasının fitnəsinə qoĢulum. Təqribən həmin vaxtlarda keçmiĢ senator Zell
Millerlə görüĢdüm. Corciya Ģtatından olan arıq, zillənmiĢ baxıĢları olan bu
demokrat Milli atıcılar assosiasiyasının (NRA) idarə heyətinin üzvü idi.
Demokratik partiyadan ümidi kəsildikdən sonra Corc BuĢu dəstəkləmiĢ,
Respublikaçıların partiya qurultayında qəzəbli çıxıĢ edərək amansız Ģəkildə
əhdi pozan Con Kerrini və onun milli təhlükəsizlik sistemini zəiflətməyi
nəzərdə tutmasını kəskin surətdə tənqid etmiĢdi. Biz bir qədər söhbət etdik,
istehza ilə dolu kəlmələr iĢlətdik ki, yaĢlı Cənublu gedir, gənc qara ġimallı
gəlir və öz mötəbər partiya qurultaylarımızdakı çıxıĢlarımızda bu kontrast
mətbuatın diqqətindən yayınmadı. Senator Miller məni səmimi Ģəkildə təbrik
etdi, yeni yerdə mənə hər cür uğurlar arzuladı. Sonra o, özünün «Ləyaqət
defisiti» kitabında qurultayda etdiyim çıxıĢı nə vaxtsa eĢitdiyi ən yaxĢı çıxıĢ
adlandırmıĢdı. Onu da əlavə etmiĢdi ki, - bunu güman edirəm ki, bic
təbəssümlə yazmıĢdı, - belə çıxıĢ seçkilərdəki qələbəyə çətin ki, kömək
edərdi.
BaĢqa sözlə, mənim adamım uduzdu, Zell Millerin adamı isə, əksinə,
uddu. Siyasi gerçəkliyin sərt, soyuq üzü belədir.
Bütün yerdə qalanlar isə yalnız sadəcə hissdir.
Arvadım təsdiq edə bilir ki, təbiət etibarilə mən coĢğun emosiyalarımı o
qədər də tez-tez biruzə vermirəm. Enn Koulterin və ya Siin Hannitinin
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televizorun ekranından ildırım çaxdırdıqlarını görəndə, onları o qədər də
ciddi qəbul etmirəm. DüĢünürəm ki, onlar reytinqlərini yüksəltmək və
kitablarının satıĢını artırmaq üçün belə hərəkət etməyə məcburdurlar,
baxmayaraq ki, təsəvvür edə bilmirəm ki, kimsə nifrət oyandıran belə
tiplərlə öz qiymətli axĢamını bir otaqda keçirmək istəsin. Hansısa bir
yığıncaqda Demokratlar məni danıĢığa tutub olduqca pis dövrdə
yaĢadığımızı, sürünən faĢizmin öz kəndirini boğazımıza keçirdiyini deyəndə,
mən öz həmsöhbətlərimə nə ilə cavab verəcəyimi bilirdim – bu, Franklin
Delano Ruzveltin (FDR) prezidentilyi dövründə yapon mənĢəli
amerikalıların nəzarət altında saxlanmasıdır, Con Adamsın dövründə
Əcnəbilər haqqında və Qiyama təhrik barədə olan qanunlardır və ya onlarla
adminstrasiyanın dövründə yüz il ərzində linçləmənin davam etməsidir.
Bütün bunlar olmuĢdur, bəlkə daha pisləri də olmuĢdur, ona görə də xüsusən
təĢviĢ keçirməyə elə bir ehtiyac da yoxdur. Rəsmi nahar məclislərində
məndən soruĢandakı, hazırkı siyasi Ģəraitdə, bütün bu böhtan
kampaniyalarının və Ģəxsi hücumların içərisində necə iĢləyirsən, mən Nelson
Mandelanı, Aleksandr Soljenitsini, Çin və ya Misir dustaqxanalarında yatan
istənilən məhbusu yada salıram. Ümumiyyətlə, nə vaxtkı səni söyürlər, bu o
qədər də pis deyildir.
Əlbəttə, mənim indiyədək dərdə qarĢı immunitetim yoxdur. Əksər
amerikalılar kimi, bu gün bizim demokratiyanın güclü Ģəkildə təhrif
olunduğu hissi mənə də yad deyildir.
Mən onu nəzərdə tutmuram ki, bizim etiqad etdiyimiz ideallarla
gündəlik reallıq arasında keçilməz uçurum əmələ gəlmiĢdir. Bu uçurum
həmiĢə mövcud olmuĢdur, bəlkə də Amerikanın doğuluĢundan mövcuddur.
Amalları və real həyatı yaxınlaĢdırmaq üçün müharibələr baĢ verdi, qanunlar
qəbul edildi, islahatlar aparıldı, ittifaqlar təĢkil edildi, etirazlar eĢidildi.
Ən təhlükəlisi çağırıĢların böyüklüyü ilə bizim siyasi həyatın cılızlığı
arasındakı uçurumdur, gündəlik mənasızlıq, bayağılıq, sərt qərarlardan
xroniki qorxu, istənilən ciddi problemi həll etmək naminə iĢlək konsensus
qurmaq sahəsində bacarıqsızlığımız bizi çox asanlıqla öz arxasınca aparır.
Hamımız bilirik ki, ümumdünya rəqabəti bərabər imkanlar və
cəmiyyətin daim artan mobbilliyi inamına həqiqi sədaqəti nəzərə almadan
belə, bizdən yuxarıdan aĢağı bütün təhsil sistemini köklü sürətdə
dəyiĢdirməyi, pedaqoji kadrları xeyli dərəcədə təzələməyi, dəqiq və təbiət
elmlərinin öyrədilməsinə böyük diqqət verilməsini, yoxsul rayonlarda
uĢaqların savadsızlığına qarĢı qəti mübarizə aparılmasını tələb edir. Lakin
bütün bunlar barədəki mübahisələr heç bir fayda vermir, çünki kəskin
dəyiĢikliklərin tərəfdarları və hazırkı vəziyyətə səcdə qılanlar arasında,
pulun təhsildə heç bir rol oynamadığını bəyan edənlər və böyük maliyyə
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müdaxiləsinə çağırıĢlar edən, lakin onların təyinatı üzrə istifadə olunmasına
təminat verməyə tələsməyənlər arasında razılığa gəlmək mümkün olmur.
Təkrar etməyə ehtiyac yoxdur ki, bizim səhiyyə sistemi dağılmıĢdır,
dəhĢətli dərəcədə səmərsizdir və çoxdan artıq ömürlük iĢə götürmə
sistemindən imtina etmiĢ, halal amerikan zəhmətkeĢlərini xroniki mühafizə
olunmamaq və demək olar ki, mümkün olan məhrumiyyət zolağına salan bu
günkü iqtisadiyyata da pis uyğunlaĢmıĢdır. Ġllər gəlib keçir, bütün ideoloji və
siyasi oyunbazlıq heç nə ilə yekunlaĢmır. 2003-cü il istisna idi, həmin ili
dərman reseptini aldıq, bunda dövlətin və özəl bölmənin ən ciddi nöqsanları
birləĢmiĢdi – çox baha qiymətlər, bürokratik hərc-mərclik, hansısa bir real
təminatın olmaması və vergi ödəyənlər üçün astronomik hesablar.
Biz bilirik ki, beynəlxalq terrorizmlə mübarizə onun silahlı qaydada dəf
edilməsini, həm də ideyaların mübarizəsini nəzərdə tutur, bizim
perspektivdəki təhlükəsizliyimiz hərbi qüvvənin tətbiq edilməsinin etibarlı
hüquqi bazası ilə və digər dövlətlərlə olan sıx əməkdaĢlıqla təmin
edilməlidir. Dünya yoxsulluğu problemlərinə müraciət və geri qalan ölkələrə
kömək göstərmək, heç Ģübhəsiz, bizim dövlət maraqları sferasına daxildir,
heç də sadəcə xeyriyyə fəaliyyəti deyildir. Bizim xarici siyasət məsələləri
barədə mübahisələrimizi eĢitsəniz sizə elə gələ bilər ki, burada yalnız iki yol
vardır – hərbi təcavüz və ya izolyasiya.
Dində biz təskinlik və anlaĢılma mənbəyini tapsaq da, hətta burada da
tam yekdillik yoxdur. Biz özümüzü tolerantlıq nümunəsi hesab edirik, ancaq
bizi irqi, dini, mədəni kataklizmlər sarsıdır. Bunları həll etmək, bütün fikir
ayrılıqlarını yoluna qoymaq əvəzinə bizim siyasi xəttimiz onları qızıĢdırır,
istismar edir və beləliklə bizi əks tərəflərə ayırır.
Adi söhbətlərdə bizim dövlət məmurlarının çoxu səmimi qaydada etiraf
edir ki, real və necə deyərlər ideal siyasət arasında nəhəng fərq vardır.
Aydındır ki, Demokratlar mövcud Ģəraitlə heç də razı deyillər, çünki ən azı
indi onlar uduzmuĢ vəziyyətdədirlər, bütün seçkiləri udmaq hesabına
Respublikaçılar ağalıq edirlər və hakimiyyətin bütün budaqlarına nəzarət
etməklə heç bir kompromiss barədə hətta düĢünmürlər də. Lakin ən
uzaqgörən Respublikaçılar ümumilikdəc sevinməməlidirlər, çünki əgər
Demokratlar bir qədər güc sərf etsələr qalib gələcəklər. Respublikaçılar
ancaq göründüyü kimi, seçkiləri reallığa zidd olan Ģüarlarla udduqlarından
(xidmətləri ixtisar etmədən vergilərin aĢağı salınması, sığorta yardımları
sistemində islahat aparmadan Sosial Təminatın özəlləĢdirilməsi, qurbansız
müharibə aparmaq), idarəetmə iĢini demək olar ki, yaddan çıxarmıĢlar.
Bütün bunlara baxmayaraq, nə bu, nə də digər cəbhədə düĢünülmüĢ
təhlilin, dərin düĢüncələrin və ya mövcud çıxılmaz vəziyyətə görə hətta
xırda bir məsuliyyətin etirafının kiçicik əlamətləri də gözə çarpmır. Siyasi
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kampaniyalarda heç bir tənqid eĢidilmir, heç bir ittiham irəli sürülmür,
onlara redaksiya məqalələrində də, kitablarda da, dünyada hələ təzə olan
bloqqerlərdə də rast gəlminmir. Nöqteyi-nəzərdən asılı olaraq bizim
bugünkü vəziyətimizi radikal mühafizəkarların və ya yola gəlməyən
liberalların, Tom Deleyin və ya Nensi Pelosinin, böyük neftin və ya
rüĢvətxor vəkillərin, dindar fanatiklərin və ya gey hərəkatı fəallarının,
«Foks-nyus» kanalının və ya «Nyu-York tayms»ın fəaliyyətinin təbii
nəticəsi hesab etmək olar. Hekayətlərin maraqlılığı, arqumentlərin
inandırıcılığı, sübutların dəqiqliyi müəllifdən müəllifə keçdikcə
fərqlənəcəkdir və gizlətmirəm ki, mənim rəğbətim Demokratların tərəfində
olacaqdır və hesab edirəm ki, liberalların arqumentləri daha yaxĢı
əsaslandırılmıĢdır. Ən ümumi cizgilərdə, solların və sağların izahları indi
bir-birinin güzgü əksinə çevrilmiĢdir. Burada siz qəsd nəzəriyyəsi, qorxutma
vasitələri barədə mülahizələrə də rast gələcəksiniz, bütün Amerika elə bil ki,
siyasi intriqaçıların pəncəsinə keçmiĢdir. Hər bir yaxĢı əsaslandırılmıĢ
nəzəriyyədə olduğu kimi, onlarda düzgünlük, inanmağa hazır olan adamları
qənaətləndirmək üçün tələb edilən miqdardadır, bütün aydın ziddiyətlər isə
ustalıqla ört-basdır edilir ki, heç kəs də azacıq da olsa Ģübhə əmələ gəlməsin.
Bunların hamısının məqsədi rəqibi inandırmaq olmayıb, öz tərəfdarlarında
inamın közərmə dərəcəsini yüksəltməkdir, üstəlik daha çox yeni tərəfdarlar
cəlb etməkdir ki, opponentini külə çevirə biləsən.
Əlbəttə, öz adəti gündəlik iĢi ilə məĢğul olan milyonlarla amerikalı sizə
tam baĢqa Ģeyləri söyləyəcəkdir. Onlar çox iĢləyir və ya iĢ axtarırlar, yeni iĢ
baĢlayır, dərs hazırlamaqda uĢaqlarına kömək edir, qaz və tibbi sığortaya
görə yüksək xərcləri ödəyir, pensiyaları ilə olan vəziyyəti araĢdırırlar, çünki
iflasa uğrama iĢləri üzrə hansısa məhkəmə bu pesiyaya etirazını bildirmiĢdir.
Həyatda onların ümidi gələcək barədəki təĢviĢlərlə növbələĢir. Ziddiyyətlər
və aydın olmayan məsələlər həddən çoxdur.
Siyasət deyəsən bu gündəlik qayğılardan nəhayətsiz qaydada uzaqdır,
onlar anlayırlar ki, siyasət bu gün biznesə çevrilmiĢdir, heç də missiya, borc
deyildir və qanun layihələri ətraındakı bütün müzakirələr teatr tamaĢasına
bənzəyir, ona görə də adamlar üzlərini çevirirlər ki, səs-küyü, mübahisələri
və ardı kəsilməyən çərənləmələri eĢitməsinlər.
Amerikalıları həqiqətən təmsil edən, həmin amerikalılara xidmət edən
hökumət tam baĢqa siyasət aparmalıdır. Belə siyasət bizim hər birimizin real
həyatının əsl güzgüsünə çevriləcəkdir. O bütün olan məsələlərə əlbəttə cavab
verməyəcəkdir, istehlaka hazır olan məhsula çevrilməyəcəkdir. Onu bizim
ən yaxĢı ənənələrimizdən yaratmaq lazımdır, bu vaxt həm də keçmiĢimizdə
pis olanları da unutmamalıyıq. BaĢa düĢməliyik necə oldu ki, biz vuruĢan
fraksiyaların və qəbilə nifrətinin olduğu bu yerə düĢdük. Daim yada
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salmalıyıq ki, bütün fərqlərə baxmayaraq bizdə ümumi olanlar çoxdur,
bunlar ümiddir, arzulardır, heç vaxt dağılmayacaq bağlılıqdır.
VaĢinqtona gələndə birinci diqqəti cəlb edən Ģeylərdən biri Senatın
yaĢlı üzvləri idi. Con Uornerlə Robert Bərd fasilələrdə bir-birilə çox
nəzakətlə danıĢırdılar və ya respublikaçı Ted Stivenslə demokrat Deniel
Ġnueni əsl dostluq hissləri birləĢdirirdi. Hamı onlarda ölmüĢ cinsin axırıncı
nümayəndələrini görürdü, onlar Senatdakı
iĢlərini səmimi qaydada
sevirdilər və kəskin siyasi parçalanma xəttinə tərəfdar deyildilər. Həm
mühafizəkar, həm də liberal icmalçılar büdcə Ģeydə eyni rəyə gəlirdilər ki,
VaĢinqtonda qızıl era süqut etməmiĢdən əvvəl hakimiyyətdə hansı partiyanın
olmasından asılı olmayaraq nəzakət ağalıq edirdi və hökumət iĢləyirdi.
Bir axĢam qəbulda mən VaĢinqtonun köhnə iĢçisi, əlli ilə yaxın
ömrnünü Kapitoliyə həsr etmiĢ bir adamla söhbət etdim. Mən ondan o vaxtkı
və indiki atmosferin arasındakı fərqlər barədə nə düĢündüyünü soruĢdum.
- Nəsil baĢqadır – deyə fikirləĢmədən cavab verdi. -O vaxtlar
VaĢinqtonda hansısa hakimiyyətə gəlmək istəyən hər bir adam müharibədən
gəlmiĢdi. Hər məsələ üstündə biz dəli kimi mübahisə edirdik. Hamı fərqli
idi – müxtəlif Ģəhərlərdən, müxtəlif ailələrdən olmaqla müxtəlif siyasi
baxıĢlara sahib idi. Lakin müharibə elə bil ki, hamını birləĢdirmiĢdi və bu
ümumi həyat təcrübəsi bir-birimizə etibar etməyə və özgə rəyinə hörmətlə
yanaĢmağa məcbur edirdi. Bu bizə problemləri həll etməkdə və iĢləməkdə
yaxĢı kömək edirdi.
- Mən onun Duayt Eyzanhauer və Sem Reybern, Din Açeson və Everett
Driksen barədə necə həvəslə danıĢmasına qulaq asırdım, onun təsvir etdiyi
və indi zaman tüstüsünün örtüyünə məruz qalmıĢ bu portretlər məni heyran
edirdi. Həmin vaxtlar hələ xəbərin bütöv sutka davam edən buraxılıĢları,
ardı-arası kəsilməyən xeyriyyə toplantıları yox idi, ciddi adamlar ciddi də
iĢlərlə məĢğul olurdu. Öz-özümə deyirdim ki, onun keçmiĢ haqqındakı
xatirələri müəyyən seçmə qaydası ilə fərqlənir, məsələn, vətəndaĢ hüquqları
barədə qanunvercilik layihəsini Senatın iclasından geri götürməyə müvəffəq
olan Cənubluların partiya qurultayı haqqında, Makkartizmin nifrət oyadan
dövrlərindən, Bobbi Kennedinin ölümündən bir az əvvəl qaldırdığı dəhĢətli
yoxsulluq problemindən, hakimiyyət dəhlizlərində qadınların və azlıqların
olmamasından bir kəlmə də danıĢmırdı.
Mən bir Ģeyi də baĢa düĢdüm: qəribə Ģəraitlərin qovuĢması bir daha
hakim kəsilən konsensusun sabitliyini təmin edirdi, onun özü bu konsensusu
yaradanlardan biri idi. Onu təkcə ümumi müharibə keçmiĢi deyil, həm də
Soyuq müharibə və Sovet təhlükəsi qarĢısındakı yekdillik mümkün edirdi.
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Burada əllinci və altmıĢıncı illərdə Amerika iqtisadiyyatının rəqabətsiz
ağalıq etməsi də az rol oynamırdı, bu vaxt Avropa və Yaponiya hərbi
böhrandan sonra çətinliklə sağalırdı.
Bir fakt da danılmazdır ki, Ġkinci dünya müharibəsindən sonra Amerika
siyasi həyatı özünün daha az dərəcədə ideolojiləĢməsi ilə seçilirdi, deməli
partiya birliyi anlayıĢı indikindən daha geniĢ qaydada yayğın görünürdü.
Demək olar ki, bütün bu illərdə Konqressə nəzarət edən Demokratik
koalisiya Hubert Hamfri kimi ġimal libreallarının, Ceyms Ġstland kimi
Cənubdan olan mühafizəkar Demokratların və onların ən müxtəlif siyasi
baxıĢlara malik olan və böyük siyasət maĢınının yuxarı qaldırdığı çoxsaylı
tərəfdarlarının qarıĢığından, ərintisindən ibarət idi. Bu koalisiya «Yeni
kursun» iqtisadi populizmi ilə birləĢmiĢdi. «Yeni kurs» koalisiyası ədalətli
əmək haqqını və pensiyanı, qəyyumluq və ictimai iĢləri, daim artan həyat
səviyyəsini nəzərdə tuturdu. Bundan baĢqa partiya məĢhur «yaĢa və
baĢqalarının da yaĢamasına imkan ver» qaydasını əsas götürürdü. Bu qayda
güzəĢtlər və Cənubda irqi istismarı fəal dəstəkləmək dövrünə gedib çıxırdı.
Bu siyasət mədəniyyətə daha geniĢ baxıĢ çərçivəsində meydana gəlmiĢdi, bu
dövrdə cəmiyyətdə davranıĢ normaları, belə deyək ki, cinsi əlaqələrin təbiəti
və ya qadınların rolu nadir hallarda müzakirə edilirdi. Həmin mədəniyyətdə
hətta bu naqolay sözlərin özü də yox idi, hələ bu məsələlər ətrafındakı siyasi
mübahisələr bir yana qalsın.
Bütün əllinci illər boyu və altmıĢıncı illərin birinci yarısında «Böyük
qoca partiya»ya (GOP), respublikaçılara prinsipial məsələlər üstündə
müxtəlif fəlsəfi fikir ayrılıqları heç də yad deyildi. Onların arasında Barri
Qolduoterin Qərb azadlığı fikri ilə Nelson Rokfellerin ġərq paternalizmi,
Abraham Linkolnun və Teoder Ruzveltin Respublikanizm adlanan siyasi
xəttinin, baĢqa sözlə onun federal hökumətin fəal mövqeyini müdafiə etməsi
tərəfdarları ilə Edmund Börkün mühafizəkar baxıĢlarını müdafiə edənlər,
sosial eksperiment aparmağa deyil, sadiq qalanlar arasındakı fərqlər idi. Bu
qütbvari ictimai əhval-ruhiyyələr demək olar ki, bütün məsələlər üzrə
vətəndaĢ hüquqları, federal qanunvericilik və hətta vergilər üzrə Ģaxələnirdi.
Ancaq Demokratlar kimi «Böyük qoca partiya»nı (GOP) da əsasən iqtisadi
maraqlar, azad bazar və vergilərin artmasını dayandırmaq konsepsiyası
birləĢdirirdi. Bu konsepsiya onun bütün üzvləri üçün məqbul idi, hansısa
Ģəhərdəki baĢ küçədə yerləĢən dükanın sahibindən tutmuĢ Ģəhər ətrafındakı
klubun menecerinə qədər hamını razı salırdı. (Əllinci illərdə
Respublkaçılarda kəskin antikommunizm sindromu baĢ qaldırdı, lakin Con
F.Kennedinin fəaliyyətinin sübut etdiüi kimi seçkilər baĢlayanda
Demokratlar onlarla bərabərləĢməyə, hətta onları ötüb keçməyə can
atırdılar).
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Bütün bu siyasi nizamlanmalar artıq altmıĢıncı illərdə sona çatdı,
bunun səbəbləri isə çoxdan və yaxĢı məlum idi. Birincisi, vətəndaĢ hüquqları
barədə hərəkat baĢladı və bu, cəmiyyətin formalaĢmıĢ siyasi strukturunu
əsaslı Ģəkildə silkələdi və amerikalıları öz seçimlərini etməyə məcbur etdi.
Axırda Lindon Conson bu döyüĢdə düzgün mövqelər tuta bildi. Lakin
Cənubda doğulduğundan əksəriyyətdən daha aydın Ģəkildə o, bu seçimin
qiymətini də anlayırdı. «VətəndaĢ hüquqları barədə» 1964-cü il qanununu
imzaladıqdan sonra o, öz köməkçisi Bill Moyersə demiĢdi ki, qələmin bircə
hərəkəti ilə Cənubu bütünlüklə yaxın gələcək üçün «Böyük qoca partiya»ya
(GOP) verdi.
Sonra Vyetnamdakı müharibəyə qarĢı tələbə çıxıĢları baĢlandı,
danıĢılırdı ki, Amerika heç də həmiĢə düzgün hərəkət etmir, gənc nəsil heç
nə ilə yaĢlı nəsilə borclu deyildir və onun diqtəsi altında yaĢamaq istəmir.
Sonra, status-kvo bütünlüklə dağıldıqda səhnəyə ən müxtəlif iĢtirakçılar
- feministlər, latınamerakalılar, hippilər, «Panterlər», tənha analar, geylər
çıxdılar və öz hüquqları barədə danıĢmağa baĢladılar, ucadan özlərinin
tanınmasını istədilər, həm də onların hamısı stol ətrafında oturub, piroqun
bir parçasını tələb edirdi.
Bütün bunlar yalnız bir neçə ildən sonra sakitləĢdi. Məhkəmənin
göstəriĢi ilə məktəb avtobuslarında uĢaqların daĢınmasına məhəl
qoymamaqda ifadə olunan Niksonun Cənub strategiyası və həm də onun
dinməz çoxluğa müraciəti ona seçicilər arasında böyük dividend gətirdi.
Lakin onun idarəçilik fəlsəfəsi aydın ideologiyaya çevrilə bilmədi. Məhz
Nikson bunu kompensasiya edən ilk federal proqramların təĢəbbüsçü idi və
qanunvericilik qaydasında Ətraf Mühitin Mühafizəsi Ġdarəsini və Əməyin
Mühafizəsi Ġdarəsini yaratmıĢdı. Cimmi Karter vətəndaĢ hüquqlarının
müdafiəsini ənənəvi mühafizəkar demokratik proqramla əlaqələndirməyin
mümkünlüyünü sübut etdi. Öz statuslarının aĢağı düĢməsinə baxmayaraq
Cənublu Demokrat konqressmenlərin əksəriyyəti partiyada qalmağa
üstünlük verdilər, öz yerlərini qoruyub saxladılar və demokratlara köməklik
göstərdilər ki, ən azı Nümayəndələr palatasında nəzarəti əldən verməsinlər.
Lakin tektonik lövhələr artıq hərəkətə gəlmiĢdi. Siyasət günün vacib
məsələsi olmayıb, əxlaqın predmetinə çevrildi, ona əxlaqi imperativlərin və
əxlaqi mütləqiliyin kateqoriyasında baxmağa baĢladılar. Həm də siyasət
daha çox Ģəxsi iĢə çevrildi, bütün münasibətlərə – qaralarla ağlar arasındakı,
kiĢilərlə qadınlar arasındakı münasibətlərə – müdaxilə etməyə və
avtoritetlərin qaldırılmasında və devrilməsində mühüm rol oynamağa
baĢladı.
Təbiidir ki, kütləvi Ģüurda liberalizm və mühafizəkarlıq, baxıĢlardan
daha çox ənənəvi mədəniyyətə və əks mədəniyyətə münasibətdəki mövqeyə
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görə ayrılırdı. Sizin təkcə tətil etmək hüququna və ya korporativ vergi
qoyulmasına baxıĢınız deyil, həm də cinsi əlaqə, nakotiklər, rok-n-roll,
katolik messası (dini mərasimi – tərcüməçi) və protestant kanonları barədəki
düĢüncələriniz indi mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Bu yeni liberalizm
ġimaldakı ağ seçicilərin zövqünə o qədər də uyğun gəlmədi, ümumilikdə heç
Cənubda da rəğbətlə qarĢılanmadı. Küçələrdəki zorakılıq və ziyalı
dairələrində ona güzəĢtli qaydada yanaĢmaq, qara qonĢular və avtobusda
məktəbə daĢınan ağ uĢaqlar, bayraqların yandırılması, veteranlara tüpürməkbunların hamısı ən əziz dəyərləri bütünlüklə məhv etməsə də, təhqir edir və
kiçildirdi. Bu dəyərlər isə ailə, etiqad, bayraq, qonĢuluq, hətta bəziləri üçün
ağların imtiyazları idi. Bu dəlilik qızıĢanda böyük siyasi qətllər, yanan
Ģəhərlər, Vyetnam fəlakəti sırasında iqtisadi yüksəliĢin arxasınca benzin
böhranı, inflyasiya və zavodların bağlanması hadisələri gəldi. Cimmi Karter
yalnız termostatı fırlatdı ki, buxarın təzyiqin azaltsın. Elə bu vaxt Ġran
radikallarının bir qrupu OPEK üzvlərinə əlavə baĢ ağrısı bəxĢ etdi, «Yeni
kurs» koalisiyasının əksər üzvləri digər siyasi ev axtarıĢı ilə məĢğul olmağa
baĢladılar.
AltmıĢıncı illərə mənim daim mürəkkəb münasibətim olmuĢdur.
Müəyyən mənada mən həmin dövrün məhsulu idim. QarıĢıq nikahdan
doğulduğumdan mən tam baĢqa həyatı yaĢamalı idim, o vaxtkı ictimai
dəyiĢikliklər baĢ versəydi, heç bir qapı mənim üzümə açılmazdı. Ancaq mən
çox cavan idim, bu dəyiĢikliklərin mahiyyətini lazımınca anlamırdım, həm
də çox uzaqda – gah Havay adalarında, gah Ġndoneziyada yaĢayırdım, ona
görə də Amerika ruhunun zəifləməsinin Ģahidi olmamıĢdım. AltmıĢıncı illər
barədə mənim dərk etdiklərimin çoxu, özünü ömrünün axırına qədər fəxrlə
islah edilməz liberal saydığı atamın baxıĢlarından irəli gəlirdi. Onun özünə
güvənməsini vətəndaĢ hüquqları uğrunda hərəkat xüsusən möhkəmləndirirdi.
Ġmkan düĢən kimi onun dəyərlərini: dözümlülüyü, bərabərliyi, bədbəxtlərin
müdafiəsini mənə təlqin edirdi.
Anamın görüĢləri isə çox hallarda ancaq olduqca məhdud idi, burada
həm məsafə (1960-cı ildə o, qitədəki Amerikadan Havay adalarına
getmiĢdi), həm də onun düzələ bilməyən sadəlövh romantizmi öz rolunu
oynamıĢdı. Zəkası ilə, güman ki, o «Qaralara hakimiyyət» Ģüarını,
«Demokratik cəmiyyət uğrundakı tələbələrin» fəaliyyətini və ya heç nə
olmamıĢ kimi birdən qılçalarının tükünü qırxmağını dayandıran öz
rəfiqələrini anlamağa, qəbul etməyə çalıĢırdı, lakin xarakterində baĢlıca
cəhət – acıqlı ziddiyyət ruhu çatıĢmırdı. Hisslərə gəldikdə, onun liberalizmi
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hardasa 1967-ci ildən əvvəldə, ilk kosmik proqramlar, Sülh korpusu,
«Azadlıq səfərləri», Mahaliya Cekson və Coan Baez dövrlərində qaldı.
Mən böyüdükdə, yetimiĢinci illərdə anlaya bildim ki, altmıĢıncı illərin
rüĢeym hadisələri, hər Ģeyin səpələnmiĢ Ģəkildə olduğu bir vaxtda adamlara
güclü təsir göstərmiĢdir. Bunu müəyyən mənada ana tərəfdən nənəmin və
babamın 1968-ci ildə Niksona səs verdiklərini etiraf edən təcrübəli
demokratlara görə deyinmələri nəticəsində baĢa düĢmüĢdüm. Anama görə
isə bu əsl satqınlıq idi və onları heç cür bağıĢlaya bilmirdi. AltmıĢıncı illər
barədə mənim dərkim Ģəxsi axtarıĢlarımdan formalaĢmıĢdı, çünki gənclər
buntu siyasi və mədəni dəyiĢikliklərə, o vaxtlar tamamilə yoxa çıxan hansısa
bir əsas tələb edirdi. Yeniyetməlik yaĢlarında mənə həmin dövrün Dionisi
ruhu, hər Ģeyi qapmaq ruhu hakim kəsilmiĢdi, altmıĢıncı illəri kitablardan,
kinofilmlərdən və musiqidən öyrənirdim və bu, anamın danıĢdıqlarına uyğun
gəlmirdi. Hyu Nyutonun, 68-ci il Demokratik partiyanın Milli qurultayının,
Sayqondan hava yolu ilə geri çəkilmənin, Altamontdə «Stounz»un konsert
obrazları tam baĢqa cür idi. Əgər bu qiyamı qaldırmaq üçün mənim Ģəxsi
bəhanəm yoxdusa, öz əhval-ruhiyyəmə və düĢüncə tərzimə görə qiyamçılara
qoĢulardım, axı onlar adamların otuz il ərzində əldə etdikləri müdrikliyi
qətiyyətlə süpürüb atmıĢdılar.
Vaxt keçdikcə mənim nüfuzları qəbub etməməyim, öz zəifliklərimə
və öz zərərimə göz yummağa gətirib çıxardı və kollecə daxil olmaq vaxtı
gəlib çatanda mən baĢa düĢməyə baĢladım ki, ümumi qəbul edilənlərə
istənilən meydan oxuma özündə əks tərəfdəki sərt ifratçılığa qapılmaq
təhlükəsini gizlədir. Mən öz kəĢflərimə yenidən baxdım və anamın,
babamla nənəmin mənə öyrətdiyi dəyərləri xatırladım. Bu ləng, çox vaxt
ardıcıl olmayan dəyərlərin yenidən qiymətləndirilməsi prosesində elə anları
qeyd etməyə baĢladım ki, bəzən kollecin yataqxanasında dostlarla söhbətdə
hər kəs birdən məntiqi qaydada düĢünməni dayandırır, qıĢqıra-qıĢqıra
kapitalizmin və Amerikan imperalizminin eybəcərliklərini asanlıqla ifĢa
etməyə, monoqamiya çərçivəsini və dini rədd etmək ləzzətini tərifləməyə
baĢlayırdı, bu vaxt axıra qədər baĢa düĢə bilinmirdi ki, əslində bu çərçivələr
sadəcə olaraq həyati zərurətdir, tələsik qaydada qurban roluna girib
məsuliyyətdən qaçmaq və ya az dərəcədə bu qurban kompleksindən əziyyət
çəkənlər üzərində mənəvi üstünlüyü təbliğ etmək ancaq ziyan gətirə bilər.
Ronald Reyqanın məni narahat edən 1980-ci ildə nəyə görə qalib
gəlməsini bütün bunlar izah edirdi. «Ata daha yaxĢı bilir» filmindəki onun
oynadığı Con Ueyn obrazı inandırıcı deyildi, siyasətçi kimi isə yöndəmsiz
strategiyası gülməli idi, yoxsullara hücumuna heç cür haqq qazandırmaq
olmazdı, bütün bunlara baxmayaraq onun cazibə qüvvəsinin sirrini baĢa
düĢürdüm. Bu da gəcliyində məni durmadan özünə cəlb edən Havay
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adalarındakı hərbi bazaların cazibə qüvvəsi ilə eyni təbiətə malik idi.
Bazalarda təmiz küçələr, yaxĢı yağlanmıĢ maĢınlar, səliqəli hərbi forma,
qulaqbatıran atəĢfəĢanlıq olurdu. Bu lətafət mənim indiyə qədər hiss etdiyim
məmnunluğa bənzər idi.
Bu ləzzət beysbol komandasının yaxĢı oyununa baxmaqdan yaranırdı,
arvadım isə bu vaxt yenidən «Dik Van Daykın ġousu»na tamaĢa edirdi.
Reyqan qayda yaratmağa yönəlmiĢ ehtiraslı arzudan ustalıqla istifadə etdi,
bizim kor qüvvələrin əlində sadə oyuncaq olmadığımızı, Ģəxsi və ictimai
dəyərləri formalaĢdırmağa qadir olan adamlar olmağımız hissini qızıĢdırdı,
bu vaxt biz özümüzdə əməksevərliyin, vətənpərvərliyin, Ģəxsi məsuliyyətin,
nikbinliyin və inancın olduğuna yenidən bir yəqinlik tapdıq.
Reyqanın səsi minnətdar auditoriya tərəfindən təkcə ona görə
eĢidilməyə baĢlamadı ki, o, əlbəttə, yüksək səviyyəli ünsiyyət ustası idi, həm
də diqqəti liberal hökumətlərin iqtisadi durğunluq vaxtı buraxdığı səhvlərə
cəlb etdi və orta sinifdən olan seçicilərdə belə hiss yaratdı ki, məhz onların
naminə mübarizə aparır. Sirr deyil ki, hökumət bütün səviyyədə vergi
ödəyənlərin pulu ilə olduqca sərbəst davranırdı. Bürokratların unutqanlığı
çox vaxt onlar üçün mandatın itirilməsi ilə nəticələnirdi. Liberal sözçülük
hüquqları və titulları, vəzifədən və məsuliyyətdən çox yuxarı qaldırırdı.
Bəlkə də Reyqan «ümumi rifah dövlətinin» günahlarını pisləməkdə bir qədər
həddi aĢmıĢdı və Ģübhəsiz ki, liberallar da olduqca düzgün olaraq onun
daxili siyasətdəki əyintilərini, iqtisadi elitaya güzəĢtlər etməsini pisləyirdilər,
doğrudan da səksəninci illərdə koporativ reyderlər böyük gəlir götürdülər,
həmkarlar ittifaqları isə heç nə edə bilmirdi, orta iĢləyənlərin gəliri yuxarı
qalxmırdı.
Reyqan qanuna xidmət edən, vətənpərvər ruhda olan əsl zəhmətkeĢləri
öz vədləri ilə dəstəkləsə də amerikalıların ümumi məqsəd hissini yatırtdı,
liberallar da həmin vaxt bunu bir qədər yaddan çıxarmıĢdılar.
Onun tənqidçiləri daha çox səs-küy saldıqca onlar üçün ayrılan rolu –
həyatdan ayrılmıĢ «vergi qoy və xərclə» qaydasına tərəfdar olan və hər
Ģeydə Amerikanı ittiham edən siyasi cəhətdən nəzakətli elita rolunu daha
yaxĢı oynayırdılar.
Reyqanın hazırladığı siyasi formuladan daha çox əlamətdar olanı onun
dəstəklədiyi əfsanənin təəccüblü qaydada yaĢamağa davamlı olması idi.
Qırxillik məsafəyə baxmayaraq altmıĢıncı illərin buntu və ona verilən
reaksiya indiyə qədər gizli siyasi mülahizələrimizi hərəkət etdirir. Bu bir
daha göstərir ki, həmin illərin münaqiĢələri adamlara nə qədər ciddi görünür,
onların kamilliyi həmin dövrə təsadüf etmiĢdir, o vaxtkı siyasi mübahisələr
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siyasi döyüĢ kimi deyil, əsasən insanın Ģəxsiyyətinin və onun mənəvi
statusunu müəyyən edən fərdi seçim kimi görünürdü.
Mənə belə gəlir ki, altmıĢıncı illərin mühüm problemlərini bütünlüklə
həll etmək mümkün olmadı. Bəlkə də, kontrmədəniyyətlərin qızğınlığı bütöv
siyasi baxıĢlar əvəzinə tezliklə istehlak yanğısına, hansısa bir digər həyat
obrazına və yeni musiqi zövqlərinə çevrildi, lakin irqlər arasındakı
toqquĢma, müharibə, yoxsulluq, cinslər arasındakı münasibətlər gündəlikdə
qalmaqda davam etdi.
Lakin, bəlkə də hər Ģey sadəcə olaraq «Doğum canlanması» nəslinin
çoxsaylılığında, o demokratik gücdə idi ki, siyasətdə və həyatın digər
sahələrində çox güclü maqnit çölü - «Viaqra» bazarından tutmuĢ
istehsalçıların öz maĢınlarına quraĢdırdığı fincan tutanların sayına qədər –
yaradır.
Necə olsa da, Reyqandan sonra Respublikaçılar və Demokratlar,
liberallarla mühafizəkarlar arasındakı sərhəd daha çox dərəcədə ideologiya
sahəsinin anlayıĢları ilə müəyyən edilməyə baĢladı. Bu kompensasiya ayrıseçkiliyi, cinayətkarlıq, yardım, abort və məktəbdə dua oxumaq problemləri,
indiyə qədər davam edən mübahisələr kimi ağrılı məsələlərdə müəyyən
mənaya malik idi. Digər vəzifələrə gəldikdə, bunlar istər böyük ya kiçik,
daxili və ya xarici siyasət məsələləri olsun, - burada bütün cavbalar palitrası
məhdud «hə və yox», «leyihinə və ya əleyhinə», «bizim və bizim olmayan»
cavablarında ifadə olunurdu. Ġqtisadi strategiya əbədi rəqiblər olan istehsalçı
ilə istehlakçının, necə deyərlər, aĢbazla yeyənin arasındakı hərtərəfli geniĢ
danıĢıqlar predmeti olmasını dayandırdı. Menyu yalnız iki xörəyi –
vergilərin azaldılmasını, hökumətin iri və ya bir qədər kiçik olmasını təklif
edirdi. Ekologiya sahəsində bizim təbii sərvətlərimizin qorunub saxlanması
ilə müasir istehsalın tələbləri arasındakı tarazlıq artıq heç kəsi
maraqlandırmırdı. Yalnız nəzarətdən kənar buruq qazılmasını, geoloji
kəĢfiyyatı, açıq mədən istismarını dəstəkləmək və ya yenilik cücərtilərini
kökündən qoparıb çıxaran sərt bürokratiya tərəfdarlarına qoĢulmaq lazım idi.
Böyük siyasətdə olmasa da, gündəlik siyasi həyatda sadəlik danılmaz
ləyaqət hesab olunmağa baĢladı.
Hətta Respublikaçıların ardıcıl olaraq Reyqanı müdafiə edən
liderlərinin də onun dövründə siyasətin götürdüyü istiqamətdən razı
olduqlarına Ģübhə edirəm. Böyük Corc BuĢun və ya Bob Doulun dilindən
çıxan qütbvari dünya və qəbul etməmək siyasəti barədə bəyanatları daim
zorla tələffüz edilən kimi səslənirdi, daha çox Demokratlardan səs qoparmaq
məqsədini güdürdü, heç də dövlətin idarə edilməsi barədəki düĢünülmüĢ
təkliflər deyildi. Hakimiyyətin zirvələrinə yüksəlməli olan mühafizəkar
siyasətçilərin gənc nəsili – Nyut Qinqriç, Karl Rouv, Qrover Norkvist və
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Rolf Rid üçün bu qaynayan ritorika sadəcə seçkiqabağı kampaniya vasitəsi
olmadı. Onlar buna səmimi Ģəkildə inanaraq «Yeni vergilərə – yox» və ya
«Biz xristian millətiyik» Ģüurlarını irəli sürdülər. Onların sərt doktrinaları,
radikal tədbirləri, istənilən səbəbə görə inciməyə daim hazır olmaları
mühafizəkarların, yeni rəhbərlərini altmıĢıncı illərdəki «yeni solların»
liderlərinə daha çox oxĢayan etdi. Onların sol cinahdan olan siyasi
əleyhdarları kimi sağların yeni avanqardı siyasi mübarizədə məhz sadəcə
müxtəlif siyasi konsepsiyaların yarıĢını deyil, xeyirlə Ģər arasındakı döyüĢü
görürdülər. Hər iki partiyanın fəalları səhvsiz testlər, loyallığı yoxlamaq
qaydalarını hazırlamaqla məĢğul idilər. Bu vaxt istənilən demokrat aborta
icazə verilməsində Ģəkk etməyə baĢlasa, o saatca tam izolyasiyaya düĢürdü,
silah gəzdirməyə nəzarəti dilinə gətirən istənilən respublikaçı isə bu vaxt
siyasi izqoya çevrilirdi.
Bu Manixeyn hiylələrində kompromiss zəiflik əlaməti kimi görünməyə
baĢladı, bu zəifliyin arxasınca mütləq cəza gəlməli idi. Kim bizimlə deyilsə,
o, bizim əleyhimizədir. BaĢqa alternativ yoxdur.
Bill Klintonun Ģəxsi xidməti ondan ibarət idi, o, bu ideoloji çıxılmaz
vəziyyətdən uzaqlaĢmağa cəhd etdi, təkcə “mühafizəkar” və “liberal”
yarlıklarının Respublikaçılara fayda verdiyini nəinki etiraf etdi, həm də
onunla razılaĢdı ki, bizim problemləri həll etmək üçün bu iki kateqoriya heç
də kifayət deyildir. Reyqan dövrünün Demokratları yöndəmsiz, açıq və ya
qorxulu dərəcədə soyuqqanlı kimi görünə bilərdilər (ilkin seçkilərin mühüm
mərhələsi ərəfəsində əqli cəhətdən zəif olan adamın edamını yada salın).
Prezidentliyinin ilk iki ilində Klintonu öz siyasi platformasının bir sıra əsas
müddəalarından uzaqlaĢmağa məcbur etdilər, bunlar səhiyyə barədə
ümumilli proqram, məktəb və peĢə təhsilinə nəhəng investisiya yönəltmək
istəyi idi. Bu müddəalar isə yeni iqtisadi Ģəraitdə iĢləyən ailələrin
mövqeyini zəiflədən və artıq uzun müddət davam edən meylləri həlledici
qaydada dəyiĢə bilərdi.
Hansısa duyğusu ilə Klinton Amerika xalqına bolluqla paylanan
vədlərin bütün yalanını anladı. O, gördü ki, gəlirlər və məsariflər üzərindəki
dövlət nəzarəti lazımınca təĢkil olunduqda, bu tədbir iqtisadi yüksəliĢin
tormozuna deyil, mühərrikinə çevrilir. Bazarlar və fiskal (maliyyətərcüməçi) intizamı sosial ədalətin təntənəsinə Ģərait yaradır. O, razılaĢırdı
ki, yoxsulluğa qarĢı mübarizə üçün təkcə bütün cəmiyyət deyil, həm də
ayrılıqda hər bir adam cavabdehlik daĢıyır. Gündəlik fəaliyyəti ilə olmasa
da, özünün “Üçüncü yol” siyasi platforması ilə Klinton narazılıqları həll edə
bildi. O, hər cür ideologiyadan uzaq olan praqmatik niyyətə üstünlük
verirdi.
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Həqiqətən də müddətinin sonunda Klintonun Ģübhəsiz ki, proqressiv,
həm də öz məqsədlərinə görə mötədil olan siyasi proqramları ictimaiyyətdən
geniĢ dəstək aldı. Siyasətdə o, Demokratların bəzi sui-istifadələrə yol
vermələrinə dözdüyünə görə, Demokratlar nəticədə seçkiləri uduzdular.
Sürətli iqtisadi inkiĢafa baxmayaraq o, populyar siyasi Ģüarları iĢlək bir
hakim koalisiyaya çevirə bilmədi və bu, dolayı da olsa ənənəvi demokratik
ərazilərdə demoqrafik böhranın olduğunu (xüsusən, doğum artımı
mərkəzinin möhkəmlənən amerikan Cənubuna keçməsi), həm də
Respublikaçıların Senatda əldə etdikləri struktur üstünlüklərin
mövcudluğunu təsdiq etdi. Çünki, 493.782
nəfər əhali yaĢayan
Vayominqdən olan iki Respublikaçının səsi, əhalisi 33.871.648 adamdan
ibarət olan Kaliforniyadan olan iki Demokratın səsinə bərabərləĢirdi.
Hər Ģeydən əvvəl müvəffəqiyyətsizlik Qinqriç, Rouv, Norkvist və
onlara bənzəyən digərləri üçün sınağa, mühafizəkar hərəkatını birləĢdirmək
və təĢkil etmək bacarığı üçün testə çevrildi. Onlar iri Ģirkətlərin və varlı
adamların qeyri-məhdud pullarını cəlb edib, beyin trestlərindən və media
imkanlarından bütöv Ģəbəkə yaratdılar. Onlar texnologiyanın ən yeni
nailiyyətlərini öz məafelərinə xidmətə yönəltdilər və partiya intizamını
gücləndirmək üçün Nümayəndələr palatasında hakimiyyəti ələ keçirdilər.
Uzunmüddətli mühafizəkar çoxluqda təmsil olunmalarına Klintonun
Ģəxsində olan təhlükəni onlar vaxtında hiss etdilər və bu, Klintonun üzərinə
niyə belə qızğın Ģəkildə hücuma keçilməsinə aydınlıq gətirdi. Klintonun
mənəvi simasına olan hücumlar da bununla izah olunurdu, onun siyasi
xəttini radikal adlandırmaq mümkün deyildisə, Ģəxsi həyatı bu vaxt
mühafizəkarlar üçün artıq bol material verdi (burada məktubun ilkin variantı
epopeyası da, marixuana ilə nadinclik də, «Məxmər liqasının»
intellektualizmi də, piroq biĢirə bilməyən iĢləyən arvadı da, ən baĢlıcası isə –
seks var idi). Kifayət miqdardakı təkrarların, faktlarla sərbəst müraciətin,
Ģəxsi səhvlərinin təkzib olunmayan sübutlarının köməyi ilə Klintonu,
altmıĢıncı illər liberalizminin, mühafizəkar hərəkatı qamçılayan elə həmin
xüsusiyyətlərin təcəssümünə çevirdilər. Klinton bu hərəkatla döyüĢü heçheçə qurtara bilsə də, mühafizəkarlar bundan yalnız gücləndilər və Corc
U.BuĢun prezidentliyinin birinci müddətində bu hərəkat BirləĢmiĢ ġtatlar
hökumətində üstünlüyü əldə etdi.
Mən yaxĢı anlayıram ki, bu tarixi çox ümumi Ģəkildə nəql etdim. Həmin
dövrün mühüm hadisələrini, məsələn, istehsalın aĢağı düĢməsini və Reyqan
dövründə aviadispetçerlərin kütləvi Ģəkildə iĢdən çıxarılmasının amerikan
həmkarlar ittifaqı hərəkatına ölümcül zərbə vurmasını, Cənubda Konqressə
seçkilər üzrə seçki dairələrinin yaradılmasında «çoxluq-azlıq» prinsipi
hesabına qaradərili nümayəndələrin sayının artması və həmin regionda
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Demokratların təmsil olunmalarının azalmasını, Klintonun qarĢılaĢdığı
Demokrat konqressmenlərin inadkarlıqla əməkdaĢlıq etmək istəməməsini,
özlərinin mübarizənin episentrinə düĢmələrini belə anlamamalarını mən
yada salmadım. Onu da demədim ki, hiyləgər seçkiqabağı fırıldaqlar
Konqressi parçalayırdı, pul və televiziya ilə verilən antireklam atmosferi
zəhərləyirdi. Qocaman VaĢinqton siyasətçisi ilə köhnə söhbətimi
xatırlayanda, Corc Kennan və Corc MarĢallın gördükləri iĢlər barədə
düĢüncəyə dalanda, Bobbi Kennedi və Everett Dirksenin nitqlərini oxuyanda
bir fikirdən yayına bilmirəm ki, bizim günlərimizin siyasi həyatı məhz
inkiĢafın ləngiməsindən əziyyət çəkir. Həmin adamlar üçün Amerikanın
keçirdiyi çətinliklər heç də abstraksiya deyildi və buna görə də sadə Ģəkildə
də görünmürdü. Müharibədə iĢtirak etmək qərarı çox ağır olsa da, tam
düzgün idi. Ən iri miqyaslı planlara baxmayaraq iqtisadiyyat göz önündə
çökürdü. Adamlar bütün həyatı boyu dincəlmədən iĢləyir, lakin heç nəyə
malik deyildilər.
Onların arxasınca gələn və onları əvəz edən liderlər nəsli, müqayisə
edildikdə rahat Ģəraitdə böyümüĢdülər, bu nəslin həyat təcrübəsi siyasətə
baĢqa münasibətin bəslənməsini ĢərtləndirmiĢdi. Klintonla Qinqriç
arasındakı vurnuxmalar, 2000-ci və 2004-cü illərin seçkilərinin özü mənə
«Doğum canlanması» nəslinin bütün ölkə qarĢısında nümayiĢ etdirdikləri
psixoloji dramı xatırladırdı. Bu, köhnə incikliyə görə hesab çəkən, bir tələbə
kampusunda yaĢadıqları dövrdən qisas almaq istəyən adamların gözləri
qarĢısında baĢ verirdi. AltmıĢıncı illər nəslinin nailiyyətləri – azlıqlara və
qadınlara tam vətəndaĢ hüquqları vermək, Ģəxsi azadlıqları gücləndirmək,
avtoritetlərin fikrinə qarĢı çıxmağa hazır olmaq - Amerikanın öz vətəndaĢları
qarĢısındakı cazibədarlığını xeyli gücləndirirdi. Lakin bizi amerikalı edən
ümumi məsuliyyət, etibar, yoldaĢlıq hissi birdəfəlik itirildi və hələ də bərpa
edilməmiĢdir.
Onda, bəs nəyə malikik? Nəzəri olaraq Respublikaçılar öz sıralarından
yeni Klintonu, sağ qanad liderini irəli sürə bilərlər və o, Klinton maliyyə
siyasətinin mühafizəkar xarakterini qoruyub saxlaya, lakin eyni zamanda
federal bürokratiyanın köhnə binasını böyük səylə yenidən qurmağa və bazar
prinsiplərinə və etibarlı tədbirlərə əsaslanan sosial siyasət problemlərinin
həlli ilə eksperimentlər aparmağa baĢlaya bilər. Belə bir lider hələ də
meydana çıxa bilər. Respublikaçı məmurların heç də hamısı indiki
mühafizəkarların ehkamlarının tərəfdarları deyillər. Həm Nümayəndələr
palatasında, həm Senatda, ölkədəki bütün Ģtatlrın paytaxtlarında ənənəvi
mühafizəkar ləyaqətlərinin, mülayimliyin və ciddiliyin çox sayda tərəfdarları
vardır, bu adamlar etiraf edirlər ki, varlılar üçün olan vergi güzəĢtlərinin
altından çıxmaq nəticəsində yaranan borcların artması məsuliyyətsiz bir
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iĢdir, bu defisit kasıblar hesabına azaldılmamalıdır, kilsənin dövlətdən
ayrılması təkcə dövləti deyil, kilsəni də qoruyur, lakin kilsə və xarici siyasət
xoĢ niyyətlərə deyil, faktlara əsaslanmalıdır. Son altı ilin mübahisəsində
Respublikaçılar heç də əsas rol oynamadılar. Corc BuĢ özünün 2000-ci il
kampaniyasında «həmdərd mühafizəkarlıq» vəd etsə də, onun «Böyük qoca
partiyasının» (GOP) indiki ideologiyasını mühafizəkarlıq deyil, məhz
absolyutizm xarakterizə edir. Bu azad bazarın, vergilərdən azad olmanın,
nizamlanmanın, sosial təminat və maddi yardım proqramlarının
absolyutizmdir, əslində isə özəl mülkiyyəti qorumaq və milli mənafe
maraqlarına qayğı göstərmək lazım olan yerdə, idarəetmənin özünün
olmamasıdır.
Xristian sağların dini absolyutizmini də hesabdan silmək olmaz, onlar
çox çətin məsələ olan abort məsələsinin həllində əvvəlcə xeyli xal
qazandılar, lakin sonralar bu fəaliyyət daha geniĢ miqyas aldı . Onlar təkid
edirdilər ki, xristianlıq Amerikanın üstünlük təĢkil edən dinidir, həm də bunu
irəli sürürdülər ki, bu dinin fundamential isitiqaməti dövlət siyasətinə ton
verməli və bütün hər Ģeyin qiymətləndirilməsində yeganə kamerton rolunu
oynamalıdır. Bu vaxt onlar liberal ilahiyyatçıların iĢlərini, Milli Elmlər
Akademiyasının əsərlərini və Tomas Ceffersonun sözlərini inkar edirdilər.
Bundan əvvəl, belə bir sarsılmaz inam da mövcud idi ki, çoxluğun
iradəsi axırıncı mərhələdəki həqiqətdir, hətta bu qoy heç çoxluq olmasın,
çoxluğun adından idarə edənlər olsun.
Məhkəmələr, Konstitusiya, mətbuat, Cenevrə konvensiyası, Senatın iĢ
qaydası, seçki dairələri sərhədlərinin ənənvi dəyiĢdirilməsi kimi sosial
institutlara qarĢı bu açıq laqeydlik bizim Yeni Yerüsəlimə doğru durmadan
irəliləməmizi ləngidir.
Əlbəttə, Demokratların arasında da belə qızğın entuziastlar vardır.
Lakin Rouvun və ya Deleyin malik olduğu hakimiyyəti, baĢqa sözlə partiya
üzərində tam nəzarətə sahib olmağı yuxularında da görməyənlər, sədaqətli
olanların sıralarını doldurmaqla bir sıra ən radikal ideyaları qanunvericiliyə
daxil etdilər. Partiya daxilində regional, milli və iqtisadi fərqlərin çoxalması,
seçki dairələrinin xəritəsi və Senatın strukturası, seçkilərin iqtisadi elita
tərəfindən maliyyələĢməsinə olan ehtiyac - bütün bunlar idarə edən
Demokratları mərkəzə yaxın olmağa məcbur edirdi. Liberallara çəkilmiĢ
karikaturanın prototipliyinə layiq olan bir neçə seçilmiĢ Demokratı misal
göstərə bilərəm: deyək ki, Con Kerri Amerikanın hərbi üstünlüyünü qoruyub
saxlamaq zərurətinə, Hillari Klinton kapitalizmin kamil ləyaqətlərinə inanır,
Konqressdəki «Qara müĢavirənin» hər bir iĢtirakçısı isə, məhz öz
günahlarına görə Ġisus Xristin çarmıxa çəkildiyinə inanır.
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Həqiqətən də Demokratların sıralarında bir çaĢqınlıq vardır. Bizim
aramızda köhnə baxıĢların tərəfdarları da vardır və onlar bir saniyə belə
düĢünmədən «Yeni kursu» və «Böyük cəmiyyəti» Respublikaçıların hər cür
qəsdlərindən qorumağa atılacaq və liberallar arasında özünə 100 faizli
reytinq qazanacaqdır. Lakin indi, deyəsən, bu tendensiya zəifləyir, ayıqsayıqlıq, qloballaĢmanın və ya mərkəzi rayondan praktiki olaraq ayrı düĢmüĢ
hansısa böyük Ģəhərin yeni-yeni problemlərinin həllinə lazım olan enerjinin
və təzə ideyaların olmaması daha az tərəfdarlar tapır. BaĢqaları isə daha az
«mərkəzyönlü kursa» üstünlük verir, güman edirlər ki, onlar partiyanın
mühafizəkar rəhbərliyindən uzaqlaĢmaqla daha ağıllı hərəkət edirlər, lakin
ilbəil öz mövqelərinin daha çox zəiflədiyini bu vaxt görmürlər. Demokratik
hüquqĢünaslar və namizədlər energetika və təhsil, səhiyyə və milli
təhlükəsizlik sahəsində bütöv praktiki tədbirlər toplusu təklif etməklə ümid
edirlər ki, onlar mükəmməl idarəetmə sisteminə bənzər nəyisə yaratmağa
kömək edəcəklər.
Ümumən bütövlükdə götürdükdə Demokratik partiya irtiçacılar
partiyasına çevrilmiĢdir. Lazımınca düĢünülməmiĢ müharibəyə bizim
münasibətimiz ümumilikdə bütün hərbi hərəkətlərə qarĢı Ģübhəliliyi üzə
çıxardı. Bazarın bütün xəstəliklər üçün ən yaxĢı dərman olduğu barədə tezisə
cavab verdikdə, biz cəmiyyətin mühüm problemlərini həll etməkdə məhz
bazar prinsiplərindən inadkarlıqla, ən yaxĢı tətbiqə layiq qaydada imtina
edirik. Dini təzyiqdən qorunduqda biz var gücümüzlə cəhd edib, demək olar
ki, antiklerikallara çatdıq, mənəviyyat dilində danıĢmağı yadırğadıq, bu
mənəviyyat isə bizim siyasi iĢlərimizə daha dərin məna verir. Biz seçkiləri
uduzuruq, ancaq fikirləĢirik ki, məhkəmələr Respublikaçıların planlarını
poza biləcəklər. Biz məhkəmələri də uduzuruq və indi də ümidimizi Ağ
evdəki növbəti qalmaqala bağlayırıq.
Biz daha çox Respublikaçılarınkına oxĢay
an, kəskin və kobud
siyasi metodlara meyl edirik. Demokratik fəallar və tərəfdarlar qrupu
arasında ümumi cəhəti bu qəbildən olan mülahizələr təĢkil edir:
Respublikaçılar seçkilərdə təkcə bazanı gücləndirməyə görə deyil, həm də
Demokratları hər cür söymələri ilə, seçicilər arasına Ģübhə toxumu
səpməklə, öz sağ qanadlarını fəallaĢdırmaqla və partiya xəttindən
uzaqlaĢanları yoluna qoymaqla qəti qələbə çala bildilər. Əgər Demokratlar
ümumən nə vaxtsa hakimiyyətə qayıtmaq istəyirlərsə, onlar
Respublikaçılardan bu metodları hökmən əxz etməlidirlər.
Bu ruhda fikir yürüdənlərin hisslərini baĢa düĢürəm. Respublikaçıların
kəskin qübtləĢmə kursunun köməkliyi ilə daim qələbə çalmaq bacarıqları hər
kəsdə təəssürat oyada bilər. Mən mühafizəkar hərəkatın daha da güclənən
təzyiqi qarĢısında təfərrüata və nyuanslara diqqəti cəmləĢdirməyin
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təhlükəsini yaxĢı dərk edirəm. Mənə belə gəlir ki, BuĢ adminstrasiyasının
çox sayda tədbirləri, ədalətli olaraq əsəbilĢməkdən baĢqa hansısa bir
reaksiya doğurmur.
Buna baxmayaraq mən düĢünürəm ki, Demokratların partizan
hərəkətləri və ideoloji münaqiĢəyə əsaslanan istənilən cəhdi yalnız
düĢdüyümüz vəziyyəti çətinləĢdirə bilər. Mən əminəm ki, ĢiĢirtmə və
qorxuzma, situasiyanın mürəkkəbliyinə qiymət verməmək və ya əksinə,
ĢiĢirdilmiĢ qiymət vermək bizi hökmən məğlubiyyətə məhkum edəcəkdir.
Əgər biz siyasi mübahisələri susdursaq, mütləq uduzacağıq. Yalnız məhz
ideoloji təmizliyə danıĢıqsız əməl edilməsi, öz xəttimizlə ardıcıl
irəliləməyimiz, siyasi mübahisənin açıq təsəvvür edilən davamı bizi
ümumdövlət əhəmiyyətli problemlərin həlli üçün yeni yollar axtarıĢından
uzaqlaĢdırır. Biz hələ də eləcə «ya bu və ya o» rejimində iĢləyirik, bizə görə
ya böyük hökumət olsun, ya da ümumən heç nə olmasın, ya lap qırx altı
milyon adam tibbi sığortasız qalsın ya da anlaĢılmayan «sosiallaĢmıĢ
səhiyyə»nin ağuĢuna sığınaq.
Məhz bu doktrinaçılıq və partizançılıq çox sayda amerikalıları
siyasətdən uzaq salır. Sağlar üçün bu ümumən problem deyildir; qütbləĢmiĢ
elektorat və ya təəssüf hissi keçirmədən çirkli və əyri siyasi debatlara görə
hər iki partiyadan üz döndərənlər məhz hökumət ideyasını laxlatmaq
istəyənlərə sərf edir. Axı ar bilməyən elektorat həmiĢə yalnız özünə qapılır.
Lakin hökumətin bərabər imkanlar yaratması və bütün amerikalıların
rifahı üçün nəsə edə biləcəyini düĢünən adamlar olan bizlər üçün qütbləĢmiĢ
elektorat heç də cəzbedici deyil. Hələlik Demokratların kiçik çoxluğunun
güclənməsi də o qədər yaxĢı deyildir. Ġndi milli dirçəliĢ iĢi ilə yaxından
məĢğul olmağa hazır olan və öz mənafeyini digərlərinin mənafeyi ilə
qırılmaz surətdə bağlayan amerikalıların – Respublikaçıların, Demokratların,
müstəqillərin -çoxluğunun ciddi üstünlüyü vacibdir.
Mən illyuziyalara qapılmıram ki, belə fəal çoxluğu formalaĢdırmaq
asan olacaqdır. Lakin bu ən mühüm zərurətdir, çünki, qarĢımızdakı vəzifələr
çətindir. Ağır seçim etmək və ona görə qurbanlar vermək lazım gələcəkdir.
Nə qədər ki, siyasi liderlər yeni ideyalara qarĢı kar və kor olacaqlar və təkcə
yaxĢı qablaĢma görünüĢünə diqqət vermələrini kəsməyəcəklər, biz adamların
ürəyini və ağlını radikal energetika siyasətinə və ya defisitin cilovlanmasına
kökləyə bilməyəcəyik. QloballaĢmanın və beynəlxalq terrorizmin
təhlükəsinə layiqli cavab verməli olan, bu vaxt həm də izolyasiyaya və
vətəndaĢ azadlıqlarının məhdudlaĢdırılmasına yuvarlanmayan xarici siyasətə
də əhalinin dəstəyini ala bilmərik. Biz artıq çoxdan zəifləmiĢ Amerikan
səhiyyəsinin əsaslı təmir etməyə də icazə ala bilmərik. Biz yoxsulluqla
mübarizənin səmərəli strategiyasına da ciddi siyasi dəstək ala bilmərik, onun
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bilavasitə tətbiqinə nail ola bilmərik. Yoxsulluq isə öz girdabında çox sayda
bizim həmvətənlərimizi sıxır.
Bütün bu dəlilləri mən sol qanadın «Daily Kos» bloquna 2005-ci ilin
sentyabrında yazdığım məktubda saxladım. Bundan bir az əvvəl Con
Robertsin Ali Məhkəmənin sədri seçilməsinə səs verən mənim kolleqalarıma
çox sayda dəstək qurpları və aktivistlər hücum etməyə baĢlamıĢdılar. Buna
görə mənim əməkdaĢlarım da bir qədər əsəbiləĢməli olmuĢdular,
baxmayaraq ki, mən Ģəxsən Robertsin təsdiq edilməsinin əleyhinə səs
vermiĢdim. Həmin vaxtadək mən bloqsferanın əks reaksiyasının gücünü tam
qaydada qiymətləndirmiĢdim. Demokratik prinsiplərə müvafiq olaraq bir
neçə gündən sonra öz məktubuma altı yüzdən artıq Ģərh almıĢdım. Kimsə
mənimlə razılaĢırdı. Kimsə hesab edirdi ki, mən böyük idealistəm, çünki
haqqında yazdığım siyasət Respublikaçıların PR (piar) maĢınının təzyiqinə
davam gətirə bilməz. Elələri də var idi ki, Ģübhələnirdi ki, məni VaĢinqton
elitası xüsusi olaraq göndərmiĢdir ki, sıralarımıza qarıĢıqlıq salım, guya həm
də mən uzun müddət paytaxtda iĢlədiyimdən artıq sadə adamlarla hər cür
əlaqəni itirmiĢəm, bir bloqqer isə məni sonralar sadəcə «sefeh»
adlandırmıĢdı.
Bəlkə də, mənim tənqidçilərim haqlıdır. Bəlkə də, böyük siyasi
parçalanmadan qaçmaq mümkün olmayacaqdır və bu kəsilməyən döyüĢlər
və onun oyun qaydalarını dəyiĢmək cəhdləri yalnız havanı titrətmək
olacaqdır. Ancaq bəlkə də, siyasətin sadələĢdirilməsi artıq geri dönməsi
mümkün olmayan nöqtəyə çatmıĢdır və adamların əksəriyyəti onda yalnız
bir əyləncə növünü, idman, qladiator döyüĢünü görürlər. Bu vaxt rəqibləri
yalnız köhnə tərəfdarların reaksiyası düĢündürür. Qorxuzmaq üçün biz lap
qırmızı rəngə də, göy rəngə də boyanmağa razıyıq, özümüzünküləri
dəstəkləməyi, özgələri söyməyi də bacarırıq və qələbə üçün lazımınca zərbə
də endirərik, ya da əleyhdarların ağrılı yerinə təpik də vurarıq. Nə etmək
olar, axı qalibləri mühakimə etmirlər.
Ancaq mən baĢqa cür düĢünürəm. Çox vaxt fikirləĢirəm ki, sadə, adi
adamlar vardır ki, onlar siyasi və mədəni antoqonizmin mərkəzində
böyümüĢlər, lakin bununla yanaĢı, hətta yalnız Ģəxsi səviyyədə də olsa
qonĢuları və öz-özü ilə dinc Ģəraitdə yaĢaya bilirlər. Mən ağ Cənublunu
təssəvvür edirəm, o, hələ də babasının qaradərililəri ən axırıncı sözlərlə
söydüyünü xatırlayır. Ġndi isə bu Cənublu özü qara iĢ yoldaĢları ilə dostluq
edir, öz oğlunu tam baĢqa ruhda tərbiyə edir, baĢa düĢür ki, ayrı-seçkilik
böyük bəladır, ancaq qara həkimin oğlunun hüquq kollecinə girməkdə öz
uĢağına nisbətən nəyə görə böyük üstünlüyə malik olduğunu bilmir. Mən
«Qara Panterlər»in keçmiĢ üzvünü təssəvvür edirəm, indi o, öz malikanəsi
ilə sakitcə məĢğul olur, rayonunda evlər almıĢdır, onu boğaza yığan narkotik
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alverçilərini də, ona ssuda verməkdən imtina edən bankir kimi söyür, axı
ssudasız o, öz biznesini inkiĢaf etdirə bilməyəcəkdir. Və ya orta yaĢlı
feminist qadın vaxtilə etdiyi aborta görə göz yaĢlarını axıtmaqda davam edir.
Və ya xristian qadın indicə yeniyetmə qızının abortunun xərcini ödəmiĢdir
və ya milyonlarla ofisiant qadınlar, müvəqqəti katibələr, Ģəfqət bacılarının
köməkçiləri olan qızlar, «Uol-mart» ın satıcı qızları hər ay ürək döyüntüləri
ilə öz maaĢlarını gözləyir və beyinlərində uĢaqlarını necə dolandırmaları
barədə haqq-hesab aparırlar.
Mən təscəvvür edirəm ki, onlar elə kamil siyasət gözləyirlər ki, o
siyasət idealizmi və realizmi harmonik qaydada birləĢdirsin, elə siyasət ki,
kompromissin mümkün olduğunu dəqiq göstərsin və belə olmadıqda isə
etiraf edir ki, digər tərəf də bəzən ağıllı qaydada düĢünə bilir. Sağlar və
sollar, mühafizəkarlarla liberallar arasındakı fikir ayrılıqlarının mahiyyəti
ona heç də həmiĢə aydın deyildir, lakin ehkamla sağlam məna arasındakı,
məsuliyyətlə məsuliyyətsizlik, əbədi ilə bir anlıq arasındakı fərq aydındır.
Bax belə adamlar gözləyirlər ki, nə vaxtsa Respublikaçılar və
Demokratlar da onlara gəlib çatacaqlar.
II fəsil
Dəyərlər
Ġlk dəfə Ağ evi mən 1984-cü ildə görmüĢdüm. O vaxt yenicə kolleci
bitirib Nyu-York ġəhər Kollecinin Harlem kampusunda icma təĢkilatçısı
iĢləyirdim. Prezident Reyqan həmin vaxtlar fəal surətdə tələbələrə yardımın
azaldılması proqramını həyata keçirirdi və mən tələbə liderləri qrupu ilə, əsasən qaradərililərlə, puertorikalılarla, ġərqi Avropadan çıxanlarla sıx
əməkdaĢlıq edirdim, onlardan çoxu ailələrində ilk ali təhsil alanlar idi, - bu
azaldılmaya qarĢı etiraz məktubları yazıb, Nyu-Yorkdan olan Konqress
nümayəndələrinə göndərirdik.
O vaxt hər Ģey tez baĢa çatdı, hər Ģeydən çox vaxtımızı Reybernbildinqin saysız-hesabsız dəhlizlərini dolaĢmağa sərf edirdik və Kapitoli
əməkdaĢlarının xoĢniyyətli, ancaq qısa müddət davam edən qəbullarına nail
olurduq. Bu əməkdaĢların çoxu yaĢca azacıq böyük idilər. Günün axırında
biz tələbələrlə Esplanada ilə Corc VaĢinqtonun abidəsinə qədər getdik, bir
qədər dayanıb, Ağ evə baxdıq, Pennsilvaniya-avenyuda, baĢ giriĢdəki dəniz
piyadalarının postundan bir neçə addım aralıda, öz iĢinə tələsən piyadaların
və bizdən arxada Ģütüyən maĢınların arasında mən Ağ evin yaraĢıqlılığına
heyran olmaqdan daha çox, bu Ģəhər vurnuxmasında onun necə açıq olması,
onun qapılarına necə yaxın gəlməyimiz, sonra isə onun digər ətrafına keçib,
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oradakı qızıl güllüyə tamaĢa etməyimiz barədə düĢünürdüm. Həmin vaxt Ağ
evin bu açıqlılığının demokratiyaya bizim inamımız barədə nəsə dediyini
düĢünürdüm. Mən səmimi qaydada güman edirdim ki, siyasi liderlər də
bizim kimidirlər, onlar da bizim kimi qanun və ictimai rəy qarĢısında cavab
verirlər.
Ġyirmi ilə sonra Ağ evə yaxınlaĢmaq artıq çətinləĢmiĢdi. Blok-postlar,
silahlı mühafizə, maĢınlar, güzgülər, itlər və yığma maneələr Ağ ev
rayonundakı iki kvartalın bütöv dövrəsini mühafizə edirdi. Xüsusi icazə
olmadan bir maĢın da Pennsilvaniya -avenyu ilə hərəkət edə bilməzdi.
Senatda mənim andiçməm ərəfəsində soyuq yanvar axĢamı Lafayet-park
demək olar ki, boĢ idi. Ağ evin darvazasından maĢınla içəri keçəndə, sonra
cığırla addımlayanda bu mənzərədən məni kədər bürüdü.
Ağ evin içi televiziya reportajlarının və filmlərin göstərdiyi kimi o
qədər də gözəl deyildir. Daha çox qaydaya salınmıĢ olsa da, lakin artıq təzə
yaĢayıĢ yeri deyildi, burada yəqin ki, gecələr adam soyuqdan əsərdi. Mən
hələ foyedə dayanıb dəhlizlərə baxırdım, bu zaman həmin yerin bütün tarixi
yadıma düĢdü. Burada Con və Bobbi Kennedi Karib böhranının həlli
üstündə baĢ sındırırdılar. Franklin Delano Ruzvelt (FDR) özünün növbəti
radio müraciətinin mətnini tələsik gözdən keçirirdi. Linkoln dəhlizdə
təklikdə addımlayırdı, millətin yükünü öz çiyinlərində çəkirdi (Bir neçə
aydan sonra mən Linkolnun yataq otağını görə bildim, bu sadə otaqda köhnə
mebel, çarpayı qoyulmuĢdu, ĢüĢənin altında Gettisberq Müraciətinin orijinalı
var idi və... bir stolun üstündə yastı ekranı olan iri televizor qoyulmuĢdu.
Mən elə o vaxt təəccübləndim: kimə lazımdır ki, Linkolnun yataq otağında
gecələsin və gecələr burada idman kanalına baxsın?)
Məni həmin andaca Ağ evin əməkdaĢı qarĢıladı və Qızıl Otağa apardı,
burada Senatın və Nümayəndələr palatasının yeni seçilmiĢ üzvləri
toplaĢmıĢdı. Düz saat on altıda Prezident BuĢun gəldiyini elan etdilər, o, zala
aydın məqsədli adam kimi, ciddi görkəmdə girdi, yüksəkliyə qalxdı. Bu
ondan xəbər verirdi ki, o, qətiyyətli əhval-ruhiyyədədir və heç də dolayı
qaydada danıĢmaq istəmir. On dəqiqə ərzində o, nitq söylədi, zarafat etdi,
milləti birləĢməyə çağırdı, sonra isə bizim hamımızı Ağ evin digər
qurtaracağına, bir qədər Ģərab içməyə, onunla və Birinci ledi ilə Ģəkil
çəkdirməyə dəvət etdi.
Bu vaxt artıq mən çox acmıĢdım və yeni seçilmiĢ qanunvericilər Ģəkil
çəkdirməyə düzüləndə mən bufetə tələsdim. Salatı çeynəyə-çeynəyə mən
Nümayəndələr palatasının üzvləri ilə söhbətləĢirdim, Prezidentlə əvvəlki iki
söhbətimizi xatırladım, birinci dəfə o, özü mənə zəng edib seçkilərdə qalib
gəlməyimi təbrik etmiĢdi, ikinci dəfə isə yeni seçilmiĢ senatorların Ģərəfinə
Ağ evdə verilən səhər yeməyində görüĢmüĢdük. Hər iki dəfə prezident mənə
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iti ağlı olan, cazibədar və intizamlı adam təsiri bağıĢlamıĢdı. O, həm də
kifayət qədər açıq adam idi, bu ona iki dəfə seçkilərdə qalib gəlməkdə
köməklik göstərmiĢdi. Mən onu qonĢu küçədəki hansısa avtomobil
mağazasının sahibi kimi təsəvvür etdim, həmin adam həm də kiçik liqadakı
uĢaq beysbol komandasına məĢqçilik edir və bazar günlərində həyətdə
barbekyu hazırlayır, bir sözlə, nə qədər ki, söhbət idmandan və uĢaqlardan
gedir, o tam qaydada xoĢ həmsöhbət olaraq qalır. Həmin səhər yeməyində
bir an oldu ki, əllərimizi bir-birimizin çiyninə vurduqdan, xoĢ sözlər
mübadiləsi etdikdən sonra biz yerlərimizdə oturduq, Vitse-prezident Çeyni
sakitcə bekonla qayqanaq yeməyə baĢladı, Karl Rouv isə stolun o baĢında
böyürtkən deserti yeməklə məĢğul idi. Bu vaxt prezident gözləmədiyim
tərəfdən üzünü mənə çevirdi. O, təkrar-təkrar özünün ikinci prezidentlik
müddətinin əsas problemlərindən, xüsusən Ġraqa münasibətdə həmin kursun
saxlanması zərurətindən, terrorizmlə mübarizə haqqındakı qanuna yenidən
baxılmasından, sosial müdafiə sistemindəki islahat zərurətindən, vergi
qoyulması sisteminin kökündən dəyiĢilməsindən, hakimlərin seçilməsində
səsvermə prosedurasından danıĢdı və birdən elə bil ki, onu elektrik
rozetkasına taxdılar. Prezidentin gözləri bir nöqteyə dikildi, səsində
həyəcanlı, tələsik ahənglər meydana gəldi, bu adətən onun sözünün
kəsilməsinə adət etməmiĢ adamlarda olur, onlar sadəcə olaraq buna dözə
bilmirlər. XoĢ danıĢıq peyğəmbərin sərt güzəĢtə getməməsi ilə əvəz olundu.
Mən Respublikaçı kollelaqalarımın onun ağzına necə baxdıqlarını gördüm,
hakimiyyətin bəxĢ etdiyi dəhĢətli izolyasiya, həm də müdrik bani-ataların
necə sistem yaratdıqları və burada da bu hakimiyyətin daim nəzarət altında
olması barədə düĢündüm.
- Senator.
Mən çevrildim, öz xatirilərimdən ayrıldım və qarĢımda Ağ evin əsasən
qaralardan təĢkil edilən ofisiantlar Ģtatından olan yaĢlı adamlardan birini
gördüm.
- BoĢqabı götürmək olar?
Mən baĢımla razılıq verdim, xüsusi reseptlə hazırlanmıĢ toyuq ətini
çeynəyib qurtarmıĢdım və gördüm ki, artıq Prezidentlə salamlaĢmaq
istəyənlərin növbəsi qurtarır. Tələsik məclis sahiblərinə təĢəkkürümü
bildirib, mən Mavi zala yollandım. Qapı yanında gənc dəniz piyadası
nəzakətlə mənə dedi ki, Ģəkil çəkdirmə qurtarmıĢdır və Prezident indi təyin
olunmuĢ görüĢdə olmalıdır. Mən dönüb gedirdim ki, bu vaxt Prezident
qapıda göründü və məni otağa dəvət etdi.
O, mənim əlimi sıxıb dedi:
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- Obama! Gəlin Laura ilə tanıĢ olun. Laura sən ki, Obamanı
xatırlayırsan?
Biz onu seçki keçirilən axĢamı televiziya ekranında
görmüĢdük. Gözəl ailədir! Sizin arvadınız isə təəssürat yaradan xanımdır.
- Ġkimizi də layiq olduğumuzdan yüksək qiymətləndirdiyinizə görə sağ
olun, mister Prezident – deyə cavab verdim, Birinci ledinin əlini sıxdım,
həyəcanla düĢündüm ki, görən yeməyin qırıqları ağzıma yapıĢmayıb ki.
BuĢ köməkçisinə tərəf çevrildi və o, bir andaca ona əl üçün olan yaĢ
xörək dəsmalını uzatdı.
- Lazımdırmı?– deyə prezident mənə müraciət etdi – YaxĢı Ģeydir.
Səliqəsiz görünmək istəmədiyimdən mən də salfetkanı götürdüm.
- Gedək, - deyə prezident məni kənara çəkdi və sakitcə dedi : - Əgər
mən sizə kiçik məsləhət versəm, ümid edirəm ki, etiraz etməzsiniz.
- Əlbəttə yox, mister Prezident.
O, baĢı ilə razılığını bildirib davam etdi.
- Sizin gözəl gələcəyiniz var, olduqca gözəl... ancaq mənim bu Ģəhərdə
olmağım heç də birinci gün deyildir və inanın, bura əsəbləri zəif olanlar
üçün deyil. Diqqət mərkəzində olanda, necə ki, siz indi bu vəziyyətdəsiniz,
istəsən də, istəməsən də, elə bil ki, səni ovlayırlar. Mən təkcə özüm
haqqımda demirəm, həm də sizin barənizdə deyirəm. Hamı gözləyir ki, nə
vaxt sürüĢəcəksən, anladınızmı? Ona görə də burada ehtiyatlı olmaq
lazımdır.
- Sağ olun, mister Prezident.
- Ġndi yaxĢı oldu. Artıq mən getməliyəm. Bilirsinizmi, sizinlə məndə
nəsə bir ümumi cəhət vardır.
- Nədir o?
- Bizim ikimiz də Alan Kizlə debat aparmıĢıq. Onunla çarpıĢmaq asan
məsələ deyil.
Mən
güldüm, biz qapıya tərəf gedəndə, ona seçkiqabağı
kampaniyamdan bir neçə əhvalatı danıĢdım. Yalnız Prezident zaldan
çıxanda, yadıma düĢdü ki, söhbət vaxtı mən əlimlə onun çiyninə
toxunmuĢdum. Mənim belə bir sadədil adətim vardır və düĢünürəm ki, onda
dostlarımın çoxu gərginlik keçirdi, hələ zalda olan təhlükəsizlik xidməti
əməkdaĢlarını demirəm.
Senatda iĢləməyə baĢladığım ilk gündən BuĢ adminstrasiyasının
siyasətini ardıcıl olaraq və bəzən kəskin qaydada tənqid edirdim. Mən hesab
edirəm ki, varlı adamlar üçün vergilərin azaldılması nəinki düĢünülmüĢ,
hətta əxlaq nöqteyi-nəzəridən olduqca Ģübhəli bir tədbirdir. Mən
adminstrasiyaya onun etibarlı səhiyyə sistemini yaratmaq sahəsindəki
cəhdlərinin uğursuz olduğunu, ciddi konsepsiya hazırlamağı, Amerikanın
rəqabət qabiliyyətini yüksəltməyi məsləhət görürdüm. Hələ 2002-ci ildə,
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Senatın seçki kampaniyası baĢlamamıĢdan əvvəl mən Çikaqoda müharibə
əleyhinə olan mitinqlərin birində çıxıĢ edib, administrasiyanın Ġraqda kütləvi
qırğın silahlarının olması barədəki sübutlarından Ģübhələndiyimi və bu
ölkəyə, bizə olduqca baha baĢa gələn müdaxilənin səhv olduğunun vaxtilə
hökmən etiraf ediləcəyini söylədim. Bağdaddan, bütün Yaxın ġərq
regionunun qalan hissəsindən gələn son xəbərlər həmin proqnozun yalnız
doğru olduğunu təsdiq edir.
Demokratlar Ģəxsən Corc BuĢu pis adam hesab etmədiyimi etiraf
etdikdə, çox vaxt təəccüblənirlər və düĢünürəm ki, o, öz administrasiyası ilə
birlikdə ölkənin xeyrinə səmimi qaydada iĢləməyə çalıĢır.
Mən bunu ona görə demirəm ki, məni hakimiyyət çox Ģirnikdirir. Ağ
evə dəvəti mən tam adekvat qaydada qiymətləndirir, buna siyasi nəzakətdən
artıq olan bir Ģey kimi baxmıram, yaxĢı baĢa düĢürəm ki, əgər
administrasiyanın iĢinə nəsə ciddi surətdə təhlükə törətsə, tezliklə «uzun
bıçaqlar» iĢə düĢəcəkdir. Bundan da baĢqa, Ġraqda hansısa üzvünü itirmiĢ
ailəyə məktub yazanda və ya pul təminatının azalmasına görə kollecdən
çıxarılan tələbə qızdan gələn imeyli oxuyanda, daim yada salıram ki,
hakimiyyət baĢında duranların qərarlarının nəticələri nə qədər ciddi ola bilər
və pis cəhət isə orasındadır ki, həmin nəticələr onların öz vəziyyətinə heç bir
təsir göstərmir.
Mən bunu ona görə deyirəm ki, əgər vəzifə, xidmətçi personal,
təhlükəsizlik rejimi kimi sahələrdə olan bər-bəzək götürülsə, onda Prezident
və onun ətrafı çox Ģeydə adi adam tək, bizim kimi bütün öz günahları və
ləyaqətləri, Ģübhələri və dərində gizlədilmiĢ qətiyyətsizliyi ilə görünəcəkdir.
Vacib deyildir ki, onların siyasi kursu mənə nə qədər düzgün olmayan kimi
görünür. Vacib deyildir ki, bu kursun hara aparıb çıxarmağına görə mən
onların məsuliyyət daĢımasında inadkarlıqla israr edirəm, bu adamlarla
danıĢanda həm də mən onları buna sövq edən motivləri anlamağa və bizdəki
dəyərlərin istənilən halda eyni olduğunu unutmamağa çalıĢıram.
VaĢinqtonda belə mövqe tutmaq o qədər də asan deyildir. Burada
aparılan siyasi müzakirələr bəzən o qədər kəskin olur ki, - bu mübahisələr
isə Ġraqdakı müharibəyə göndərilən gənc kiĢi və qadınlardan tutmuĢ gövdə
hüceyrələrinin tədqiqatının məqsədyönlülüyünə qədər hər Ģey barədə ola
bilər, - buradakı ən kiçik fikir ayrılığına da böyüdən ĢüĢə altında baxılır.
Partiyaya sədaqəti qoruyub saxlamaq zərurəti, seçki kampaniyalarının sərt
tələbləri, istənilən konfliktin mətbuat tərəfindən ĢiĢirdilməsi heç də etibar
atmosferinin yaranmasına kömək etmir. O faktı da hesabdan silmək olmaz
ki, administrasiyanın əksər əməkdaĢları hüquqi və ya politoloji təhsil
almıĢlar, deməli konkret problemlərin həllindən daha çox, söz
müharibələrinə meyllidirlər. Paytaxtda bir müddət iĢlədikdən sonra, indi
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baĢa düĢürəm ki, öz opponentlərimin diametral qaydada əks olan dəyərlərə
sədaqətli olmağını, hətta onların saxta ideallara malik olmasını, özlərinin isə
guya pis adam olmalarını düĢünmək, - olduqca asan bir iĢdir.
Ancaq VaĢinqtondan kənarda Amerika o qədər də dərindən
parçalanmamıĢdır. Misal üçün Ġllinoys seçkilər barədə artıq nümunəvi hesab
olunmur. On ildən çoxdur ki, burada Demokratların mövqeləri möhkəmlənir,
bir tərəfdən güclü urbanizasiya meyllərinə görə, digər tərəfdən indiki
«Böyük Qoca Partiya»nın (GOP) konservatizmi Linkolnun torpağında o
qədər də rəğbət bəslənilən deyil. Ancaq Ġllinoys miniatürdə olan ölkədir.
ġimal və Cənub, ġərq və Qərbdir, Ģəhər və kənddir, ağlar və qaralardır və
daha nələrdir. Meqapolis kimi Çikaqo Los-Ancelesdən və ya Nyu-Yorkdan
heç nə ilə fərqlənmir. Lakin mədəniyyət cəhətincə, Ġllinoysun cənub hissəsi
isə coğrafi nöqteyi-nəzərdən Arkanzasa və ya deyək ki, Kentukkiyə meyl
edir, Ģtatın çox rayonları isə, müasir siyasi dildə ifadə edilsə, bütünlüklə
qırmızıdır, baĢqa sözlə tam radikal əhval-ruhiyyədədir.
Cənubi Ġllinoysda mən ilk dəfə 1997-ci ildə olmuĢdum. Yay vaxtı idi,
Ģtatın qanunvericilik məclisindəki birinci müddətim yenicə baĢa çatmıĢdı.
MiĢellə mən hələ valideyn də olmamıĢdıq. Sessiya qurtarmıĢdı, hüquq
kollecinin tələbələri kanikula yollanmıĢdılar, MiĢelin nə isə öz iĢi var idi,
mən isə məclisdəki yoldaĢım Den ġomonu dilə tutub, maĢına xəritəni və qolf
ağacını atıb bir həftə Ģtatı gəzməyə çıxdım. Yola düĢmə günümüz
yaxınlaĢdıqca Den yollandığımız mahallarda bizim açıq ağuĢlarla
qarĢılanacağımıza daha çox Ģübhə edirdi. Dörd dəfə nə götürmək barədə
xəbərdarlıq etdi ki, yalnız və yalnız, yay Ģalvarlarını və polo köynəklərini
götür, kətan Ģalvarlar və ipək köynəklər isə heç lazım deyil. Mən onu əmin
etdim ki, dediklərindən heç biri məndə yoxdur. Yolda biz dayanıb «TGI
Friday»də çörək yedik və mən çizburger sifariĢ etdim. Ofisiant qız xörəyi
gətirəndə mən Dijon xardalı olub-olmamasını soruĢdum. Den baĢını
silkələdi.
- Ona Dijon xardalı lazım deyildir, - sözünü qətiyyətlə dedi və ofisiant
qıza iĢarə etdi ki, getsin və stolun üstündən sarı fransız xardalı butılkasını
götürdü. – Bax, burada var.
Ofisiant qız çaĢ-baĢ qalıb:
- Ġstəyirsinizsə, mən Dijon xardalını gətirə bilərəm.
Xidmətçi qız gedəndə mən Denə tərəf əyilib pıçıltı ilə dedim ki, güman
edirəm ki, burada fotoqraflar yoxdur.
Biz beləcə səyahət edirdik, gündə bir dəfə dayanıb, isti havada qolf
oynayırdıq, ardı-arası kəsilməyən qarğıdalı tarlalarının, göyrüĢ və palıd
ağaclarının bitdiyi sıx meĢələrin, ətrafı qamıĢla örtülü, suları günəĢ iĢığında
parlayan göllərin yanından keçir və Karbondeyl və Maunt Vernon kimi
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böyük Ģəhərlərdə dayanırdıq. Onlarda ticarət mərkəzləri və «Uol-mart»
univermaqları hökmən oldurdu, Sparta və Piknivilli kimi kiçik yerlərin
mərkəzində məhkəmənin biĢmiĢ kərpicdən olan binası yerləĢirdi, baĢ
küçələrində isə bizim öyrənmədiyimiz sakitlik var idi, mağazalardan hər
ikincisi bağlı idi, küçə alverçiləri Ģaftalı, qarğıdalı və ya cüt Ģəkildə ucuz
qiymətə «soyuq» və odlu silah satırdılar.
Çesterin meri ilə yerli qəhvəxanada biz piroq yeyir və zarafatcıl
qaydada söhbət edirdik. Metropolisin mərkəzində Supermenin əlli metrlik
heykəlinin fonunda Ģəkil çəkdirdik. Bizə danıĢırdılar ki, zavodlarda və daĢ
kömür mədənlərində iĢ yerləri sürətlə ixtisara düĢdüyündən gənclər böyük
Ģəhərlərə axıĢırlar. QarĢıdakı mövsümdə yerli universitetin futbol
komandasının oyunlarının proqnozlarını bizə söyləyirdilər. Onu da qeyd
edirdilər ki, veteranlar üçün Ģöbə olan ən yaxındakı tibb müəssisəsinə gedib
çıxmaq üçün yaĢlı adam çox böyük məsafəni qət etməli olur. Biz vaxtilə
Keniyada missionerlər kimi fəaliyyət göstərmiĢ qadınlarla görüĢdük, onlar
məni suahili dilində salamladılar. GörüĢdüyümüz fermerlər isə əvvəlcə
«Uoll-strit cornal»ın maliyyə hissəsini diqqətlə nəzərdən keçirib, bundan
sonra öz traktorlarının mühərrikini iĢə salırdılar. Gündə bir neçə dəfə mən
Denə ağ kətan Ģalvar geyinmiĢ və ipək Havay köynəklərində olan kiĢiləri
göstərirdim. Demokratik partiyanın Dyukvoyndakı Ģöbəsinin kiçik
yeməkxanasında mən yerli Ģtat attorneyindən demək olar ki, tam ağlar
yaĢayan bu kənd mahalında cinayətkarlığın vəziyyəti barədə soruĢdum,
gözləyirdim ki, o, maĢın qaçıran, bir az sürdükdən sonra onu atan oğlan
uĢaqlarından, brakonyerlərdən söhbət açacaq.
O, yer kökünü çeynəyə-çeynəyə dedi:
- «Qanqster Disayplz» - («qanqster Ģagirdləri»-tərcüməçi). Burada
bizdə təmiz ağdərili filial mövcuddur, cavan oğlanlar iĢ yeri olmadığından
iĢləmirlər, onlardan bəzisi narkotik otu, bəzisi isə tabletkalarını satır.
Həftənin sonunda mən geri qayıtmaq istəmirdim. Təkcə ona görə yox
ki, mən çox sayda dostlar qazanmıĢdım, həm də ona görə ki, bütün bu kiĢi və
qadınlarda öz Ģəxsi xüsusiyyətlərimi görürdüm. Onlarda mən babamın
açıqlığını, nənəmin safqəlbliliyini, anamın xeyirxahlığını seyr edirdim.
QızardılmıĢ toyuq, kartof salatı, «Cello» jelesində yarı bölünmüĢ üzüm –
bunların hamısı mənə tanıĢ idi. Məhz öz evimdə olmağım kimi bu hisslər
Ġllinoys üzrə səfərimdə məni daha çox təəccübləndirirdi. Bu hiss Çikaqo
Uestsaydındakı nahar vaxtı da məni tərk etmir. Pilzendə futbol oynayan
latınamerikalıları və onlara ürəkdən azarkeĢlik edən ailələri görəndə də bu
hiss məni tərk etmirdi, Çikaqonun Ģimal tərəfindəki Ģəhər ətrafında hardasa
hindu toyunda iĢtirak edəndə də həmin hiss məni tərk etmir.
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Mən baĢa düĢürdüm ki, ümumiyyətlə, bəlkə də zahiri cəhətlər istisna
olmaqla, biz daha çox bir-birimizə oxĢamağa baĢlayırıq.
ġiĢirtməkdən qorxuram və burada təsdiq etmək istəmirəm ki, ictimai
rəy sorğuları yalan deyir və bizim irqi, regional, dini və iqtisadi fərqlərimiz
heç bir əhəmiyyətə malik deyildir. Digər Ģtatlarda olduğu kimi Ġllinoysda da
abort problemi barədə qızğın mübahisələr gedir. ġtatın bəzi hissələrində
silah satıĢına nəzarət qoymaq barədəki fikirin özü belə təhqiramiz görünür.
Gəlir vergisindən tutmuĢ televiziyada göstərilən seksə qədər demək olar ki,
hər Ģeyə münasibət rayondan rayona güclü surətdə fərqlənir.
Bu sübut edir ki, bütün Amerikada olduğu kimi Ġllinoysda fasiləsiz
olaraq çarpaz tozlanma gedir, bəlkə də bu həmiĢə qaydaya salınmamıĢdır,
nizamlı deyildir. Lakin adamların və mədəniyyətlərin tam dinc qaydada
qovuĢması gedir. Fərqlər əvvəlcə yoxa çıxır, sonra isə bir qədər yeni
qaydada özünü göstərir. Məsləklər gələcəkdən xəbər vermənin tələsi ilə
ovlana bilmir. Saxta gözləmələr və sadə izahatlar heç vaxt düz çıxmır.
Amerikanlarla ciddi söhbətə vaxt sərf etsəniz, görərsiniz ki, bu alovlu
natiqlərin əksəriyyəti mətbuatın bu barədə yazdığından daha tolerantdır, ən
ardıcıl antiklerikallar isə özlərinin mənəviyyatı ilə səni məəttəl qoyarlar.
Varlı adamların çoxu səmimi qaydada kasıblara həyatda bəxti gətirmələrini
arzu edir, yoxsulların çoxu isə özlərinə daha tənqidi yanaĢır və ənənəvi
mədəniyyətin tələb etdiyi daha yüksək ambisiyalara malikdir. Əksər
Respublikaçıları müdafiə edənlərin 40 faizi Demokratlardır və əksinə,
liberalın və ya mühafizəkarın siyasi yarlığı heç də həmiĢə insanın Ģəxsi
keyfiyyətlərini ifadə etmir. Buradan belə bir sual çıxır: bizim hamımızın,
amerikalıların əsas dəyərləri nədir? Razıyam ki, məsələnin belə qoyuluĢu
qeyri-adi kimi səslənir. Misal üçün, 2004-cü il seçkilərindən bilavasitə sonra
ümumilli eksit-pollun nəticələri elan edildi, onlara uyğun olaraq belə
nəticələrə gəlmək olur ki, səs verənlərin seçiminə «mənəvi dəyərlər» daha
həlledici təsir göstərmiĢdir. Ġcmalçılar əllərindəki rəqəmlərlə sübut edirdilər
ki, bir çox Ģtatlarda seçkilərə ən mübahisəli sosial problemlər, xüsusən
bircinsli nigahlar təsir göstərmiĢdir. Elə həmin rəqəmlərlə mühafizəkarlar
sübut edirdilər ki, hakimiyyətdə sağ xristian tendensiyalarının güclənməsi
göz qabağındadır.
Bu sorğuları sonralar bir daha təhlil ediləndə məlum oldu ki, alim
kiĢilər və öncədən görənlər bəzi Ģeyləri ĢiĢirdirmiĢlər. Həqiqətən də,
seçkilərin gediĢində seçicilər milli təhlükəsizliyi ən ciddi məsələ
adlandırdılar, baxmayaraq ki, onlardan çoxu «mənəvi dəyərlərin» onların
seçiminə təsir etdiyini deyərdi. Ancaq bu terminin özü o qədər qeyrimüəyyən, yayğın idi ki, buna hər Ģeyi-abortu da, vəzifə cinayətlərini də daxil
edirdilər. Bəzi Demokratlar o saatca bərkdən, yüngüllüklə ah çəkdilər, elə bil
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ki, dəyərlər faktorunun kiçildilməsi liberalların iĢinə xidmət edirdi. Dəyərlər
barədə diskussiya, təhlükəli olmaqla diqqəti demokratik partiyanın
platformasını təĢkil edən konkret qayğılardan ayırırdı.
Mən düĢünürəm ki, dəyərlər barədəki söhbətdən yayınmaq rəyində də
Demokratlar düzgün deyillər, yəqin ki, bunda fəhlə mühitindən seçicilərin
Demokrata verəcəyi səsi özlərinə tərəf çəkmək vasitəsi hesab edən
konservatorların da mövqeyini həmin qəbildən saymaq olar. Məhz dəyərlər
dilində adamlar öz dünyaları haqqında danıĢırlar. Məhz dəyərlər onları
hərəkət etməyə məcbur edir və izolyasiyadan çıxarır. Suallar uğursuz
qaydada ifadə oluna bilər. Lakin ümumi dəyərlər barədə, baĢqa sözlə
amerikanların özəl həyatı, həm də ölkənin həyatı üçün müəyyən edici hesab
etdikləri standartlar və prinsiplər barədə söhbət bizim siyasətimizin canı,
büdcə və layihələrin, qayda və proqramların istənilən müzakirəsində təməl
daĢı olmalıdır.
«Biz o məlum həqiqətə əsaslanırıq ki, bütün insanlar bərabər yaranmıĢ
və Yaradıcı tərəfindən müəyyən ayrılmaz hüquqlara yiyələndirilmiĢdir.
Onların sırasına Həyat, Azadlıq hüququ və XoĢbəxtliyə can atmaq daxildir».
Bu sadə sözlər biz amerikanlar üçün baĢlanğıc nöqtədir. Onlar təkcə
bizim hakimiyyət sistemimizin mahiyyətini deyil, həm də bizim ümumi
dünyagörüĢümüzün mənasını ifadə edir. Heç bir amerikalı, bəlkə də, onları
əzbər deyə bilməz. SoruĢsanız az adam yada salar ki, Ġstiqlaliyyət
Deklarasiyasının kökləri – on səkkizinci əsrin liberal və respublika fikrinə
gedib çıxır. Lakin Deklarasiyanın ideyasının mahiyyəti bütün amerikanlara
aydındır – bizim hamımız bu dünyaya azad insanlar kimi gəlmiĢik, bizim hər
birimiz hüquqlara malikik, heç bir insan və heç bir dövlət onları ədalətli
səbəb olmadan bizim əlimizdən ala bilməz və yalnız öz qüvvəmizlə biz
həyatımızda istədiyimizi edə bilərik və etməliyik. Deklarasiya hər gün bizə
rəhbərlik edir, bizim hərəkətimizi istiqamətləndirir, onun kursunu müəyyən
edir.
Həqiqətən də, Ģəxsi azadlıq dəyəri bizim Ģüurumuzda elə kök salmıĢdır
ki, biz onu təbii kimi qəbul edirik. Ġndi yəqin ki, heç kəs xatırlamır ki, bizim
millət formalaĢan vaxt bu ideya radikal görünürdü, Martin Lyuterin vaxtilə
kilsənin qapısına vurduğu tezislər kimi eləcə bir inqilabi xarakter daĢıyırdı.
Onuindiyədək dünyanın heç də hamısı qəbul etmir, bəĢəriyyətin xeyli hissəsi
icə gündəlik həyatda onun heç bir təsdiqini görmür.
«Hüquqlar barədəki Bill»ə Ģəxsən mənim yüksək qiymətim ona
əsaslanır ki, uĢaqlığımın bir hissəsini mən Ġndoneziyada yaĢamıĢam,
Keniyada mənim qohumlarım vardır, bu ölkələrdə isə Ģəxsiyyətin hüquqları
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demək olar ki, bütövlükdə ordu generallarının təmkinliliyinə və ya
korrupsiyalanmıĢ bürokratların Ģıltaqlığına tabe edilir. Xatırlayıram ki,
toyumdan azacıq sonra mən MiĢeli ilk dəfə Keniyaya apardım. Özü
afroamerikalı qadın olmaqla MiĢel sevincli həyəcanla öz əcdadlarının
torpağı ilə görüĢməyi arzulayırdı və biz vaxtımızı əla keçirdik. Kəndə
nənəmin yanına getdik, Nayrobinin küçələrini dolaĢdıq, Serengeti milli
parkında istirahət etdik. Lamu adasında balıq tutduq.
Mən ilk dəfə Afrikaya gələndə olduğu kimi MiĢel bu səfərdə çox sayda
keniyalıların, həyatın öz əlində olmamasının dəhĢəti barədəki tez-tez
söylənən Ģikayətlərini eĢidirdi. Mənim əmim oğlanları və əmim qızları ona
danıĢırdılar ki, rüĢvət vermədən nə bir iĢ tapa bilərsən, nə də bir iĢ baĢlaya
bilərsən. Siyasi xadimlər deyirdi ki, hökumətin siyasəti ilə razılaĢmadığını
ifadə etdiyinə görə asanlıqla dustaqxanaya düĢə bilərsən. Hətta bizim ailədə
də MiĢel ailə əlaqələrinin və tayfa daxili münasibətlərin əzabının bütün
ağırlığını görürdü. Uzaq qohumlar daim nəyisə istəyirlər, bir də görürsən ki,
xalalar və əmilər sənə qonaq gəlirlər. Yalnız Çikaqoya qayıdanda MiĢel
mənə etiraf etdi ki, evə qayıtmağı səbirsizliklə gözləyirmiĢ. «Mən ağlıma da
gətirməzdim ki, mən bu dərəcədə amerikalıyam» - bu vaxt o, dedi. O, güman
etmirdi ki, hansı dərəcədə azaddır və ya bu azadlığa necə çox vurğundur.
Ən primitiv səviyyədə azadlığımızı, neqativ
düĢüncədə baĢa düĢürük. Biz sakitliyimizi təmin edən hüquqa
müqəddəscəsinə inanırıq və hər Ģeyə - istər bu «Böyük QardaĢ», ya da bizim
iĢimizə qarıĢmaq istəyən səs-küylü qonĢu olsun, - Ģübhə ilə yanaĢırıq. Lakin
anlayırıq ki, azadlığımız daha çox pozitiv düĢüncədir, imkan ideyasındadır
və bu imkanı reallaĢdırmağa kömək edən əlavə dəyərlərdir. BaĢqa sözlə,
vaxtilə Bencamin Franklinin öz «Kasıb Riçardın Almanaxı»nda yazdığı və
uğurlu nəsillər boyunca bizə durmadan kömək edən bütün sadə dəyərlər
ideyasıdır. Bu öz qüvvəsinə inamdır, özünü kamilləĢdirmədir, risq etməyə
hazır olmaqdır. Bu enerjidir, intizamdır, mülayimlik və zəhmətsevərlikdir.
Bu qənaətcillik və Ģəxsi məsuliyyətdir.
Bütün bu dəyərlər məntiqi olaraq həyata nikbin baxıĢdan və azad iradə
inamından irəli gəlir. Azad iradə elə bir əminlikdir ki, bütün həyat
çətinliklərindən burundan qan açılmaqla keçərək, bizim hər birimiz öz
doğumunun Ģəraitlərindən yuxarı qalxa bilər. Həmin bu dəyərlər bizim
ümumi fikrimizi ifadə edir: nə qədər ki, hər bir adam öz məqsədlərini
güdmək azadlığına malikdirsə, cəmiyyət bir toplum kimi çiçəklənəcəkdir.
Bizim özünüidarə sistemimiz və azad bazar iqtisadiyyatı bu dəyərlərə ayrıca
tərəfdar çıxan hər bir amerikalıdan asılıdır. Bizim hakimiyyətin legitimliyi
və bizim iqtisadiyyat, bu dəyərlərə nə dərəcədə hörmət edilməsindən asılıdır.
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Buna görə də bərabər imkanlar və ayrı-seçkiliyin olmaması bizim
azadlığımıza heç də qəsd etmir, əksinə onu tamamlayır.
Əgər biz amerikalılar ruhumuzda fərdiyyətçi olsaq, əgər biz instiktiv
olaraq öz tayfamızın keçmiĢ sədaqətinə, adətlərinə və kastalarına qarĢı
qıcıqlansaq, bu ən böyük səhv olardı ki, bununla bizim mahiyyətimizin
məhdudlaĢdığını hesab edək. Bizim fərdiyyətçiliyimiz lap köhnədən icma
dəyərləri ilə, hər bir sağlam cəmiyyəti birləĢdirən həmin yapıĢqanla
məhdudlaĢır. Biz ailənin imperativliyini, hər bir ailənin müxtəlif nəsillərə
münasibət sahəsindəki öhdəliklərini qiymətləndiririk. Biz birlikdə hansısa
tövlə tikməyə və futbol komandasını məĢq etdirməyə sövq edən ümumi
qonĢuluq hissini qiymətləndiririk. Biz vətənpərvərliyi və vətəndaĢın
vəzifələrini, borc hissini və millətimiz naminə özünü fəda etmə mərdliyini
qiymətləndiririk. Biz özümüzdən hansısa böyük olana, bu istər dünya dini
olsun, istərsə də əxlaqi prinsiplər olsun, inanırıq. Biz həm də bizim bir
birimizə olan hörmətimizdə ifadə olunan keyfiyyətləri - vicdanlılığı, ədaləti,
təmkinliliyi, xeyirxahlığı, nəzakəti və ürəyi yanmanı qiymətləndiririk.
Hər bir cəmiyyətdə (həm də hər bir fərddə) daim əksliklər – Ģəxsi və
ictimai, muxtariyyətçilik və həmrəy olma - mübarizə edirlər və Amerikanın
bəxti onda gətirdi ki, onun meydana gəlməsinin Ģəraitləri bu əkslikləri baĢqa
ölkələrin çoxunda olduğundan daha yaxĢı nizamlamağa kömək etdi.
Avropanın feodal keçmiĢi ilə vidalaĢdıqda onun keçdiyi qanlı zorakılığı
yaĢamaq bizə qismət olmamıĢdı. Bizim aqrar cəmiyyətdən sənaye
cəmiyyətinə keçidimiz ərazimizin böyüklüyü, geniĢ torpaq sahələrinə və bol
təbii sərvətlərə malik olmağımız hesabına xeyli yüngülləĢdi və bu,
mühacirlərə ikinci həyat bəxĢ etdi.
Bununla yanaĢı, mübarizənin mövcud olması faktından qaçmaq olmaz.
Bəzən bizim dəyərlər münaqiĢəyə daxil olur, çünki hər bir adam onları təhrif
etməyə və olduğundan artıq qiymətləndirməyə meyillidir. Öz qüvvələrinə
güvənmə və müstəqillik özünəvurğunluğu və hədyan hərəkətlər, müəyyən
məqsədi əldə etməyə çalıĢma, xəsisliyə və ya nə olursa olsun, istənilən
qiymətə uğur qazanmaq həvəsinə çevrilə bilər. Bizim tariximizdə bir sıra
hallarda vətənpərvərlik Ģovinizmə, ksenofobiyaya, baĢqa cür düĢünənlərə
qarĢı düĢmənçiliyə yuvarlanmıĢdı. Bizim gözlərimiz qarĢısında inam öz
günahsızlığı barədəki əminliyə, idrakın darlığına, baĢqalarına münasibətdə
qəddarlığa çevrilmiĢdi. Hətta xeyriyyəçiliyə cəhd, özündən razılığa və
adamların özlərinə qayğı göstərməyi bacarması barədəki açıq-aydın faktla
razılaĢmamaq kimi arzuolunmaz hala gəlib çıxa bilər.
Bu baĢ verəndə, baĢqa sözlə kompaniyalar zəhərli tullantıları yaxındakı
çaya tökməyi müdafiə etmək üçün azadlıqdan istifadə edirlərsə və ya yeni
ticarət mərkəzini tikməkdə hansısa evi sökməklə ümumi marağa haqq
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qazandırılırsa, biz bütün iradəmizi toplayıb, qızıĢan ehtirasları
sakitləĢdirməli və qarĢılıqlı qəbul edilən həll yolunu tapmalıyıq.
Bəzən bu hüquq tarazlığı nisbətən asan baĢa gəlir. Biz hamımız razıyıq
ki deyək, Ģəxsi azadlıq baĢqasına təhlükə törədəndə cəmiyyət onu
məhdudlaĢdırmaqda haqlıdır. Birinci düzəliĢ ağzına qədər dolu olan teatrda
«yanğın» deyə qıĢqırmağa bizə icazə vermir. Dini ibadətləri icra etmək
hüququ heç də insanların qurban verilməsini nəzərdə tutmur. Elə bu qaydada
da biz razılaĢırıq ki, dövlət bizə hətta öz xeyrimizə olsa belə addımbaĢı
nəzarət etməməlidir. Yalnız az sayda amerikalı özünü rahat hiss edə bilər,
əgər baĢa düĢsə ki, hökumət deyək ki, onun nə yediyini bilir, baxmayaraq ki,
ölümlərin çoxu və müalicəyə sərf olunan böyük məbləğlər artıq çəkinin
zərərli olduğunu sübut edir. Çox hallarda əks dəyərlərin balansına riayət
edilməsi heç də asan iĢ deyildir. Konflikt bizim düzgün olmayan kursu
seçdiyimizə görə deyil, ancaq ona görə əmələ gəlir ki, biz mürəkkəb və
ziddiyyətli dünyada yaĢayırıq. Məsələn, mən möhkəm əminəm ki, 11
sentyabrdan sonra biz terrorizmlə mübarizədə konstitusiya prinsiplərini
olduqca qeyri-müəyyənlik qaydasında Ģərh edirik. Ancaq mən onu da etiraf
edirəm ki, ən müdrik prezident və ən ehtiyatlı Konqress belə kollektiv
təhlükəsizlik tələbləri ilə vətəndaĢ azadlıqlarına riayət edilməsinin aydın
zərurətini uyğunlaĢdırmağı asanlıqla tapa bilməzdi. Mənə belə gəlir ki, bizim
iqtisadi strategiyamız sənaye fəhlələrinin iĢdən çıxarılmasına və sənaye
Ģəhərlərinin tənəzzülünə qarĢı kifayət qaydada tədbirlər nəzərdə tutmur.
Ancaq mən iqtisadi təhlükəsizlik və rəqabət qabiliyyətinin maraqlarına da
məhəl qoymaya bilmərəm.
Təəssüf ki, bir çox hallarda ümumilli mübahisələrdə biz hətta bu sadə
olmayan qərarları müzakirə etməyə gəlib çatmırıq. Bunun əvəzində həmin
siyasətin səcdə qıldığımız dəyərlərlə bizə xoĢ gəlməyən qaydada
toqquĢmasının dərəcəsini ĢiĢirdirik, yaxud da seçdiyimiz siyasi xətt əks
tərəfin dəyərləri ilə heç cür uzlaĢmayanda biz danıĢmamağa üstünlük veririk.
Misal üçün, hər dəfə hökumətin bazarın nizamlanmasına müdaxiləsi və ya
silah gəzdirmək hüququ müzakirə olunanda mühafizəkarlar Ģaha qalxırlar.
Bu vaxt həm də onlardan çoxunu, telefon danıĢıqlarının icazə verilmədən
dinlənilməsi və ya seksual meylə nəzarət cəhdləri heç cür narahat etmir.
Əksinə, liberallarda qəzəb yaratmağın ən asan yolu mətbuat azadlığına və ya
qadının nəsl artırmaq azadlığına müdaxilədir. Əgər siz həmin liberalla kiçik
biznesin nizamlanmasının mümkün olan dəyəri barədə söhbət aparsanız, bu
vaxt yəqin ki, təəccüblü mənasız baxıĢa rast gələcəksiniz.
Bizimki kimi çoxmüxtəlifliyi olan ölkədə dövlət müdaxiləsinin
həddinin haradan keçməli olduğu barədə mübahisələr səngimək bilmir.
Bizim demokratiya belə qurulmuĢdur. Ancaq onun arxitekturasını
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təkmilləĢdirmək olardı, bu Ģərtlə ki, etiraf edək ki, bizim bütün dəyərlər
hörmətə layiqdir; əgər ki, ən azı liberallar, ovçunun istirahətində öz silahına
kitabxanasında olan kitab kimi münasibət bəsləməsi fikri ilə razılaĢsaydılar
və ya əgər konservatorlar qadınların əksəriyyətinin abort hüququ ilə
özlərinin qorunmasını da, dindarların ibadət azadlığı hüququ kimi hiss
etdiklərini baĢa düĢsəydilər.
Belə qisimdən olan təcrübələrin yekunu bir qədər gözlənilməz Ģəkildə
də ola bilər. Ġllinoys Senatına seçkilərdə Demokratlar yenidən çoxluq alan ili
mən qanuna görə ölüm hökmü çıxardıla bilən iĢlərin istintaqının və oradakı
etirafların məcburi qaydada videoyazısının aparılması barədə qanun
layihəsini irəli sürdüm. Bu cəzanın heç də cinayətkarlığın azalmasına
köməklik etmədiyinə həyatın özü məni inandırsa da, hesab edirəm ki, bir sıra
cinayətlərə – kütləvi qırğın, zorlama və ya uĢağın öldürülməsi, baĢqa sözlə
ən iyrənc cinayətlərə görə cəmiyyət öz qəzəbinin mütləq ifadəsi kimi ölüm
hökmü tələb etməkdə tam hüquqa malikdir. Digər tərəfdən, Ġllinoysda həmin
vaxtlar belə iĢlərin araĢdırılması səhvlərlə, polislərin Ģübhəli hərəkətləri ilə,
irqi təlatümlərlə, qərəzli məhkəmə təhqiqatı ilə müĢayiət olunurdu, ona görə
də ölüm hökmünə məhkum edilmiĢ on üç nəfəri dustaqxanalardan azad
etmək lazım gəlmiĢdi, Respublikaçı qubernator isə hökmün icra edilməsi
üzərinə moratori qoymuĢdu.
Ölüm hökmü sisteminin yubanmadan islahata uğraması zərurətinə
baxmayaraq, çoxları mənə deyirdi ki, qanun layihəsi keçməyəcəkdir. ġtat
adından çıxıĢ edən ittihamçılar və polis iĢçiləri bunun qəti əleyhinə çıxıĢ
edib, deyirdilər ki, videoyazı çox əziyyətli və çox xərc tələb edən iĢdir, həm
də bu, məhkəmə təqibinin dayandırılmasını çətinləĢdirə bilər. Ölüm
hökmünün ləğv edilməsi lehinə çıxıĢ edənlər qorxurdular ki, bir qədər ciddi
islahat hökmlərin ciddiliyinə zərbə vurcaqdır. Mənim qanunverici
kolleqalarım ehtiyat edirdilər ki, birdən onları cinayətkarlara qarĢı ifrat
yumĢaqlıqda ittiham edə bilərlər. Yenicə seçilmiĢ Demokrat qubernator isə
öz seçkiqabağı kampaniyasında açıq Ģəkildə, istintaqda videoyazının
aparılması əleyhinə danıĢmıĢdı.
Bizim günlərin siyasətçiləri belə hallarda öz mövqelərini dəqiq
müəyyənləĢdirməli idilər. Ölüm hökmünün əleyhdarları irqçilik barədə, polis
iĢçilərinin düzgün olmayan davranıĢları barədə danıĢa bilərdilər, hamını və
hər kəsi inandırardılar ki, mənim qanun layihəm cinayətkarlara göz yumur.
Bunun əvəzində biz bir neçə həftə ərzində ittihamçılarla, dövlət
müdafiəçiləri ilə, ölüm hökmünün əleyhdarları ilə, polis iĢçiləri ilə bir neçə
müĢavirə keçirdik. Bu müĢavirələrə mətbuat nümayəndələri olduqca məhdud
qaydada buraxılırdı. Mən diqqəti bizim ciddi fikir ayrılıqlarımız üstündə
cəmləĢdirdim, hamımız üçün ümumi olan, ölüm hökmü barədə Ģəxsi
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rəylərimizdən asılı olmayan dəyərlər haqqında danıĢırdım, deyirdim ki,
təqsirsiz adam heç cür cəzalandırılmamalıdır, ölüm hökmünə layiq olan isə
qisasdan qaçmamalıdır. Polis iĢçiləri layihənin onların iĢini çətinləĢdirəcək
maddələrinə diqqəti yönəltdikdə, biz layihəyə müvafiq dəyiĢikliklər etdik.
Polislər yalnız etiraf anını yazmaq təklifi edəndə biz qəti müqavimət
göstərdik, çünki qanun layihəsinin məqsədi ondan ibarət idi ki, ictimaiyyətə
sübutlar, Ģəhadətlər təqdim edilsin ki, etiraf təzyiq altında alınmamıĢdır.
Axırda hamını qane edən qərara gəlib çıxa bildik. Ġllinoys Senatında qanun
layihəsi yekdilliklə qəbul edildi və qanun statusu aldı.
Aydındır ki, məsələlərin belə həll metodu heç də həmiĢə yararlı
deyildir. Bəzən müxtəlif qruplar arasındakı konflikt ümumi ideoloji məqsədə
nail olmaq üçün vacibdir. Məsələn, abortun əleyhdarları qanunvericiləri
hətta kompromiss tədbirlərin müzakirəsindən çəkindirirdilər. Bu tədbirlər isə
«gec müddətlərdə hamiləliyin kəsilməsi» adı altında tanınan proseduranın
tətbiqini xeyli geniĢləndirərdi, çünki bu proseduranın özü ictimai Ģüurda kök
salmaqla, xeyli tərəfdarlara yiyələnmiĢdi.
Bəzən bizim ideoloji baxıĢlarımız olduqca dayanıqlı olur və biz hətta
açıq gözə çarpanları da görə bilmirik. Bir dəfə, hələ Ġllinoysda iĢləyəndə,
məktəbli qidasının məktəbə qədər olanlara da Ģamil edilməsi əleyhinə ağzı
köpüklənə-köpüklənə çıxıĢ edən Respublikaçı kolleqamı dinləyirdim. O,
deyirdi ki, bu plan onların özünə güvənmələrinə xələl gətirəcəkdir.
Cavabında mən dedim ki, mən hələ beĢ yaĢlı körpələrin özünə belə
güvənmələrini görməmiĢəm, böyümə gedən illərdə isə uĢaqlar əgər ac
qalsalar, onlar yaxĢı oxuya bilməyəcəklər, çox güman ki, onlar sonradan
dövlət cinayətkarlarına çevriləcəklər.
Bu dəfə mənim səylərim uğur qazanmadı. Ġllinoysun məktəbə qədər
uĢaqları bir müddətə onlara kütləĢdirici təsir edən dənli bitkilərdən və
süddən xilas oldular (sonralar qanun layihəsinin bir qədər dəyiĢdirilmiĢ
variantı qəbul edildi).
Lakin mənim qanunverici kolleqamın nitqi ideologiya ilə dəyərlər
arasındakı fərqlərdən birini aĢkarlamağa kömək edir. Dəyərlər faktlara qeydĢərtsiz tətbiq edilə bilir, ideologiya isə istənilən faktı sərt nəzəriyyə
çərçivəsinə salır.
Dəyərlər barədəki mübahisələrdə aydın olmayan cəhətlərin çoxu
siyasətçilər kimi geniĢ ictimaiyyətin də, siyasətin və hökumətin eyni Ģey
olması barədəki saxta təsəvvüründən doğur. Dəyərlərin daha vacib olmasını
demək, onun qanuna tabe olmasını və ya yeni hökumətin xidməti olmasını
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demək deyildir. Əksinə, əgər dəyər qanundan kənardadırsa, bu o demək
deyildir ki, onu cəmiyyətdə müzakirə etmək olmaz.
Məsələn, mən yaxĢı davranıĢ tərzini xoĢlayıram. YaxĢı dildə danıĢan
hər bir uĢaq düz mənim gözlərimə baxaraq, «bəli», «ser», «sağ olun»,
«buyurun», «bağıĢlayın» sözləri ilə cavab verir, bu vaxt məndə də ölkənin
gələcəyinə böyük inam yaranır. Mənə elə gəlir ki, bu məsələdə mən tək
deyiləm. YaxĢı özünü aparma üslublarını qanunvericilikdə təsbit etmək
mənim hakimiyyətimdə deyildir. Lakin mən gənclərə müraciət edəndə,
mütləq onların əhəmiyyətini yada salıram.
Mənim üçün bilik də belə qiymətə malikdir. Öz iĢi ilə fəxr edən adamla
və ya daha yüksəkliyə can atan baĢqası ilə - istər bu mühasib, santexnik,
general-leytenant və telefonda sizin problemlərin həllinə səmimi olaraq
kömək etmək istəyən həmsöhbət olsun, - görüĢməkdən böyük ləzzət
yoxdur. Son vaxtlarda fərəhli görüĢlər olduqca az baĢ verir, mağazada çox
axtarmalı oluram ki, görən kim mənə kömək edəcək, evdə isə sifariĢ
çatdırma xidməti kuryerinin nə vaxtsa gəlib çıxacağını gözləyirəm. Mən tək
deyiləm, bu hamını əsəbiləĢdirir, hökumətdə və biznesdə olan bizlərdən biri
əgər belə Ģeyləri görmürsə, onlara diqqət yetirmirsə, güclü qaydada risq
etmiĢ olur. (Mən əminəm ki, düzdür məndə statistika yoxdur ki, bunu təsdiq
edə bilim, vergilər əleyhinə, hökumət əleyhinə, hər cür ittifaqlar əleyhinə
əhval-ruhiyyələr, adamlar hansısa dövlət idarəsinin yeganə açıq pəncərəsinin
qarĢısında növbəyə durduqda və bu vaxt həm də üç-dörd məmur hamının
gözü qarĢısında boĢ söhbətlə məĢğul olursa, xeyli güclənir).
Bu bənd proqressistləri xüsusən pərt edir, çünki seçkilər vaxtı bizə
dəfələrlə mövqeyimizi yoxlamaq lazım gəlir. Bu yaxınlarda mən Kayzer
ailəsi Fondunda son vaxtlarda televiziya ilə seksin göstərilməsinin sayının
iki dəfə artması barədə fondun dərc edilmiĢ tədqiqatları münasibəti ilə çıxıĢ
etdim. BaĢqaları kimi mən də kabel televiziyasının veriliĢlərinə ləzzətlə
baxıram və yaĢlı adamların nəyə üstünlük vermələri prinsip etibarilə məni o
qədər maraqlandırmır. Bu baĢqa məsələdir ki, valideynlər uĢaqlarının hansı
veriliĢlərə baxmasına nəzarət etməlidirlər və mən öz niqtimdə hətta dedim
ki, əgər valideynlər, – Allah, sən özün kömək ol! – televizoru söndürüb
uĢaqları ilə daha çox söhbət etsəydilər, bundan hamı qazanardı.
Belə ruhda danıĢandan sonra mən davam etdim ki, bir dəfə televiziya
ilə futbola baxanda və hər on beĢ dəqiqədən bir veriliĢ kiĢinin cinsi
qabiliyyətini gücləndirmək vasitələri barədə reklamla kəsiləndə, tərslikdən
elə bu vaxt qızlarım otaqda oynayırdı, özümü çox narahat hiss etdim. Mən
yeniyetmələr üçün olan bir populyar Ģounu da yada saldım. Bu Ģouda,
görünür müəyyən məĢğuliyyəti olmayan bir qrup gəncin insan sifətini itirənə
qədər bir neçə ay ərzində dalbadal sərxoĢ olub, birlikdə çılpaq Ģəkildə
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vannaya tullandığı göstərilirdi və dedim ki, bu heç də «real həyat» deyil.
Mən kabel və veriliĢ televiziyalarına, valideynlərin məhz uĢaqların baxdığı
veriliĢlərə nəzarət etməsinə köməklik göstərmək üçün öz texnologiyalarının
bütün gücündən istifadə etmələrini təklif etdim.
Siz yəqin ki, düĢündünüz ki, mən Kotton Ana (RazılaĢan Anatərcüməçi) kimi hərəkət etdim. Mənim çıxıĢıma cavab olaraq bir qəzet
redaksiya məqaləsi dərc etdi. Burada deyilirdi ki, hökumət heç bir halda
veriliĢi nizamlamamalıdır. Baxmayaraq ki, heç mən özüm də bunu təklif
etməmiĢdim. Reportyorlar yazırdı ki, ümummilli seçkiqabağı kampaniya
intizarı ilə mən həyasızcasına üzümü mərkəzə tərəf çevirmiĢəm. Ofisimə
tərəfdarlarımızdan Ģikayət ifadə edən məktublar gəlməyə baĢladı. Onlar
mənə guya BuĢun kursuna qarĢı çıxıĢ etmək üçün səs vermiĢlər, mən isə,
demə, deyingən tənqid alüdəçisindən baĢqa bir Ģey deyilmiĢəm.
Lakin tanıdığım valideynlər, istər onlar liberal ya mühafizəkar olsun,
Ģikayətlənirlər ki, mədəniyyət kobud, primitiv olmuĢdur. O hər Ģeydən əvvəl
maddi dəyərləri və ləngimədən həzzi, intimliliyə əks olaraq aqressiv seksual
yönümü təbliğ edir. Bəlkə də, onlar dövlət senzurası qoyulmasının
əleyhinədirlər, ancaq istəyirlər ki, onların təĢviĢinə diqqət verilsin, onların
rəyi nəzərə alınsın. Mütərəqqi siyasətçilər köhnə dəbli retroqradlar kimi
görünməmək üçün problemin mövcudluğunun belə etirafından imtina
etdikdə, valideynlər bunu edəcək alamlara, o liderlərə tərəf çevriləcəkdir ki,
onlar heç bir müqəddəs həyəcan keçirmədən konstitusiya müddəalarına
yanaĢır.
Bəli, söhbət mədəniyyət sahəsindəki problemlərdən getdikcə
konservatorlar da səhvlərə yol verirlər. Götürək elə ofis iĢçilərinin əməyinin
ödənilməsini, 1980-cı ildə orta statistik icraçı direktor (CEO) orta statistik
saat qaydasında vaxtamuzd iĢləyən fəhlədən qırx iki dəfə artıq maaĢ alırdı.
2005-ci ilə bu, 262-nin 1-ə nisbətinə bərabər oldu. «Uoll-strit cornal»
redaksiyasının da mənsub olduğu mühafizəkarlar cəbhəsi bu astronomik
məbləğə və nəhəng aksioner cəmiyyəti payının ayrılmasına istedadlı
rəhbərlərin cəlb edilməsi ilə haqq qazandırır və təkid edir ki, dövlətin
iqtisadiyyatı, ĢiĢman və gözəl top-menecerlər sükan arxasında olduqca daha
yaxıĢ fəaliyyət göstərir. Lakin rəhbər həlqənin gəlirlərinin belə kəskin
artması heç də iqtisadi göstəricilərin yaxĢılaĢması ilə əlaqədar deyildir.
Məsələ baĢqa cürdür, – ən yüksək maaĢ alan rəhbərlər son illərdə öz
Ģirkətlərinin gəlirinin artması iĢində ciddi müvəfəqiyyətsizliklərə yol
vermiĢlər, onların səhmlərinin dəyəri azalmıĢ, kütləvi iĢdən çıxarılmalar,
pensiya fondalarının həcmlərinin kiçilməsi baĢ vermiĢdir.
Rəhbərliyin gəlirlərinin artması heç də bazar iqtisadiyyatının tələbləri
ilə deyil, mədəniyyətlə Ģərtlənir. Orta statistik fəhlənin gəliri praktiki olaraq
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artmayan bir vaxtda rəhbər həlqədən olan adamların çoxu, ram edilmiĢ,
onlara güzəĢtə gedən Ģirkət Ģuralarının icazə verdiyi hər Ģeyi həya etmədən
ciblərinə qoyur. Amerikalılar özlərinə hesabat verirlər ki, belə acgözlük
etikası bizim ictimai həyatımız üçün nə qədər zərərlidir. Bu yaxınlardakı
icmallardan birində onlar dövlət strukturlarında və biznesdə olan
korrupsiyanı, tamahkarlığı və maddi rifaha can atmanı ölkə qarĢısında duran
üç ən ciddi problemdən ikisi adlandırmıĢlar. (Birinci problem isə düzgün
dəyərlər sistemində uĢaqların tərbiyə problemidir). Mühafizəkarlar, bəlkə də,
rəhbərlərin pulla mükafatlandırılması miqdarının müəyyən edilməsi
sisteminə hökumətin müdaxilə etməməsini tələb edəndə düzgün hərəkət
edirlər. Lakin həm də bu zaman onlar heç olmazsa direktorlar Ģurasının
iclasında layiq olmayan davranıĢlar əleyhinə bir söz deməli idilər. YaxĢı
olardı ki, onlar rep danıĢığının ədəbsizliyi üstünə düĢdükləri bir qəzəblə bu
məsələyə də münasibət bildirəydilər.
Əlbəttə «kilsə minbərindən», onlar prezident vəzifəsini belə
adlandırırlar, hər Ģeyi demək mümkün deyildir. Bəzən yalnız qanun tam
Ģəkildə bizim hüquqlarımızı, məsələn, söhbət bizim cəmiyyətdə əlacsız olan
haqlarımızdan və imkanlarımızdan gedəndə, müdafiə edir. Həm də irqi ayrıseçkiliyə son qoymaq cəhdlərində də bu bir həqiqətdir. Özü də vətəndaĢ
hüquqları erasında amerikalıların ürəklərində və zəkalarında gedən
dəyiĢiklərdəki mənəvi çağırıĢlar kimi vacibdir, bu, «Cim Krou epoxası»na,
zəncilərin ayrı- seçkiliyinə son qoymaqla və irqlər arasındakı münasibətlərin
inkiĢafında yeni mərhələnin baĢlanğıcı olmaqla, həmin illərdə kulminasiya
nöqtəsi rolunu oynayan Ali Məhkəmədəki «Braun təhsil məsələləri üzrə
Ģuraya qarĢı» iĢi ilə, «VətəndaĢ hüquqları» haqqındakı 1964-cü il qanunu və
həmçinin «Səsvermə hüquqları» haqqındakı 1965-ci il qanunu ilə ifadə
edildi. Bu qanunlar uzun müddət müzakirə edilmiĢdi. Elə adamlar tapılırdı
ki, onlar israr edirdilər ki, dövlət vətəndaĢ cəmiyyətinin həyatına müdaxilə
etməməlidir, guya ki, heç bir qanun ağları qaralarla birləĢməyə məcbur edə
bilməz. Bu dəlilləri eĢidən Martin Lyuter Kinq demiĢdi: «Əlbəttə, qanun
adamı məni sevməyə məcbur edə bilməz, lakin məni onun linç etməsindən
qoruya bilər və mən düĢünürəm ki, bu həmçinin daha vacibdir».
Bizim istədiyimiz belə cəmiyyətin qurulması bəzən həm mədəniyyətin,
həm də hökumətin fəaliyyətinin transformasiyasını, baĢqa sözlə dəyərlər
sistemində və siyasi strategiyada dəyiĢikliklər aparılmasını tələb edir. Elə
bizim Ģəhərlərin kasıb rayonlarındakı məktəblərin vəziyyətini götürək. Çox
miqdarda pul xərcləmək olar. Ancaq nə qədər ki, valideynlər uĢaqları
əməksevərliyə və mükafatı gözləməkdə səbirə öyrətməmiĢlər, onlar yaxĢı
oxumayacaqlar. Lakin əgər biz bir cəmiyyət kimi belə iddia etmək istəyirik
ki, yoxsul rayonlarından olan uĢaqlar öz bacarıqlarını çirkli, sınıq-salxaq
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məktəb binalarında aça bilərlər, bu məktəblərdə isə faydalı avadanlıqlar
çoxdan köhnəlmiĢdir və müəllimlər hətta bəzən öz fənnlərini də bilmirlər,
onda biz vicdansızcasına uĢaqları da, özümüzü də aldadırıq. Biz öz
dəyərlərimizə xəyanət edirik.
Mənə belə gəlir ki, bax bunlar məni Demokratik partiyanın üzvü
etmiĢdir. Ümumi dəyərlərimiz, qarĢılıqlı məsuliyyət və sosial həmrəylik
hissi barədəki ideya təkcə kilsədə, məsciddə, sinaqoqada, yaĢadığımız
rayonda, iĢdə, ailədə deyil, həm də hakimiyyətdə ifadə olunmalıdır. Çox
sayda konservatorlar kimi mən də inanıram ki, mədəniyyətin gücü çox
hallarda Ģəxsiyyətin uğurunu və cəmiyyətin birliyini müəyyən edir. Hesab
edirəm ki, mədəni faktorlara məhəl qoymamaq olduqca təhlükəlidir. Mən
həmçinin inanıram ki, bizim hökumət mədəniyyətin yaxĢı ya pis tərəfə
dəyiĢilməsində öz rolunu oynaya bilər.
Mən çox vaxt düĢünürəm ki, niyə siyasətçilər dəyərlər haqqında aydın,
səlist danıĢa bilmirlər. Bəlkə də, ona görə ki, bizim çoxumuz ictimai həyatda
özünü əvvəlcədən yazılmıĢ ssenari üzrə aparır və hətta dəyərləri
mənalandırmaq üçün namizədlərin istifadə etdiyi üsullar qabaqcadan o qədər
aĢkardır ki, (bu sadə dəstin içərisində zənci kilsəsinin yanında dayanmaq, ov
etmə, avtomobil yarıĢlarına (NASCAR) getmə, uĢaq baxçasında ucadan
kitab oxumaq vardır), səmimi davranıĢla siyasi oyunu bir-birindən
fərqləndirmək adamlara çətin olur.
Bu faktdan harasa qaça bilməzsən ki, bizim dövrümüzdə siyasətin heç
bir dəyəri yoxdur. Siyasi həyat (və ona izah) adi həyatda bizim qalmaqallı
hesab etdiyimiz davranıĢı nəinki mümkün sayır, həm də onu məqbul hesab
edir. Bunlara, barmaqdan sorulub çıxarılmıĢ rəvayətlər, baĢqa adamların
dediyi sözlərin mənasının təhrif edilməsi, məhvedici tənqid və ya hərəkətin
motivlərində ciddi Ģübhələrə iĢarə etmək, gözdən salmaq üçün material
axtarmaqdan ötəri Ģəxsi həyata həyasızcasına müdaxilə daxildir.
Bġ Senatına seçkilərdə seçki qabağı kampaniya ərzində mənim
respublikaçı opponentim bir cavan oğlan tutmuĢdu və o, gizli kamera
vasitəsi ilə mənim adamlar arasında olmağımın hamısını çəkmiĢdi. Bu
əməlin özündə çoxdan bəri təzə olan heç bir Ģey yoxdur, yəqin tapĢırıq
almıĢdı ki, məni provokasiya etsin, ancaq getdikcə onun iĢi daha çox təqibə
bənzəyirdi. Səhərdən gecəyədək o, mənə yapıĢdırılmıĢ kimi arxamca gəzirdi,
aramızdakı məsafə uzadılan əldən o tərəfə getmirdi. Mən liftlə düĢəndə də o,
çəkirdi, tualetdən çıxanda da. Mobil telefonla arvadım və qızlarımla
danıĢanda da çəkirdi.
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Əvvəlcə mən onu qandırmaq istədim. Onun adını soruĢdum, dedim ki,
baĢa düĢürəm ki, bu onun iĢidir və xahiĢ etdim ki, aralıda dayansın ki, artıq
söhbətlərə qulaq asmasın. O, mənim nəsihətlərimə qulaq asmadı, yalnız onu
dedi ki, adı Castindir. Məsləhət gördüm ki, ağasına zəng edib, nə etmək
lazım olduğunu dəqiqləĢdirsin. O, cavab verdi ki, özün də zəng edə bilərsən
və mənə lazımi nömrəni verdi. Mən iki-üç gün də dözdüm və sonra məsələni
yoluna qoymaq istədim. Castinin arxasınca Qanunvericilik məclisinin
mətbuat ofisinə getdim və səhər yeməyi yeəyən reportyorlara müraciət
etdim:
- TanıĢ olun, bu Castindir. Onu mənə Rayan calamıĢdır və tapĢırımıĢdır
ki, mənim arxamca gəzsin.
Mən iĢin nə yerdə olduğunu izah edəndə, Castin dayanmadan çəkirdi.
Reportyorlar ona suallar yağdırırdılar.
- Onun arxasınca sən hamam otağınadamı gedirsən?
- Sən həmiĢəmi ona belə yaxınsan?
Tezliklə ofisə televiziya briqadaları gəldi və Castinin məni necə
çəkdiini çəkməyə baĢladılar. Castin müharibə əsirinə bənzər qaydada öz
adını, məĢğuliyyətini və namizədinin kampaniya qərargahının telefon
nömrəsini dedi. Saat altıda bu süjet yerli xəbərlər buraxılıĢında göstərildi.
Bir həftə ərzində bütün Ģtat bu əhvalatı karikaturalarda, redaksiya
məqalələrində, hətta idman icmallarında müzakirə etdi. Belə güclü
hücumdan sonra opponentim nəhayət təslim oldu. Castinə tapĢırdı ki,
məndən aralıda dayansın və hətta məndən üzr istəsin. Onun kampaniyasını
bu artıq xilas edə bilmədi. Bəlkə də adamlar bizim tibbi sığorta və ya Yaxın
ġərq diplomatiyası məsələlərində nədə razılaĢmadığımızı bilmirdilər, lakin
onlar gözəl bilirdilər ki, o, ən mühüm dəyərlərdən biri olan ləyaqətli
davranıĢa qəsd etmiĢdir.
Bizim adi həyatda ləyaqətli davranıĢ hesab etdiyimizlə, kampaniyanı
udmaq üçün özümüzü necə aparmağımız arasındakı fərq siyasətçinin həqiqi
dəyərlərə münasibətinin yoxlanması üçün istifadə edilir. Hər dəqiqə olmasa
da, hər gün bir-birini inkar edən çox sayda amillər arasında – seçicilərin
müxtəlif qrupları ilə Ģtatın və dövlətin mənafeləri, partiyaya sədaqət və Ģəxsi
müstəqillik arasında, xidmət borcu ilə ailə qarĢısındakı öhdəliklər arasındakı
seçim etməyi tələb edən digər məĢğuliyyət növlərini tapmaq çətindir.
Səslərin əbədi kakofoniyasında belə bir təhlükə gizlənir ki, siyasətçi mənəvi
orientirləri itirə bilər və onu bütünlüklə ictimai rəyin küləyi idarə edə bilər.
Yəqin ki, biz ona görə liderlərdən ən nadir keyfiyyəti – həqiqiliyi, özü
kimi olmağı, artıq sözə ehtiyac duymayan bir səmimiyyəti gözləyirik. Bütün
bunlara mənim dostum, mərhum Bġ senatoru Pol Saymon malik idi.
Karyerasının baĢlanğıcından sonuna kimi o, hər cür adamların hücumlarını
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dəf etməli olmuĢdu. Onlar senatorun liberal siyasəti ilə razılaĢa bilmirdilər.
Əlbəttə, zahiri görünüĢü onun xeyrinə iĢləyirdi, o, kiçik Ģəhərdən olan
həkimə oxĢayırdı, daim eynək taxırdı və qalstuk-kəpənəkdə olurdu, sifəti
taksa cinsli itinkinə bənzəyirdi. Lakin adamlar hiss edirdilər ki, o, onların
dəyərlərinə Ģərikdir – o, vicdanlı adam idi, ardıcıl olaraq öz baxıĢlarını
müdafiə edirdi, hər Ģeydən çox isə ona rəğbət qazandıran onun adamlara
səmimi qayğısı və onların nə ilə yaĢadıqlarını bilməsi idi.
Polun xarakterinin bu xüsusiyyəti – adamlara ürəyi yanmaq hissi
mənim də ən yüksək qiymətləndirdiyim cəhətə çevrildi. Mənim əxlaq
kodeksimin bu bünövrə daĢı, - mən məhz «Qızıl Qaydanı» belə baĢa
düĢürəm, – təkcə rəhm və ürəyi yanmaq deyildir, nəsə daha dərin hissdir.
Digər adamın vəziyyətinə girməyi bacarmaq, onun nöqteyi nəzərini anlamaq
qabiliyyətidir.
BaĢqalarına ürəyi yanmanı və digər dəyərləri mən anamdan
öyrənmiĢəm. O, qəddarlığın və zorakılığın istənilən növünə nifrət edirdi, bu,
istər irqi xürafat olsun, istər məktəbdə uĢaqların qorxudulması və ya aĢağı
əmək haqqı olsun. Mənim davranıĢımda bunların iĢarəsinə bənzəyən bir Ģeyi
hiss edəndə gözümün içinə düz baxıb soruĢurdu: «Bunu sənə etsəydilər,
özünü necə hiss edərdin?»
Lakin baĢqasının dərdinə acımanın əsl mənası babamla
münasibətlərimizdə açıldı. ĠĢinə görə anam çox vaxt və uzun müddət xaricdə
yaĢayırdı, demək olar ki, bütün orta məktəb illərini mən nənəmlə və anamla
keçirmiĢdim və mənim yeniyetmə buntumun yükü babamın çiyinlərinə
düĢmüĢdü. Etiraf etmək lazımdır ki, onun özü də heç də mülayim adam
deyildi, nə qədər xeyirxah olsa da, hirsli idi, görünür, ona görə də vaxtında
karyerası yaxĢı alınmamıĢdı. On altı yaĢımda arasıkəsilmədən onunla
mübahisə edirdim, adətən ona görə ki, mən çox saydakı kiçik qaydaları qəti
surətdə qəbul etmək istəmirdim. Onların sırasına maĢını dayanacağa
qoymamıĢdan əvvəl hökmən bakının benzinlə doldurmaq və ya süd paketini
əvvləcə yaxĢıca yuyub, sonra zibil yeĢiyinə atmaq kimi iĢlər daxil idi.
Mən öz baxıĢlarımın düzgünlüyünə qəti sürətdə əmin idim, bundan
baĢqa dildən pərgar idim, ona görə də mübahisələri asanlıqla udurdum. Vaxt
keçdikcə, mən yaĢa dolduqca bu qələbələr artıq məni qane etmirdi. Mən teztez fikirləĢirdim ki, babamın həyatı yüngül və heç də həmiĢə sadə
olmamıĢdır. Mən onun üçün ev adamlarının hörmətinin necə vacib olduğunu
baĢa düĢürdüm. RazılaĢırdım ki, onun qaydalarına əməl etmək mənim üçün
o qədər də çətin olmayacaqdır, ancaq bu babam üçün çox Ģey demək idi.
Görürdüm ki, bəzi hallarda mən öz sözümdə israrlılıq etdikdə onun hisslərini
və tələbatını nəzərə almadığıma görə, nəticə etibarilə özümü də təhqir
edirəm.
56

Əlbəttə, bütün bunları anlamaqda heç bir qeyri-adi Ģey yox idi. Bizim
hər birimiz yaĢa dolmaq istəyirsə, buna bənzər sınaqlardan keçməlidir. Lakin
mən bir daha yenidən anamın sadə prinsipinə qayıdıram: «Bunu sən necə
hiss edərdin?» Bu mənim siyasətim üçün yol göstərən bir sütun idi.
Düzünü desək, biz öz-özümüzə bu sualları tez-tez vermirik. Ölkə
miqyasında bizə canı yanma hissi çatıĢmır. Əgər fikirləĢsəydik ki, o
məktəblərə gedən uĢaqlar bizim öz uĢaqlarımızdan heç nə ilə fərqlənmir,
bilik verməyən, daim pulu, müəllimləri çatıĢmayan, iĢləmək həvəsi olmayan
məktəblərin olmasına biz yol verməzdik. Özünə bir neçə milyon mükafat
yazan, bu vaxt öz iĢçilərinin tibbi xidmətinə ayrılan vəsaitləri kəsən
kompaniya rəhbər iĢçisini (CEO) təsəvvür etmək çətindir. Əgər həmin
rəhbərlərin ağlına gəlsəydi ki, müəyyən mənada həmin iĢçilər də onlara
bərabərdirlər, belə hərəkətə yol verməzdilər. Hakimiyyət baĢında duranlar
müharibəni baĢlamamıĢdan əvvəl yüz dəfə fikirləĢsəydilər ki, bu müharibədə
onların öz oğlanları və qızları zərər görəcəkdir, bu iĢi öz üzərlərinə
götürməzdilər. Mən düĢünürəm ki, güclü canı yanma hissi bizim indiki
siyasətin prioritetlərini, həyatı heç də yüngül olmayan adamların xeyrinə
dəyiĢə bilərdi. Axı əgər onlar da bizim kimidirlərsə, onların əzabları bizim
əzablarımızdır. Onlara kömək etməməklə biz özümüzü təhqir edirik.
Lakin bu o demək deyildir ki, belə adamlar – və ya onların adından
danıĢan bizlər yaxĢı vəziyyətdə olanları belə, baĢa düĢmək cəhdindən
avtomatik olaraq azad oluruq. Qara dərili liderlər, bəzi ağları irqi ayrıseçkiliyin ləğv edilməsinə müqavimət göstərməyə vadar edən tam əsaslı
ehtiyatlılığı hökmən nəzərə almalıdırlar. Həmkarlar ittifaqlarının
nümayəndələri rəqabətin sualtı daĢlarını görməyə borcludurlar, çünki bu
daĢlar onların iĢçilərinin ayağına dəyəcəkdir. Mən özüm dünyaya Corc
BuĢun gözlərilə baxmağa hökmən çalıĢmalıyam, baxmayaraq ki, çox
məsələdə mən onunla qətiyyən razılaĢmıram. Bu da canı yanmadır, bu hiss
bizim hamımızı, konservatorları da, liberalları da, hakimiyyətə malik
olanları da, onlardan məhrum olanları da, istismar olunanları da,
istismarçıları da fəaliyyət göstərməyə məcbur edir. Biz öz üstümüzdən
xatircəmliyi silkələyib atmalıyıq. Biz hamımız, heç olmazsa, üfüqə
boylanmağa səy göstərməliyik.
Bizim hər birimiz ümumi müstəvi axtarıĢına səy göstərməliyik.
Bəli, əlbəttə, qarĢılıqlı anlaĢma hissi heç də hər Ģey demək deyildir. Hər
Ģeydən əlavə, danıĢıq özü ucuzdur. Hər bir dəyər kimi canı yanma hissi hər
Ģeydən əvvəl iĢdə özünü biruzə verir. Səksəninci illərdə mən icma
təĢkilatçısı iĢləyəndə çox hallarda qonĢuluqdakı rəhbər iĢçilərdən
soruĢurdum ki, onlar vaxtlarını, enerjilərini və pullarını nəyə sərf edirlər.
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Mən onlara deyirdim ki, məhz bu barədə danıĢmağı xoĢlayıb,
xoĢlamamağımızdan asılı olmayaraq, bu, bizim dəyərlərin yoxlanmasıdır.
Əgər biz bu dəyərlərə müəyyən haqq vermək istəyiriksə, əgər biz onları
həyata keçirmək üçün heç nədən əl çəkmək istəmiriksə, onda fikirləĢmək
lazım gəlir ki, görən onlara ümumiyyətlə inanırıqmı.
Məsələyə bu nöqteyi-nəzərdən baxdıqda elə görünə bilər ki, bu günkü
Amerikada heç nə var-dövlət, boy-buxunlu fiqura, gənclik, məĢhurluq,
təhlükəsizlik və əyləncələr kimi yüksək qiymətləndirilmir. Biz deyirik ki, öz
gələcək nəslimizə vəsiyyət etdiyimiz irsi qiymətləndiririk, həm də onlara
nəhəng borclar qoyuruq. Biz belə müddəa irəli sürürük ki, bərabər imkanlara
inanırıq, lakin yoxsulluqdan əziyyət çəkən milyonlarla amerikan uĢaqlarına
gözlərimizi yumuruq. Biz elan edirik ki, ailəni hər Ģeydən yüksək
qiymətləndiririk, lakin bizim iqtisadiyyatın və həyatımızın təĢkili elədir ki,
ailəyə sərf etmək üçün daha az vaxt qalır.
Ancaq, bizim hamımız belə deyilik. Biz öz dəyərlərimizi qoruyuruq,
qoy hətta bəzən elə görünür ki, onlar artıq qədərincə köhnəlmiĢdir, dəbdən
çıxmıĢdır, ictimai və Ģəxsi həyatda lap onlara dəfələrlə xəyanət etmiĢ olsaq
da, bu dəyərləri hifz edirik. Bizə hakim kəsilən nədir? Bu dəyərlər – bizim
irsimizdir, onlar bizi olduğumuz kimi, millət edir. Biz etiraf etsək də ki,
barədə mübahisə etmək olar, onlara yüksək intellektuallı tənqidçilər onlara
hətta gülə, istehza elə bilərlər, nə olursa olsun, hansı sinfi, irqi, din sitayiĢi
və nəsili götürürsən götür, onlar təəccüblü Ģəkildə həyat qabiliyyətli və
dəyiĢilməzdir. Nə qədər ki, bizim dəyərlərin faktlarla və təcrübə ilə
yoxlandığını anlayırıq, nə qədər ki, onların təkcə söz deyil, əməl tələb
etməsini etiraf edirik, biz onları qoruya bilərik.
BaĢqa cür hərəkət etmək isə – deməli, özündən imtina etməkdir.
III Fəsil
Bizim Konstitusiya

Kapitoli təpəsində birinci ili iĢləyən senatorlardan fəailyyətlərinin nə
təsir bağıĢladığını soruĢduqda, çox vaxt belə bir ifadədən istifadə edirlər:
«Bu yanğınsöndürmə Ģlanqından su içməyə oxĢayır». Qeyd etmək lazımdır
ki, bu ifadə çox dəqiqdir. Mən də özümü Senatda olduğum birinci aylarda
belə hiss edirdim, hər Ģey birdən üstümə töküldü. ƏməkdaĢlar iĢə götürdüm,
VaĢinqtonda və Ġllinoysda ofis açdım. Mənim komitəyə təyin olunmağım
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barədə razılığımı verdim və bu komitə qarĢısında qalxan məsələləri həll
etməyə tələsdim. Seçkilər günündən on minə qədər məktub alınmıĢdı,
həftədə üç yüzə qədər ayrı-ayrı görüĢlərdə çıxıĢ etmək təklifi alırdım. Hər
yarım saatdan bir gah Senatdakı komitəmizin ofisinə, gah mehmanxananın
vestibülünə, gah da radiostansiyaya gedirdim, öz iyirmi və ya otuz yaĢlı
əməkdaĢlarımdan asılı idim, onlar həmin günün cədvəlini mənim yadıma
salır, lazım olan qeyd dəftərçəsini verir, qulağıma kimlərlə görüĢdüyümü
deyir və ya məni yaxındakı tualetə yola salırdılar. AxĢamlar tənha həyata
öyrəĢmək vaxtı gəlib çatırdı. Biz MiĢellə belə qərara gəldik ki, ona qızlarla
birlikdə Çikaqoda qalmaq daha yaxĢıdır, təkcə ona görə yox ki, VaĢinqtonun
istixana iqlimində yaĢamaq onlara daha pis olardı, həm də ona görə ki, MiĢel
Çikaqoda anasının, qardaĢının, qohumlarının, dostlarının çevrəsində
qalacaqdı. Onlar isə ona, iĢimin hökmən tələb etdiyi bu uzunmüddətli ayrılıq
vaxtlarında kömək edəcəkdilər. Beləliklə, hər həftə VaĢinqtonda üç gecəni
keçirmək üçün mən Corctaun universitetinin hüquq fakültəsinin yaxınlığında
iki otaqlı sadə mənzil tutdum. Bu ucamərtəbəli ev Kapitoli təpəsi ilə Ģəhərin
mərkəzi arasında yerləĢirdi.
Əvvəlcə mən yenicə üstümü almıĢ təkliyimdə sevinc tapmağa çalıĢdım,
subay həyatının gözəlliklərinə qapılmaq istədim - mahaldakı restoranların
hamısından özümə yemək sifariĢ verirdim, səhərə qədər televizorda
basketbola baxır, ya da birnəfəsə kitab oxuyurdum, gecənin yarısı trenajor
zalına gedir, tasda boĢqabları yuyulmamıĢ qoyurdum, heç yorğan-döĢəyimi
də yığıĢdırmırdım. Ancaq bunun heç də yaxĢı olmadığı nəzərə çarpırdı. On
üç illik ailə həyatı məni ev rahatlığına öyrətmiĢdi və məiĢət problemləri
qarĢısında mənim aciz olduğum göründü. VaĢinqtonda olduğumun ilk səhəri
vanna üçün pərdə almağı unutduğumdan, duĢ qəbul edəndə divara tərəf
sıxılırdım ki, döĢəməni su basmasın. Sabahısı günün axĢamı televizorda
oyuna baxıb pivə içəndə, oyunun yarısında məni yuxu tutmuĢ, divanda
qıvrılıb yatmıĢ, iki saat sonra boynumda ağrı hiss edəndə ayılmıĢdım.
Restoran yeməyi nəyə görəsə birdən xoĢuma gəlməməyə baĢladı. Sakitlik isə
məni bezdirirdi. Mən tez-tez evə zəng edirdim ki, balaca qızlarımın səsini
eĢidim. Mənim üçün çatmayan onların hərarətli ağuĢları və dərilərinin Ģirin
qoxusu idi.
- Salam, mənim Ģirinim!
- Salam, ata.
- Orada nə baĢ verib?
- Sən zəng edəndən sonra?
- Hə.
- Heç nə. Mamamla danıĢmaq istəyirsən?
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Senatda mənim kimi bir neçə deputat ailələrini VaĢinqtona
gətirməmiĢdi və biz hər dəfə görüĢəndə məsələnin belə həllinin müsbət və
mənfi tərəflərini müzakirə edirdik, öz ailəmiz üçün olan vaxtı olduqca qızğın
köməkçilərimizdən
müdafiə
etməyin
çətinliyindən
danıĢırdıq.
Kolleqalarımın əksəriyyəti məndən xeyli yaĢlı idilər. Orta hesabla altmıĢ
yaĢları var idi və çox vaxt onların ofisinə getdikdə, əsasən Senatda necə
iĢləmək barədə məsləhətlər alırdım. Komitələrdə bu və ya digər vəzifənin
üstünlüyündən, həmin komitələrin sədrlərinin xarakterindən, əməkdaĢların
iĢini necə yaxĢı təĢkil etmək barədə həvəslə danıĢırdılar. Daha iri ofis otağı
almaq üçün kimə müraciət etmək, bu və ya digər sənədlə necə iĢləmək
barədə məsləhətlər verirdilər. Bu məsləhətlərin çoxu olduqca faydalı olurdu,
bəzilərinə isə Ģübhə ilə yanaĢırdım. Xüsusən Demokratlarla hər bir görüĢ
bircə Ģeylə baĢa çatırdı, mənə təkidlə məsləhət görürdülər ki, nə qədər
mümkünsə tez senator Bərdlə tanıĢ olum, özü də təkcə ona görə yox ki, hamı
bunu Senatda qəbul edilmiĢ nəzakət qaydası tələb edir, həm də ona görə ki,
Təxsisatlar Komitəsindəki böyük mövqeyi və ümumən Senatdakı nüfuzu
onun çəkisini xeyli yüksəldir.
Səksən yeddi yaĢlı Robert K.Bərd təkcə Senatın ağsaqqalı deyildi, onda
Senatın təcəssümünü, tarixin rəmzini görməyə adət etmiĢdilər. O, Qərbi
Virciniyadakı yoxsul Ģaxtaçılar Ģəhərində xalasının və dayısının ailəsində
böyümüĢdü, öz müstəsna bacarığına görə poemalardan uzun hissələri əzbər
oxuyurmuĢ və skripkada gözəl çalırmıĢ. Təhsil almaq xərcini ödəməyə onun
heç nəyi yox idi, ona görə də bir sıra məĢğuliyyətləri – ət doğrayan satıcı
olmuĢ, Ġkinci Dünya müharibəsi illərində hərbi gəmilərdə qaynaqçı
iĢləmiĢdi, - sınamıĢdı. Müharibədən sonra doğma Virciniyaya qayıtmıĢ,
Ģtatın Qanunvericilik məclisinə seçkilərdə qalib gəlmiĢ, 1952-ci ildə isə
Konqressə seçilmiĢdi.
1958-ci ildən o, Senatda iĢəyirdi və qırx yeddi il ərzində buradakı bütün
vəzifələrdə olmuĢdu, o cümlədən altı il çoxluğun, altı il isə azlığın lideri
olmuĢdu. Bütün bu dövrdə o, sadə adamların mənafeyini ifadə etmiĢ, öz
həmyerliləri üçün xeyli güzəĢtlərə nail ola bilmiĢdi. Bunlara ciyər
xəstəliyinə görə Ģaxtaçılara əlavə pul ödənilməsi və həmkarlar ittifaqının
müdafiəsi, yolların çəkilməsi, yaĢayıĢ evlərinin tikilməsi, ən yoxsul
rayonların elektrikləĢdirilməsi daxildir. Bütün bunlarla birlikdə o, on ilə
axĢam kurslarını bitirmiĢ, hüquqĢünas diplomu almıĢdı, onun Senatın bütün
qaydalarını bilməsi isə sadəcə olaraq əfsanəyə çevrilmiĢdir. Bu azmıĢ kimi,
o. həm də Senatın dörd cildlik tarixini yazmağa müvəffəq olmuĢdu. Bu
kitabı fərqləndirən cəhət təkcə predmeti müəllifin dərindən bilməsi deyil,
həm də praktiki olaraq bütün ömrü boyu iĢlədiyi həmin yerə onun səmimi
məhəbbətdir. Onun haqqında deyirdilər ki, o, təkcə arvadını Senatdan çox
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sevir (bu qadın uzun müddət xəstə olmuĢ və altmıĢ səkkiz yaĢında ölmüĢdü).
Doğrudur, o, Konstitusiyaya da heç də az hörmət bəsləmir. O, özü ilə daim
konstitusiyanın mətni olan kiçik ölçüdəki kitabçanı gəzdirir və müzakirələr
qızıĢanda onu cibindən çıxarıb, silkələmək adətindən əl çəkmir.
Mən senator Bərdin ofisinə görüĢ barədə öz xahiĢimi çatdırmıĢdım və
onu görmək mənə qismət oldu. Mən and içən günü bu görüĢ baĢ tutdu. Biz
hamımız Senatın qaranlıq, dəbdəbəli bəzədilmiĢ Köhnə zalında
toplaĢmıĢdıq, burada sədr kürsüsünün arxasında tutqun, demək olar ki,
qırmızı, qan rəngində olan məxmərdən bəzəkli talvar var idi. Ġri qartal isə
orta əsr binalarındakı qorqula, yağıĢ novçasına bənzər fantastik formada idi.
Bu qaranlıq Ģərait bizim əhval-ruhiyyəmizə tam uyğun idi. Çünki
Demokratlar fraksiyası yüngül olmayan seçki kampaniyasından və öz
liderini itirdikdən sonra təĢkilati məsələləri həll etməyə yığıĢmıĢdı. Yeni
rəhəbrlik seçildikdən sonra azlığın lideri Harri Reyd senator Bərddən
soruĢdu ki, bir söz demək istəmir ki. Arıq, sulu mavi gözləri olan senator əl
ağacına söykənərək yavaĢ-yavaĢ yerindən qalxdı. O, bir qədər sakit dayanıb
rahat görkəm almağa çalıĢdı. BaĢını arxaya atıb, tavana baxdı. Sonra
təntənəli qaydada, ahənglə dilləndi. Appalaçilərə bir iĢarə kimi, boyaq
qatının altında ağacın dalğalı fakturasına bənzəyən qaydada danıĢırdı.
Onun nə danıĢdığını təfsilatı ilə xatırlamasam da, yaddaĢım o vaxt
Senatın Köhnə zalında ġekspir ehtirası ilə səslənən nitqin ümumi
məzmununu qoruyub saxlamıĢdır. O, Konstitusiyanı və Senatın quruluĢunu
saat mexanizmi ilə müqayisə etdi. Senatın qiymətli müstəqilliyinə icra
hakimiyyətin tərəfindən törədilən və ilbəil artan təhlükəyə diqqəti cəlb etdi.
Xatırlatdı ki, hər bir senator əsas sənədləri yenidən oxumalıdır ki,
respublikanın ruhuna sədaqətli qalsın və ona ardıcıl olaraq əməl etsin. O,
danıĢdıqca səsi daha uca səslənirdi, Ģəhadət barmağını isə tez-tez yuxarı
qaldırırdı, elə bil ki, Bərd zalın qaranlığında əriyib Senatın ruhuna çevrilirdi
və onun bu divarlar arasında keçirdiyi əlli il ona bənzər uzun zəncirin yarım
əsrlik həlqələri ilə birləĢirdi. Bu zəncir isə Ceffersonun, Adamsın və
Medisonun dövrlərinə gedib çıxırdı. Onlar isə Ģəhər yenicə tikilib,
çəmənliklərdən, çöllərdən və bataqlıqlardan qalxmağa baĢlayanda burada
iĢləmiĢdilər.
O vaxtlar nə mən, nə mənə oxĢayanlar heç bir Ģəraitdə burada iclasda
iĢtirak edə bilməzdi.
Senator Bərdi dinlədikcə mən bu yeni yerdə, onun mərmər büstləri,
yazılmamıĢ qaydaları, ənənə və əfsanələri arasında nə qədər ziddiyyətli
vəziyyətdə olduğum barədə düĢünürdüm. Bərdin öz tərcümeyi-halında
söylədiyi faktlar üzərində düĢünürdüm – onun rəhbər iĢinin birinci təcrübəsi
onun yaĢı iyirmidən bir az artıq olan vaxt baĢ vermiĢdi, - həmin vaxt o, Reli
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mahalının Ku-kluks-klanının üzvü idi. Həmin iĢə görə onu uzun müddət
məzəmmət etmiĢdilər, özü də səhvini etiraf edirdi və bunu Ģübhəsiz ki,
düzgün olaraq – zamanın və böyüdüyü yerin ruhu ilə bağlayırdı, baxmayaraq
ki, qınaqlar onu bütün karyerası boyu təqib etmiĢdi. Mən onun Senatın digər
nəhəngləri ilə - Arkanzasdan olan C. Uilyams Fulbrayt, Corciyadan olan
Riçard Rassel ilə birgə iĢləmələri barədə düĢünürdüm. Axı bu Cənublular
vətəndaĢ hüquqları barədə qanunvericiliyin həyata keçirilməsinə müqavimət
göstərirdilər. Maraqlanırdım ki, Ġraq müharibəsi qətnaməsinə prinsipial
qaydada əks çıxan senator Bərdə indi görkəmli xadim kimi münasibət
bəsləyən liberallara – MoveOn.orq kütləsindən, onların siyasi
kontrmədəniyyət nəslindən olanlar həmin senatorun karyerasının çoxuna
laqeyd münasibət bəslədikləri halda, görən bu dəyiĢiklik necə görünür.
Mən baĢa düĢmürəm ki, nəyə görə bu faktı qabardırlar. Senator Bərdin
həyatı, bizim hər birimizinki kimi ziddiyyətli epizodlarla, qaranlıq və iĢıqlı
zolaqlarla doludur. Bu mənada mən onu Senatın canlı simvolu kimi qəbul
edirəm. Senatın qaydaları və quruluĢu isə Amerikanın dövlət quruluĢunun
əsasına qoyulan baĢ kompromissi ifadə edir. Bu kompromissə ġimal və
Cənub Ģtatları arasındakı tarazlıq, bir dəqiqəlik ehtirasları sakitləĢdirmək
üçün Senatın etibarlı vasitə, azlığın hüquqlarının və Ģtatların müstəqilliyinin
müdafiəçisi, həm də varlıları kasıblardan qorumaq aləti olması və qul
sahiblərinin bu xüsusi institutun fəaliyyətinə müdaxilə etməməyə təminat
verməsi daxildir. Senatın canına və qanına, demək olar ki, onun genetik
koduna hakimiyyətlər arasındakı çəkiĢmə qaydası və bizim dövləti
bütövlükdə xarakterizə edən, parlaq ağıl sahibləri və qızğın temperament
adamları arasında böyük mübahisəni ifadə edən həmin qaydanın özü daxil
olmuĢdur. Bu mübahisə isə öz qismində unikal, ancaq təəccüblü qaydada
qamçıya və zəncirlərə kar olan idarəetmə formasının yaranması ilə baĢa
çatmıĢdır.
Onun nitqi baĢa çatdı. Senatorlar ucadan Bərdi alqıĢladılar və parlaq
çıxıĢı münasibəti ilə onu təbrik etdilər. Mən yaxınlaĢıb, özümü təqdim
etdim, o, hərarətlə əlimi sıxdı və dedi ki, səbrsizliklə görüĢümüzü gözləyir.
Öz kabinetimə qayıtdıqdan sonra mən fikirləĢdim ki, ilk növbədə
Konstitusiya hüququna dair köhnə dərsliklərə baxmalı və Konstitusiyanın
özünü bir daha oxumalıyam. Axı senator Bərd düzgün deyirdi, 2005-ci ildə
VaĢinqtonda nə baĢ verdiyini anlamaq üçün yeni iĢimi və senator Bərdin
özünü anlamaq üçün, mənbələrə, Amerika tarixindəki ən birinci siyasi
debatlara, bizim əsas sənədlərimizə qayıtmaq lazımdır ki, onların tarixdə nə
rol oynadıqlarını biləsən və özün üçün nəticələr çıxarasan.
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Əgər siz səkkiz yaĢlı qızımdan mənim nə ilə məĢğul olduğumu
soruĢsanız, yəqin ki, o, cavab verəcəkdir ki, mən qanunlar yazıram. Bəli, bu
belədir, lakin VaĢinqtonda ən təəccüblü olan məsələ, qanuna nəyin
yazılmasını müəyyən etməyə sərf edilən vaxt deyil, bu qanunun özünün necə
olması barədə razılığa gəlməkdir. Ən sadə iĢ - deyək ki, kompaniyaların öz
vaxtamuzd iĢçilərinə duĢ qəbul etmək məqsədilə mütləq fasilə ayırmaları
üçün olan qaydanın tətbiq edilməsi, – kiminlə danıĢdığından asılı olaraq tam
fərqli Ģərhin, təfsirin obyektinə çevrilə bilər. Bu adam onu müdafiə edən
konqressmendirmi, layihəni yazan əməkdaĢdırmı, onu həyata tətbiq edən
rəisdirmi, müĢtərilərinə bu qaydanın heç cür xoĢ gəlmədiyi hüquqĢünasdırmı
və ya onu tətbiq etməli olan hakimdirmi, onların hamısının mövqeyi birbirindən fərqlənir.
Bəzi məsələlərdə bu, qabağı almanın və tarazlaĢdırmanın mürəkkəb
mexanizminin iĢinin nəticəsidir. Təkcə budaqlar arasında deyil, həm də
federal hökumətlə Ģtatlar arasında hakimiyyətin bölünməsi o deməkdir ki,
heç bir qanun qəti surətdə qəbul olunmur. Heç bir döyüĢ sakitləĢmir. BaĢa
çatmıĢ kimi görünən hər bir Ģeyi yaxĢılaĢdırmaq və ya pisləĢdirmək olar,
istənilən normaya əngəl törətmək olar və onun tətbiq edilməsinin qarĢısını
kəsmək olar, istənilən idarənin büdcəsini azaldıb, onun gücünü azaltmaq
olar, yaxud da hansısa bir aydınlığın olmamasına görə istənilən məsələni
nəzarət altına almaq olar. Qismən bu, qanunun özünün təbiətindədir. Əsasən
o dürüst və aydındır. Lakin həyatda getdikcə yeni-yeni problemlər yaranır və
hüquqĢünaslar, dövlət qulluqçuları və sadə vətəndaĢlar bir neçə il və yaxud
hətta bir neçə ay bundan əvvəl tam aydın olanlar barədə mübahisə etməyə
baĢlayırlar. Axı, nəhayət, qanun kağızda yazılmıĢ sözlərdən baĢqa bir Ģey
deyildir, sözlər isə xeyli dərəcədə də ümumi, qeyri-adi ola bilir, Ģerdə,
hekayədə, verilən vəddə olan kimi konteksdən və baĢa düĢülmədən asılı
olur, onun mənası yayğın ola bilər və ya birbaĢa gözlərimiz qarĢısında dağıla
da bilər.
Ancaq 2005-ci ildə VaĢinqtonu təlatümə salan hüquqi mübahisələr
hüquqĢünaslıq qaydasında təfsir olunan adi problemlər çərçivəsindən çıxırdı.
Hakimiyyət baĢında olanların fəaliyyətlərinin ümumən hansısa bir qanunla
məhdudlaĢdırılmalı olub-olmamasından söhbət gedirdi.
11 sentyabr hadisələrindən birbaĢa sonra milli təhlükəsizlik məsələləri
müzakirə olunanda Konqress və ya məhkəmələr qarĢısında məsuliyyət
barədəki istənilən iĢarəyə də Ağ ev qəti surətdə əks çıxırdı. Kondoliza
Raysın dövlət katibliyinə təsdiq edilməsi məsələsi dinləniləndə demək olar
ki, hər Ģey barədə --- Konqresin Ġraqdakı müharibə qətnaməsindən tutmuĢ
icra hakimiyyəti nümayəndələrinin and altında ifadə verməyə hazır
olmalarına qədər, - mübahisələr baĢladı. Alberto Qonsalesin təsdiq
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edilməsinə dair debatlarda mən Ədliyyə Nazirliyində tərtib edilmiĢ
məktublara baxdım, bu məktublarda iddia edilirdi ki, yuxudan məhrumetmə
və ya təkrar olunan boğmalar iĢgəncə hesab edilə bilməz, çünki onlar
«orqanların dağılması, bədən funksiyalarının zəifləməsi və hətta ölümlə»
müĢayiət olunan «güclü ağrılara» səbəb olmur. MüĢavirələrin
protokollarında təklif olunurdu ki, Cenevrə konvensiyasının maddələri
Əfqanıstan kampaniyası vaxtı əsir götürülən «düĢmən fədailərinə» tətbiq
edilməsin, belə rəy irəli sürülürdü ki, Dördüncü düzəliĢ «düĢmən fədaisi»
hesab edilən və Bġ ərazisində tutulan Bġ vətəndaĢlarına Ģamil edilmir.
Belə münasibət heç də yalnız Ağ evlə məhdudlaĢmırdı. Bir dəfə martın
əvvəlində mən Senatın mərtəbəsinə tələsirdim və burada məni qarasaçlı
cavan adam saxladı. O, məni valideynlərinin yanına gətirdi və danıĢdı ki,
onlar dərin komada olan Terri ġayvo adlı gənc qadını son dəfə xilas etmək
məqsədilə Floridadan gəlmiĢlər. Əri onu həyatı təmin edən aparatdan
açdırmaq istəyir. Əhvalat olduqca ürək ağrıdan idi, ancaq mən bacardığım
qədər bu bədbəxt adamlara izah etməyə çalıĢdım ki, Konqress belə iĢlərə
demək olar ki, qarıĢmır, o vaxt hələ bilmirdim ki, Tom Deley və Bill Frist
artıq öz presendentlərini yaratmıĢlar.
Müharibə dövründə prezident hakimiyyətinin həcmi. Həyatın kəsilməsi
barədə qərarın əxlaqi effekti. Bunlar heç də asan məsələlər deyildir. Mən
Respublikaçıların siyasi xətti ilə kəskin surətdə razılaĢmadığım kimi qəti
əmin idim ki, bu məsələlər ciddi müzakirəyə layiqdir. Lakin Ağ evin və
onun Konqressdəki müttəfiqlərinin əks rəylərdən canlarını qurtarmalarına
kömək edən prosesin və ya daha doğrusu, onun olmaması məni olduqca
narahat edirdi. Elə görünürdü ki, idarə edən qanunlar artıq fəaliyyət
göstərmir və daha nə normalar, nə qaydalar vardır ki, onları rəhbər tuta
biləsən. Belə hiss yaranırdı ki, elə bil ki, hakimiyyətdə olanlar birdən qərara
gəlmiĢlər ki, məhkəməyə gətirilmək barədə əmr (habeas corpus) və
hakimiyyətin bölgüsü xırda məsələlərdir. Onlar ancaq mane olurlar. Aydın
Ģeyləri (məsələn, terrorizmlə mübarizə zərurətini) mürəkkəbləĢdirir və ya
anlayıĢın həqiqi mənasını (həyatın toxunulmazlığını) təhrif edir, bunun
nəticəsi kimi guya onlara məhəl qoymamaq da və ya ən azı ciddi nəzarətə
götürmək də olar.
Əslində paradoks bunda idi ki, uzun illər mühafizəkarlar liberalları
məhz müəyyən məqsədlərə nail olmaq üçün, qaydalara məhəl qoymamaqda
və məkanı manipulyasiya etməkdə ittiham edirdilər. Bu o vaxtlar
Nümayəndələr palatasına nəzarət edən Demokratların rəhbəri Nyut Qinqriçlə
Amerika arasındakı müqavilənin əsası rolunu oynadı. Demokratlar birlikdə
öz mənafelərinə nail olmaq üçün qanun yaradıcılığı prosesindən sui-istifadə
edirdilər. Bunun özü məhz Bill Klintona qarĢı impiçment prosedurasının
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əsasını təĢkil etdi. Bütün nifrət bir kədərli: «Hər Ģey ondan asılıdır ki, «hə»
sözünün mənası nədir» cümləsində ifadə olundu. Mühafizəkarların liberal
alimlərə - bu siyasi nəzakətin ali kahinlərinə qarĢı tənqidi buna əsaslanırdı.
Onlar sübut edirdilər ki, bu alimlər əbədi həqiqətləri və ya idrakın pillələrini
tanımırlar və amerikan gənclərinə mənəvi relyativizmin təhlükəli viruslarını
sirayətləndirirlər.
Federal məhkəmələrin ünvanına mühafizəkarların yağdırdıqları bütün
ittihamlar məhz buna əsaslanırdı.
Ümumən bütün məhkəmələr, o cümlədən Ali Məhkəmə üzərində
nəzarət mühafizəkarların bir neçə nəsili üçün zəhlətökən ideyaya çevrildi,
təkcə ona görə yox ki, onlar guya məhkəmələri abortun, kompensasiyalı
ayrı-seçkiliyin, homoseksualistlərin, cinayətkarların, qanun tərəfdarlarının,
din əleyhinə olan liberal elitanın axırıncı qalası kimi görürdülər. Əgər bu
xadimlərə inanılsa, liberal hakimlər özlərini qanundan yuxarıda qoyurdular,
öz qərarlarını Konstitusiyaya deyil, öz Ģəxsi təsəvvürlərinə və arzu olunan
nəticəyə əsaslandırır, abort hüququ və ya mətndə mövcud olmayan
sodomiya barədə iĢarə tapır, demokratik prosesə əngəl törədir və baniataların ilkin fikirlərini təhrif edirlər. Məhkəmələrə onların həqiqi
təyinatlarını qaytarmaq üçün onlar təklif edirdilər ki, federal məhkəmələrə
«ciddi konstitutsionistlər», baĢqa sözlə qanunun təfsiri ilə onun yaranması
arasındakı fərqi baĢa düĢən adamlar təyin edilsin. Bu adamlar guya banilərin
sözünün əsl mənasına arxalanacaq, qaydalara əməl edəcəkdilər.
Solların nümayəndələri bütün situasiyaya tam fərqli qaydada baxırdılar.
Əgər mühafizəkar Respublikaçılar prezident və parlament seçkilərində xal
toplayırdılarsa, liberallar məhkəmələrə vətəndaĢ hüquqları, qadın hüquqları,
vətəndaĢ azadlıqları, ekoloji qanunvericilik, kilsənin dövlətdən ayrılması
məsələlərində radikal qaydada geri çəkilmə yolundakı və ümumən «Yeni
kurs» dövrünün bütün tarixi irsinə qarĢı yeganə maneə kimi baxırdılar. Bork
təyin edilən vaxt dəstək qrupu və demokratik liderlər müxalifətin təĢkilinə
qeyri-adi qaydada ciddi yanaĢdılar. Ġlk dəfə idi ki, hüquq iĢçisi vəzifəsinə bu
qaydada yanaĢılırdı. Bu namizəd təsdiq edilmədi və mühafizəkarlar baĢa
düĢdü ki, onlar sıravi seçicilərin dəstəyinə belə bağlamalıdırlar.
O vaxtdan tərəflərin hər biri gah irəli (konservatorlara görə Skaliya və
Tomas, liberallara görə isə Ginzburq və Breyer), gah geri hərəkət
(konservatorlara görə geniĢ reklam edilən O`Konnor, Kennedi və xüsusən
Suterin mərkəzə doğru dreyf etmələri, liberallara görə isə aĢağı federal
məhkəmələrə Reyqanın və Birinci BuĢun əlaltılarının təyin edilməsi) barədə
danıĢırdı. Demokratlar ucadan Ģikayətlənirdilər ki, apellyasiya və mahal
məhkəmələrinə Klintonun təklif etdiyi altmıĢ bir namizədin keçməsinə
imkan verməmək üçün Respublikaçılar Hüquq Komitəsindəki öz
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nəzarətlərindən istifadə etdilər, Demokratlar isə qısa müddətə çoxluqda
olduqda Corc BuĢ namizədlərinə qarĢı eyni taktikadan istifadə etdilər.
2002-ci ildə Demokratlar Senatda çoxluğu itirdikdən sonra onların
ehtiyatında bircə fənd qalırdı, onu da həqiqi Demokratları birləĢdirən döyüĢ
çağırıĢı kimi, bir sözdə ifadə etmək olardı:
Obstruksiya!
«Obstruksiya» kimi söz («filibuster» isə hərfi mənada «dəniz qulduru»
deməkdir - tərcüməçi) Konstitusiyada yoxdur. Senatın bu qaydası
Konqressin ən erkən dövrlərdəki fəaliyyətinə gedib çıxır. Onun ideyası
sadədir: Belə ki, Senatın bütün iĢi yekdil razılıq prinsipinə əsaslandığından,
istənilən senator qeyri-məhdud müzakirə huququndan istifadə etməklə və
gündəliyin digər məsələsinə keçməkdən imtina etməklə dinləmələri
dayandıra bilər. BaĢqa sözlə, o, danıĢmaq hüququ əldə edir. Nə qədər
istəyirsə, bir o qədər danıĢır. O, baxılan qanun layihəsinin məzmunu və ya
onun meydana çıxması motivləri haqqında danıĢa bilər. O, müdafiə
səlahiyyəti haqqında qanun layihəsinin bütün yeddi yüz səhifəlik mətnini
sətir-sətir oxuya bilər. Həm də tələb edə bilər ki, bu protokola daxil edilsin,
qərar layihəsinin maddələrini Roma imperiyasının yüksəlməsi və süqutu ilə,
kolibri quĢunun uçuĢu və ya Atlanta Ģəhərinin telefon kitabı ilə əlaqələndirə
bilər. Belə natiq və onun kolleqaları tribunada qalıb danıĢmaq istəyirsə,
qalan adamların hamısı səbirlə gözləməlidir, baĢqa sözlə hər bir senator öz
sərəncamında güclü rıçaqa malikdir, çoxluğun əlində isə praktiki olaraq
istənilən qanuna əngəl törədən, onun keçməsinə imkan verməyən veto
hüququ vardır.
Obstruksiyaya qarĢı durmağın yeganə üsulu ondan ibarətdir ki, Senat
üzvlərinin beĢdə üçü müzakirənin kəsilməsi prosedurasına əl ata bilər. ĠĢdə
bu o deməkdir ki, Senatda baxılmağa təqdim edilmiĢ istənilən məsələni istər bu qanun layihəsidir, qətnamə və ya təyin etmədir, – sadə çoxluq deyil,
düz altmıĢ senator dəstəkləməlidir. Vaxtilə formalaĢmıĢ bütöv qaydalar
kompleksi həm obstruksionistlərə, həm də onların əleyhdarlarına əlavə səsküyə yol vermədən hərəkət etməyə imkan verir. Bəzən obstruksionistin bir
hədəfi kifayətdir ki, çoxluğun liderinin diqqətini cəlb etsin. Müzakirələr
kəsildikdən sonra səsverməni isə elə təĢkil etmək olar ki, heç kəsə axĢam öz
kreslosunda mürgüləmək lazım gəlməsin. Senatın müasir tarixində
obstruksiya praktikası ciddi-cəhdlə qorunan səlahiyyət olaraq qalır, altı illik
müddətlə yanaĢı hər Ģtatdan əhalisinin sayından asılı olmayaraq iki
senatorun seçilməsi Senatı Nümayəndələr palatasından ayırır və bu üsul
çoxluğun təzyiqinə qarĢı maneə rolunu oynayır.
Obstruksiya ilə həm də daha bir xeyli kədərli tarix də əlaqədardır, bu
tarix isə Ģəxsən mənim üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Demək olar ki, yüz
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il ərzində obstruksiya «Cim Krou»nu – irqi ayrı-seçkiliyi federal mərkəzin
müdaxiləsindən qorumaq cəhdlərində Cənubluların ən sevimli silahı
olmuĢdur. Bundan istifadə edərək onların yaratdığı hüquqi blokada On
dördüncü və On beĢinci düzəliĢləri səmərəli qaydada gücdən salmıĢdı. Uzun
onilliklər ərzində Corciya Ģtatından olan senator Riçard B.Rassel kimi
(Senatın ən gözəl binası onun Ģərəfinə adlandırılmıĢdır), gülərüzlü, savadlı
adamlar Senatda vətəndaĢ hüquqlarına dair istənilən qanunun keçməsinə
imkan verməmək üçün obstruksiyadan istifadə etmiĢlər. Buna hüquqi
münasibətlər, adamların iĢə götürülməsi, qanundan kənar olan linç
vəhĢiliyinin qadağan edilməsi layihələri daxil idi. Cənublu senatorlar bir çox
illər ərzində qaraları sözlə, qaydalarla, prsedurlarla və presedentlərlə, baĢqa
sözlə qanunun gücü ilə heç bir zoraklığın edə bilmədiyi qaydada əzirdilər.
Obstruksiya təkcə qanun yaradıcılığına əngəl törətmirdi. Cənubun
qaradərililərinin çoxunda o axırıncı ümidi də öldürmüĢdü.
Corc BuĢun idarəçiliyinin birinci ilində Demokratlar az hallarda
obstruksiyadan istifadə edirdilər. Ġki yüzdən artıq hakim vəzifəsinə təyin
olunanlardan yalnız onuna səsvermə siyahısına düĢmək mümkün olmadı. Bu
on adam da Apellyasiya məhkəməsinə təyin edildilər, baĢqa sözlə heç də
məhkəmə sistemində axırıncı həlqə deyildilər. Onların hamısı konservatorlar
cəbhəsində görkəmli adamlar idi. Demokratlar bu on nəfər hüquqĢünasa
obstruksiya təĢkil etdilər. Beləliklə onlar Ali Məhkəməyə namizədlər
sırasına düĢə bilmədilər.
Belə alındı ki, Prezident BuĢ Senatdakı ciddi Respublikaçılar
çoxluğunun dəstəyi ilə və öz mandatından istifadə edərək özünün ikinci
müddətinin ilk həftələrində əvvəllər obstruksiyaya məruz qalmıĢ yeddi
hakimin namizədliyini təkrarən irəli sürməyi qərara aldı. Demokratların
acığına bu arzuolunan effekt verdi. Demokratların lideri Harri Reyd bunu
«qatı sağlarla bərk öpüĢmək» adlandırdı və yenidən obstruksiya ilə hədələdi.
Solların və sağların dəstək qrupları hər tərəfə xəbərdarlıq, elektron
məktubları və yazılı məktublar göndərdilər ki, sponsorlar qarĢıdakı döyüĢə
pul verməyə baĢlasınlar. Respublikaçılar döyüĢə atılmağın vaxtının gəldiyini
hiss edib elan etdilər ki, əgər Demokratlar öz qüsurlu obstruksiya
praktikasını davam etdirsələr, onlar «axırıncı tədbiri» - yeni dəbdəki siyasi
manevr edilməsini tələb edəcəklər, bu vaxt Senatın sədri (bəlkə də VitsePrezident Çeyninin özü) parlament üzvlərinin rəyinə və Senatın iclasları
praktikasısının iki yüz illik tarixinə məhəl qoymadan çəkicinin zərbəsi ilə
obstruksiyanın, ən azı hüquqi vəzifələrə təyin edilmə vaxtı tətbiq edilməsini
həmiĢəlik qadağan edəcəkdir.
Obstruksiyanın məhdud qaydada tətbiq etmək cəhdi mənim üçün daha
bir nümunəyə çevrildi ki, Respublikaçılar oyun gedə-gedə qaydaları
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dəyiĢməyə meyillidirlər. Bundan əlavə, mübahisə etmək olar ki, hüquqi
vəzifələrə təyinetmə barədə səsvermə elə bir hadisədir ki, nisbi çoxluğun
obstruksiyası bu vaxt əhəmiyyət kəsb edir. Çünki federal hakimlər ömürlük
təyinat alırlar və çox vaxt öz vəzifələrində dalbadal bir neçə prezident
müddətində qalırlar. Prezident ən müxtəlif siyasi qüvvələri dəstəkləməyə
hazır olan mötədil namizədləri tapmalıdır. Bu, yalnız bizim demokratiyanın
xeyrinədir. Lakin BuĢun namizədlərinin arasında ancaq az sayda adamlar var
idi ki, onlar «mötədillər» kateqoriyasına düĢürdü, daha çox isə vətəndaĢ
hüquqlarının, özəl həyatın toxunulmazlığının və icra hakimiyyətin
fəaliyyətinin yoxlanılmasının qəti əleyhdarları idi; bu, onları Respublikaçı
hakimlərdən də daha sağa itələyirdi (bir xüsusən canfəĢanlıq edən namizəd
isə «Yeni kursun» Sosial Təhlükəsizlik proqramı və digər proqramlarını
«bizim öz sosialist inqilabımızın təntənəsi» adlandırmıĢdı).
Bu «özək seçimi» barədə ilk dəfə eĢidəndə acı istehza qaydasında
güldüyümü xatırlayıram. Bu, hakim vəzifələrinə təyin edilmə üçün
xarakterik olan mediadakı səs-küyün perspektivinin olmamasının ən yaxĢı
sübutu idi. Həm də sol qruplara imkan verdi ki, Ceyms Styuartın iĢtirakı ilə
«Mister Smit VaĢinqtona gedir» filmindəki səhnə ilə reklam roliki
buraxsınlar, onun da üstündən keçmiĢdilər ki, real həyatda həmin mister
Smiti Stron Tarmond və Cim Ġstland oynamıĢdılar. Həmin abırsız mif
yaradıcılığı Cənubdan olan Respublikaçılara Senatda çıxıĢ etməyə və
obstruksiyanın nalayiq praktikasının üstünə düĢməyə imkan verdi, lakin
onlar bu vaxt bir Ģeyi yada salmadılar ki, məhz onların Ģtatlarından olan
siyasətçilər, onların siyasətdəki birbaĢa sələfləri obstruksiyanı təhlükəli sənət
səviyyəsinə qaldırmıĢdılar.
Mənim Demokrat yoldaĢlarımdan çoxu bu ironiyanı qiymətləndirmədi.
Hakim vəzifələrinə təyinat prosesi baĢlayanda mən bir tanıĢ qadınla
söhbətdə dedim ki, namizədləri gözdən salmaq və onlara mane olmaq
sahəsində tətbiq etdiyimiz bir sıra üsullar xoĢuma gəlmir. Mən Ģübhə
etmirdim ki, BuĢun təyin etdiyi adamların bəziləri xeyirdən çox ziyan
gətirəcəklər. Mən hətta onların obstruksiya edilməsini Ağ evə siqnal vermək
üçün müdafiə etdim ki, sonrakı namizədlər daha çox mötədil olmalıdırlar. O
qadına mən dedim ki, bu seçkilər müəyyən mənaya malikdir. Senat
proseduralarına istinad etmək əvəzinə, elə etmək lazım idi ki, seçilən
hakimlər bizim dəyərlərimizə Ģərik çıxsınlar. Buna isə bütün seçkiləri
udmaqla nail olmaq mümkündür.
Qadın baĢını silkələyib, soruĢdu:
- Sən güman edirsən ki, əgər vəziyyət diametral qaydada əks olsaydı,
respublikaçılar obstruksiya tətbiq edib-etməmək barədə bircə saniyə də
olsun düĢünərdilərmi?
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Mən belə fikirləĢmirdim. Ancaq hər halda Ģübhələr məni didirdi ki,
obstruksiyadan istifadə edilməsi daim müdafiə mövqeyi tutan Demokratların
nüfuzuna xələl gətirəcəkdir. Məhkəmələrdən, hüquqĢünaslardan və müxtəlif
prosedura kələklərindən istifadə etməyin bizim ictimai rəy uğrunda
mübarizəmizə mənfi təsir göstərəcəyi fikri məni rahat buraxmırdı. Bu hiss o
qədər də düzgün deyildi. Respublikaçılar Demokratlardan daha çox
məhkəmələrdən xahiĢ edirdi ki, onların xoĢuna gəlməyən demokratik
qərarları ləğv etsin (məsələn, seçkiqabağı kampaniyanın maliyyələĢdirilməsi
barədə qanunları). Lakin məhkəmələrin təkcə bizim hüquqlarımızı deyil,
həm də dəyərlərimizi də qorumağa hazır olacaqları barədə bütün
əminliyimizə rəğmən proqressistlərin demokratiyaya bu qədər inamlarını
itirmələri məni təəccübləndirmiĢdi.
Mənə belə gəlir ki, konservatorlar da elə bu qaydada demokratiyanın
sadəcə çoxluğun iradəsindən daha böyük olmasını baĢa düĢməkdən imtina
edirdilər. Mənim yadıma bir neçə il əvvəlki axĢam tədbiri düĢdü. Ġllinoys
Qanunvericilik məclisinin üzvü kimi mən gec müddətlərdə hamiləliyin
kəsilməsinin qadağan edilməsi barədə respublika qanun layihəsinə ananın
sağlamlığı qeydinin daxil edilməsi lehinə çıxıĢ edirdim. Bu təklif partiya
xətti ilə səsvermədən keçmədi və bundan sonra mən bir Respublikaçı
kolleqam ilə dəhlizə çıxdım. Ona dedim ki, bu qeydsiz, qanun qeyrikonstitusion olduğuna görə məhkəmələr ona etiraz edəcəklər. O isə cavab
verdi ki, düzəliĢlə, ya düzəliĢsiz, fərqi yoxdur. Hakimlər istənilən halda necə
lazım bilirlərsə, elə də həll edəcəklər.
O, getməyə hazırlaĢanda dedi:
- Siyasətdir. Ġndi isə gedək səs verək.
Bütün bu siyasi qalmaqalın mənası nə idi?
Senat proseduraları, hakimiyyətin bölgüsü, hakim vəzifələrinə
təyinatlar barədə, Konstitusiyanın təfsir qaydaları ətrafındakı mübahisələr
bizim çoxumuz üçün tərəfdarların apardığı və gündəlik həyatdan çox uzaq
olan hansısa bir cəngavər döyüĢü nümunəsi idi.
Nə qədər olsa da onlarda bir məna var idi. Təkcə ona görə yox ki,
dövlətimizin prosedura normaları istənilən məsələ üzrə - çirklənmə
mənbələrinin iĢinin qaydaya salınmasından tutmuĢ sizin telefonun
dinlənilməsinə qədər olan məsələlər üzrə – qərar çıxarmağa kömək edirdi.
Həm də ona görə ki, elə onlar seçkilər kimi bizim demokratiyanı müəyyən
edir. Bizim özünüidarə sistemimiz olduqca mürəkkəbdir. Lakin məhz bu
sistemin köməyi ilə, bu sistemə ehtiram bəsləyərək biz dəyərlərimizi və
ümumi məqsədlərimizi formalaĢdırırıq.
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Əlbəttə, mən qabaqcadan hasil olan yanlıĢ qənaət əsasında mühakimə
yürüdürəm. VaĢinqtonda iĢləməyə gələndən on il əvvəl mən Çikaqo
Universitetində Konstitusiya hüququndan dərs deyirdim. Mənə hüquq
fakültəsindəki məĢğələlər çox xoĢ gəlirdi. Bu bir növ həqiqət anı idi, bütöv
auditoriya qarĢısında dayanıb, təbaĢir və lövhədən baĢqa heç nəyin olmadığı
halda, tələbələr isə, - kimisi səmimi maraqla, kimisi nümayiĢkaranə üzüntü
ilə - baxırdı ki, verdiyim «YaxĢı, bu hansı hadisədir?» sual gərginliyi necə
zəiflədir. YavaĢ qalxan əllər, ilk cavablar, irəli sürülən arqumentlərə qarĢı
mənim dəlillərim bir az əvvəl quru və cansıxıcı görünən Ģəraiti canlandırırdı,
tələbələrin gözləri alıĢıb yanırdı və dərslik onlar üçün təkcə keçmiĢ olmayıb,
həm də indiyə və gələcəyə çevrilirdi.
Bəzən iĢim mənə ilahiyyət professorlarının mühazirələrinə oxĢar kimi
görünürdü. Bu alimlər Əhdi-ətiq kitabında olan kimi universitetdə dərs
keçirdilər. Mən aydınlaĢdırdım ki, tələbələrimə elə gəlir ki, onlar
Konstitusiyanı əzbər bilirlər, baxmayaraq ki, heç onu açıb baxmamıĢdılar da.
Onlar haradasa eĢitdikləri kəlmələrdən istifadə edir, bu söylənən dəlillərə
arxalanırdılar. Onlar bunun düzgün olduğunu güman edirdilər. Öz
baxıĢlarına əks olan müddəlara məhəl qoymurdular.
Bizim əsas sənədlərimiz iki əsr ərzində heç də köhnəlməmiĢdir.
Konstitusiya hüququnda bunu mən hər Ģeydən çox qiymətləndirirdim, buna
qiymət verməyi tələbələrimə də təlqin edirdim. Onlar üçün mən vasitəçi
deyil, bələdçi idim. Çünki, Timofeyin kitablarından və ya Lukanın
Ġncilindən fərqli olaraq, bu sənədləri – Ġstiqlaliyyət Deklarasiyasını,
«Federalistin qeydləri»ni, Konstitusiyanı müqəddəslər deyil, adamlar
yazmıĢdılar. Mən tələbələrimə deyirdim ki, biz bani-ataların niyyətləri,
onların mübahisələri, xəlvəti intriqaları barədə sənədə malikik. Qoy biz heç
də həmiĢə onların könlündə nə baĢ verdiyini bilmirik. Ən azı biz zaman
dumanını dağıdıb, onların iĢini ilhamlandıran özək ideallar barədə müəyyən
düĢüncəyə sahib ola bilərik.
Öz Konstitusiyamızı biz necə baĢa düĢməliyik və bu gün bizim
məhkəmələrin iĢini əhatə edən həmin ziddiyyətlər barədə o nə deyir? Əsas
sənədləri diqqətlə oxuduqda biz görürük ki, bizim baxıĢlarımızın çoxunu
artıq onlar formalaĢdırmıĢlar. Toxunulmaz hüquqlar ideyasını götürək.
Ġstiqlaliyyət Deklarasiyasının yazıldığından və «Hüquqlar haqqındakı
Bill»in qəbul edilməsindən iki əsrdən artıq bir vaxt keçmiĢdir, biz hələ də
əsaslandırılmıĢ axtarıĢın nə olması, Ġkinci dəyiĢikliyin bütün növdən olaraq
silahlara qadağa qoymasını nəzərdə tutması, bayrağın təhqir olunmasını çıxıĢ
kimi qəbul edilib-edilməməsi barədə mübahisələr aparırıq. Ümumi
hüquqdan olan elementar Ģeylər – nigah bağlanması hüququ və ya fiziki
sağlamlığı qorumaq hüququnun Konstitusiya tərəfindən birbaĢa və ya
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dolayısı ilə tanınması, abort, ömürlük tibbi yardım və homoseksual əlaqələr
kimi Ģəxsi qərarlar verildikdə bu hüquqları rəhbər tutmağın mümkün olubolmaması barədə biz mübahisə edirik.
Bütün bizim fikir ayrılıqlarımıza baxmayaraq, bani-atalar tərəfindən
müəyyən edilmiĢ, Konstitusiyada və ümumi hüquqda təsbit olunmuĢ Ģəxsi
azadlıqların altından imza atmaq istəməyən konservatoru və ya liberalı,
Respublikaçını və ya Demokratı, alimi və ya sadə fəhləni tapmaq çətindir.
Öz rəyini söyləmək hüququna, istənilən dinə sitayiĢ etmək və ya heç birə
dinə sitayiĢ etməmək hüququna, hökumətə müraciət etmək məqsədilə dinc
toplaĢma hüququna, xüsusi mülkiyyətə sahib olmaq, onu almaq və satmaq
hüququna, müvafiq əvəzetmə ödənilmədən onun müsadirə edilə
bilməməsinə, əsaslandırılmamıĢ axtarıĢlardan və həbslərdən azad olmaq
hüququna, tezliklə aparılan və ədalətli mühakimə hüququna, olduqca azacıq
məhdudiyyətlərlə öz ailə həyatı və uĢaqlarının tərbiyəsi barədə qərar qəbul
etmək hüququna da etiraz edən adam çətin tapıla bilər.
Biz güman edirik ki, bu hüquqlar ümumi olmaqla «azadlıq» sözünün
özünün mənasının təcəssümüdür. Bu hüquqlar hakimiyyətin bütün
səviyyələrinə nüfuz edir. Bizim siyasi birliyin hüdudlarında olan bütün
adamları əhatə edir. Biz həmçinin etiraf edirik ki, bu universal hüquqların
ideyası hər bir fərdin bərabər dəyərliliyini nəzərdə tutur. Bu mənada, siyasi
spektrin hansı hissəsində olmağımızdan asılı olmayaraq, bizim hamımız
bani-ataların təlimi ilə razılaĢırıq.
Biz baĢa düĢürük ki, Deklarasiya hələ hakimiyyət deyildir, təkcə
kredonun olması hələ kifayət deyildir. Banilər etiraf edirdilər ki, Ģəxsi
azadlıq ideyasında müəyyən anarxiya təhlükəsi gizlənir. Bərabərlik
ideyasında nəsə bir zəhərləyici cəhət vardır, çünki əgər doğrudan da hamı
doğulduğu yerdən, vəzifəsindən və cəmiyyətdə irs kimi vəziyyətindən asılı
olmayaraq bərabərdirsə, əgər mənim dini anlamağım sizinkindən nə yaxĢı,
nə pisdirsə, mənim həqiqət, xeyir və gözəllik barədə anlayıĢlarım sizinki
kimi beləcə həqiqi, gözəl və qəĢəngdirsə, onda biz birləĢməyə qadir olan
cəmiyyəti yaratmağa necə ümid edə bilərik. Maarifçilik epoxasının
mütəffəkirləri – Hobbs, Lokk hesab edirdilər ki, azad insanlar müqavilə
əsasında hökuməti formalaĢdırmalıdırlar. Elə olmalıdır ki, birinin azadlığı
digəri üçün tiraniyaya çevrilməsin. Hamının azadlığını qoruyub saxlamaq
naminə onlar Ģəxsi azadlıqlarını qurban verməlidirlər. Bu müddəaya
əsaslanaraq, Amerika inqilabından əvvəlki dövrün siyasi nəzəriyyəçiləri belə
bir qənaətə gəldilər ki, yalnız demokratiya azadlığı təmin etdiyi kimi,
qaydanı da təmin edəcəkdir, demokratiya isə elə idarəçilik formasıdır ki,
onda idarə olunanlar buna öz razılığını verir və azadlığı məhdudlaĢdıran
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qanunlar ümumidir, baĢa düĢüləndir, Ģəffafdır və həm idarə edənlərə, həm də
idarə olunanlara Ģamil edilir.
Banilər bu nəzəriyyələri dərindən mənimsəmiĢdilər, lakin bir fakt var
idi ki, ona heç nə ilə etiraz edə bilmədilər. Həmin dövrə qədər dünya tarixinə
cəmisi bir neçə uğurlu fəaliyyət göstərən demokratiya məlum idi, onlar da
yalnız Qədim Yunanıstanın Ģəhər-dövlətləri ilə məhdudlaĢırdı. Nəhəng
ərazidə yerləĢən, üç-dörd milyonluq qarıĢıq əhalisi olan on üç Ģtatda
demokratiyanın Afina modelini tətbiq etmək olmazdı, Yeni Ġngiltərədə
istifadə edilən Ģəhər yığıncaqlarındakı müstəqil seçkilər xaos əmələ gətirmək
təhlükəsi yaradırdı. Ġdarəçiliyin respublika formasında xalqın öz
təmsilçilərini seçməsi ən optimal variant idi, lakin hətta ən nikbin
respublikaçılar belə fikirə tərəfdar idi ki, bu, coğrafi cəhətdən kompakt olan
və ya az-çox bircinsli siyasi birliklərin olduğu ölkələr üçün yararlı idi,
onlardakı ümumi mədəniyyət, ümumi din və etibarlı qaydada formalaĢmıĢ
vətəndaĢ ləyaqətləri toplusu fikir azadlığını və mübahisələri dayandıra
bilərdi.
Uzun mübahisələrdən və çoxsaylı variantlardan sonra bani-ataların
gəldiyi qərar, heç Ģübhəsiz, onların ümumdünya tarixinə töhfələri idi.
Medisonun Konstitusiya konsepsiyasının əsas müddəaları o qədər sadə idi
ki, onları hətta əzbər söyləyə bilərdilər. Təkcə qanunun və nümayəndəlik
idarəetməsinin hakimiyyəti, təkcə «Hüquqlar haqqındakı Bill» deyil, həm də
hakimiyyətin eyni əhəmiyyətə malik olan üç qanadı, iki palatalı Konqress,
Ģtat hökumətlərinin müstəqilliyinin saxlandığı federalizm – bütün bunlar
hakimiyyəti səpələyir, mənafeləri tarazlaĢdırır və həm azlığı, həm də
çoxluğu tiraniyadan qoruyur. Bundan əlavə, tariximiz banilərin əsas
postulatlarından birini təsdiq edir – respublika özünüidarəsi böyük və
rəngarəng cəmiyyətdə daha səmərəli olur. Hamiltonun sözləri ilə deyilsə,
"partiyaların toqquĢması» və rəylərin müxtəlifliyi «ehtiyatlılığı və
düĢünülmüĢ hərəkəti təmin etməyə» imkan verir. Deklarasiyanı baĢa
düĢməyimiz üçün Konstitusiyanın quruluĢ detalları barədə mübahisə edirik.
Biz Ģtatların mənafeyi ziyanına ticarətin nizamlanması sahəsində Konqressin
xeyli geniĢlənmiĢ hüquqlarına və ya Konqressin müharibə elan etmək
sahəsindəki çox yayğın hüququna qarĢı etiraz edə bilərik. Lakin bizim
hamımız banilərin qoyduğu binövrə və onun üzərində yüksəldilmiĢ
demokratiya binasının möhkəmliyinə əminik. Mühafizəkarlar və liberallar bizim hamımız konstitusionistlərik.
Beləliklə, əgər bizim hamımız Ģəxsi azadlığa və bu demokratiya
qaydalarına inanırıqsa, onda konservatorlar və liberallar arasındakı indiki
mübahisələrin mahiyyəti nədən ibarətdir? Öz qarĢımızda vicdanlı olsaq,
etiraf etməliyəm ki, biz əsasən nəticə - həyatımızın ibarət olduğu əsas, bəzən
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isə sadə olmayan məsələlər üzrə məhkəmələrin və qanunvericilik məclisinin
qəbul etdiyi qərarlar barədə mübahisə edirik. Biz müəllimlərin uĢaqlarımızı
ibadətə aparmasına icazə verməliyikmi? Axı bu vaxt azlığın məzhəbinə
hörmət qoyulmur. Və yaxud biz dua edilməsini qadağan edib, dindar
valideynləri öz uĢaqlarını gündə səkkiz saat dünyəvi atmosferə buraxmağa
məcbur etməliyikmi? Universitetin rəhbərliyi tibb fakültələrində məhdud
yerləri doldurub, irqi ayrı-seçkiliyin tarixini yada salanda yaxĢımı hərəkət
edir? Və ya etika tələb edirmi ki, universitet ərizəni dərisinin rəngindən asılı
olmayaraq bütün abituriyentlərdən qəbul etsin. Biz elə qurulmuĢuq ki,
Konstitusiyanın Ali Məhkəmə tərəfindən obstruksiyası və ya təfsiri kimi
prosedura qaydası əgər bizə mübahisədə kömək edirsə və arzu etdiyimiz
nəticəyə gətirib çıxarırsa, ən azı həmin vaxt bu qayda bizə gözəl görünür.
Əgər o bizə qalib gəlməkdə kömək etmirsə, bizə heç cür xoĢ gəlmir.
Bu mənada Ġllinoys Qanunvericilik məclisindəki mənim kolleqam düz
deyirdi ki, Konstitusiya barədə müzakirələri bu gün siyasətdən ayırmaq
mümkün deyildir. Konstitusiya və məhkəmələrin rolu barədə bizim cari
debatlar da, onların nəticəsi də o qədər vacib deyildir. Biz necə mübahisə
etmək barədə mübahisə edirik – özü də səs-küylə, ucadan, hamının gözü
qarĢısında və ya öz aramızda sakitcə razılığa gəlmək yolu ilə. Biz öz
yolumuzla getmək istəyirik. Lakin bizim əksəriyyətimiz stabilliyin,
hadisələrin öz axarında gedəcəyinin və birləĢmənin zəruri olduğunu etiraf
edir.
Deməli, biz abort barədə və ya bayrağın yandırılması barədə mübahisə
edirik, yüksək nüfuz sahibləri olan bani-atalara və Konstitusiyanın
müəlliflərinə bizə düz yol göstərmələri üçün müraciət edirik. Hakim Skaliya,
məsələn, hesab edir ki, ilkin məna üzrə hərəkət etmək lazımdır və biz bu
qaydaya ciddi əməl etsək, demokratiyaya hörmət edəcəyik.
Hakim Breyer kimi digərləri isə anlayıĢların baĢlanğıc mənasının
əhəmiyyətini danmırlar. Lakin onlar israr edirlər ki, ilkin məna bəzən çox
dar çərçivələr qoyur və mürəkkəb vəziyyətlərdə, xüsusən qızğın
mübahisələrdə konteksti, tarixi Ģəraiti və qəbul edilən qərarın praktiki
nəticələrini biz nəzərə almalıyıq. Əgər bu nöqteyi-nəzərdən yanaĢsaq,
onunla razılaĢmaq lazım gəlir ki, bani-atalar necə fikirləĢməyi bizə
öyrətmiĢlər, ancaq nəyi fikirləĢmək isə artıq bizim öz iĢimizdir. Axı
çiyinlərimiz üzərində öz baĢımız, öz dəlillərimiz və öz rəyimiz vardır və
onlara da bel bağlamalıyıq.
Kimdir düzgün? Mən heç də hakim Skaliyanın mövqeyinin əleyhinə
deyiləm, doğrudan da, çox hallarda Konstitusiyanın dili olduqca aydın və
tam qəbul ediləndir. Seçkilərin necə tez-tez keçirilməsi, prezidentin yaĢı
barədə və ya hakim vəzifəsinə seçilən Ģəxsin bu və ya digər mətnin aydın
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mənasına ciddi əməl edilməsinə necə borclu olduğu barədə mübahisə
aparmağa ehtiyac yoxdur.
Bundan əlavə, mən ciddi konstitusionistlərin bani-atalara bəslədikləri
ehtirama Ģərikəm. Mən özüm də fikirləĢirəm ki, görən banilər öz etdiklərinin
əhəmiyyətini baĢa düĢürdülərmi? Axı onlar inqilabdan sonra sadəcə
Konstitusiya yazmamıĢdılar. Onlar bunu «Federalistin qeydləri»ndə
əsaslandırmıĢ, ratifikasiya prosedurlarından keçirmiĢ, «Hüquqlar haqqındakı
Bill» ilə tamamlamıĢ və bütün bu iĢlərin hamısı bir neçə il ərzində
görülmüĢdü. Biz indi həmin sənədləri oxuyuruq və onlar o qədər
sarsılmazcasına düzgün görünür ki, onların əgər ilahi ilham tərəfindən deyil,
ən azı təbii hüquqla yarandığına asanlıqla inanmaq olur. Ona görə də mən
hakim Skaliyanın, həm də təkcə onun deyil, məsləkinə hörmət edirəm ki,
bizim demokratiyamıza qəti və sarsılmaz olan bir varlıq kimi baxılmalıdır.
Mən fundamentalistlərin də bu ideyasına hörmət edirəm ki, əgər biz ardıcıl
olaraq Konstitusiyamızın ilkin mənası ilə getsək, bani-ataların qəbul
etdikləri qaydalara sədaqətimizi hələ də qoruyub saxlasaq, uğur qazanacaq
və bizim bütün səylərimiz mükafatlanacaqdır.
Mən hakim Breyerin də baxıĢına Ģərik çıxıram ki, bizim Konstitusiya
donmuĢ deyil, canlı sənəddir və ona daim dəyiĢilən dünyanın konteksində
baxılmalıdır.
BaĢqa cür də ola bilərmi? Konstitusiyanın mətnində bir prinsip
mövcuddur ki, hökumətin bizi qanunsuz axtarıĢa məruz qoymaq hüququ
yoxdur. Lakin sənəd, kompüterdən informasiya götürülməsinin əsaslılığı
barədə banilərin baxıĢları haqqında heç nə demir, bu isə Milli Təhlükəsizlik
Ġdarəsində (NSA) geniĢ surətdə həyata keçirilir. Konstitusiyanın mətni söz
azadlığının müdafiəsini tələb edir, lakin, o, bizə izah etmir ki, Ġnternetin
mövcud olduğu dövrdə bu azadlığı necə baĢa düĢmək lazımdır.
Sonra, düzdür, Konstitusiya əsasən tam dəqiq və aydın dildə
yazılmıĢdır, onun mühüm müddəalarını, lazımi hüquqi prosedura və ya
qanunla bərabər müdafiə barədəki maddələri dərk etməmiz zaman keçdikcə
xeyli dəyiĢilmiĢdir. On dördüncü düzəliĢin hərfi təfsiri, deyək ki, tam aydın
Ģəkildə cinsi əlamətə görə ayrı-seçkiliyə və hətta irqi seqreqasiyaya icazə
verir, belə bir bərabərlik anlayıĢı baxıĢına isə bizim hansısa birimiz heç cür
qayıtmaq istəməzdik.
Və nəhayət, kim bizim müasir mübahisələrimizi Konstitusiyanın ciddi
təfsirinə əsaslanmaqla həll etmək istəyirsə mütləq yeni bir problemlə də
üzləĢəcəkdir, axı həm banilərin özü, həm də Konstitusiyanı qəbul edənlər öz
incilərinin əhəmiyyəti barədə qızğın mübahisə edirdilər. Konstitusiyanın
əlyazmasında mürəkkəb qurumağa macal tapmamıĢ, təkcə ikinci dərəcəli
adamlar deyil, inqilabın görkəmli xadimləri də nəinki az əhəmiyyətli olan
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müddəalar, həm də ən birinci prinsiplər barədə danıĢmağa baĢladılar.
Mübahisə edirdilər ki, ümummilli hökumət nə qədər böyük hakimiyyətə
malik olmalıdır ki, iqtisadiyyatı idarə etsin, Ģtatın qanunlarını ləğv edə bilsin,
döyüĢən ordunu formalaĢdırsın, pul borclarını ödəyə bilsin. Xarici ölkələrlə
müqavilə bağlanmasında prezidentin rolu, qanun yaradıcılığı prosesində Ali
Məhkəmənin rolu barədə mübahisə edirdilər. Söz azadlığı və toplaĢma
azadlığı kimi elementar hüquqların əhəmiyyəti barədə mübahisə gedirdi,
bəzi hallarda isə hansısa Ģtata nə vaxtsa təhlükə meydana gəldikdə, bütün
bunlar asanlıqla və sadəcə olaraq unudulurdu. Biz bütün bu söz döyüĢləri
barədə hər Ģeyi bilməyimizi nəzərə alsaq, nəhayətsiz olaraq ittifaqların
yenidən yaradıldığı və iĢin gediĢində mübarizə taktikası dəyiĢdirildiyi
vaxtlarda təsəvvür etmək çətindir ki, iki yüz il bundan əvvəl hansısa bir
hakim özünə əmin idi ki, o, bani-ataların niyyətlərini dəqiq bilir.
Bəzi tarixçilər və hüquq nəzəriyyəçiləri Konstitusiyanın ciddi Ģərh
edilməsinə qarĢı öz etirazlarında daha uzağa gedirlər. Onlar deyirlər ki,
Konstitusiya tam təsadüfi olaraq meydana gəlmiĢdir, o ciddi metodika ilə
deyil, qızğın Ģəkildə və o qədər də düĢünülmədən tərtib edilmiĢdi, biz heç
vaxt bani-ataların «həqiqi niyyətlərini» o səbəbə görə bilməyəcəyik ki,
Ceffersonun niyyətləri Hamiltonunkundan tam fərqli idi. Hamiltonun
niyyətləri isə Adamsınkından güclü surətdə fərqlənirdi.
Konstitusiyanın qaydaları onu yaradan adamların dövrünə, yerinə və
məqsədlərinə uyğun gəlirdi, bu qaydaları bizim Ģərh etməyimiz isə hökmən
həmin Ģəraitləri, həmin qızğın mübahisələri, ibarəli kəlmələrə bürünmüĢ,
indiyə qədər hökmranlıq edən fraksiyalar üçün xarakterik olan həmin
imperativləri əks etdirəcəkdir. Eynilə həmin qaydada, mən köhnə təfsirin
bütün ləyaqətlərini qəbul edirəm. Konstitusiyanın mətninin bizi sərt
məhdudlaĢdırmadığını, bizim uzaq keçmiĢin sıx ənənələrinə çox da bağlı
olmamağımızla öz dəyərlərimizi müdafiə edə bilməyimizi və mifin
dağılmasındakı müəyyən cazibədarlığı görürəm. Bu relyativistin, qayda
pozanın, valideynlərinin kamillik nüumunəsi olmadığından agah olan və
onları aldatmağa öyrənən yeniyetmənin azadlığıdır – kafirin azadlığıdır.
Hətta belə dönüklük də məni heç cür məmnun etmir. Bəlkə də mən
binövrənin mifinə çox bağlıyam ki, onu asanlıqla təkzib edə bilim. Bəlkə də
Darvini təkzib edənlər və ağıllı fikirə tərəfdar olanlar kimi mən bizi kiminsə
idarə etdiyinə inanmağa üstünlük verirəm. Nəhayət, mən özümə eyni sualı
verməyə son qoyuram. Təsəvvür edək ki, Konstitusiyada söhbət təkcə
hakimiyyət barədə getməklə, onun prinsipləri barədə getmir və biz ancaq
lazım gəldikdə onu düzəldir və əlavələr edirik. Niyə onda bəs bizim
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respublikamız nəinki yaĢamaq qabiliyyətinə malik olduğunu sübut etdi, həm
də indi çox sayda inkiĢaf edən dövlətlər üçün nümunəvi modelə çevrildi?
Mənim gəldiyim cavab heç də orijinal deyildir, bir qədər
metaforaların dəyiĢdirilməsini tələb edir ki, demokratiya tikilməli olan ev
kimi deyil, aparılmalı olan söhbət kimi təsəvvür edilsin. Bu baxıĢ bucağı
altında Medisonun dahiyanə fikri onda deyildi ki, bizi hərəkət qaydalarının
cədvəli ilə təchiz etsin, necə ki, arxitektor ardıcıllıqla evin layihəsini
hazırlayır. O, ancaq ümumi konturları niĢanlamıĢdı. Ümumi qaydaları verdi
və bu qaydalara əməl edilməsi ədalətli cəmiyyət qurulmasına nəyin düz,
nəyin əyri olduğu barədəki yekdil fikirə qətiyyən təminat vermir. Bu
qaydalar abortun yaxĢı və ya pis olduğunu, bunun qadının qərarı olmasını və
ya qanunvericiliklə nizamlanmalı olduğunu həll etmir. Eynilə bu qaydada
onlar dərsdən əvvəl məktəb duasının ümumən heç bir ibadətə yol
verilməməsindən yaxĢı olduğunu müəyyən edə bilmir.
Konstitusiyanın qoyduğu çərçivələr yalnız bizim gələcək barədə
mübahisələrdə istifadə etdiyimiz metodları qaydaya salır. Bütün bu çox
hiyləgər mexanizm-hakimiyyətlərin bölünməsi, təmkinlilik, tarazlılıq,
federativ prinsiplər və «Hüquqlar haqqındakı Bill» - istəsək də, istəməsək də
bizi söhbətə, «məĢvərət demokratiyasına» sövq edir, axırıncıda isə bütün
vətəndaĢlar həyatla öz ideyalarını yoxlamağa, baĢqalarını öz nöqteyinəzərlərinə inandırmağa, razılıq
ittifaqları yaradılmasına cəlb edilirlər. Bizim cəmiyyətimizdə
hakimiyyət güclü qaydada yayğınlaĢmıĢdır. Amerikadakı qanunvericilik
prosesi bizi belə anlamağa məcbur edir ki, həmiĢə heç də düzgün hərəkət
etmirik və bəzən qərarları dəyiĢmək lazım gəlir. O bizi məcbur edir ki, daim
motivlərimizi və maraqlarımızı dəyiĢək və nəzərdə tutur ki, həm vahid, həm
də ümumi rəy eyni zamanda qanunidir və olduqca səhvdir.
Tarixin faktları bu nöqteyi nəzəri təsdiq edir. Axı əgər baniləri hansısa
vahid coĢqunluq hərəkətə gətirirdisə, bu yəqin ki, istənilən mütləq
hökmdarın, kralın, teokratın, generalın, oliqarxın, diktatorun, çoxluğun ümumilikdə bizə görə seçim edən hər kəsi kim olmasından asılı olmayaraq
inkar etmək idi. Corc VaĢinqton məhz buna görə Sezarın tacından imtina
etdi və üçüncü dəfə seçilmək istəmədi. Hamilton bu ehtirasın arxasınca
getmədi və ona görə də planları Yeni Orduda aparıcı rol oynamadı. Adamsın
reputasiyası da Əcnəbilər barədə və Qiyama təhrikçilik qanunları qəbul
edildikdən sonra, bunlara görə zərbə aldı. AltmıĢıncı illərin hansısa hakimi
deyil, məhz Cefferson kilsə ilə dövlət arasında sədd çəkilməsinə çağırdı və
əgər biz Ceffersonun çağırıĢa əməl etməkdən imtina etsəydik, onda hər iki-
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üç nəsildən bir inqilabla üzləĢərdik, lakin biz bundan ona görə qaça bildik ki,
Konstitusiya artıq tiraniya əleyhinə etibarlı müdafiə qoymuĢdu.
Bani-atalar təkcə mütləq hakimiyyət əleyhinə çıxıĢ etmirdilər. Qaydaya
salınmıĢ azadlığın strukturasında, ideyasında mütləq həqiqətdən, istənilən
ideyanın, ideologiyanın, ilahiyyətin və ya «izmin», tiraniya qaydasında idarə
olunan cəmiyyətin qüsursuzluğundan imtina var idi. Söhbət gedən cəmiyyət
isə gələcək nəsli vahid, dəyiĢməyən kursa döndərəcək, çoxluğu və azlığı
inkvizisiyaya, qırğınlara, dustaqxanalara, cihada təhrik edəcəkdi. Banilər,
əlbəttə ki, Allaha inanırdılar. Lakin Maarifçilik ruhu ilə vəhdətdə Allahın
onlara verdiyi ağıla və hissə inanırdılar. Onlar istənilən mücərrədçiliyə
Ģübhə ilə yanaĢırdılar, sual verməyi xoĢlayırdılar, ona görə də bizim erkən
tariximizdə nəzəriyyə həmiĢə faktla və məqsədyönlülüklə yoxlanırdı.
Cefferson hətta hakimiyyəti dağıtmağa və məhv etməyə çağıranda da bizim
ümumdövlət hökumətinin möhkəmlənməsinə kömək edirdi. Müstəsna olaraq
ictimai mənafeyə əsaslanan Adamsın siyasət idealı mahiyyətcə siyasətsiz
siyasət idi və bu VaĢinqton öz vəzifəsindən getməmiĢdən əvvəl köhnəlmiĢdi.
Bəli, banilərin baxıĢları bizə indiyədək ilham verir. Lakin məhz onların
realizmi, onların praktikanı nəzərə alması, çevikliyi və öyrənmək həvəsi
BirləĢmiĢ ġtatların həyat qabiliyyətini təmin etdi.
Etiraf edirəm ki, Konstitusiyanın və demokratik prosesimizin belə
oxunuĢu təməl itaətdir. Belə görünə bilər ki, mən kompromissə, mülayimliyə
və düĢünülmüĢ hərəkətə tərif deyirəm, «sən mənə, mən sənə» prinsipinə,
razılığa gəlməyə, eqoizmə, dövlətdən dolanma mənbəyinə, hakimiyyətin
iflicinə və səmərəli olmamasına haqq qazandırıram. Bütün bu dadsız siyasət
mətbəxi barədə heç kəs bilmək istəmir və bizim jurnalistlər onu həmiĢə
korrupsiya adlandırırlar. Ancaq düĢünürəm ki, demokratiyada ehtiyatlılığın
bizim yüksək ideallardan və ya ümumi rifaha can atmadan imtina kimi baĢa
düĢülməsini nəzərdə tutduqda biz səhvə yol veririk. Axı Konstitusiya bizə
söz azadlığı barədə yalnız ona görə təminat vermir ki, biz nə qədər
mümkünsə ucadan qıĢqıraq, bu vaxt öz həmsöhbətimizi dinləməyək
(baxmayaraq ki, bizim bu hüququmuz da vardır). Bu azadlıq bizə ideyalar
sahəsində həqiqi mübadilə imkanı verir. "Ehtiyatlılığı və düĢünülmüĢ
hərəkəti təmin etmək» məqsədilə «partiyaların toqquĢması» getdikcə, bu
özünəməxsus bazarda, mübahisə və müzakirələrdə biz öz üfüqlərimizi
geniĢləndirə, nəzər-nöqtəmizi dəyiĢə bilərik və nəhayət sadəcə razılığa deyil,
ağıllı və halal razılığa gələ bilərik.
Qabağını alma və tarazlaĢdırma, federalizm və hakimiyyətin
bölünməsi sahəsindəki Konstitusiya sistemi bütövlükdə öz dar maraqlarını
güdən qrupların yaranmasına gətirib çıxara bilər, lakin bu baĢ verməməlidir.
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Hakimiyyətin yayılması bu qrupları baĢqalarının mənafeyini nəzərə almağa
və zaman keçdikcə öz Ģəxsi maraqları barədə təsəvvürünü ümumən
dəyiĢdirməyə məcbur edə bilər.
Bizim Konstitusiyanın strukturasında özünü biruzə verən
absolyutizmdən imtina bəzən bizim siyasətçilərlə pis oyun oynayır –
deyəsən, onların heç bir prinsipi yoxdur. Ancaq demək olar ki, bütün bizim
tarixdə məhz Konstitusiya informasiyanın toplanması və analizi prosesinin
özünə, həm də heç də ən yaxĢı hesab olunmasa da, lakin bizim
məqsədlərimizə nail olmaqda vasitə olan, həm də bu məqsədlərin özü üçün
vasitə rolunu oynayan düzgün seçim etməyi meydana gətirən mübahisələrə
həvəs yaradır, Ģirnikdirir. Biz kompensasiya edilən ayrı-seçkiliyin leyhinə və
əleyhinə, məktəblərdə ibadətin lehinə və əleyhinə çıxıĢ etdikdə öz
ideallarımızı, baxıĢlarımızı və dəyərlərimizi gündəlik həyatın reallıqları ilə
yoxlamalıyıq ki, vaxtında onlar yenidən baxılmıĢ, yaxĢılaĢdırılmıĢ yeni
ideallarla, dəqiqləĢdirilmiĢ baxıĢlarla, dərinləĢdirilmiĢ dəyərlərlə saflaĢdırıla,
kənara atıla və əvəz edilə bilsin. Medisonun yazdığı kimi, məhz bu proses –
«insan öz məsləklərinə onların düzgünlüyü və həqiqiliyi qədər əməl etməyə
borcludur və həmiĢə arqumentin gücünə açıq olmalıdır» barədəki
Konstitusiyaya baxıĢın meydana gəlməsinə gətirib çıxardı.
Ümumilikdə və bütövlükdə Konstitusiya özünü bir orientir kimi
göstərir. Buna müvafiq olaraq, biz hisslərimizi və zəkamızı, Ģəxsi azadlıq
iedalını və ictimai həyatın tələbini yoxlayırıq. Təəccüblüdür, gör neçə
illərdir ki, o bizə xidmət edir. Ġttifaqın birinci günü, depressiya və dünya
müharibələri illərində, iqtisadiyyatın radikal yenidən qurulması, Qərbə doğru
irəliləmə illərində, milyonlarla immiqrantın bizim sahilə qədəm basdığı
dövrlərdə bizim demokratiya sağ qaldı və indi də inkiĢaf edir. Əlbəttə,
müharibə və tənəzzül illəri onun üçün müvəqqəti sınaq dövrünə çevrilirdi və
heç Ģübhəsiz, onu gələcəkdə də çox sayda sınaqlar gözləyir.
Lakin təkcə bir məsələyə görə ümumi dil tapılmadı və həm də ki, baniatalar ümumən bu barədə danıĢmaqdan imtina edirdilər.
Tarixçi Cozef Ellisin sözlərilə desək, Ġstiqlaliyyət Deklarasiyası bəlkə
də «dünya tarixində dönüĢ anı idi, bu vaxt məcburiyyətə əsaslanan bütün
qanunlar və adamlar arasındakı qarĢılıqlı münasibətlər həmiĢəlik məhv
edildi». Lakin bu azadlıq ruhu, banilərin fikrinə görə qullara Ģamil edilmirdi.
Bu qullar onların tarlalarını becərir, yataqlarını səhmana salır, uĢaqlarına
dayəlik edirdilər.
Konstitusiyanın mükəmməl mexanizmi vətəndaĢların, Amerikanın
siyasi cəmiyyətinin ləyaqətli üzvlərinin hüquqlarının keĢiyində dayanmağa
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xidmət edir. Bu çevrəyə daxil olmayanlar isə heç cür müdafiə olunmurdu –
onlarla bağlanmıĢ müqavilələrin iĢğalçıların məhkəməsi qarĢısında gücsüz
olduğunu görən nə tuzem əhali, nə qara dərili Dred Skott. Axırıncı Ali
Məhkəməyə azad adam kimi girib, oradan qul kimi çıxmıĢdı.
Demokratların uzaqgörənliyi, səsvermə hüququnun mülkiyyəti olmayan
ağlara, sonralar isə qadınlara Ģamil edilməsi üçün kifayət idi. Məntiq,
arqumentlər və amerikan praqmatizmi bəlkə də böyük millətin yüksəliĢinin
ağrılarını, həm də digər ölkələr üçün bəlaya çevrilən dini və sinfi çəkiĢmələri
azaltdı. Lakin uzaqgörənlik bircə qullara azadlıq verə və ya Amerikanı öz
baĢlıca günahından xilas edə bilmədi. Nəhayət, zənciri qılıncla kəsmək lazım
gəldi.
Bu bizim demokratiya haqqında nə deyir? Bani-atalarda yalnız
riyakarları, Konstitusiyada isə Ġstiqlaliyyət Deklarasiyasında bəyan edilmiĢ
böyük ideallara xəyanəti görən fikir məktəbi mövcuddur və ilk
abolitsionistlərin ġimalla Cənub arasındakı Böyük Kompromissi az qala
Ģeytanla müqavilə hesab etmələri ilə də onlar razılaĢırlar. Daha adət olunmuĢ
baxıĢların tərəfdarları təkid edirlər ki, quldarlığa aid olan Konstitusiyanın
bütün kompromissləri – məsələn, Deklarasiyanın birinci variantından
abolitsionizm ruhunun, BeĢdə üç barədə, QaçmıĢ qullar barədə, Ġdxal barədə
maddələr, Ġyirmi dördüncü Konqressin qula malik olmağa aid olan istənilən
məsələnin müzakirəsinin qadağan olunması barədə etdiyi düzəliĢ, federalizm
və Senatın öz quruluĢu – Birliyi yaratmaq üçün zərurət, ən vacib tələb idi.
Quldarlıq barədə bir kəlmə deməməklə bani-atalar onların əmin olduğu
kimi, hökmən sonu olacaq bir Ģeyi təxirə salmaq istəyirdilər. Onların bu
yeganə səhvi Konstitusiyanın dahiyanəliyini azalda bilməz, məhz bu sənəd
abolitsionistlərə öz nöqteyi-nəzərlərini demək, müzakirələr aparmaq
icazəsini verdi. VətəndaĢ müharibəsindən sonra isə On üçüncü, On dördüncü
və On beĢinci düzəliĢlərin qəbul edilməsinə və dövlətin qəti Ģəkildə
formalaĢmasına Ģərait yaratdı.
Mən damarlarında afrikalı qanı axan bir amerikalı kimi bu mübahisədə
necə hansısa tərəfi tuta bilərəm? Heç cür. Mən Amerikanı çox sevirəm.
Onun çiçəklənməsinə öz töhfəmi də vermiĢəm, onun quruluĢuna, gözəlliyinə
və hətta eybəcərliyinə çox bağlıyam və mən fikrimi müstəsna olaraq onun
doğulmasının Ģəraitləri üstündə az cəmləĢdirirəm. Lakin mən nə burada baĢ
vermiĢ cinayətlərin miqyası ilə, nə keçmiĢin kabusları ilə, nə hələ də ölkəni
taqətdən salan açıq yaralar və xəstəliklərlə hesablaĢmaya bilmərəm.
Bizim tariximiz qarĢısında mən yadıma sala bilərəm ki, azadlıq heç də
həmiĢə yalnız praqmatizmlə, ağılın dəlilləri ilə və ya kompromiss gücü ilə
yaranmamıĢdır. Ġnadkar faktlar mənə deyir ki, Uilyam Lloyd Qarrison kimi
yenilməz idealistlər ilk olaraq ədalətin müdafiəsinə səslərini qaldırdılar.
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Məhz Denmark Vizi və Frederik Duqlas kimi qullar və azad edilmiĢ qullar,
Harriet Tabman kimi qadınlar isbat edirdilər ki, hakimiyyət mübarizəsiz heç
kəsə güzəĢtə getməyəcəkdir. Con Braunun ehtiraslı nitqləri, onun təkcə sözlə
deyil, həm də qanı ilə öz baxıĢlarını müdafiə etməsi bunu dərk etməyə
kömək etdi ki, bizim hakimiyyət daim yarıquldarlıq – yarıazad vəziyyətdə
qala bilməz. Tarix mənə xatırladır ki, ehtiyatlılıq və konstitusiya qaydası bir
çox hallarda hakimiyyət baĢında duranların imtiyazı olur, yeni qayda
uğrunda isə çox vaxt əcaib adamlar, fanatiklər, peyğəmbərlər, təĢviqatçılar,
ağılsız, baĢqa sözlə qatı baxıĢlı adamlar mübarizə aparırlar. Məhz buna görə
də bu gün eləcə qızğınlıqla çıxıĢ edən adamlara – nə abort əleyhdarlarına,
onlar mənim ictimaiyyətlə görüĢlərimi pozmaq istəyirlər, nə heyvan
hüquqlarının müdafiəçilərinə, hansılar ki, hansısa laboratoriyanı dağıdır,
hətta mən onlarla özlüyümdə qətiyyən razılaĢmasam belə, laqeyd yanaĢa
bilmərəm. Mən hətta əminlikdə əminliyimdən məhrum olmuĢam, axı bəzən
mütləq həqiqətlər də həqiqətən mütləq ola bilir.
Mən özündən əvvəl və sonrakı adamların hamısından bizim
demokratiyanın məĢvərət funksiyasına malik olduğunu və bu məĢvərətçiliyin
sərhədlərini yaxĢı anlayan Linkolnla razılaĢıram. Biz onun məsləklərinin
möhkəmliyini və dərinliyini, quldarlığı qəti qəbul etməməsi və ev
parçalandıqda bütünlüklə uçacağına əminliyini xatırlayırıq. Lakin onun
prezidentliyinin praktiki tərəfləri bu gün qəbul edilməyən kimi görünə bilər.
Birliyi müharibəsiz qoruyub saxlamaq üçün həyatın özü onu cənublularla
müxtəlif sövdələĢmələrə getməyə məcbur etmiĢdi. Müharibə baĢlandıqda isə
özü generalları təyin edir və iĢdən çıxarırdı, bu və ya digər strategiyanı
sınaqdan keçirirdi. Müharibənin uğurla baĢa çatması üçün Konstitusiyanın
müddəlarını hədsiz dərəcədə dartıb uzadırdı. Linkolnun məqsədyönlülüyə
görə öz məsləklərini heç vaxt dəyiĢdirməməyi barədəki inamı mənə xoĢ
gəlirdi. Ġki bir-birilə əks meyllər arasında tarazlığı qoruyub saxlamaq onun
üçün çox lazım idi. Ona görə ki, danıĢıqlar yolu ilə biz qarĢılıqlı anlaĢmaya
nail olmalı idik, çünki bizim hamımız kamil deyilik və əminliklə hərəkət edə
bilməzdik ki, Allahın özü guya bizim tərəfimizdədir. Həm də bəzən mütləq
hərəkət etmək lazım gəlir, guya əminik ki, təkcə Ġlahi qüvvə bizi səhvlərdən
qorumağa qadirdir.
Bu özĢüuru, bu təmkinliliyi Linkolna imkan verdi ki, bizim
demokratiyanın Ģəraitində, nitqlər və mübahisələr arasında, istənilən adamın
təbiətinin yaxĢı tərəfinə istiqamətlənən arqumentlər arasında öz prinsiplərini
qoruyub saxlasın. ġimalla Cənub arasında razılaĢma mümkün olmadıqda,
müharibə isə zərurətə çevrildikdə, bu təmkinlilik ona imkan verdi ki, digər
80

tərəfdə vuruĢan ailələrə qara yaxmaq Ģirniklənməsindən özünü qorusun. O,
müharibənin hətta ədalətli olan dəhĢətlərini də kiçiltməkdən imtina edirdi.
Qulların qanı bəzən praqmatizmin qorxaqlığa çevrildiyini bizə xatırladır.
Linkoln və Gettisberqdə dəfn edilənlər bizə xatırladırlar ki, biz öz mütləq
həqiqətlərimizi, buna görə necə dəhĢətli haqq ödəyə biləcəyimizi qəbul
etdikdə belə qoruyub saxlamalıyıq.
Federal Apellyasiya Məhkəməsinə namizədlər təklif olunması barədə
Corc BuĢ tez qərar verdikdə bütün gecə yarısı düĢüncələrim bunun vacib
olmadığını təsdiq etdi. Nəhayət Senatdakı böhrandan yaxa qurtarmaq
mümkün olmasa da, onu ən azı təxirə salmaq mümkün oldu. Yeddi demokrat
senator, BuĢ ərəfindən təklif edilmiĢ beĢ namizəddən üçünü obstruksiyaya
məruz qoymamağa razılıq verdi və vəd etdi ki, yalnız «fövqəladə
Ģəraitlərdə» obstruksiyaya əl atacaqlar. Buna cavab olaraq, yeddi
respublikaçı obstruksiyanı həmiĢəlik məhv edə biləcək «özək seçim»
əleyhinə səs verməyi vəd etdi, ancaq bir Ģərtlə ki, «fövqəladə vəziyyətlər»
baĢ versə, bu qərarlarını dəyiĢə bilərlər. Bu «fövqəladə Ģəraitlərin» nə
olmasını heç kəs aydın Ģəkildə deyə bilməzdi, lakin həm Respublikaçıların,
həm Demokratların fəal xadimləri döyüĢə atılmaq istədiklərindən öz
partiyalarının təmsilçiliyindən Ģikayətləndilər.
Mən «On dördlər Bandası» adlana biləcək dəstəyə qoĢulmaqdan imtina
etdim. ĠĢtirak edən hakimlərin Ģəxsiyyətlərini nəzərə aldıqda, təsəvvür etmək
çətin idi ki, daha pis olan hansı namizədə görə obstruksiya iĢə salınmalıdır.
Lakin mən öz kolleqalarımı səhvlərinə görə pisləyə bilməzdim. Demokratlar
axır ki, ləyaqətli qərar qəbul etdilər, axı razılıq mümkün olmasa, «özək
seçim» Senatdan keçə bilərdi.
Hadisələrin belə dönüĢünə hamıdan çox senator Bərd sevindi. Həmin
gün razılığın əldə olunması elan edildikdə, o, zəfər çalmıĢ sərkərdə görünüĢü
ilə Virciniyadan olan Respublikaçı Con Uernerlə Kapitolinin zallarından
keçdi, bu qoca Ģirlərin arxasınca ehtiramlı məsafədə onların komandasının
gənc üzvləri gedirdi. Bərd reportyorlar qrupuna bərkdən elan etdi ki, «Biz
respublikanı qoruyub saxladıq!» Bu vaxt mən iki ay əvvəl baĢ verən
görüĢümüzü xatırlayıb gülümsündüm.
Mən Senator Bərdin Kapitolinin birinci mərtəbəsində yerləĢən və senat
komitələrinin, vaxtilə müntəzəm olaraq iclaslarını keçirdiyi qəĢəng
bəzədilmiĢ otaqlarının arasına sıxılmıĢ kiçik ofisinə gəldim. Katib məni
onun kitablarla, hansısa köhnə əlyazmaları ilə, fotoĢəkillərlə və suvenirlərlə
dolu olan kabinetinə gətirdi. Bu əĢyaların hamısı müxtəltif kampaniyalar
barədəki xatirələr idi. Senator Bərd Ģəkil çəkdirməyə etirazım olub81

olmadığını soruĢduqdan sonra biz bir neçə Ģəkil çəkdirdik. Reportyorlar və
katib gedəndən sonra senatorla köhnəlmiĢ kreslolara oturduq. Mən onun
arvadının səhhətini soruĢdum, çünki eĢitmiĢdim ki, vəziyyəti yaxĢı deyil,
maraqlandım ki, Ģəkillərdəki adamlar kimdir və sual verdim: yeni seçilmiĢ
senator kimi o, mənə nəyi məsləhət görərdi?
O, cavab verdi:
- Bütün qaydaları əzbər öyrənin, təkcə qaydaları yox, həm də
presedentləri də.
O, arxada yerləĢən, əllə yazılmıĢ kağız yapıĢdırılmıĢ papkalar cərgəsini
göstərərək dedi:
- Bunları indi az adam oxuyur. Hamı tələsir, senatorun üzərinə böyük
yük düĢür. Lakin bu qaydalar Senatın qapılarına olan açardır.
Biz Senatın tarixi, onun birgə iĢlədiyi prezidentlər, keçirdiyi qanun
layihələri haqqında söhbət etdik. Bərd dedi ki, Senatda bütün iĢlərim alına
bilər, təkcə tələsməmək lazımdır. Bu gün çox sayda senator Ağ evə qərəzli
münasibət bəsləyir. Konstitusiyaya görə Ali hakimiyyətin Senata məxsus
olduğunu, onun bizim dövlətin ürəyi olduğunu unudurlar.
- Konstitusiyanı indi olduqca az adam oxuyur, - deyə senator davam
etdi, pencəyindən cib formatında olan bir kitabça çıxardı.
- Mən həmiĢə demiĢəm ki, mənə bu kitab, bir də Bibliya lazımdır.
Mən otağı tərk etməmiĢdən əvvəl o, katibindən xahiĢ etdi ki, özünün
yazdığı Senatın tarixi barədəki kitabları gətirsin, onları mənə hədiyyə
vermək istəyirdi. Tələsmədən bu gözəl Ģəkildə çap olunmuĢ kitabları stolun
üstünə qoydu, qələmi əlinə götürüb hədiyyə etmə sözlərini yazmaq istədi.
Mən görürdüm ki, onun bəxti necə gətirmiĢdir ki, vaxt tapıb belə ciddi əsəri
yazmıĢdır.
- Hə, hə, bəxtim gətirib, - deyə baĢını fikirli-fikirli yırğalayaraq dedi. –
Minnətdar olmaq üçün çox Ģey vardır. Düzü, mən çox Ģeyi buna
dəyiĢməzdim.
Bu vaxt o, dayandı, diqqətlə mənim gözlərimə baxıb, sözünü bitirdi:
- Bircə Ģeyə təəssüflənirəm. Gəncliyin səfehliyi...
Biz dinmirdik, bizi ayıran illəri və təcrübəni açıqca hiss edirdik.
- Senator hər kəs nəyə görəsə təəssüf edir, - mən dedim. – Təkcə dua
etmək qalır ki, Allahın mərhəməti axırda bizə iĢıq salsın.
O, bir daha mənə diqqətlə baxdı, gülümsündü və birinci cildi açdı:
- Allahın mərhəməti ... Əlbəttə, əlbəttə... Qoy, bunları sizin üçün
imzalayım.
Bir əli ilə digərini möhkəm saxlamaq üçün tutaraq hədiyyənin üstünə öz
adını yazdı.
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IV Fəsil
Siyasət

Senator postunda mənim ən sevimli məĢğuliyyətlərindən biri
ictimaiyyətlə görüĢlərdir. Bütün iĢ vaxtı ərzində otuz doqquz belə görüĢ
keçirmiĢəm, bu görüĢlər bütün Ġllinoysda, Anna kimi kiçik Ģəhərcikdən
tutmuĢ Neypervill kimi inkiĢaf edən Ģəhər kənarlarında, Sautsaydın qara
kilsələrində və Rok-Aylendin kolleclərində keçirilmiĢdir. Onlar bir qayda
olaraq səs-küysüz keçirilir. Əvvəlcə əməkdaĢlarım yerli orta məktəbə,
kitabxanaya və ya kollecə zəng edib maraqlanırlar ki, onlar belə görüĢü
keçirmək istəyirlərmi. Təyin olunmuĢ günə bir həftə qalmıĢ biz yerli
qəzetdə, kilsə icmasında və radiostansiyada elanlar veririk. GörüĢ günü mən
bir qədər tez gəlirəm, çox vaxt bu yarım saata bərabər olur yerli rəhbərliklə
görüĢürəm, adamları burada daha çox maraqlandıran məsələlər – məsələn,
yolların təmiri və ya yeni ahıllar evinin tikilməsi barədə suallar verirəm.
Hökmən Ģəkil çəkdirəndən sonra biz dinləyicilərin artıq yığıldığı zala giririk.
Səhnəyə çıxanda mən uzadılmıĢ əlləri sıxıram. Səhnədə isə praktiki olaraq
heç nə yoxdur, yalnız tribuna, mikrofon, bir butılka su və Amerikanın
bayrağı vardır. Burada bir saat, bəzən hətta çox müddətdə məni VaĢinqtona
göndərən adamların suallarına cavab verirəm.
Belə görüĢlərin iĢtirakçılarının sayı müxtəlif olur, əlli adam da gəlir, iki
yüzdən çox da. Saylarından asılı olmayaraq, mən daim bu adamlara
minnətdaram. Onlar bizim getdiyimiz həmin mahalların əhalisinin kəsimidir
- Respublikaçılar və Demokratlardır, qocalar və cavanlardır, kök və nisbətən
artıq olanlardır, uzun məsafəyə iĢləyən yük maĢınlarının sürücüləridir,
kolleclərin professorlarıdır, ev sahibələri olan analardır, veteranlardır,
məktəb müəllimləridir, sığorta agentləridir, auditorlardır (CPA), katiblərdir,
həkimlərdir, sosial iĢçilərdir. Bir qayda olaraq, onlar nəzakətli və
diqqətlidirlər, hətta mənimlə (və ya bir-birlərilə) razılaĢmayanda da özlərini
belə aparırlar. Onlar mənə reseptlə dərman buraxılıĢı, büdcənin defisiti,
Myanmada insan haqları, etanol, quĢ qripi, məktəb təhsilinin
maliyyələĢdirilməsi, kosmik proqramlar barədə suallar verirlər. Bəzən onlar
məni təəccübləndirirlər. Uzaq fermada yaĢayan gənc ağbəniz qadın
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Darfurdakı vəziyyəti ehtiraslı qaydada müzakirə edə bilir, qoca yaĢlı
qaradərili centlmen Ģəhərin mərkəzində yaĢadığı halda səriĢtəliklə münbit
torpaqların qorunması barədə danıĢır.
Belə sadə adamların qarĢısında çıxıĢ edəndə həmiĢə həyəcanlanıram.
Onların özlərini necə aparmasında əməksevərlik nəzərə çarpır. Bu adamlar
öz uĢaqları ilə özlərini elə aparırlar ki, hiss olunur ki, onlara ümid
bəsləyirlər. Belə görüĢlər – soyuq axına atılmaq kimidir. Onlardan sonra
mən həmiĢə təmiz yuyulmuĢ kimi oluram, sevinirəm ki, məhz bu iĢi
seçmiĢəm.
Axırda adamlar mənə yaxınlaĢıb, əlimi sıxır, Ģəkil çəkdirirlər və ya
uĢaqlarını yanıma gətirirlər ki, məndən avtoqraf alsınlar. Mənə qəzet
məqalələrini, vizit kartoçkalarını, qeydləri, hərbi medalyonları, dini sitayiĢ
əĢyalarını, tilsimləri verirdilər.
Hökmən kimsə əlimdən tutub deyir ki, onlar mənə ümid bəsləyirlər,
lakin VaĢinqtonun məni dəyiĢdirməsindən qorxurlar və istəyirlər ki, mən
bütün hakimiyyətdə olanlar kimi olmayım, onlara oxĢamayım.
Lütfən dəyiĢməyin, mənə deyirdilər. Bizim ümidimizi boĢa
çıxarmayın.
Amerikanlar siyasi həyatın problemlərini siyasətçilərin Ģəxsi
keyfiyyətləri ilə izah etməyə adət etmiĢlər. Bəzən onlar sadəcə olaraq heç
ifadələri də seçmirlər. Prezident-gicdir, o senator da – avaradır. Olur ki, hətta
bütöv hökmü də elan edirlər. «Orada onların hamısı satılmıĢlar!».
Seçicilərin çoxu hesab edir ki, VaĢinqtonda siyasətlə yalnız oynayırlar,
bütün müzakirələr və səsvermələr həya etmədən keçirilir, hər Ģey
seçkiqabağı kampaniya, reytinq, partiyaya sədaqət naminə edilir, heç də düz
qaydada mövcud olmur. Çox hallarda öz partiyandan, Demokratlardan olan
siyasətçiyə daha kəskin tənqidlər deyilir, «o, heç nəyi müdafiə etmir» və ya
Respublikaçıya deyilir ki, «o, təkcə bu adı daĢıyır». Buradan belə görünür ki,
əgər biz VaĢinqtonda nəyisə dəyiĢmək istəyiriksə, ləyaqətsiz adamlardan
yaxamızı qurtarmalıyıq.
Ġllər keçdikcə onlar öz yerlərini qoruyub saxlayırlar, Nümayəndələr
palatasında təkrarən seçilmiĢ üzvlərin sayı 96 faizə çatır.
Politoloqlar bu fenomenə çox sayda izahlar verirlər. Hər Ģeyin dolaĢıb
qarıĢdığı bu günkü dünyada, daim məĢğul olan və harasa tələsən seçicilərin
hisslərinə müraciət etmək çətindir. Buna görə də, siyasi qələbə ona çevrilir
ki, səni tanısınlar. Ona görə də xadimlərin əksəriyyəti həddən ziyadə
vaxtlarını seçkilər arasında ona sərf edirlər ki, adları təkrar-təkrar eĢidilsin,
onlar nəyinsə açılmasında lenti kəssinlər. Ġstiqlaliyyət günü paradında və ya
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bazar günləri səhər tok-Ģoularında iĢtirak etsinlər. Çoxlarının həvəslə istifadə
etdiyi vəsait toplamağın yaxĢı məlum olan fəndi də vardır, sağ və ya sol
olmasından asılı olmayaraq maraq qrupları ianələrdən söhbət gedəndə xal
toplamağa çalıĢırlar. Hansısa bir ciddi təhlükədən palata üzvlərinin
izolyasiya edilməsi üçün istifadə edilən siyasi fırıldaqların rolunu unutmaq
olmaz. Ġndiki dövrdə rəhbər partiya Konqressə seçkilər üzrə demək olar ki,
hər bir dairədəki vəziyyətin kompüter dəqiqliyi ilə Ģəklini çəkir ki, öz
ərazisində Respublikaçıların və ya Demokratların Ģübhəsiz üstünlüyünü
təmin etsin. ġiĢirtməyə yol vermədən demək olar ki, seçicilər indi öz
nümayəndələrini seçmirlər, daha doğrusu əksinə olur – nümayəndələr
seçicilərini seçirlər.
Bu faktlar da mövcuddur, onun barəsində çox danıĢmırlar, ancaq o
rəylər Konqressdən vətəndaĢların nəyə görə zəhləsi getdiyini, ancaq öz
konqressmenlərini sevdiyini izah edir. Buna inanmaq çətindir. Ancaq
siyasətçilər demə ən sevimli adamlardır.
ġübhəsiz, mən Senatdakı öz kolleqalarım haqqında da eyni Ģeyi
deyəcəyəm. Biz ikilikdə olduqda ən yaxĢı kompanyaya çevrilirik – Ted
Kennedi və ya Trent Lott kimi rəvayət danıĢanlara, Ket Konrad və ya Riçard
ġelbi kimi hazırcavablara, Debbi Stebnau və ya Mel Martines kimi mehriban
adamlara nadir hallarda rast gələ bilərsən. Bir qayda olaraq, onların hamısı
ağıllıdırlar, öz Ģtatlarının mənafeyi naminə yorulmadan iĢləyirlər. Elələri də
var idi ki, bütünlüklə stereotiplərə uyğun gəlirdi, istənilən həmsöhbəti
çərənləməklə boğaza yığa və əməkdaĢlarına kobudluq edə bilirdi. Mən
Senatda uzun müddət iĢlədikcə, bütün senatorlarda bizim hamımıza xas olan
nöqsanları tez-tez görürdüm, bunlar təmkinli olmamaq, ağlabatmayan
inadkarlıq və həddən ziyadə Ģöhrətpərəstlikdir. Onu da demək lazımdır ki,
Senatdakı bu nöqsanların faizi cəmiyyətimizin sərbəst seçilmiĢ hansısa digər
seqmentində olduğundan yuxarı deyildir. Demək olar ki, hətta hər bir
cəhətdən razılaĢmadığım kolleqalarımla söhbətdə mən onların
səmimiyyətini, ölkənin daha yaxĢı və daha güclü etmək üçün iĢləmək
həvəsini, öz seçicilərini təmsil etmək və öz dəyərlərinə Ģəraitin imkan
verdiyi dərəcədə sadiq qalmaq istəyini özlüyümdə hiss edirdim.
Bəs niyə ictimai rəyin gözündə bu kiĢilər və qadınlar axĢam
xəbərlərində təsvir edildiyi kimi qaĢqabaqlı, sərt, prinsipsiz, əclaf
Ģəxsiyyətlər kimi təsəvvür edilir? Niyə belə düĢünülür ki, dövlət
idarəçiliyinə ağıllı, vicdanlı adamlar gəlib çata, düĢə bilməzlər. Mən
VaĢinqtonda daha çox müddət iĢlədikcə dostlarım məni daha diqqətlə
müĢahidə edirdilər ki, gah sifətimdə özündən razılıq izlərini, gah
mübahisəyə və ya əksinə, müdafiəyə hazırlığımı sezsinlər. Mən də özümə
belə suallar verirdim. Öz kolleqalarımda gördüyüm xüsusiyyətləri özümdə
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də tapırdım. Qorxurdum ki, heç də az dərəcədə sterotip olmayan telefilmdəki
stereotip siyasətçiyə oxĢaya bilərəm.
Mən ondan baĢladım ki, lovğalığın təbiətini araĢdırdım, çünki ən azı
bütün senatorlar bunda bir-birindən fərqlənirlər. BirləĢmiĢ ġtatlar
senatorlarından kiminsə bu vəzifəyə təsadüfi düĢməsi çətindir. Ən azı bunun
üçün bir növ allahlıq iddiası lazımdır, səmimi qaydada ona inam
bəsləməlisən ki, Ģtatın bütün qabiliyyətli adamları arasında təkcə sənin
hansısa bir xüsusi, qeyri-adi istedadın vardır və sən onların adından çıxıĢ edə
bilərsən. Hər Ģeydən əlavə, sən möhkəm bilməlisən ki, bizim kampaniya
adlandırdığımız, bəzən yüksəldən, bəzi hallarda aĢağılayan, lakin həmiĢə
gülməli bir prosesə dözə biləcəksən.
Lakin təkcə ambitsiyalar da kifayət deyildir. Senator kreslosuna
yiyələnməyə həvəsləndirən sox sayda, həm yüksəldən, həm aĢağılandıran
motivlərin arasında uğur qazanmaq istəyənlər demək olar ki, fanatik
qaydada sadə niyyət nümayiĢ etdirməli, bu vaxt bəzən öz sağlamlığını,
münasibətlərini, ruhunun sakitliyini və ləyaqətini qurban verməlidir. Ġlkin
seçkilər baĢa çatdıqdan sonra xatırlayıram ki, mən təqvimə baxdım və
gördüm ki, il yarım ərzində mənim cəmisi yeddi istirahət günüm olmuĢdur.
Bütün baĢqa vaxtlarda mən sutkada on iki saatdan on altı saata qədər
iĢləmiĢəm. Burada nəsə fəxr eləməli bir Ģey də yoxdur. Həmin kampaniya
vaxtı MiĢel dəfələrlə mənə demiĢdi ki, bu heç də normal hal deyildir.
Senatorun davranıĢı, ancaq heç də təkcə ambisiyadan və sadə niyyətdən
asılı deyildir. Daim mövcud olan və dağıdıcı bir emosiya da vardır ki, bu
sizin namizəd elan edildiyiniz baĢ gicəlləndirici gündən baĢlayır. Bu
emosiya boğazından yapıĢıb, səni seçkilər gününə qədər buraxmır. Bu
emosiya-qorxudur. Özü də təkcə uduzmaq qorxusu deyil. Buna dözmək də
olar, bu tam, mütləq alçalmağın qorxusudur.
Misal üçün mən 2000-ci ildə o vaxtlar Demokratik partiyadan
konqressmen olan Bobbi RaĢdan aldığım zərbəni dəhĢətlə xatırlayıram. Bu
həmin yarıĢ idi ki, heç nə yaxĢı getmirdi və mənim səhvlərim əvvəlcə
faciəyə, sonra isə məzhəkəyə çevrildi. Mən namizəd elan ediləndən iki həftə
sonra cəmisi bir neçə min dollar pul toplayıb, ilk ictimai rəy sorğusunu
keçirməyi xahiĢ etdim və gördüm ki, mister RaĢ demək olar ki, 90 faiz, mən
isə vur-tut 11 faiz səs toplamıĢam. Rəyi soruĢulanların demək olar ki, 70
faizi onun, 8 faizi isə mənim fəaliyyətimi bəyənmiĢdi. Beləliklə, həyat məni
müasir siyasətin baĢlıca qaydalarından birinə öyrətdi: öz namizədliyini irəli
sürməmiĢdən əvvəl rəy sorğularını keçir.
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Həmin gündən etibarən hər Ģey təpədən aĢağı yumalanmağa baĢladı.
Oktyabrda partiyanın az sayda olan xadimlərindən birinin dəstəyini əldə
edəcəyim bir görüĢə gedəndə, o, hələ mənim opponentimi müdafiə
etməmiĢdi, radiodan eĢitdim ki, konqressmen RaĢın böyük oğlunu evinin
yaxınlığında iki narkotik alverçisi güllə ilə vurub öldürmüĢdür. Dərdinə
Ģərik olduğuma görə mən kampaniyanı bir ay müddətinə dayandırdım.
Sonra Milad bayramı kanikulları baĢlayanda mən beĢ günlüyə Havay
adalarına nənəmin yanına qonaq getdim və nəhayət ki, MiĢel və həmin
dövrdə səkkiz aylıq olan Maliyaya vaxt ayıra bildim. ġtatın qanunvericilik
məclisi silah satıĢını məhdudlaĢdırmaq və onlara nəzarəti gücləndirmək
barədə qanun layihəsini səsə qoymaq üçün xüsusi sessiyaya toplaĢdı, mən
səsvermədə iĢtirak etmədim və layihə keçmədi. Ġki gün sonra gecə reysi ilə
biz O‟Hara aeroportuna gələndə Maliya sızıldayırdı. MiĢel mənimlə
danıĢmırdı və ilk olaraq mənim oxuduğum «Çikaqo tribun» qəzetinin birinci
səhifəsindəki məqalədə deyilirdi ki, qanun layihəsi yalnız bir neçə səs
almamıĢdı və Ģtat senatoru və Konqress üzvlüyünə namizəd olan mister
Obama Havay adalarındakı istirahəti «iĢdən üstün tutmuĢdur». Seçki
qərargahımın rəhbəri zəng edib, baĢqa bir xəbəri də çatdırdı. Palmalar
arasındakı plyaj kreslosunda oturub əlində maytay kokteyli, baĢında həsir
Ģlyapa olan adam Havay gitarasında çalır və kadrın arxasındakı səs izah edir:
«Çikaqo öz tarixində cinayətkarlığın ən yüksək səviyyəsini yaĢayan bir
vaxtda Barak Obama...», bunları təsvir edən bir reklam roliki veriliĢə
hazırlanır.
Bu vaxt mən onun sözünü kəsdim, onsuz da hər Ģey artıq aydın idi.
Beləliklə, seçkiqabağı kampaniyanın yarısından azını keçdikdən sonra
intuisiya qaydasında baĢa düĢdüm ki, uduzmağa baĢlayıram. O gündən
etibarən hər səhər mən bir fikrin dəhĢəti ilə yuxudan oyanırdım ki, yenidən
əlləri sıxmalı olacağam, gülümsənəcəyəm və özümü elə göstərəcəyəm ki,
hər Ģey yaxĢı gedir. Ġlkin seçkilərə bir neçə həftə qalmıĢ iĢlər bir qədər yaxĢı
getməyə baĢladı, mən debatı uğurla keçirdim. Lakin bu mətbuatda o qədər
də iĢıqlandırılmadı, səhiyyə və təhsil sahələrindəki təkliflərimə dəstək, hətta
«Tribun» qəzetinin yaxĢı rəyini aldım. Lakin artıq «kim çatmamıĢdırsa, o,
gecikmiĢdir» qaydası öz iĢini görürdü. Mən qələbəmi bayram etməyə
gəlmiĢdim, ancaq gördüm ki, geridə qalıram.
Demək istəmirəm ki, qara zolaqlar yalnız siyasətçilərin həyatında baĢ
verir. ĠĢ orasındadır ki, sakitlikdə öz yarasını sağaltmaq imkanı olan əksər
adamlardan fərqli olaraq siyasətçi hamının gözü qarĢısında uduzur. Yarısına
qədər boĢ olan zalda sən məğlubiyyətini etiraf etmək barədəki bəyanatını
oxuyursan, təlaĢ keçirmədən əməkdaĢlarına və tərəfdarlarına təskinlik
verirsən, sənə kömək edən adamlara zəng edib minnətdarlığını bildirirsən və
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ehmalca öyrənmək istəyirsən ki, səninlə onlar gələcəkdə də iĢləməyə
razıdırlarmı, - əlbəttə, bütün yığılmıĢ borcları ödəmək Ģərtilə. Bunların
hamısını nə qədər mümkünsə yaxĢı qaydada etməyə çalıĢırsan, lakin özünü
nə qədər ələ almaq istəsən də, məğlubiyyətini düĢünülməmiĢ hərəkət planı,
bəxtin gətirməməsi və ya pulun çatıĢmaması ilə izah etsən də cəmiyyət səni
özündən uzaqlaĢdırır ki. sən onun ümidlərini doğrultmadın və sən bundan
sonra harada görünsən, üzərindən «uğursuz adam» yarlıkı asılacaqdır.
Çoxları bu hisslə axırıncı dəfə yalnız orta məktəbdə, ona görə ağlını itirdiyin
qız səni rəfiqələrinin yanında qəddarcasına ələ salanda və ya məsul oyunda
zənbilə iki top ata bilməyəndə üzləĢmisən, axı yaĢlı adamlar həyatlarında
belə Ģeylərdən müdrikliklə qaçmağa çalıĢırlar.
Ġndi təsəvvür edin ki, belə emosiyalar orta yaĢlı məĢhur siyasətçinin
üstünə tökülür, bu adam (mən özümü nəzərdə tutmuram), - ümumiyyətlə,
nadir hallarda uduzmuĢdu, hələ orta məktəbdən liderliyə adət edərək bütün
sinif adından vida niqtini söyləmiĢdi. Onun atası senator və ya admiral idi və
uĢaqlıqdan ona təlqin etmiĢdilər ki, onu böyük iĢlər gözləyir. 2000-ci ilin
prezident kampaniyasında vitse-prezident Albert Qoru qızğın müdafiə edən
bir iri Ģirkətin idarə heyətinin üzvü ilə br dəfə söhbət edəndə, o. mənə
özünün seçkilərdən yarım il sonra olmuĢ görüĢü barədə danıĢdı, o vaxt Qor
hələ yeni açılmalı olan televiziya kompaniyasına sponsorlar axtarırmıĢ. Biz
onun Manhettenin mərkəzi hissəsinə baxan, dəbdəbəli kabinetində
oturmuĢduq.
- Bu, qəribə idi – həmin adam xatırlayırdı, - axı o, vitse-prezident idi,
cəmisi bir neçə ay əvvəl planetdə demək olar ki, ən qüdrətli adam olmuĢdu.
Onun kampaniyası gedəndə mənə sutkanın istənilən vaxtında zəng edə
bilərdi və onun naminə mən səsimi çıxartmadan bütün planlarımı pozurdum.
Lakin seçkilərdən sonra o, kabinetə daxil olanda məni bir hiss tərk edə
bilmirdi ki, bu görüĢ onun üçün olduqca xoĢa gəlməyəndir. Mənə bu barədə
düĢünmək çətindir. Çünki Qor həqiqətən də mənim çox xoĢuma gəlirdi.
Ancaq indi o, vitse-prezident deyildi. Mənim qarĢımda sadəcə görüĢə gələn
adam dayanmıĢdı, gündə yüz dəfə yanıma gəlib məndən pul xahiĢ
edənlərdən biri idi. Bax o vaxt mən baĢa düdüm ki, siz siyasətçilər nə qədər
təhlükəli uçurumun kənarında dayanmısınız.
Uçurumun yanında dayananda yıxılmanı gözlə. Son beĢ ildə Qor sübut
etdi ki, siyasətdən sonra həyat heç də qurtarmır və mən düĢünürəm ki, həmin
idarə heyətinin üzvü dəfələrlə böyük məmnuniyyətlə keçmiĢ vitseprezidentin zənglərinə cavab vermiĢdi. Ancaq, yəqin ki, 2000-ci ildəki
məğlubiyyətindən sonra Qor öz dostunda baĢ verən dəyiĢikliyi hiss etmiĢdi.
Elə bu kabinetdə oturub, öz televiziya kompaniyası barədə danıĢanda Qor
pis situasiyanın daha yaxĢı etməyə çalıĢırdı, çox güman ki, fikirləĢirdi ki,
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gülünc vəziyyətə düĢmüĢdür, özünün bütün həyatının iĢini kəpənəkvari
səsvermə bülletenlərinin arzu edilən qaydada düzülməməsi hesabına
uduzmuĢdu. Dostu, həmin rəhbər iĢçi isə indi onun qarĢısında oturub
təkəbbürlə gülümsünür, ilbəil o, öz biznesində ikinci yerdə qalmaqda davam
edəcək, öz Ģirkətinin səhmlərinin qiymətinin düĢməsini görəcək və ya
hansısa sahəyə uğursuz qaydada pul qoyacaqdır, ancaq nə olursa-olsun bəxti
gətirən, nüfuzundan həzz alan, ona verilmiĢ səlahiyyətlərə görə əməyi
olduqca yaxĢı ödənlən iĢ adamı kimi tanınacaqdır. Əlbəttə, bunda
anlaĢılmayan bir ədalətsizlik vardır, lakin keçmiĢ vitse-prezident faktlara
etiraz edə bilməzdi. Ġctimai sahəni seçmiĢ çoxları kimi Qor onu nə
gözləydiyini yaxĢı baĢa düĢürdü. Siyasətdə ikinci səhnə ola bilər. Lakin
ikinci yer ola bilməz.
Kiçik siyasi günahların çoxu ən böyük günahdan – udmaq arzusundan,
həmçinin uduzmamaq istəyindən irəli gəlir. Burada iĢ təkcə və o qədər də
böyük pulda deyildir. Seçkiqabağı kampaniyaların maliyyələĢdirilməsi
haqqında qanunlar qəbul olunana, hər yerdən baĢ qaldıran reportyorların
meydana gəlməsinə qədər elə vaxtlar var idi ki, siyasi məsələlər rüĢvətin
köməkliyi ilə asan və sadə qaydada həll olunurdu. Siyasətçi öz seçkiqabağı
fondu ilə eynilə Ģəxsi bank hesabı kimi davrana bilirdi, dövlətin hesabına
ölkədə hər yerə gedə bilirdi, maraq göstərən Ģəxslərdən iri məbləğlərin daxil
olması ən adi iĢ hesab olunurdu və qanun, daha çox pul verənə
hesablanmaqla yazılırdı. Əgər xəbər veriliĢlərinin məlumatlarına inansaq,
korrupsiyanın bu gizli formaları indiyədək yoxa çıxmamıĢdır. Əlbəttə,
VaĢinqtonda elə adamlar var ki, onlar siyasətdə bir varlanma vasitəsini
görürlər, nəqd pullar paçkasını əldən ələ verilmə qaydasında qəbul etməsələr
də, sponsora sevinclə hər cür köməyi göstərəcək və vaxtilə onu idarə edən
adamlara lobbiçilik etmək kimi qüsurlu praktika zamanı gələnə kimi sakitcə
yata biləcəklər.
Lakin çox hallarda pul siyasətə baĢqa qaydada təsir göstərir.
Lobbiçilərdən hansısa biri seçilmiĢ siyasətçilərlə qarĢılıqlı sövdələĢməyə
girməyi açıq təklif etmir. Onlara bu heç lazım da deyildir. Onların təsiri özgə
Ģeydədir – sıravi seçicilərindən fərqli olaraq bu siyasətçilərə çıxmaq onlar
üçün asandır, çünki onlarda daha çox informasiya vardır və xeyli çox səbir
vardır ki, vergi qanunvericiliyinin Ģübhəli müddəalarını keçirsinlər, bu isə
onların müĢtərilərinə milyonlarla mənfəət verir və onlardan baĢqa heç kəsi
maraqlandırmır.
Əksər siyasətçilər üçün pul heç də varlanmaq vasitəsi deyil.
Senatorların əksəriyyəti onsuz da varlıdır. Burada iĢ, daha çox müəyyən
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statusu dəstəkləmək və hakimiyyəti saxlamaqdır, əleyhdarları qorxutmaq və
qorxunu özündən uzaqlaĢdırmaqdır. Pul qələbəni təmin etmir – axı
ehtiraslılığı, xarizmanı və ya danıĢmaq istedadını pulla almaq mümkün
deyildir. Lakin pulsuz da, böyük məbləğdə xərc tələb edən reklamsız da sən
yarıĢdan çıxmağa ən yaxĢı namizəd ola bilərsən.
Burada nəhəng pullar fırlanır, xüsusən kütləvi informasiya vasitələrinin
yaxĢı inkiĢaf etdiyi iri Ģtatlarda daha böyük məbləğdə pullar hərəkətə gəlir.
ġtatın Qanunvericilik məclisində iĢləyəndə mən heç vaxt seçki
kampaniyasında 100.000 dollardan çox pul xərcləməmiĢəm, vəsait
yığmaqdan söhbət gedəndə hətta Ģübhəli retroqrad Ģöhrəti qazanmıĢam.
Ġyirmi beĢ il ərzində seçkiqabağı kampaniyaların maliyyələĢdirilməsi
haqqında ilk Qanunun həmmüəlliflərindən biri kimi çıxıĢ etmiĢəm, daim
lobbiçilərlə birgə nahar etməkdən imtina etmiĢəm, qumar mərkəzlərinin və
tütün Ģirkətlərinin krallarından daxil olmuĢ çekləri geri qaytarmıĢam.
BirləĢmiĢ ġtatlar Senatına namizədliyimi irəli sürdükdə mənim media üzrə
olan məsləhətçim Devid Akselrod gözlərimi həyatın sərt həqiqətinə açmağa
məcbur oldu. Bizim kampaniyanın planı o qədər də böyük büdcə tələb
etmirdi. Bu büdcə əsasən könüllü ianələr və pulu ödənilmiĢ mətbuat
hesabına formalaĢırdı, baĢqa sözlə öz xəbərlərimizi düzəltmək imkanımız
var idi. Ancaq Devid mənə danıĢdı ki, təkcə Çikaqoda bir həftəlik televiziya
reklamı təqribən 250.000 dollara baĢa gələcəkdir. Beləliklə, televiziya
reklamının dörd həftəsi, bütün Ģtat üzrə kampaniyanın inzibati xərcləri və
əlavə xərcləri bizə 5 milyona yaxın məbləğə baĢa gələcəkdi.
Əgər mən ilkin seçkiləri udsaydım, ümumi seçkilərə 10 və ya 15
milyon dollar pul əlavə etmək lazım gələcəkdi.
Mən evə gəlib mənə sponsorluq edə biləcək adamların adlarını cədvəl
sütunu Ģəklində yazdım. Kimlərinki familiyasının yanında böyük məbləğləri
yazırdım, güman edirdim ki, bunu onlardan soruĢmaq mənə çətin
olmayacaqdır.
Yekunu vurduqda rəqəm 500.000-ə bərabər oldu.
Böyük Ģəxsi var – dövlətin olmayanda, Bġ Senatı seçkilərində iĢtirak
etmək üçün lazım olan yeganə praktiki pul yığmaq üsulu mövcuddur ki, bu
da varlı adamlara müraciət etməkdir. Öz kampaniyamın ilk üç ayında mən
vəsait yığmaq üzrə olan köməkçimlə kabinetdə oturub, Demokratik
partiyanın sponsorlarına müntəzəm olaraq zəng edirdim. Bunu heç cür xoĢ
məĢğuliyyət saymaq olmaz. Bəziləri məni axırıncı olaraq dinləyib, trubkanı
yerə qoyurdu. Çox vaxt mənə katiblər cavab verirdi, dediyim sözləri
qoyulmuĢ qayda əsasında yazırdı, lakin buna cavab olaraq heç kəs mənə
zəng etmirdi. Özüm geri çəkilənə və ya nəhayət nəzakətli, lakin aydın rədd
cavabı alana qədər iki, bəzən hətta üç dəfə zəng etməyə məcbur olurdum.
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Mənə zəng olanda lazım gələndə iĢdə olmamağın hiyləgər sənətinə
yiyələnmiĢdim – gah fasilə düzəldir, gah duĢ qəbul edir və ya kofe içir, ya da
öz köməkçilərimə təklif edirdim ki. təhsil barədəki çıxıĢı üçüncü və ya
dördüncü dəfə oxusunlar və düzəltsinlər. Bəzən bu qarmaqarıĢıqlıqda mən
orta yaĢlarında sığorta agenti iĢləyən, bu sahədə elə bir uğur qazanmayan
babam haqqında düĢünürdüm. Mən onun adamlarla görüĢ təyin edəndə
hirsləndiyini xatırlayırdım. Adamlar sığorta agenti ilə görüĢməkdənsə, diĢ
həkimi ilə görüĢməyə sevinərdilər. Nənəm isə ona əyri-əyri baxırdı, axı o,
bütün həyatı boyu ərindən çox iĢləmiĢ və həmiĢə də ondan çox maaĢ almıĢdı.
Bax o vaxt babamın həmin anlarda nə hiss etdiyini yaxĢı anlayırdım.
Üç aya biz cəmisi 250.000 dollar pul yığdıq, bu etimad təlqin edən
mötəbər kampaniyaya lazım olandan xeyli az idi. Sonra ən qorxulu olan
hadisə baĢ verdi: kampaniyaya kənardan maliyyələĢməyə ehtiyacı olmayan
varlı bir namizəd qoĢuldu. Onun adı Bler Hall idi. Bir il əvvəl o, özünün
maliyyə treydinq kompaniyasını 531 milyon dollara «Qoldman saks»
qrupuna satmıĢdı. Bədbəxtlikdən, onun bəlkə də dərk edilməmiĢ, ancaq
cəmiyyətə həqiqi fayda vermək arzusu var idi və hər Ģeyi nəzərə aldıqda o,
gözəl adam idi. Öz kampaniyasının roliklərində isə çox utancaq, öz daxilinə
nüfuz edən qəribə adam kimi görünürdü, bu adam elə bil ki, bütün vaxtını
tənhalıqda, kompüter ekranı qarĢısında keçirir. Mən güman edirəm ki,
çoxları kimi o da düĢünür ki, siyasətçi sənəti həkim, təyyarəçi və ya
sanitariya texniki sənətlərindən fərqli olaraq heç bir xüsusi hazırlıq tələb
etmir və onun kimi biznesmen bu iĢi istənilən professional siyasətçidən pis
bacarmaz, belə çox sayda siyasətçini isə o, televiziya ekranında görmüĢdür.
Mister Hall əlindki rəqəmlərlə sübut edirdi ki, bu məĢğuliyyət öz-özlüyündə
qiyməti müqayisəyə gəlməyən bir müsbət keyfiyyətdir. O, reportyorlarla
istənilən kampaniyada qalib gəlmək üçün çıxardığı riyazi formulanı təqdim
etdi. Alqoritm belə baĢlanırdı:
Ehtimal = 1:1+eksperiment (-1x(-3,9659056+(Ümumi Seçki Çəkisi
x1,92380219)...
Bu formula daha bir neçə sirrli faktorlarla yekunlaĢırdı.
Güman edilirdi ki, mister Hallı ciddi rəqib saymaq lazım deyil, ancaq
bir aprel və ya may günündə mən öz yaĢadığım binadan çıxıb ofisə gedəndə,
bütün kvartalı bürümüĢ ağ və göy hərflərlə yazılmıĢ reklam plakatlarını
gördüm. Plakatlarda deyilirdi: «Bler Hall Bġ Senatına». BeĢ mil
məsafəsində hər güçədə, hər iri magistralda, hər güncdə, hər bərbərxanada,
heç kəsin yaĢamadığı binalarda, avtobus dayanacaqlarında, dükanlarda, hər
yerdə Hallın sifəti yazdakı zəncirotu kimi nəzərə çarpırdı.
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Ġllinoys siyasətçiləri arasında belə bir zərb-məsəl vardır: «Ġmzalar səs
vermir» və onun mənası belədir ki, kampaniyanın müvəffəqiyyəti barədə
namizədin yığdığı imzaların miqdarına görə fikir yürütmək olmaz. Lakin heç
kəs və heç vaxt Ġllinoysda bir belə plakat asılmasını və mister Hallın bir
günə yığdığı qədər imzanın toplanmasını hələ görməmiĢdi. Qorxulu sürətlə
cəmi bircə axĢama onun tutduğu əməkdaĢlardan ibarət bütöv briqadalar
baĢqa namizədlərin plakatlarını cırıb, onların yerində mister Hallın
plakatlarını asmıĢdılar. Bizə zənci rayonlarından hansısa aktivistlər barədə
məlumatlar gəlməyə baĢladı ki, onlar birdən qərara almıĢlar ki, mister Hall
onların hüquqlarını lazım olduğu kimi müdafiə edəcəkdir. Belə Ģayiyə
yayırdılar ki, mister Hall ailə fermalarına köməklik göstərəcəkdir. Bunların
arxasınca televiziya ilə kütləvi reklamlar gəldi, seçkilərə qədər yarım il
ərzində fasilə vermədən reklamlar bütöv sutka ərzində, hər kanalda, bütün
Ģtat üzrə gedirdi: Bler Hall qocalarla, Bler Hall uĢaqlarla, Bler Hall özünün
xüsusi maraqlarından VaĢinqtonu silməyə hazırdır. 2004-cü ilin yanvarına
mister Hall bütün rəy sorğularında liderlik mövqeyində idi, tərəfdarlarımdan
telefon zəngləri ara vermirdi. Məni hərəkət etməyə çağırırdılar. Təkid
edirdilər ki, gecikmədən televiziya ilə çıxıĢ etməliyəm. Yoxsa hər Ģey
itiriləcəkdir.
Mənə nə etmək qalırdı? Ġzah edirdim ki, mister Halldan fərqli olaraq
mən Ģəxsi kapitala malik deyiləm. Hətta hadisələrin daha yaxĢı ssenari üzrə
inkiĢaf edəcəyini də nəzərə alsam, düz dörd həftəlik televiziya reklamı üçün
bizim pulumuz çatacaqdı və bunu nəzərə alaraq kampaniyanı avqusta kimi
uzatdım. Öz tərəfdarıma deyirdim ki, «Bir qədər dözün, bizə inanın və
panikaya düĢməyin». Mən telefon dəstəyini yerə qoyub pəncərədən baxır və
Hallın bütün Ģtatı dolaĢan avtofuqonunu görürdüm. Bu nəhəng maĢın
ölçüsünə görə okean gəmisinə bənzəyirdi. Ona texnikanın axırıncı sözü
əsasında avadanlıqlar quraĢdırılmıĢdı və mən bəzən ümumi əhval-ruhiyyəyə
qoĢulub fikirləĢirdim ki, bəlkə həqiqətən də mənim özümün də artıq
vahiməyə düĢmək vaxtım gəlib çatmıĢdır.
Bir çox məsələlərə görə belə Ģəraitlərdə baĢqalarına nisbətən mənim
bəxtim gətirdi. Həmin vaxtdan məlum olmayan səbəblərə görə mənim
kampaniyam elə bilki, güclü enerji topladı, ikinci nəfəsə yiyələndi. Varlı
sponsorlar arasında məni dəstəkləmək dəbdə oldu, bütün Ģtatdan olan daha
xırda sponsorlar isə birdən iti sürətlə mənə internet vasitəsilə çeklər
göndərməyə baĢladılar. Təəccüblüdür ki, «qara at» (Amerikadakı seçkilərdə
az tanınan namizəd belə adlanır - tərcüməçi) statusu məni çox saydakı su altı
daĢlardan, təhlükələrdən qoruyurdu. Ġri Ģirkətlərdəki əksər siyasi hərəkət
komitələri (PAC-lar) mənimlə iĢ görməkdən qaçırdılar, ona görə də mən heç
kəsə heç nə borclu deyildim. Məni dəstəkləyənlər isə, məsələn Qoruq
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Seçiciləri Liqası - ətraf mühit müdafiəçiləri uzun müddət ərzində uğrunda
mübarizə apardığım məsələlərdə məni müdafiə edir, baxıĢlarıma Ģərik
çıxırdılar. Nəhayət, mister Hall öz kampaniyasına məndən altı dəfə artıq pul
xərclədi. Lakin ləyaqəti (bəlkə də onun təəssüfü) hesabına o, mənim
əleyhimə bir kəlmə də olsun söz demədi. Bizim rəy sorğularımızın rəqəmləri
kəskin surətdə fərqlənirdi, lap sonda, televiziyada mənim roliklərim
meydana çıxanda reytinqim yüksəlməyə baĢladı, onun kampaniyası isə qəti
Ģəkildə zəiflədi, xüsusən onun arvadı ilə olan biabırçı qovğası məlum
olduqdan sonra nüfuzu ciddi surətdə aĢağı düĢdü.
Beləliklə, ən azı vəsait azlığı və ya iri Ģirkətlərin dəstəyinin əhəmiyyəti
qələbəyə doğru mənim yolumda ciddi əngəl ola bilmədi.
Lakin mən etiraf etməyə bilmərəm ki, bu pul ovu mənə təsir
göstərmədi. Deməliyəm ki. mən tam tanımadığım adamlardan iri məbləğdə
pul xahiĢ edəndə daha az utanmağa baĢladım. Kampaniyanın sonuna yaxın
telefonla danıĢanda əvvəlki kimi mən artıq zarafat etmirdim, baĢqa heç nə
barədə xoĢ söhbətlər aparmırdım. Mən yalnız iĢ barədə danıĢırdım və
həmsöhbətimdən müsbət cavab almağa çalıĢırdım.
Məni iĢdəki baĢqa dəyiĢikliklər də təĢviĢə salırdı. Fikir verdim ki, varlı
adamlarla daha çox vaxt keçirirəm, bunlar hüquq firmalarının partnyorları və
investisiya bankirləri, hedj (qoruyucu fondların menecerləri) investorları idi.
Onların hamısı ağıllı, maraqlı adamlar idi, dövlət siyasəti məsələlərində
olduqca məlumatlı, öz baxıĢlarında isə liberal idilər, təkcə arzu edirdilər ki,
çeklərinin əvəzində onların da rəylərinə qulaq asılsın. Ancaq onların hamısı
bir nəfər kimi öz siniflərinin mənafeyini təmsil edirdilər. Əhalinin bir faizini
təĢkil edən bu adamlar elə gəlirlərə malik idilər ki, siyasi namizədə 2.000
dollarlıq çek yaza bilirdilər. Onlar azad bazara və savadlı elitaya inanırdılar.
Onlar çətin təsəvvür edə bilərdilər ki, cəmiyyətin elə xəstəlikləri vardır ki,
onları qabiliyyəti yoxlamaq üçün olan akademik testin yüksək balları ilə
müalicə etmək olmaz. Onlar proteksionizmə dözə bilmirdilər.
ġikayətlənirdilər ki, həmkarlar ittifaqları onlara sakit yaĢamağa imkan
vermir və dünya kapitalının yerdəyiĢməsinə görə həyatı çətinliyə düĢən
adamlara onların heç rəhmləri də gəlmirdi. Əksəriyyəti abort hüququnu
dəstəkləmək lehinə və silah gəzdirmək əleyhinə çıxıĢ edirdi. Dərin dini hissə
də müəyyən Ģübhə ilə yanaĢırdılar.
Bizimlə onların dünyagörüĢü çox Ģeydə üst-üstə düĢsə də, axı bizim
hamımız eyni məktəblərdə təhsil almıĢdıq, eyni kitabları oxumuĢduq,
uĢaqlarımıza görə eyni qaydada həyəcanlandırdıq, - mən özlüyümdə bir Ģeyi
hiss etdim ki, söhbət vaxtı bəzi mövzulardan qaçıram, ziddiyyətləri
malalayıram, onların ümidlərini əvvəlcədən müəyyən etməyə çalıĢıram.
Prinsipial məsələlər barədə mən açıq-aĢkar danıĢırdım. Corc BuĢun onlara
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verdiyi vergi güzəĢtlərini azaltmaq lüzumu barədəki fikirlərimi varlı
həmsöhbətlərimdən gizlətmirdim. Elə ilk imkan düĢən kimi mən onlara
cəmiyyətin digər təbəqələrindən olan seçicilərin nə barədə danıĢdıqlarını, o
cümlədən dinin siyasətdə ciddi rolu və ya kənd rayonlarında silah
gəzdirmənin dərin məna daĢıdığı barədəki fikirlərini deyirdim.
Bəli, mən bilirəm ki, kampaniya üçün pul topladıqda öz varlı
sponsorlarıma oxĢayırdım, bu mənada adi dünyada daha az vaxt keçirirdim,
elə dünyadakı orada adamlar acdırlar, ümidsizdirlər, qorxurlar, ağıllı
dəlillərə inanmırlar, orada əhalinin 99 faizinə yaĢamaq o qədər də asan deyil,
baĢqa sözlə elə bir dünya ki, məhz onun naminə mən siyasətə gəlmiĢəm. Bu
və ya digər dərəcədə həmin qayda bütün senatorlara da Ģamil edilir. Senatda
xeyli vaxt iĢlədikcə, sənin ünsiyyət dairən daralmağa baĢlayır. Bunu
yarmağa cəhdlər etmək olar, ictimaiyyətlə görüĢlər keçirmək olar, köhnə
qonĢu qadınları ilə söhbət etmək olar. Lakin həyat qrafiki bizi təmsil
etdiyimiz adamlardan sadəcə olaraq uzaqlaĢdırır.
Hər yeni seçki kampaniyası yaxınlaĢanda daxili səs pıçıldayır ki, sən
artıq yenidən baĢlamağı, lazım olan miqdarda pul toplamaq üçün kiçik
məbləğlərə görə yolçuluq etməyi istəmirsən. BaĢa düĢürsən ki, səni artıq
tanıyırlar, bu heç də üstünlük deyildir. Sən VaĢinqtonu dəyiĢdirə bilmədin,
bundan əlavə, çox sayda adam çətin keçən seçkiqabağı kampaniyadan
narazıdır. Daha az müqavimət yolu – vəsait toplayanlar, xüsusi təĢkil
olunmuĢ qruplar, korporativ siyasi hərəkət komitələri (PAC-lar), aparıcı
lobbiçi kontorlar dəhĢətli dərəcə Ģirnikləndirici görünməyə baĢlayır və əgər
bu prosesin bütün iĢtirakçılarının rəy və baxıĢları nə vaxtsa sizinlə birlikdə
olan adamların baxıĢları ilə üst-üstə düĢmürsə, çuğlaĢmırsa, reallıq,
kompromiss, vaxtında istiqamətlənmək zərurəti mülahizələri ilə sən bütün
bu dəyiĢikliklərə haqq qazandırmağa baĢlayırsan. Sadə adamların, Ģimal
sənaye rayonundakı Ģəhərciyin və ya içərilərdə olan kəndin sakinlərinin
səsləri həqiqi həyatdan daha çox əks-səda Ģəklində, hansısa bir ilğım kimi
görünməyə baĢlayır, döyüĢ meydanından daha çox idarə edilməli olan
mücərrədçiliklərə çevrilir.
Senatorun iĢini digər qüvvələr də hərəkət etdirir. Kampaniyada pul,
əlbəttə, nəhəng rol oynayır, ancaq təkcə vəsait toplanması namizədi yuxarı
qaldırmır. Əgər sən qalib gəlmək istəyirsənsə, ən azı uduzmaq istəmirsənsə,
yadda saxlamalısan ki, təĢkilat heç də əskinaslardan az vacib deyildir.
Xüsusən ilkin seçkilərdə seçicilərin gəlməsi aĢağı olduqca, seçki dairələrinin
daim dəyiĢdirilməsini və elektoratın bölünməsini də nəzərə aldıqda hər bir
namizəd üçün bu ən mühüm mərhələyə çevrilir. Bizim günlərimizdə
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getdikcə az adam tapılır ki, siyasi kampaniyada könüllü kimi iĢləməyə onun
vaxtı və həvəsi olsun, xüsusən ona görə ki, belə iĢ adətən konvertlərin
yapıĢdırılmasından və bir evdən baĢqasına getməkdən ibarət olur. Proqram
nitqləri yazılmasında və iri miqyaslı ideyaların irəli sürülməsində onlara
ehtiyac olmur. Əgər sənə namizəd kimi siyasi iĢçilər və ya seçici siyahıları
lazımdırsa, sən adamların artıq təĢkil olunduğu yerə gedirsən. Biz
Demkoratlar üçün bu, həmkarlar ittifaqlarıdır, ətraf mühiti qoruyanların
birlikləri, qadınların abort hüququ uğrunda çıxıĢ edənlərdir. Respublikaçılar
üçün isə bu, dini sağlardır, yerli ticarət palataları, Milli Atıcılar
Assosasiyasının (NRA) Ģöbələridir, vergilərin artırılmasına qarĢı olan
hərəkatın tərəfdarlarıdır.
Mənə heç vaxt xüsusən hamını - «Ekson Mobil» və bənnaları, əczaçılıq
nəhəngləri lobbiçilərini və əqli cəhətdən geri qalan uĢaqların valideynlərini
bir yerə yığan «xüsusi mənafelər» termini xoĢ gəlməmiĢdir. Politoloqların
çoxu bununla razılaĢmayacaqlar, lakin mənə belə gəlir ki, müstəsna olaraq
pula iĢləyən korporativ lobbi ilə ümumi maraqlar əsasında birləĢən
adamların, - qoy bu toxuculuq sənayesinin iĢçiləri, silahın ehtiraslı
həvəskarları, ailə fermasının sahibləri olsun, - cəmiyyətləri arasında böyük
fərq vardır. Belə fərq həmçinin iqtisadi rıçaqlardan öz dairəsindən kənara da
siyasi təsirlərini yaymaq üçün istifadə edənlərlə, ancaq öz nümayəndələrinə
səslərlə təsir etməyə çalıĢan adamlar arasında da vardır. Birincilər
demokratiya ideyasının özünü təhrif edirlər. Ġkincilər onun mahiyyətini ifadə
edirlər.
Ümumiyyətlə, seçilən namizədlərə maraqlı qrupların təsiri heç də
həmiĢə xoĢ olan bir iĢ deyil. Siyasətçilərə təsir edən qruplar öz sıralarında
aktivistləri saxlamaq, daim pul vəsaitlərinin daxil olmasına nail olmaq,
nəhayət özlərinin eĢidilməsi üçün elə hərəkət etməlidirlər ki, guya onlar milli
mənafeləri ifadə etmirlər. Onlar ən ağıllı, ən səriĢtəli və ya ən liberal
namizədi dəstəkləməyə can atmırlar. Bunun əvəzində onlar konkret
məsələlərlə – pensiyalarla, məhsulun qorunması ilə, baĢqa hansısa
problemlərlə məĢğul olurlar. Sadə dildə deyilsə, onlar öz oyunlarını
oynayırlar, istəyirlər ki, onların təmsilçiləri bu oyunda onlara kömək etsin.
Ġlkin seçkilər üzrə mənim kampaniyam gedəndə bəlkə də əllidən az
olmayan müxtəlif anketlər doldurdum. Onlar bir-birindən kəskin surətdə
fərqlənirdi. Bir qayda olaraq hər bir anketdə bu qaydada olan on və ya on iki
sual var idi: «Əgər seçilsən siz vəd edə bilərsinizmi ki, dul qadınları və
yetim uĢaqları küçəyə atmağa imkan verən Skruc qanununu ləğv
edəcəksiniz?».
Zaman tələb edirdi ki, mən yalnız təĢkilatlardan olan anketləri
doldurum, onlar həqiqətən də məni dəstəkləyə bilərdilər (mənim
95

namizədliyimə səsvermənin nəticələrinə uyğun olaraq onlara, Milli Atıcılar
Assosasiyası (NRA) və ya abort əleyhinə çıxıĢ edən «Həyat hüququ»
hərəkatı heç cür aid deyildi). Ona görə də mən sualları o qədər də diqqətlə
oxumayıb, çoxuna «hə» cavabını verirdim. Onlardan ancaq bəziləri
fikirləĢməyə məcbur edirdi. Mən əməyin və ətraf mühitin mühafizəsinin
daha sərt standartlarını bizim əmək qanunvericiliyinə daxil etməyə çağıran
hansısa həmkarlar ittifaqı ilə razılaĢa bilərdim. Lakin mən hesab edirdimmi
ki, azad ticarət haqqındakı ġimali Amerika müqaviləsini (NAFTA) ləğv
etməyin vaxtı artıq gəlib çatmıĢdır?
Mən, ümummilli səhiyyə proqramının bizim ən baĢlıca
prioritetlərimizdən biri olması ilə razılaĢa bilərdim, lakin buradan belə
çıxırdımı ki, həmin məqsədə nail olmaq üçün Konstitusiyaya növbəti düzəliĢ
etmək lazımdır? Mən bu məsələnin üstündə çox düĢünürdüm, kağızın
kənarında yazır, özümə izah edirdim ki, bu və ya digər seçimi etmək nə
qədər çətindir. ƏməkdaĢlarım yalnız baĢlarını silkələyirdilər. Mənə
deyirdilər: «Bir yanlıĢ cavab olsa, bütün tərəfdarlar, iĢçilər və seçicilər
baĢqasına qismət olacaqdır». Mən özlüyümdə fikirləĢirdim: «Sizə qulaq
assan, məhz belə küt fanatik mübarizəyə baĢlayacaqsan, həmin mübarizə isə
hər Ģeyə son qoyacaqdır».
Kampaniya vaxtı bir, seçildikdən sonra baĢqa söz de – və elə o andaca
tipik ikiüzlü siyasətçiyə çevriləcəksən.
Bəzi suallara mən lazım olduğu kimi cavab vermirdim və ona görə də
bir neçə tərəfdarımı itirdim. Bəzən isə əksinə olurdu, səhv cavaba
baxmayaraq qrup mənə ümid bəslədikdə, bu bizim təəccübümüzə səbəb
olurdu.
Bəzən isə mənim anketdə nə yazıb, yazmadığım elə bir əhəmiyyətə
malik olmurdu. Mister Halldan əlavə Bġ Senatına Demokratların ilkin
seçkilərində mənim ən ciddi rəqibim Ġllinoysun baĢ maliyyə nəzarətçisi Den
Hayns idi. O, gözəl adam olmaqla, bacarıqlı dövlət qulluqçsusu idi, onun
atası Tomas Hayns isə bir müddət Ģtat Senatının sədri olmuĢ, Kuk mahalının
vergi orqanlarında iĢləmiĢ, Ģəhər seçki dairəsi komitəsinə daxil olmuĢ,
Demokratik Partiyanın Milli Komitəsində çalıĢmıĢ və ümumiyyətlə Ģtatın
siyasi həyatında görkəmli Ģəxsiyyətlərdən biri olmuĢdu. Öz kampaniyasına
baĢlamamıĢdan əvvəl Den artıq Ģtatın 102 mahal baĢçısından 85-nin
dəstəyini almıĢdı. Qanunvericilik məclisindəki mənim kolleqalarımdan
çoxu, o vaxtlar eyni zamanda Palatanın spikeri və Demokratik Partiyanın
Ġllinoys Ģöbəsinin sədrliyi vəzifələrini daĢıyan Mayk Mediqan da onu
dəstəkləyirdi. Denin saytında tərəfdarlarının siyahısını nəzərdən keçirmək,
filmin sonunda yazılmıĢ sözləri oxumaq kimi bir iĢ idi – axıra çatmağa
hövsələn çatmırdı.
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Buna baxmayaraq, mən səsləri, xüsusən də həmkarlar ittifaqı
üzvlərinin səslərini özümə cəlb etməyə ümid bəsləyirdim. ġtatın
Qanunvericilik məclisində yeddi il mən onların müttəfiqi olmuĢdum, qanun
layihələrini müdafiə etmiĢdim və onların problemlərin müzakirəyə
çıxarmıĢdım. Mən bilirdim ki, ənənəvi olaraq Amerika Əmək Federasiyası
istehsalat həmkarlar ittifaqlarının Konqressi (AFL-CIO) öz müttəfiqlərini,
onların xeyrinə səs verənləri müdafiə edir. Lakin kampaniyanın gediĢində
nəsə anlaĢılmayan hadisələr baĢ verdi. Yük maĢınları sürücülərinin
həmkarlar ittifaqı mən Sprinqfildə səsverməyə gedən günü Çikaqoda öz
qurultayını keçirdi. Onlar qurultayın vaxtının dəyiĢdirilməsi təklifini rədd
etdilər, mənim onlarla görüĢümə imkan vermədən mister Hayns onların
dəstəyini aldı. ġtatın ənənəvi yarmarkası vaxtı həmkarlar ittifaqının təĢkil
etdiyi qəbula bizi dəvət etmiĢdilər, ancaq xəbərdarlıq etmiĢdilər ki,
kampaniyanın reklamı ciddi qaydada qadağan edilmiĢdir. Ora gələndə bütün
zalda Haynsın plakatlarının asılı olduğunu gördük. AxĢam, AFL-CIO-nun
müdafiə sessiyası keçiriləndə mən müĢahidə etdim ki, mənim zəhmətkeĢ
dostlarımdan bir neçəsi zala daxil olduqda nəzərlərini baĢqa tərəfə çevirdi.
Həmkarlar ittifaqının ən iri yerli Ģöbələrindən birinin yaĢlı sədri yaxınlaĢıb
dostcasına əlini kürəyimə vurdu. O, kədərli təbəssümlə dedi:
- Barak, iĢ səndə deyil. BaĢa düĢürsən, Tom Haynsla biz bir-birimizi
demək olar ki, əlli ildir ki tanıyırıq. Biz bir yerdə böyümüĢük, bir kilsəyə
getmiĢik. Axı Dennini mən uĢaqlıqdan tanıyıram.
Mən cavab verdim ki, hər Ģeyi yaxĢı baĢa düĢürəm.
- O, Senata düĢsə, Denninin yerinə seçilməyə razılaĢarsanmı? Necə
fikirləĢirsən? Səndən əla nəzarətçi çıxardı.
Mən öz əməkdaĢlarımın yanına qayıtdım və onlara dedim ki, görünür
biz AFL-CIO-nun dəstəyinə bel bağlamalı olmayacağıq. Lakin yenə hər Ģey
baĢqa cür oldu. Bir neçə iri həmkarlar ittifaqının – Ġllinoys müəllimlər
federasiyasının, xidmət sferası iĢçilərinin Millətlərarası Ġttifaqının (CEIU),
Amerika dövlət mahal və bələdiyyə qulluqçuları federasiyasının (AFSCME)
və üstəlik mehmanxana və ictimai iaĢə sferası iĢçilərini təmsil edən tikiĢ və
toxuculuq sənayesi-sahələri iĢçilərinin həmkarlar ittifaqının (UNITE HERE)
rəhbərləri bütün kartları dəyiĢik saldılar. Haynsı deyil, məni müdafiə etilər
və bu, mənim kampaniyama lazım olan çəkini verdi. Onların tərəfindən bu
olduqca risqli bir iĢ idi. Mən uduzsaydım onlar pullarını da, dəstəklərini də,
öz üzvlərinin etimadını da itirmiĢ olacaqdılar.
Beləliklə, mən həmkarlar itifaqına borclu oldum. Onların liderləri mənə
zəng edəndə bütün iĢlərimi kənara atıb onların məsələlərini həll edirəm. Mən
heç vaxt bizim münasibətlərimizi korrupsiyalaĢmıĢ adlandırmayacağam.
Mən kiçik bir haqqa görə xəstənin altına ləyən qoyan xəstə baxıcısı
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qarĢısında, uzaq kənd məktəblərində iĢləyən və dərs ilindən əvvəl öz puluna
Ģagirdlərə dəftər, karandaĢ alan müəllimlər qarĢısında da öz borcumu yaxĢı
hiss edirəm. Mən siyasətə getmiĢəm ki, onların mənafeyini müdafiə edim,
onların asan olmayan həyatını yadıma salan həmkarlar ittifaqı ilə ünsiyyətə
daim Ģad oluram.
Lakin mən baĢa düĢürəm ki, çox vaxt keçməz ki, vədlərimin bir hissəsi
digərləri ilə toqquĢacaqdır, məsələn, kasıb Ģəhər rayonlarında yaĢayan
savadsız uĢaqlar barəsindəki öhdəliklərimlə, və ya hələ doğulmamıĢ körpələr
qarĢısındakı borcumla, axı biz onlara nəhəng dövlət borcunu miras
qoyacağıq. Mürəkkəbliklər artıq özünü göstərir, mən, məsələn, təklif etdim
ki, müəllimlərə əlavə əmək haqqı verilməsi sistemini tətbiq etməklə
eksperiment keçirək və Amerikanın avtomobil və aerokosmik sənayesi və
kənd təsərrüfatı maĢınqayırması iĢçilərinin BirləĢmiĢ həmkarlar itifaqından
olan
dostlarımın
etirazına
baxmayaraq,
iĢin
səmərəliliyinin
qiymətləndirilməsi sistemini sərtləĢdirək. Mən daim özümə xatırladıram ki,
əlavə əmək haqqı barədə məsələni təkrar-təkrar qoyacağam və ümid edirəm
ki, eynilə o qaydada mənim Respublikaçı kolleqam ardıcıl olaraq vergilərin
azaldılması barədə və ya gövdə hüceyrələrinin tədqiq edilməsi əleyhinə çıxıĢ
edəcəkdir; axı o, kampaniya dövrü çıxıĢ edəndə də bu mövqedə olmuĢdu.
Onun seçiciləri buna qarĢı çıxsa da, o, ölkə üçün faydalı olduğuna görə belə
edirdi. Mən ümid edirəm ki, həmkarlar ittifaqlarında olan dostlarımın yanına
mən həmiĢə gəlib, onlara izah edə bilərəm ki, nəyə görə mən məhz bel
mövqeyi müdafiə etdim, bu mövqe mənim dəyərlərimə və onların
uzunmüddətli mənafelərinə nə dərəcədə uyğun gəlir.
Lakin, mən görürəm ki, həmkarlar ittifaqlarının liderləri heç də həmiĢə
bu baxıĢlara tərəfdar olmayacaqlar. Bəlkə də vaxt gələcəkdir ki, bunda onları
satdığımı güman edəcəklər. Mənə hirsli məktublar da gələ bilər.
QəzəblənmiĢ adamlardan zənglər də ala bilərəm. Bəlkə də gələn dəfə onlar
məni dəstəkləməyəcəklər. Axı, bu səninlə birinci dəfə deyil ki, baĢ verir. Sən
seçki yarıĢını ona görə uduzursan ki, qələbə üçün lazım olan çoxluq səninlə
razı deyildir və ya ilkin seçkilərdə rəqibinin səni xəyanətdə ittiham edən
hücumlarını dəf etməli olursan, bu vaxt artıq mübarizəyə, qarĢıdurmaya olan
həvəsini itirirsən. Daxili səsinə qulaq asmağa baĢlayırsan: maraqlı qruplara
sənə təzyiq göstərməyə imkan verməməyindən ya dostlarınla yaxĢı
münasibətləri qoruyub saxlamağından hansı yaxĢıdır? Axı, cavab da o qədər
aydın deyildir. Bu vaxt anketləri dolduranda olduğu kimi düĢünmədən
hərəkət edirsən, «hə» bildirən kvadratcıqlarda iĢarə qoyursan, vəssəlam.
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Siyasətçilər öz iri sponsorlarının girovlarına çevrilmiĢlər, maraqlı olan
qruplar onlara təzyiq göstərməyə baĢlayırlar – bu bizim müasir dövrümüzün
danılmaz faktıdır, indiki demokratiyanın problemlərinin istənilən təhlili buna
diqqət yetirir. Lakin öz yerini qoruyub saxlamağa çalıĢan siyasətçi üçün həm
də üçüncü qüvvə vardır. Bu qüvvə onu hərəkət etməyə məcbur edir. Siyasi
debatlara ton verir, onun imkanlarının hədlərini, onun düĢə biləcəyi və ya
bilməyəcəyi vəziyyəti müəyyən edir. Qırx ya əlli il əvvəl belə qüvvə partiya
aparatı – böyük bosslar, siyasi veteranlar, bir telefon zəngi ilə səni bura
buraxan və ya əksinə, karyeranı puça çıxara bilən və VaĢinqtonu idarə
edənlər idi. Bu gün bu qüvvə kütləvi informasiya vasitələri, mediadır.
Burada izahat tələb olunur. Senata öz namizədliyimi irəli sürdüyüm
vaxtdan, orada mənim iĢlədiyim birinci ilin axırına qədər olan üç il ərzində
mətbuat mənə təəccüblü qaydada, bəzən də hətta layiq olmadığım halda
loyal münasibət göstərmiĢdi. Əlbəttə, təkcə özümün keçməyən namizəd
olmağım statusuna görə buna borclu deyildim. Həm də ona görə ki, mən bir
növ yenilik idim – ekzotik mənĢəli qaradərili namizəd, bəlkə də, məsələ həm
də mənim nitq üslubumda idi – qızğın, ardıcıl olmayan, bəzən çox sözlü
(bunu mənə MiĢel və əməkdaĢlarım daim xatırladırlar) çıxıĢlarım savadlı
dairələrdə rəhmdillik əks-sədası yaradırdı.
Bundan baĢqa, mən hətta xoĢagəmləz siyasi reportajların qəhrəmanına
çevriləndə də bunu yalnız öz iĢini görən adamlar yazırdı. Onlar bizim
söhbətlərimizi diktofona yazır, mənim bəyanatlarım üçün lazım olan
konteksti seçir və məni tənqid edəndə isə hər dəfə mənə zəng edib, bu
barədə mənim nə düĢündüyümü öyrənirdilər.
Buna görə də ən azı fərdi qaydada, mənim Ģikayətlənmək üçün heç bir
əsasım yoxdur. Əlbəttə, bu o demək deyildir ki, mən mətubata məhəl
qoymamağı özümə rəva bilərəm. Məhz buna görə də müĢahidə etdim ki,
mətbuat öz iĢığını necə mənim üzərimə salır və prosesin necə sürətlə dəyiĢə
biləcəyini də heç vaxt yaddan çıxarmıram.
Gəlin sadə bir məsələni həll edək. ĠĢlədiyim bir ildə ictimaiyyətlə otuz
doqquz görüĢ keçirdim. Onların hər birində dörd yüz-beĢ yüz adam iĢtirak
edirdi, ümumilikdə götürdükdə mən on beĢ mindən iyirmi minə qədər olan
sayda adamla görüĢmüĢdüm. Əgər mən belə sürətlə davam etsəydim,
seçkilər gününə qədər öz doxsan beĢ -min yüz min seçicimlə Ģəxsən görüĢə
bilərdim.
Ancaq Çikaqo yerli xəbərlər kanalında ən yüksək reytinqli olmayan
vaxt belə üç dəqiqəlik rolikə eyni vaxtda iki yüz min tamaĢaçı baxa bilir.
Görünür ki, federal səviyyədə olan hər bir digər siyasətçi kimi mən öz
ətrafıma tərəfdarlar cəlb etməkdə mediadan bütövlükdə və tamamilə
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asılıyam. Bu sözlərimə mikroskop altında baxılan bir növ laboratoriyadır,
burada bəyanatlar təhlil edilir, məsləklər yoxlanılır.
Medianın bizim siyasətə təsiri olduqca müxtəlif qaydalarda meydana
çıxır. Bu gün yalnız tənbəl adam qərəzlilik və hər cür prinsiplərin tam
yoxluğu barədə danıĢmır. Radio ilə verilən xəbərlər, «Foks nyus», qəzetlərin
redaksiya məqalələri, kabel televiziyasındakı tok-Ģou və xüsusən bloqqerlər
bir-birlərini təhqir edir. Biri o birinə ittiham yağdırır, bütün sutka boyu
fasiləsiz olaraq dedi-qodu ilə məĢğul olunur. Çoxları müĢahidə etmiĢdir ki,
belə üslub heç də təzə deyildir, amerikan jurnalistikasının bir vaxtlar dəbdə
olan ənənələrinə, janrın klassikləri olan Uilyam Randolf Herstə və polkovnik
Makkormikə qayıtmaqdan xəbər verir. Yalnız Ġkinci Dünya müharibəsindən
sonra məqalələrdəki zəhər azalmağa, obyektivlik isə əksinə artmağa baĢladı.
Onu inkar etmək çətindir ki. söz gurultulu televiziya və ineternet
tərəfindən dəfələrlə böyüdüldüyündən bizim siyasi həyatı çox
kobudlaĢdırmıĢdır. Adamlarda bu, xasiyyət müvazinətsizliyi tərbiyə edir,
inamsızlıq yaradır. Siyasətçilərə bunun xoĢ gəlib gəlməməsindən asılı
olmayaraq, bu daimi kuporos ruhun üzərinə çilənib, onu taqətdən salır.
Təəccüblüdür ki. hücumlar açıq olduqca qanı daha az qaraldır. Əgər
dinləyicilərə RaĢ Limbonun məni efirdə «Üsamə-Obama» adlandırması xoĢ
gəlirsə, kobud desəm, mənim münasibətim ondan ibarət olur ki, qoy onları
əyləndirsin. Daha hiyləgər siyasətçilər daha bərk sanca bilir. Çünki adamlar
onlara daha tez inanırlar və onlar sözləri çox yaxĢı təhrif edib adamı səfehə
çevirə bilirlər.
Belə ki, 2005-ci ilin aprelində mən Sprinqfilddə prezident Linkolnun
yeni kitabxanasının açılıĢında iĢtirak etməli oldum. BeĢ dəqiqəlik çıxıĢımda
dedim ki, Abraham Linkolnun məhz insani keyfiyyətləri, anlaĢılan
nöqsanları onu bizim üçün daha cazibədar edir. «Linkolnun yoxsulluqdan
yüksəlməsi, onun öz təhsili, sözdən məharətlə istifadə etməsi, qanuna
hörməti, Ģəxsi itkisindən yuxarı qalxmaq bacarığı və çox saylı təhlükələr
qarĢısında sakit qalması, bütün bu xüsusiyyətlər amerikan xarakterinin
binövrəsinin təĢkil etməklə bizdə inam yaradır ki, böyük məqsədlərə nail
olmaq üçün biz daim özümüzü kamilləĢdirməliyik» - mən onda belə
danıĢdım. Bir neçə aydan sonra «Taym» jurnalından mənə Linkolnun
xatirəsinə həsr olunmuĢ xüsusi buraxılıĢ üçün oçerk yazmaq xahiĢi ilə
mürcaiət etdilər. Vaxtım az olduğundan, soruĢdum ki, bəlkə çıxıĢım bu iĢə
yarayar. Jurnal cavabında razılığını bildirdi. Lakin xahiĢ etdilər ki, mən bir
qədər əlavələr edim. Linkolnun mənim həyatıma necə təsir etdiyini yazım.
Çoxsaylı müĢavirələr arasında mən lazım olan dəyiĢiklikləri etdim, həm də
yuxarıda sitat gətirdiyim cümləni də bir qədər dəyiĢdim: «Linkolnun
kasıblıqdan yüksəlməsi, onun öz təhsili, sözdən məharətlə istifadə etməsi,
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qanuna hörməti, Ģəxsi itkisindən yuxarı qalxmaq bacarığı və çox sayda
təhlükələr qarĢısında sakit qalması mənə xatırladır ki, təkcə mənim deyil, hər
kəsin həyatında çətinliklər baĢ verir».
Jurnal çapdan çıxmamıĢ Reyqanın keçmiĢ çıxıĢ yazanı-spiçrayteri,
həmin vaxt isə «Uoll-Strit» jurnalının müxbiri olan Peqqi Nunenin
reaksiyası meydana çıxdı. «Hökumətin lovğalığı» baĢlıqlı məqaləsində o,
yazırdı: «Bu həftə daim ehtiyatlı olan senator Barak Obama qəflətən
qanadlarını açıb bəyan etdi ki, o, özü, nə çox, nə az, Abraham Linkolnun
yaxĢılaĢdırılmıĢ variantıdır. Senator Obamanın iddialarında qorxulu olan heç
nə yoxdur, lakin ona belə təkəbbürlü tona keçmək yaramaz. Axı, bu senatora
böyüklük gətirmir. Əgər Obama öz barəsində bu qaydada danıĢmağa davam
etsə, belə də olacaqdır».
Bax belə!
Bunu demək çətindir ki, görəsən miss Nunen ciddi surətdə hesab edirmi
ki, mən özümü Linkolna oxĢadıram və ya sadəcə olaraq ona belə zərif
qaydada məni təpikləmək xoĢ gəlir. Lakin etiraf etmək lazım gəlir ki,
mətbuatın digər zərbələri ilə müqayisədə bu qıdıqlama kimi görünürdü.
Mənim təcrübəli kolleqalarımın çoxdan keçirdikləri bir dərsi də beləcə
aldım. Mənim hər sözüm Ģərh olunacaq və yenidən Ģərh olunacaq. Mən də
buna heç bir təsir göstərə bilməyəcəyəm. Sözlərimdə səhvlər, baĢqa
variantlar axtarıb tapacaqlar ki, onlardan əks tərəf istifadə edə bilsinlər və ya
bunu hansısa televiziya antireklamına soxuĢdursunlar. Ġstənilən ehtiyatsız
deyilmiĢ sözün ehtiyatsız siyasət illərindən daha çox ziyan vurmağa qadir
olduğu bir Ģəraitdə mən təəccüblənməməliydim ki, Kapitoli təpəsindəki hər
bir zarafat ciddi-cəhdlə düĢünülür, istehza Ģübhə əmələ gətirir. Səmimilik
dəbdən çıxır, coĢqunqluq isə ən təhlükəli hadisələr kateqoriyasına aid edilir.
Mən düĢünürəm ki, nə qədər vaxt lazım gələcəkdir ki, bütün bunlardan baĢ
çıxara biləsən. Demə, hər adamın baĢında neçə-neçə yazıçı, redaktor və
senzor vardır, «səmimilik» anına ciddiyyətlə hazırlaĢmalısan, yalnız
ssenaridə göstərildiyi yerlərdə və vaxtda hirslənməli və özündən çıxmalısan.
Nə olar, çoxdanmı siz siyasətçi kimi danıĢmağa öyrənmisiniz?
BaĢqa bir dərs isə belə idi: miss Nunenin sütunu meydana çıxan kimi, o,
internetdə, sağ siyasi qüvvələrin saytlarında veyillənməyə baĢladı ki, nə
olursa olsun, sübut edə bilsin ki, mən çox lovğayam, özü də səthi bir
adamam (bu vaxt bütün saytlar bütövlükdə məqaləni deyil, ancaq bu cümləni
sitat gətirirdilər). Bu epizod medianın çox gizli, lakin qeyri-adi dərəcədə
təhlükəli olan müasir xəstəliklərinin simptomuna çevrildi – yeganə bir sitat
hər dəfə təkrar olunurdu, kiber məkanında iĢıq sürətilə Ģütüyürdü və reallığın
canına və qanına hopurdu. Siyasi karikaturalar və bayağı müdriklik külçələri
yavaĢ-yavaĢ bizim Ģüurumuza daxil olur, buna nəzarət edə bilmirik.
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Məsələn, Demokratlar haqqında hansısa bir qeydi tapmaq çətindir ki,
orada bizim «zəif» və «heç nəyə yaramadığımız» nəzərdə tutulmasın.
Respublikaçılar, əlbəttə ki, «güclüdürlər» (qoy bəzən hətta kinlidirlər), BuĢ
isə sadəcə olaraq qətiyyətlilik nümunəsidir, lap öz qərarını gündə on dəfə
dəyiĢsə də. Hillari Klintonun istənilən sözünü və ya çıxıĢını bunlar adəti
çərçivələrə sığmadığından, əvvəlcədən düĢünülmüĢ və soyuqqanlıqla
hesablanmıĢ cəhd adlandırırlar. Əgər eyni ilə bunu Con Makkeyn etsə,
deyəcəklər ki, o, yenə əvvəlki kimidir – sakitliyi həqiqi pozandır. Bir
müĢahidəçinin istehza ilə qeyd etdiyi kimi, mənim adım, qoyulmuĢ
«qaydaya görə» hökmən «parlayan ulduz» epiteti ilə müĢayiət olunmalıdır.
Baxmayaraq ki, Nunen məlum nağılın digər, daha ənənəvi variantını təklif
edir. Gənc, heç kəsə tanıĢ olmayan adam VaĢinqtona gəlib, üzərinə tökülmüĢ
məĢhurluqdan tamamilə baĢını itirir və nəhayət ya hər Ģeyi ölçüb biçənə və
ya fanatikə çevrilir (əgər təkcə o, bicliklə sakitliyi pozanların cəbhəsinə
qoĢulmursa).
Əlbəttə, siyasətçilərin piar-maĢınları və onların partiyaları dayanmadan
iĢləyir və axırıncı seçki qabağı kampaniyalarda Respublikaçılar o qaydadakı
«sitat gətirməkdə» Demokratlardan çox güclü görünürdülər. Ancaq qiybətlər
ona görə dövr edir ki, mətbuat daim dedi-qodu yaymağa hazırdır.
VaĢinqtonda hər bir reportyor öz redaktorlarının və prodyüserlərinin təzyiqi
altında iĢləyir. Axırıncılar öz növbəsində naĢirlər və kabel Ģəbəkəsi sahibləri
qarĢısında məsuliyyət daĢıyırlar. Həmin KĠV-lər isə artıq keçən həftənin
reytinqlərindən, abunənin keçən ilki rəqəmlərindən asılıdırlar və
«PleysteyĢn»lə və realiti-Ģou ilə mübarizədə qalib gəlmək üçün dəridənqabıqdan çıxırlar. Bazarda öz payını qoruyub saxlamaq və kabel xəbərləri
əjdahasının könlünü almaq, həm də qoyulmuĢ müddətə sifariĢi hazırlamaq
üçün reportyorlar sürü kimi hərəkət edir, eyni cür xəbərlər veriliĢini üzə
çıxarır, eyni yerlərdə eynilə həmin qəhrəmanları çəkirlər. Bu vaxt daim
məĢğul olan və ona görə də tələbkar olmayan xəbər istehlakçıları üçün
zəhlətökən əhvalat yararlı olmaya bilmir. Onun barəsində fikirləĢmək, ona
vaxt sərf etmək də o qədər lazım deyil. O, yüngüllüklə və tez həzm olur.
Qiybət sadə və hamı üçün yararlı olur.
Bu münasiblik nəyə görə köhnə reportyorların, obyektivliyi çox vaxt
əks tərəflərin rəyini, kimin rəyinin həqiqətə yaxın olduğunu bildirmədən çap
etmə kimi baĢa düĢməsini də izah edir. Adətən məqalə belə baĢlayır: «Ağ
evdən bu gün xəbər verdilər ki, vergi yığılmasının bu yaxınlardakı
azalmasına baxmayaraq, büdcə defisitinin yarıbayarı aĢağı düĢməsi 2010-ci
ildən tez baĢ verməyəcəkdir». Bu sensasiyalı xəbərə sonra Ağ evin dilə
gətirdiyi rəqəmləri tənqid edən liberal analitik Ģərh verir, konservativ
analitik isə onları müdafiə edir. Kimə inanmaq, buna, ya o birisinə? Müstəqil
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analitik tapılacaqdırmı ki, bizə bu rəqəmlərin əhəmiyyətini izah etsin? Kim
bilir? Reportyor belə xırda məsələlər üçün vaxt itirmək istəmir. Axı iĢ
verginin azaldılmasının üstünlüyündə və defisitin təhlükəsində deyildir.
Məhz iki tərəf arasındakı mübahisədədir. Bir neçə abzasdan sonra oxucu bu
qənaətə gəlir ki, Respublikaçılar və Demokratlar yenə cırmaqlaĢırlar və
idman səhifəsini açır, orada az-çox nəsə bir Ģey xəbər verilir və hesab o
dəqiqə kimin qalib gəldiyini bildirir.
Bir-birinə əks nöqteyi-nəzərlərin tutuĢdurulması reportyorlar üçün ona
görə o qədər cəzbedicidir ki, həm də onların ən sevimli bəhrəsi olan Ģəxsi
konflikti ifadə edir. Qeyd etməmək olmaz ki, son onilliklər ərzində siyasi
nəzakətin qiyməti çox aĢağı düĢmüĢdür və partiyalar ciddi siyasi məsələlər
üzrə diametral qaydada bir-birinə zidd olan baxıĢları müdafiə edirlər.
Müəyyən dərəcədə bu ona görə baĢ verdi ki, mətbuatın nöqteyi-nəzərinə
görə siyasi nəzakət olduqca cansıxıcıdır. Əgər sən desən ki, «Mən öz
opponentimin nəzər-nöqtəsini baĢa düĢürəm» və ya «Məsələ həqiqətən də
sadə deyil», bunu heç kəs hiss etməyəcəkdir. Ancaq hücuma keçməyə
çalıĢdıqda kameralardan artıq gizlənə bilməyəcəksən. Çox vaxt reportyorlar
bütün hədləri keçirlər və elə bil ki, qəsdən elə suallar verirlər ki, onlar qəzəb
partlayıĢı əmələ gətirir. Çikaqoda intervyünü bu qaydada aparmaqla Ģöhrət
tapan bir reportyor var idi ki, onun həmsöhbəti özünü Ebbot və Kastellonun
komik duetinin iĢtirakçısı kimi hiss edirdi.
O, tam mənası ilə belə baĢlayırdı:
- Siz hesab edirsiniz ki. qubernator özünün dünənki qərarı ilə sizi satdı?
- Yox, mən qubernatorla söhbət etmiĢəm və əminəm ki, sessiyanın
sonunadək biz öz fikir ayrılığımızı həll edə biləcəyik.
- ġübhəsiz... Ancaq siz hesab edirsinizmi ki, qubernator dünənki qərarı
ilə sizi satmıĢdır?
- Mən «satmıĢdır» deyə bilmərəm. O, hesab edir ki...
- Ancaq qubernator tərəfindən bu xəyanət deyildimi?
Bax beləcə və buna bənzər qaydada söhbət davam edirdi ġayiələr,
münaqiĢələrin ĢiĢirdilməsi, qalmaqal və səhvlər üstündəki qızğın ov
ümumən qəbul edilmiĢ standartların və həqiqətin nə olması barədə anlayıĢın
tədricən yuyulub sıradan çıxmasına yönəldilmiĢdir. Nyu-York Ģtatından olan
mərhum senator Deniel Patrik Moynihan barədə bəlkə də mifik olan gözəl
bir rəvayət qalmıĢdır. O, güclü ağıla və qızğın xasiyyətə malik bir adam
imiĢ. Belə deyirlər ki, Moynihan nə barədəsə öz kolleqası ilə kəskin
mübahisə edirmiĢ və o, uduzmağa baĢladığını hiss edəndə demiĢdi: «Pat,
mənimlə razılaĢmaya bilərsən, lakin mən öz rəy hüququma malikəm».
Moynihan soyuqqanlılıqla cavab verdi: «Öz rəyinə - bəli, ancaq öz
faktlarına yox».
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Moynihanın mövqeyinə artıq heç kəs tərəfdar deyildir. Bizim Uolter
Kronkayt və ya Eduard R. Marrou kimi nüfuzlu Ģəxsiyyətlərimiz yoxdur ki,
onlara qulaq asaq və ziddiyyətlərimizin araĢdırılmasını onlara etibar edək.
Bunun əvəzinə, medianın çəkdiyi mənzərə minlərlə parçalara bölünür, hər
biri baĢ verənlər barədə öz versiyasını təqdim edir və rəylərlə parçalanmıĢ
millətə özünün sədaqəti barədə and içir. Sizin baxıĢlarınızdan asılı olaraq
qlobal istiləĢmə təhlükəli və ya o qədər də təhlükəli olmayan qaydada
sürətlənir, büdcə defisiti aĢağı düĢür və ya qalxır.
Bu hadisə təkcə mürəkkəb məsələlərlə məhdudlaĢmır. 2005-ci ilin
əvvəlində «Nyusuik» məqalə dərc etdi ki, Quantanamodakı düĢərgədən olan
mühafizə və müstəntiqlər orada saxlanılan hərbi əsirləri Quranı unitaza
atmaqla qəzəbləndirmiĢ və onların hisslərini təhqir etmiĢlər. Ağ ev bəyanat
verib, israr etdi ki, bu əhvalat qətiyyən həqiqətə uyğun deyil. Etibarlı
sübutlara malik olmadığından və məqalə əleyhinə Pakistanda baĢlanan
qəzəbli çıxıĢlar fonunda «Nyusuik» tövbə məqaləsi dərc etməyə məcbur
oldu. Bir neçə ay sonra Pentaqonun dərc etdirdiyi məruzədə göstərilirdi ki,
Quantanamonun bəzi əməkdaĢları həqiqətən də ləyaqətsiz davranıĢda
bulunmuĢ - məsələn, istintaq vaxtı qadınlar özlərini elə aparmıĢlar ki, elə bil
ki, tutulanlara özlərinin aybaĢı qanını sürtürlər, mühafizəçilər isə bir dəfə
dəqiq olaraq Quranın üzərinə və mühafizə etdikləri dustaqların üstünə
iĢəmiĢlər. «Foks Nyus»un axĢam buraxılıĢında belə deyilirdi: «Pentaqon
sübut tapa bilməmiĢdir ki, Quran unitazın içinə atılmıĢdır».
Mən baĢa düĢürəm ki, çılpaq faktlar heç də həmiĢə bizim siyasi fikir
ayrılığımızı yoluna qoymağa qadir deyildir. Abort problemi barədə bizim
baxıĢlarımız onunla müəyyən olunmur ki, elm rüĢeymin inkiĢafını bilir,
Ġraqdan qoĢunların çıxarılmasının vaxtı olub olmaması barədəki rəy isə
hökmən imkanların real qiymətləndirilməsinə əsaslanmalıdır. Lakin bəzən
cavablar az ya çox dərəcədə dəqiq ola bilər. Belə faktlar da vardır ki, onlarla
mübahisə etmək mümkün deyildir: tutalım ki, yağıĢın yağıb yağmaması
barədəki mübahisəni həll etmək asandır – yalnız küçəyə çıxmaq kifayətdir.
Faktlara görə lap hətta ümumi razılığın olmaması hər bir rəy üçün bərabər
Ģəraitlər yaradır və bununla da mümkün olan kompromissin bazasını kiçildir.
Ən əlveriĢli vəziyyətdə isə heç də düzgün olan yox, Ağ evin mətbuat xidməti
kimi bərkdən qıĢqıran, baĢqalarından daha tez-tez və təngə gətirən qaydada
öz arqumentlərini təkrar edən və bu vaxt möhkəm dəstəkdən istifadə edən
kimdirsə, məhz o qalır.
Bizim günlərin siyasətçisi bunu gözəl baĢa düĢür. Bəlkə də o, yalan
demir, lakin özünə hesabat verir ki, düzü danıĢmaq sərfəli deyil, xüsusən də
həqiqət acı olanda. Düz qorxuda bilər, düzə hücum oluna bilər, medianın nə
səbiri, nə də həvəsi olacaqdır ki, faktları araĢdırsın, geniĢ kütlə isə düzün, ya
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əyrinin harada olduğunu bilməyəcəkdir. Beləliklə, münasiblik xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir – bu və ya digər məsələ barədə bəyanatlar iti
bucaqlardan yayınmalıdır, ümumi mülahizələr isə ləngiməyə yol vermədən
açıqlanmalıdır, bütün sözlər ayrıca siyasətçinin mətbuat xidmətinin yaratdığı
obraza uyğun gəlməlidir və eyni zamanda mətbuatın ümumiyyətlə bütün
siyasətçilər üçün hazırladığı həmin qəliblərə zidd olmamalıdır. Siyasətçi,
əlbəttə, bu çərçivələrə girmək istəmədikdə tərslik edə bilər, özünün baĢa
düĢdüyü kimi düz olan bir Ģeydə israr edə bilər. Lakin o, yaxĢı baĢa düĢür ki,
onun səmimi inamı, səmimi inam oyunundan az əhəmiyyətə malikdir və düz
qaydada danıĢıq, əgər televiziya ilə translyasiya edilirsə, heç nədir.
Çoxlu müĢahidələrimə rəğmən, hər iki cinsdən olan çox sayda
siyasətçilər bu tələni ötüb keçməyə, öz daxili bütövlüklərini qoruyub
saxlamağa, öz kampaniyası üçün vəsait toplamağa çalıĢır, bu vaxt həm də
satın alınmamıĢ kimi qalaraq dəstək alır, mediaya nəzarət edən maraqlı
qrupların təzyiqindən kənarlaĢa və olduğu kimi qala bilirlər. Lakin bir
axırıncı tələnin istisnasız olaraq bütün VaĢinqton sakinlərinin vicdanlarını bu
və ya digər dərəcədə narahat etməsi ilə yanaĢı, ondan qaçmaq da mümkün
olmur. Bu tələ – qanun yaradıcılığı prosedurasının tam qeyri-qənaətbəxĢ
olmasıdır.
Elə bir qanunvericini tanımıram ki, o, daim qəbul etməyə məcbur
olduqları qərardan Ģikayətlənməsin. Bəzən olur ki, qanun layihəsi o qədər
aydın Ģəkildə düzdür ki, o praktiki olaraq, müzakirə olunmur (birinci yadıma
gələn misal, iĢgəncənin qadağan edilməsi barədə Con Makkeynin
düzəliĢidir). Eləsi də olur ki, qanun layihəsi açıq-aydın birtərəflidir və ya o
qədər pis tərtib edilmiĢdir ki, məəttəl qalırsan ki, onu tərtib edən görən
müzakirə vaxtı ayıbına qısılmayacaqdırmı?
Çox vaxt, ancaq, müzakirə olduqca cansıxıcı iĢdir. Yüzlərlə kiçik və
böyük kompromisslərin toplanmasıdır, yüksək siyasi məqsədin, ədəbazlığın,
tezcənə düzəldilmiĢ razılaĢma sxeminin və dövlətdən köhnə dəbli gəlir
mənbələrinin qarıĢığıdır. Senatda iĢlədiyim ilk aylarda çox vaxt mən qanun
layihəsini oxuyur, əvvəlcə belə bir fikirə gəlirdim ki, onun baĢlıca məqsədi
heç də o qədər aydın deyildir və istənilən səsvermə-ya «lehinə», ya
«əleyhinə» olsun, tam açıq ürəkliliklə getməyəcəkdir. Energetika üzrə qanun
layihəsini lehinə səs verməliyəmmi, axı bura yanacağın alternativ növləri
barədə mənim təklifim də əlavə edilmiĢdir və bu layihə heç Ģübhəsiz, statuskvonu yaxĢılaĢdıracaqdır, lakin Amerikanın xarici neftdən asılılığını ləğv
etmək iradəsinə tamamilə əks çıxırmı? Havanın çirklənməsi üzərində nəzarət
barədə Qanuna dəyiĢiklik edilməsi əleyhinə səs verməliyəmmi ki, bu
dəyiĢiklik bir sahədə qanunvericilik normasını zəiflədəcək, digərində
gücləndirəcəkdir və bununla da Ģirkətlərin uyğunluğunun müəyyən
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edilməsinin daha anlaĢıqlı sistemini yaradacaqdırmı? Bəs, bu qanun layihəsi
birdən ətrafı mühitin çirklənməsini gücləndirdi, axı ancaq daĢ kömürün
zənginləĢdirilməsi texnologiyalarının inkiĢafına vəsait ayrılmasını nəzərdə
tutur və Ġllinoysun kasıb sakinləri üçün yeni iĢ yerlərinin yaradılmasına
kömək edəcəkdirmi?
Dəfələrlə mən bu aydın məsələlər üstündə düĢünürəm. Hər Ģeyi
«leyhinə» və «əleyhinə» tərəzisində çəkirəm, sərt vaxt çərçivələrinə sığmağa
çalıĢıram. ƏməkdaĢlarım mənə xəbər verirlər ki, poçt və telefon zəngləri
bərabər qaydada bölünür, hər iki tərəfin maraqlı qrupları bərabər qaydada
xal toplamıĢlar. Səsverməyə mənim növbəm gəlib çatanda, yadıma Con
Kennedinin əlli il əvvəl yazdığı «Cəsarətin xüsusiyyətləri»ndəki bir hissə
düĢdü:
«Az adam senator kimi qəti qərar verilməsinin bu qədər dəhĢətli
zərurəti ilə üzləĢir, o, hansısa mühüm qanun layihəsinə səs verəcəkdir. Bəlkə
də, ona bir qədər artıq vaxt lazımdır ki, öz qərarını fikirləĢsin, bəlkə də o,
hesab edir ki, tərəflər hələ hər Ģeyi deməmiĢlər, bəlkə də o, əmindir ki. xırda
düzəliĢlər bütün çətinlikləri aradan qaldıracaqdır, lakin, onun növbəsi
gələndə, artıq gizlənə bilmir, aradan çıxa bilmir, ləngiyə bilmir. O, hiss edir
ki, öz seçicisi yanında onun senator kürsüsündə oturmuĢdur və Ponun(Edqar
Allan Po-tər.) poemasındakı qarğa kimi qıĢqırır «Heç vaxt», bu vaxt senator
səs verməklə öz siyasi gələcəyini müəyyən edir».
Bəlkə də burada bir qədər ĢiĢirtmə vardır. Ancaq heç bir qanunverici, nə
dövlət, nə də federal qanunvericisi heç vaxt bu çətin qismətdən qaça bilmir.
Həmin an hakimiyyətdə olmayan partiyaya bu daha pis olur. Siz komitə
sədrinə xahiĢ edə bilərsiniz ki, sizin seçicilərə kömək edən sözlər ora əlavə
olunsun və ya, əksinə, onlara xoĢ gəlməyəcək sözlər oradan çıxarılsın. Siz
hətta çoxluğun liderinə müraciət edib, onunla razılığa gələ bilərsiniz ki,
qanun layihəsini daha çox qane edən kompromissə gəlinməyənə qədər bir
qədər saxlasın.
Əgər siz azlıqdasınızsa, sizdə belə imkanlar yoxdur. Ġstənilən qanun
layihəsinin siz «lehinə», ya «əleyhinə» səs verə bilərsiniz və bu vaxt gözəl
bilirsiniz ki, çox çətin ki, ağıllı kompromiss baĢ tutsun, bunu isə həm siz,
həm də tərəfdarlarınız bəyənərdi. Bizim zamanımızda «sən mənə, mən sənə»
prinsipi zəfər çalırsa, kompleks xərci artıran qanun layihələri qəbul olunursa,
o azacıq təskinliyə səbəb olur ki, onlarda heç olmasa çox sayda uğursuz
maddələr vardır. Lakin elələri də vardır ki, tutalım, ordu zirehli jiletlərinin
hazırlanmasının maliyyələĢdirilməsi və ya veteranlara pensiyaların bir qədər
artırılması, onlara heç cür etiraz etmək olmaz.
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Ən azı, BuĢun Ağ evdə olduğu birinci müddətdə onun kabinetinin
üzvləri bu hüquq oyununda özlərini yüksək dərəcəli ustalar kimi göstərdilər.
Belə bir ibrətamiz rəvayət vardır ki, BuĢun həyata keçirdiyi vergilərin
azaldılmasının birinci raundunda Karl Rouv Demokratlardan olan senatoru
Ağ evə dəvət edib prezidentin təkliflər paketini mümkün olan dəstəkləmək
barədə onunla danıĢıqlar aparmıĢdı. Əvvəlki seçkilərdə senatorun Ģtatında
BuĢ həm də vergilərin azaldılması təkliflərinə görə asanlıqla qələbə
çalmıĢdı, həmçinin senatorun özü ümumən bu ideyanı dəstəkləmiĢdi. Onu
yalnız vergi güzəĢtlərinin varlı vətəndaĢlara nə dərəcədə təsir göstərəcəyi
utandırırdı və o, təklif etdi ki, bəzi düzəliĢlər edilsin ki, qanun layihəsi bu
mənada daha ədalətli olsun.
- Bu dəyiĢiklərlə, - senator Rouva dedi, - mən təminat verirəm ki, təkcə
mən özüm yox, həm də yetmiĢ senator «lehinə» səs verəcəkdir.
- Bizə yetmiĢ «lehinə» lazım deyildir, - Rouv deyilənlərə görə cavab
vermiĢdi. – Əlli bir də kifayətdir.
Rouv bəlkə də Ağ evin qanun layihəsini o qədər də uğurlu hesab
etmirdi. Lakin bilir ki, bu vəziyyətdə kim siyasi qalib olacaqdır. Senator
«lehinə» səsverməklə prezident proqramının qəbul edilməsinə kömək
göstərir, və ya «əleyhinə» səs verməklə sonrakı seçkilərdə çox zəifləmiĢə
çevrilir.
Nəhayət həmin senator və «qırmızı Ģtatlardan» olan bir sıra digər
Demokratlar «lehinə» səs verdilər. Bu da, əlbəttə ki, onların seçicilərinin
vergiləri azaldılması məsələsinə münasibətini əks etdirirdi. Ancaq belə
hadisələr göstərir ki, ikipartiyalı siyasət sistemində azlıq nə kimi
mürəkkəbliklərlə üzləĢməli olur. Partiyalar arası əməkdaĢlıq ideyası hamıya
xoĢ gəlir. Media, məsələn bu söz birləĢməsinə vurulmuĢdur, çünki o baĢqası
ilə – «partiyalar arası çəkiĢmələr»lə tam əkslikdədir. Axırıncı isə Kapitoli
təpəsindən verilən reportajların sevimli mövzusudur.
Həqiqi partiyalar arası əməkdaĢlıq ancaq düzgün kompromissi nəzərdə
tutur, bu kompromissin keyfiyyəti isə onun ümumi məqsədə nail olmağa
necə kömək etməsi ilə müəyyən olunur. Ġstər bu məqsəd təhsil sisteminin
yaxĢılaĢması, istərsə də büdcə defisitinin azaldılması olsun.
Bu öz növbəsində nəzərdə tutur ki, həm öcəĢkən mətbuat, həm də
əsasən yaxĢı məlumatı olan elektorat tərəfindən çoxluğun vicdanlı
müzakirədəki imkanları məhdudlaĢacaqdır. Əgər bu Ģərtlərə riayət olunmasa,
baĢqa sözlə VaĢinqtondan kənarda heç kəsi qanun layihəsinin məzmunu
xüsusilə maraqlandırmırsa, əgər vergilər üzrə azaldılmaların məbləği
mühasibat hiyləgərliklərində itib batırsa və trilyondan artıq miqdarda aĢağı
göstərilirsə, onda çoxluğun partiyası istənilən danıĢıqları baĢlaya bilər ki, öz
Ģərtlərinin 100 faiz yerinə yetirilməsini tələb edə bilsin. Sonra 10 faizlik
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güzəĢtə getməyə razılaĢsın, daha sonra isə azlıq partiyasının bütün üzvlərini
«obstruksiyada» ittiham etsin. Çünki onlar çoxluğun, təklif etdiyi
«kompromissə» getməyə razılaĢmadılar. Bu Ģəraitdə azlıq partiyası üçün
«partiyalar arası əməkdaĢlıq» sadəcə olaraq xroniki güc təzyiqi deməkdir.
Baxmayaraq ki, ayrı-ayrı senatorlar çoxluqla əməkdaĢlıq etməklə və bu yolla
«mülayim» və ya «mərkəzçi» reputasiyasını qazanmaqla öz siyasi
dividendlərini ala bilərlər.
Təəccüblü deyildir ki, elələri də vardır ki, onlar təkid edirlər ki,
Demokrat senatorlar bu gün prinsip nöqteyi-nəzərindən istənilən
Respublikaçı təĢəbbüsünə qarĢı, hətta müəyyən ləyaqətləri olanlara da qarĢı
möhkəm dayansınlar. Bu adamlar haqqında dəqiq demək olar ki, onlar heç
vaxt rəğbətin Respublikaçılara verildiyi Ģtatda yüksək vəzifəyə Demokratik
partiyadan seçilməyə irəli sürülməmiĢlər və heç vaxt televiziya ilə göstərilən
bir neçə milyonluq dollar dəyərində olan antireklamın hədəfinə
çevrilməmiĢlər. Hər bir senator yaxĢı baĢa düĢür ki, belə reklamın otuz
saniyəsi istənilən mürəkkəb qanun layihəsini asanlıqla və sadə qaydada
bəlanın mənbəyi kimi təqdim edə bilər, məhz elə həmin qanun layihəsinin
ləyaqətini anlaĢıqlı Ģəkildə izah etmək üçün isə iyirmi dəqiqədən az olmayan
vaxt lazım gələcəkdir. Hər bir senator onu da bilir ki, öz iĢinin bir müddətinə
o, bir neçə yüz qanun layihəsinə səs verəcəkdir. Belə ki, seçkilər vaxtı gəlib
çatanda uzun müddət və inadkarlıqla çox Ģeyi izah etmək lazım gələcəkdir.
Mənim Senat kampaniyam vaxtı bəxtim gətirdi ki, namizədlərdən heç
biri mənə ünvanlanmıĢ antireklam iĢə salmadı. Bu mənim irəli sürülməyimin
qeyri-adi Ģəraitləri ilə əlaqədar idi, heç də gözdən salmaq üçün materialların
olmamasının nəticəsi deyildi. Namizədliyim irəli sürülməmiĢdən əvvəl mən
artıq yeddi il Ģtatın qanunvericilik məclisində iĢləməyə müvəffəq olmuĢdum,
onlardan altı ilini azlıqda qalmıĢdım və demək olar ki, minə qədər asan
olmayan qanun layihələrinə səsvermədə iĢtirak etmiĢdim. Bu gün mövcud
olan adi praktikaya uyğun olaraq mənim namizədliyim irəli sürülənə qədər
Milli Respublika Partiyası barəmdə çox ağır dosye hazırlamıĢdı, mənim
analitiklərim isə antireklama qarĢı uğurlu dayanıĢ gətirmək üçün on saatlarla
vaxt sərf etdilər. Çox ehtimal ki, Respublikaçılar belə antireklamı yaddan
çıxarmamıĢdılar.
Onlar elə də çox Ģey tapmamıĢdılar, ancaq mənim kartımı oynatmaq
üçün material onsuz da kifayət idi, onlarla qanun layihəsi üzə çıxdı ki,
kontekst nəzərə alınmadan onları dəhĢətli saymaq olardı. Media üzrə mənim
məsləhətçim Devid Akselrod müvafiq rəy sorğusu aparanda, reytinqim bu
vaxt on punkt aĢağı düĢdü. Onların arasında cinayət hüququna dair qanun
layihəsi də var idi. Bu sənəd məktəblərdə narkotik alverinə son qoymalı idi,
lakin onu o qədər pis tərtib etmiĢdilər ki, mən də onu səmərəsiz və
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Konstitusiyaya uyğun gəlməyən hesab etmiĢdim. Bunu belə yazmıĢdılar:
«Obama məktəbin özündə malını təklif edən narkotik alverçilərinə olan
cəzanın yüngülləĢməsinə səs vermiĢdi». Digər qanun layihəsi abort
əleyhdarlarını müdafiə edirdi və əvvəlkinin fonunda bu bir qədər normal
görünürdü, vaxtından əvvəl doğulmuĢ uĢaqların həyatını xilas etmək
tədbirlərini nəzərdə tuturdu (onun üstündən sükutla keçirdi ki, belə tədbirlər
çoxdan qanunvericilikdə təsbit olunmuĢdur), lakin buna da hamililəyin erkən
dövründə bətndəki dölün hansısa bir «fərdiliyini» də əlavə etdirir və bununla
«Rou Ueydə qarĢı» olan presedentə əks çıxırdılar. Yenə yazılırdı ki, mən
«vaxtından əvvəl doğulmuĢ uĢaqların həyatının xilas edilməsindən imtina
etməyə səs vermiĢəm». Bütün bu siyahını axıra qədər oxuduqdan sonra, mən
öyrəndim ki, Ģtatın Qanunvericilik məclisində iĢləyəndə guya mən bizim
uĢaqları seksual can atmalardan qoruyan qanunun əleyhinə səs vermiĢəm.
Devidin əlindən kağızı dartıb alıb, qıĢqırdım:
- Dayanın! O vaxt səhvən baĢqa düyməni basmıĢdım. «Lehinə» səs
vermək istəyirdim və bunu o saatca protokola daxil etdilər.
Devid gülümsündü və kağızı geri aldı:
- Bilirsən, mənə belə gəlir ki, həmin protokol Respublikaçıların
reklamına düĢməyəcəkdir. YaxĢı, gefini pozma. Əminəm ki, seksual
cinayətlərə görə səsvermə olanda, bu sənə kömək edəcəkdir.
Bəzən mən düĢünürəm ki, televiziyada əgər belə reklam getsəydi, nələr
baĢ verərdi. ĠĢ orasında deyildi ki, mən uduzacağam ya yox, ilkin seçkilər
artıq keçib qurtarmıĢdı və mən iyirmi punkt yuxarı olmaqla öz Respublikaçı
opponentimə qalib gəlmiĢdim. Mən əmin idim ki, seçicilər mənə baĢqa cür
yanaĢmayacaqlar və Senatda iĢləyəndə mən ancaq xeyli az etimad qazanmıĢ
olardım. Mənim bir çox kolleqalarımla məhz belə hadisə baĢ verir, istər
Respublikaçı, ya Demokrat olsun, onların səhvlərindən hər yerdə danıĢılanda
sözlər təhrif olunur, hərəkət motivləri isə Ģübhə altına alınır. Onlar üçün bu
ilk sınaqdır, səs verəndə, mətbuatda məlumat verəndə və ya bəyanatla çıxıĢ
edəndə hər dəfə bunu mütləq yada salırlar. Onlar təkcə siyasi yarıĢdan
çıxmaqdan deyil, ən baĢlıcası onları VaĢinqtona göndərən adamların
etimadını itirməkdən qorxurlar, axı vaxtında demiĢdilər ki: “Biz ümid edirik.
Lütfən ümidimizi boĢa çıxarmayın””.
Əlbəttə, bizim demokratiyamızda siyasətçilərə həddən artıq təzyiqi
zəiflədə bilən alətlər mövcuddur, seçicilərlə seçilənlər arasında əlaqəni
gücləndirən strukturlar da mövcuddur. Partiyadan kənar mahallar, eyni
gündə qeyd olunma, bazar günlərində təĢkil edilən seçkilər - bütün bunlar
yarıĢ ruhunu gücləndirir və elektorat nə qədər maraqlıdırsa, birlik daha
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yaxĢı alınır. Kampaniyanın dövlət tərəfindən maliyyələĢməsi, televiziya və
radio efirində pulsuz vaxt ayrılması pul axtarıĢı zövqünə zərbə vuracaq və
maraqlı qrupların təsirini azaldacaqdır. Nümayəndələr palatası və Senatın
proseduralarındakı dəyiĢikliklər azlığın mövqelərini gücləndirəcək,
qanunvericilərin iĢini daha Ģəffaf, hesabatları isə daha səliqəli edəcəkdir.
Lakin bunların hamısı öz-özünə baĢ verməyəcəkdir. Hakimiyyətdə olan
adamların bu məsələlərə münasibəti dəyiĢməlidir. Elə etmək lazımdır ki, hər
bir ayrıca siyasətçi mövcud qaydaya qarĢı mübarizəyə baĢlasın, tutduqları
vəzifələrin yükü siyasətçilərə təzyiq göstərməsini dayandırsın, onlar geniĢ
kütləni az maraqlandıran həmin mücərrəd ideyalar uğrunda təkcə düĢmənləri
ilə deyil, həm də dostları ilə mübarizə aparsınlar. Malik olduğunla risq
etmək lazımdır.
Bütün bunlar üçün Con Kennedini ağır cərrahiyə əməliyyatından sonra
sağaldığı vaxt öz karyerasının baĢlanğıcında cəhd göstərdiyi kimi bir
keyfiyyət tələb olunur. O, müharibə qəhrəmanı idi, lakin qarĢısında duran
daha ambisiyalı məsələlər barədə düĢünərək, etiraf edirdi ki, bunun üçün
böyük cəsarətə malik olmalısan. Siyasətdə çox iĢlədikcə, bu cəsarətə malik
olmaq asanlaĢır. Sən nə etsən də, həmiĢə narazı qalan tapılacaqdır. Necə səs
versən də, sənə hücum edəcəklər.
Mühakiməliliyi qorxaqlıq, cəsarətin özünü isə hissiyatsız niyyət kimi
qəbul edə bilərlər. Bunu anlayaraq, sən təəccüblü qaydada sərbəst olursan.
Mən onda sakitlik tapıram ki, siyasətlə daha çox məĢğul olduqca,
populyarlıq mənə daha az cazibəli görünür, hakimiyyət, vəzifə və Ģöhrət
dalınca qaçmaq öz məqsədlərimə xəyanət mənasını verir və mən hər Ģeydən
əvvəl öz Ģəxsi vicdanım qarĢısında cavab verirəm.
Mənim seçicilərimi isə... Qodfridə bir görüĢdən sonra mənə ahıl yaĢlı
centlmen yaxınlaĢdı və hirslə soruĢdu ki, niyə mən Ġraqla müharibəyə qarĢı
çıxıĢ edəndə, oradan indiyədək qoĢunların bütünlüklə çıxarılmasını tələb
etməmiĢəm. Biz bir qədər mübahisə etdik və mən izah etdim ki, qoĢunların
tələsik çıxarılması təkcə vətəndaĢ müharibəsi ilə deyil, həm də Yaxın ġərqdə
iri miqyaslı beynəlxalq münaqiĢə ilə nəticələnə bilər. Söhbətdən sonra əlimi
sıxıb dedi:
- Mən sizinlə razılaĢmıram, ancaq mənə belə gəlir ki, siz heç olmasa bu
barədə fikirləĢməlisiniz. Bir də nə deyim ki, əgər siz baĢınızı yırğalayıb hər
Ģeydə mənimlə razılaĢsaydınız, bu heç cür xoĢuma gəlməzdi.
- Sağ olun – deyə cavab verdim.
O, getdi və mən hakim Luis Brandeysin sözlərini xatırladım:
demokratiyada ən mühüm vəzifə – vətəndaĢ vəzifəsidir.
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V Fəsil
Ġmkanlar

Bġ senatoru olduqda təyyarə ilə çox uçmağa baĢlayırsan. Həftədə bir
dəfədən az olmayaraq VaĢinqtona və geri uçmaq lazım gəlir.
Həmçinin baĢqa Ģtatlara uçursan ki, nitq söyləyəsən, pul toplayasan və
ya öz yoldaĢlarının kampaniyasına dəstək verəsən. Əgər sən Ġllinoys kimi iri
Ģtatı təmsil edirsənsə, həm də bütün Ģtatı gəzmək, ictimaiyyətlə görüĢmək,
hansısa bir yeni tikilinin lentasını kəsmək üçün uçursan, əlindən gələn hər
Ģeyi edirsən ki, adamlar onları unutduğunu düĢünməsinlər.
Mən adi reyslərlə uçuram, ekonom klassda keçidin və ya pəncərənin
yanında otururam, təkcə ona ümid edirəm ki, qabaqda oturan sərniĢin öz
kreslosunda dala əyilməyəcəkdir.
Bəzən olur ki, özəl təyyarədə uçmaq lazım gəlir - məsələn, Qərb
sahilində bir neçə yerə ketmək lazım gəlirsə və ya bu gün axırıncı reysin
artıq uçduğu Ģəhərə getmək istəyirsənsə, bu variantı seçirsən. Əvvəllər mən
bu üsula o qədər də tez-tez əl atmırdım, çünki qorxurdum ki, qiymət çox
baha olacaqdır. Lakin kampaniya vaxtı əməkdaĢlarım mənə izah etdilər ki,
mövcud olan qaydalara görə senator və ya namizəd birinci klassın biletinin
haqqını ödəməklə özəl təyyarədən istifadə edə bilər. Öz görüĢlərimin
qrafikini nəzərdən keçirib, bunda vaxta nə qədər qənaət edəcəyimi götür-qoy
etdikdən sonra həmin üsulu yoxlamaq qərarına gəldim.
Özəl təyyarələrdə uçuĢun tam baĢqa Ģey olduğu məlum oldu. Özəl
təyyarələr özəl terminallardan yola düĢür, köhnə təyyarələrin fotoĢəkilləri ilə
bəzədilmiĢ gözləmə zallarında isə rahat dəri divarlar və geniĢ ekranlı
televizorlar sizin xidmətinizdə olur. Tualet boĢ və təmiz olur, ayaqqabını
təmizləmək üçün avtomatlar qoyulmuĢdur. Ağızı yaxalamaq üçün maye olan
butılka, həmçinin nanəli tabletkalar vardır. Belə terminallarda heç kəs harasa
tələsmir, sən gecikirsənsə təyyarə gözləyir və vaxtından əvvəl gəldikdə
uçmağa hazır olacaqdır. Çox hallarda gözləmə otağına girmək heç lazım
gəlmir, avtomaĢın sizi bir baĢa uçuĢ zolağına gətirir. Və yaxud gözləmə
zalında pilotlar qarĢılayır, baqajını götürüb, sizi təyyarəyə qədər müĢayiət
edirlər.
Belə təyyarələr baĢdan ayağı rahatlıqdır. Mənim ilk uçuĢum “SayteyĢn
– X”” təyyarəsində keçdi, sürətli maĢının yığcam, ağac panelləri olan
parlayan salonunda əgər yatmaq istəsəniz, asanlıqla çarpayıya çevrilən dəri
kreslolar vardır. Yanımdakı kiçik stolda krevetka salatı, müxtəlif növ
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pendirlər olan boĢqab qoyulmuĢdur. Ġrəlidə istənilən zövqə yarayan içkilər
olan bar vardır. Pilotlar paltonu asılqandan asıb, qəzet təklif etdilər,
soruĢdular ki, sizin üçün hər Ģey yaxĢıdırmı. Mənim üçün hər Ģey yaxĢı idi.
Təyyarə havaya qalxdı və yaxĢı idman maĢınında olan kimi “RollsRoys”” firmasının mühərrikləri aramla uğuldadı, təyyarə buludları yarıb
keçirdi, mən oturacağın düz qabağında yerləĢən kiçik monitoru iĢə saldım.
BirləĢmiĢ ġtatların xəritəsi göründü, onun üzərində qərbə tərəf hərəkət edən
təyyarəmizi təsvir edən rəmz var idi, sürət, uçuĢun yüksəkliyi, nəzərdə
tutulan mənzil baĢına çatma vaxtı və bortdan kənarda havanın hərarəti
göstərilirdi.
Qırx min funt yuxarı qalxdıqdan sonra təyyarə üfüqi səviyyədə uçmağa
keçdi, mən üfüqün qövsünə, göyə yayılmıĢ buludlara baxırdım, qarĢımda isə
ölkəmizin xəritəsi asılmıĢdı – əvvəlcə Qərbi Ġllinoys düzənliyinin yastı,
xırda damaları, sonra Missisipinin böyük, ilanvari döngələri, onun arxasınca
tarlalar və otlaqlar, nəhayət, qarla örtülmüĢ qayalı sıldırım dağların
çıxıntıları göründü. GünəĢ bu vaxt batırdı, narıncı qurub nazik qırmızı
zolağa qədər daraldı, sonra bunu gecə, ay və ulduzlar əvəz etdi.
Mən anladım ki, adamlar bunlara necə öyrəĢirlər.
Onda mən ümumi seçkilərə hazırlıq üçün pul toplamağa gedirdim.
Dostlarım mənə Los-Ancelesdə, San-Dieqoda, San-Fransiskoda lazım olan
görüĢləri hazırlamıĢdılar. Hər Ģeydən çox yadımda Kaliforniya Ģtatındakı
Mauntin Vyu Ģəhərində olduğum qaldı.
ġəhər Stenford universitetindən və Palo-Altodan bir neçə mil cənubda,
Silikon vadisinin lap göbəyindədir və orada “Quql””un mənzil-qərargahı
yerləĢir. San-Fransiskodan ora gedəndə mən bir neçə dəfə kompaniyanın
tarixini oxudum. Stenford universitetinin kompyüter fakültəsinin iki
məzunu, gənc Larri Peyc və Sergey Brin yataqxananın otağında özlərinin
axtarıĢ sistemini yaratmağa baĢladılar. 1998-ci ildə müxtəlif kontraklardan
milyon dollar qazanıb, onlar üç əməkdaĢı olan “Quql”” sistemini yaratdılar.
Əvvəlcə onlar qarajda iĢləyirdilər, bir qədər sonra “Quql””””””””””””””””””
reklam modelini iĢləyib hazırladılar, bu darıxdırıcı deyildi və istifadə edənin
axtardığına onun birbaĢa dəxli var idi və bu dot-kom qovuğu partladıqda
belə firmanın mənfəətliliyini qoruyub saxlamıĢdı. Yaradılandan altı il sonra
onun birja kursu elə səviyyəyə qalxdı ki, mister Peyc və mister Brin
dünyanın ən varlı adamlarından birinə çevrildilər.
Mauntin – Vyu Kaliforniyanın adi kiçik Ģəhərlərinin görünüĢünə malik
idi. Burada sakit küçələr, təzə, gözəl ofis binaları, sadə evlər var idi. Silikon
vadisi sakinlərinin alıcılıq qabiliyyətinə uyğun olaraq bu evlərin qiyməti
milyon dollardan yuxarı idi.
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Biz müasir binalar kompleksinin qarĢısında dayandıq, orada bizi
afroamerikalı Devid Drammond gözləyirdi. O, təqribən mən yaĢda idi və
bizə bu görüĢü təĢkil etmiĢdi.
- Larri və Sergey mənə iĢləmək barədə təklif edəndə, mən fikirləĢdim
ki, onlar sadəcə fərasətli oğlanlardır, öz iĢlərinə baĢlamaq istəyirlər – Devid
dedi. – Lakin belə Ģeyi mən gözləmirdim.
O, məni ofisdən daha çox tələbə mərkəzinə və kollecə bənzəyən baĢ
binaya apardı. Birinci mərtəbədə kafe var idi. Buradakı baĢ aĢpaz “Quql””
kompaniyasından əvvəl “Qreyful Ded”” qrupu, indi isə bütün əməkdaĢlar
üçün ən dadlı xörəklər hazırlanmasına nəzarət edirdi. Burada həmçinin
videooyunlar üçün zal, stolüstü tennis üçün stollar və avadanlıqlarla tam
təmin edilmiĢ idman zalı var idi. (“Adamlar burada çox vaxt keçirirlər, biz
istəyirik ki, onlar özlərini xoĢbəxt hiss etsinlər””). Ġkinci mərtəbədə biz
cavan kiĢi və qadınların yanından keçdik. Onların iyirmidən bir az artıq
yaĢları var idi, cins və mayka geyinmiĢdilər, bəziləri diqqətlə kompyüter
ekranına baxırdı, digərləri divanda və rezindən olan böyük gimnastika
toplarının üstündə oturub söhbət edirdi.
Nəhayət, biz Larri Peycin yanına gəldik, o, proqram təminatında
hansısa nöqsan barədə mühəndislə söhbət edirdi. O, öz əməkdaĢları kimi
geyinmiĢdi, görünüĢünə görə onlardan heç nə ilə fərqlənmirdi, təkcə
saçlarında tez meydana gələn ağarmıĢ tüklər nəzərə çarpırdı. Biz “Quql””un
məqsədindən danıĢdıq, bu, bütün dünya informasiyasının hamıya münasib
olan, filtrləĢdirməyə məruz qalmadan, istifadə üçün yararlı təĢkil edilməsi
idi. Saytların miqdarı hələ o vaxt altı milyard veb-səhifədən çox idi.
Kompaniya yenicə hərtərəfli axtarıĢ funksiyası quraĢdırılmıĢ elektron poçtu
sistemini iĢləməyə buraxmıĢdı. Telefonun köməyi ilə səs axtarıĢı
texnologiyası iĢlənib hazırlanırdı. “Kitab axtarıĢı”” layihəsi üzərində iĢ
baĢlanmıĢdı. Bu layihə çərçivəsində nə vaxtsa çap edilmiĢ kitablar
köçürülməli və veb-formata keçirilməli idi, perspektivdə isə virtual
kitabxana, bəĢəriyyətin topladığı bütün biliklərin xəzinəsi alınacaqdı.
Ekskursiyanın sonunda Larri məni yastı ekranlı böyük monitorda
fırlanan planetimizin üç ölçülü təsviri olan otağa gətirdi. Kompyüterin
qarĢısında gənc hindus mühəndis çalıĢırdı və Larri xahiĢ etdi ki, bunun nə
olduğunu mənə izah etsin.
- Bu iĢıqlarla indi aparılan axtarıĢ prosesləri niĢanlanmıĢdır – mühəndis
dedi. – Hər dil öz rənginə malikdir. Belə çevirəndə - o, ekrandakı Ģəkili
dəyiĢdi, - və siz bütün internetin yolunun modelini görürsünüz.
ġəkil adamı heyran edirdi, o mexaniki deyil, canlı kimi görünürdü, elə
bil ki, mən ekskursiyanın artan sürətli prosesinin erkən dövrlərini görürdüm.
Bunda insanlar arasındakı bütün sərhədlər – milli, irq, din, var-dövlət
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sərhədləri birdən-birə görünməz və əhəmiyyətsiz bir Ģeyə çevrilirdi.
Beləliklə Kembricdən olan fizik, Tokiodan olan birja treyderi, hansısa uzaq
hind kəndindən olan Ģagird, Mexikodan univermaq meneceri fasiləsiz, daim
canlı ünsiyyətdə olurdu, iĢıqlı dünyada nə zaman, nə məkan ona maneəçilik
edə bilmirdi. Sonra mən öz oxu ətrafında fırlanan yer kürəsində enli qaranlıq
zolaqları gördüm – onlardan çoxu Afrikada, bir qədəri Cənubi Asiyada və
hətta Amerikada var idi, bu yerlərdə iĢığın güclü Ģüaları nazik saplara
parçalanırdı.
Seyr etməni alçaq boylu, Larridən bir qədər cavan olan Sergey pozdu.
O, məni öz ümumi yığıncaqlarına dəvət etdi, çünki səfərim cümə gününə
təsadüf etmiĢdi. Kompaniyanın bünövrəsi qoyulandan bu ənənəyə danıĢıqsız
riayət olunurdu. “Quql””un bütün əməkdaĢları bir yerə yığıĢıb, yemək və
pivə süfrəsi arxasında istədikləri hər Ģey haqqında danıĢırdılar. Biz böyük
zala girdik, orada artıq cavan adamlar oturmuĢdular, kimisi içir, gülür,
kimisi palmatonda və notbukda nəsə çap edir, qızğın səslərin yaratdığı hayküy eĢidilirdi. Əlli adam isə özünü bir qədər sakit aparırdı. Devid izah etdi
ki, onlar diplomdan sonrakı kursun məzunları olan yeni əməkdaĢlardır. Bu
gün onlar “Quql”” kollektivinə təqdim edilməliydilər. Hər yeni əməkdaĢı
Ģəxsən təqdim edirdilər. Onların sifəti təhsilləri, meylləri və maraqları ilə
birlikdə böyük ekranda göründü. BuraxılıĢın nümayəndələrinin yarısından
çoxu Asiyadan çıxanlar idi, ağlardan çoxunun adı və familyası isə onların
ġərqi Avropa ölkələrindən olduqlarını bildirirdi. Mən nə qədər sezə
bildimsə, onların arasında qaralar və Latın Amerikasından olanlar yox idi.
MaĢının yanına geri qayıdanda mən bu barədə Devidə dedim.
- Biz bilirik ki, belə problem vardır- deyə o, razılaĢdı və əlavə etdi ki,
“Quql””””””” çox iĢ görür ki, riyaziyyat və təbiət elmləri fakültələrində
azlıqların nümayəndələri və qızlar daha çox olsun.
Lakin, rəqabətə davamlılığını saxlamaq üçün “Quql””””” ən yaxĢı
riyaziyyatçıları, mühəndisləri və proqramistləri, Massaçusets və Kaliforniya
texnologiya institutlarının yetirmələrini, Stenforddan və Berklidən olan
mütəxssisləri cəlb etməli idi. Bu ali məktəblərdə isə, Devidin dediyi kimi,
qara və latın amerikalı tələbələri bir əlin barmaqları ilə saymaq olar.
Bu da hələ hamısı deyildir. Devidin sözlərinə görə Amerikada
doğulmuĢ istənilən irqdən olan mühəndisi tapmaq getdikcə çətinləĢir. Bu
yaxınlarda yüksək texnologiyalar biznesinin liderləri xeyli həyəcanlanmalı
oldular: 11 sentyabrdan sonra çox sayda əcnəbi fikirləĢməyə baĢladı ki,
Amerikada oxumağa getməyə dəyərmi, çünki viza almaq xeyli
çətinləĢmiĢdi. Proqram təminatında iĢləyənlərə və yüksək ixtisaslı
mühəndislərə iĢ tapmaq və ya yeni kompaniyanı maliyyələĢdirmək üçün
Silikon vadisinə gəlmək lazım deyildi. Hindistanda və Çində hay-tek biznesi
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sürətlə geniĢlənir, vençur fondları isə bütün dünyada iĢləyir. Onlar
Mumbaya, ġanxaya, Kaliforniyaya investisiya qoymağa hazır idilər.
Uzunmüddətli perspektivdə isə, Devid dedi ki, bu amerikan iqtisadiyyatı
üçün ciddi narahatlıq cadusu ola bilər.
- Biz bundan sonra da istedadları cəlb edəcəyik, axı biz artıq yaxĢı
tanınan brendik, - o, dedi - Lakin, yeni baĢlayan, cavan kompaniyalar öz
“Quql””unu yarada bilsələr, onda necə olacaq. Ancaq mən ümid edirəm ki,
VaĢinqtonda indi rəqabətin nə qədər gücləndiyini baĢa düĢürlər. Bizim
ağalığımız nəhayətsiz deyil.
Təqribən elə həmin vaxtlarda mənim bir səfərim də var idi və o məni
düĢünməyə vadar etdi ki, Amerika iqtisadiyyatında nə baĢ verir. Mən baĢ
yolla maĢında Geylsberq adlanan Ģəhərə gedirdim, o Qərbi Ġllinoysda Ayova
ilə sərhədin qırx kilometrliyində yerləĢir.
Geylsberqin əsası 1836-ci ildə universitet Ģəhəri kimi qoyulmuĢdu,
lakin bir müddətdən sonra Nyu-Yorkdan olan presviterianlar və
konqreqasionistlər qərara gəldilər ki, islahatları irəlilətmək və qərb
sərhədində praktiki qurum yaratmaq lazımdır. Onların VətəndaĢ müharibəsi
illərində yaratdıqları Noks kolleci abolitsionistlər hərəkatının mərkəzinə
çevrildi. “Yeraltı dəmir yolun”””””””””””””” marĢrutlarından biri
Geylsberqdən keçirdi, Missisipiyə gəlməmiĢdən əvvəl kollecin hazırlıq
məktəbində
Bġ-ın
ilk
qara
senatoru
Hayram
Revels
oxumuĢdu”””””””””””””. 1854-cü ildə Geylsberqdə Çikaqo-Berlinqton Kuinsi dəmir yolunun stansiyası tikilmiĢdi və bu ticarətin sürətli yüksəliĢinə
səbəb olmuĢdu. Dörd il sonra burada on min adam Linkolnla Duqlasın
beĢinci debatını dinləmiĢdilər, onun gediĢində Linkoln ilk dəfə olaraq bir
mənəvi problem kimi quldarlığa olan münasibətini dürüst ifadə etmiĢdi...
Lakin Geylsberqə məni gətirən heç də onun zəngin tarixi irsi deyildi.
Burada mən “Meyteq””””””””””””””””” Ģirkətinə məxsus olan zavodun
həmkarlar ittifaqı liderləri ilə görüĢməli idim. Çünki rəhbərlik 1.600
əməkdaĢın iĢdən çıxarılmasını və müəssisənin Meksikaya köçürülməsini
elan etmiĢdi. Mərkəzi və Qərbi Ġllinoysun bütün Ģəhərləri kimi Geylsberq
istehsalatın xarici ölkəyə köçürülməsindən ciddi əziyyət çəkirdi. Son illərdə
ağır sənaye və rezin Ģlanqlar üçün detallar istehsal edən zavod bağlanmıĢdı.
Mən buraya gələndə “Batler menyufekçurinq”””””””””””””””” Ģirkətinin
poladəritmə istehsalı artıq yığıĢdırılırdı, bu müəssisəni avstraliyalılar
almıĢdı. Geylsberqdə iĢsizlik demək olar ki, səkkiz faiz idi.
“Meyteq””””””””” bağlanandan sonra isə Ģəhər 5-10 faiz iĢ yerini itirəcəkdi.
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MaĢinistlərin həmkarlar ittifaqının zalında açılıb-yığılan oturacaqlarda
yeddi və ya səkkiz adam oturmuĢdu, bir-birilə söhbət edən iki-üç qadın var
idi, bəziləri siqaret çəkirdi. Onlardan hər birinin əlliyə yaxın yaĢı olardı,
hamısı cins və ya pambıq Ģalvar, mayka, sadə dama-dama köynək
geyinmiĢdi. Həmkarlar ittifaqının sədri, güclü bədəni olan Deyv Bevardın
qara saqqalı var idi, qara eynək taxmıĢdı, baĢında Ģlyapa var idi, o, “Zi-ZiTop””” qrupundan olan musiqiçini xatırladırdı. Onun sözlərinə görə,
həmkarlar ittifaqı bütün taktikalardan istifadə etmiĢdir ki, rəhbərlik öz
qərarına dəyiĢsin - mətbuatla görüĢ keçirilmiĢ, səhmdarlarla söhbətlər
aparılmıĢ, Ģəhərin və Ģtatın hakimiyyətlərinə kömək üçün müraciət
edilmiĢdir. Heç nə kömək etməmiĢdir. “Meyteq”””in” rəhbərliyi öz
dediyindən geri dönmür.
- Bu uĢaqlar öz mənffətlərini alırlar! – deyə Deyv qızıĢdı – Onlardan
soruĢsanız sizə deyəcəklər ki, bizim zavod Ģirkətdə ən yaxĢılardan biridir.
Fəhlələr ixtisas sahibləridir, zay məhsul demək olar ki, yoxdur. Əmək
haqqını isə kəsirlər, güzəĢtləri ləğv edirlər, istehsalı dayandırırlar. ġtat və
Ģəhər səkkiz il ərzində “Meyteq”””ə” demək olar ki, 10 milyon dollarlıq
vergi güzəĢti etmiĢdir ki, təki müəssisə burada qalsın. Lakin bunların hamısı
onlar üçün azdır! Böyük rəis, o, artıq milyonerdir, qərara gəlib ki, Ģirkətin
səhmlərinin kursunu artırmaq lazımdır. Bu yolla o, pulu baĢqa iĢlərinə
qoymaq istəyir. Bunu isə necə ən sadə yolla etmək olar? Zavodu Meksikaya
köçürüb, oradakı iĢçilərə bizim aldığımızın altıda birini vermək istəyir.
Mən soruĢdum ki, federal və yerli hakimiyyət fəhlərə baĢqa peĢəni
öyrətməyi təklif etmiĢlərmi, ancaq cavabında acı gülüĢ səsləndi.
- Yeni peĢəyə öyrətmək, siz də danıĢdınız! – bu sözləri ittifaqın sədr
müavini Daq Denison dedi- - Hansı sənəti öyrənmək, əgər burada iĢ yeri
yoxdursa?
Əmək birjasının inspektoru ona məsləhət görmüĢdü ki, maaĢı bir qədər
“”Uol-mart””””””””””” mağazasının süpürgəçisinkindən artıq olan sanitar
peĢəsinə yiyələnsin. Bir cavan oğlan özünün, çox acı əhvalatını danıĢdı: o,
kompyüter ustası peĢəsini öyrənmək istəmiĢdi. Bir həftə oxuyandan sonra
“Meyteq””””””””””””””””” onun geri qayıtmasını tələb etdi. Yarımçıq
həftəni iĢləmək lazım gəlmiĢdi, lakin zavodun qoyduğu qaydaya görə o,
imtina etsə, yeni peĢə öyrənmək kursunun xərcini ona ödəməyəcəkdilər.
Əksinə, əgər o, razılaĢıb, zavoda qayıtsaydı və kursa getməsəydi, onda
Federal agentlik hesab edəcəkdi ki, o, artıq bir dəfə yenidən hansısa peĢəni
öyrənmək kursunu keçmiĢdir və sonrakı kursda oxumağın pulunu
ödəməyəcəkdi.
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Mən adamlara vəd etdim ki, onların problemləri haqqında öz
kampaniyamın gediĢində danıĢacağam və onları mənim seçkiqabağı
qərargahımın hazırladığı təkliflərlə tanıĢ etdim. Bu təkliflərdə istehsalı xarici
ölkəyə keçirən Ģirkətlərə edilən vergi güzəĢtlərinin azaldılması yönündə
qanunvericiliyi dəyiĢmək və yenidən öyrənməyə dair federal proqramların
maliyyələĢdirilməsini nəzərdə tutulurdu. Mən getməyə hazırlaĢanda beysbol
köynəyi geyinmiĢ bir hündür, möhkəm bədənli kiĢi yerindən qalxıb adını
dedi. Həmin Tim Uiler bildirdi ki, o. “Batler””””””””””””””” poladəritmə
zavodunda həmkarlar ittifaqına baĢçılıq edir. Orada artıq fəhlələrə iĢdən
azad olunmaları barədə məlumat vermiĢlər və Tim o vaxt iĢsizliyə görə
yardım alırdı və sonra nə edəcəyi barədə düĢünürdü. Hər Ģeydən çox o, tibbi
sığortaya görə həyəcan keçirirdi.
- Mənim oğlum Marka qara ciyər köçürmək lazımdır – sözlərini o, qaĢqabaqlı dedi- - Biz donoru gözləmə siyahısına yazılmıĢıq, lakin xəstəyə
qulluq göstərilməsi üçün olan tibbi yardımı artıq xərcləmiĢik və indi
düĢünürük
ki,
bütün
xərci
ödəmək
üçün
bizə
“Medikeyd””””””””””””””””””””””” (“Tibbi yardım”””””””””””””””””
sığortası - tərcüməçi) bəs edəcəkdirmi. Heç kəs mənə heç nə demir,
bilirsiniz, mən Marka görə hər Ģeyi satacam, borca girəcəm, lakin mən...
Tim səsini kəsdi, arvadı yanında oturmuĢdu, əyilib, əlləri ilə üzünü
örtdü. Mən ona söz verdim ki, biz öyrənərik, xərcin nə qədərini
“Medikeyd”””” ””””””””””” ödəyəcəkdir. Tim baĢı ilə razılığını bildirdi və
əlini arvadının çiyninə qoydu.
Çikaqoya, evə gedəndə Timin ümüdsizliyi mənim ağlımdan çıxmırdı:
ĠĢi yoxdur, oğlu xəstədir, pulu qurtarır...
Beləsi barədə siz özəl təyyarədə yerdən qırx min funt hündürlükdə
eĢitməyəcəksiniz.
Bizim günlərimizdə nə sollar, nə sağlar belə bir aydın fakta görə
mübahisə etmirlər ki, biz iqtisadiyyatın əsaslı transformasiyasından keçirik.
Rəqəmli texnologiyalardakı irəliləyiĢ, lif optikası, internet, süni peyklər,
nəqliyyat Ģəbəkəsinin inkiĢafı ölkələr və qitələr arasındakı iqtisadi maneələri
qəti Ģəkildə süpürüb atır. Daha yaxĢı tətbiq məkanı axtarmaq üçün kapital
bütün dünyaya yayılır, klaviĢlərə bir neçə dəfə barmaqla basıldıqdan sonra
milyard dollarlar sərhədi keçib yerini dəyiĢir. Sovet Ġttifaqının süqutu,
Hindistan və Çində bazar islahatları, ticarətin inkiĢafındakı əngəllərin
götürülməsi, “Uol-mart”””””””””””””” kimi nəhəng hipermarketlərin
meydana çıxması bir neçə milyard adamı amerikan Ģirkətləri və amerikan
fəhlələri ilə birbaĢa yarıĢa cəlb etdi. Bilmirəm, artıq bütün dünya jurnalist və
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yazıçı Tomas Fridmanın ifadə etdiyi kimi, yastı oldumu, ancaq bilirəm ki,
tədricən onun yastı olması artıq dəqiqdir.
ġübhə yoxdur ki, qloballaĢma amerikan istehlakçılarına çox fayda
gətirmiĢdir. Malların qiymətləri aĢağı düĢmüĢ, bir vaxtlar dəbdəbə əĢyası
olanlar, geniĢ ekranlı televizorlardan tutmuĢ qıĢda Ģaftalıya qədər, - adi
əmtəələrə çevrilmiĢ, aĢağı gəliri olan amerikalıların alıcılıq qabiliyyəti
yüksəlmiĢdir. Ġnflyasiyanı nəzarət altına almıĢ fond birjasında alver edən
milyonlarla amerikalıya ödəməni artırmaq, amerikan malları və xidmətləri
üçün yeni bazarlar açmaq mümkün olmuĢdur, Hindistan və Çin kimi ölkələr
isə yoxsulluqla qəti mübarizə aparmağı bacarmıĢ, bu isə nəhayət etibarilə
dünyanı daha sabit etmiĢdir.
Lakin onu da inkar etmək olmaz ki, qloballaĢma milyonlarla adi
amerikalının iqtisadi qeyri –sabitliyini xeyli gücləndirmiĢdir. Rəqabətə
davamlı kimi qalmaq və dünya bazarındakı investorları hirsləndirməmək
üçün BirləĢmiĢ ġtatlarda yerləĢən Ģirkətlər avtomatlaĢdırma prosesini
aparmağa, kiçilməyə, daha ucuz regionlara köçməyə, baĢqa ölkələrə
getməyə məcbur oldular. Həmin vaxtdan onlar əmək haqqını artırmaq
kursunu götürmüĢ və fiksə edilmiĢ ödəniĢlərlə olan pensiya və tibbi planları
401 (k) planı ilə, baĢqa sözlə nəqd pul vermək razılaĢması ilə əvəz etdilər, bu
isə iĢçilərə baha baĢa gəlir və az qarantiya verir.
Bütün bunların nəticəsi, kiminsə nə vaxtsa dediyi kimi “qalib hər Ģeyi
alır””” prinsipində qurulan iqtisadiyyat oldu, qabarma heç də sudakı bütün
qayıqları qaldırmır. KeçmiĢ onilliklər sabit iqtisadi yüksəliĢlə, lakin
məĢğulluğun zəif artımı ilə, əmək məhsuldarlığın sıçrayıĢı, lakin əmək
haqqının həcminin saxlanması ilə, fəhlələrə çatan mənfəət hissəsinin
azalması ilə müĢayiət olundu. Larri Peyc və Sergey Brin kimi istedadlı
adamlar, ixtisaslı mütəxəssislər-mühəndislər, hüquqĢünaslar, məsləhətçilər,
marketoloqlar üçün dünya bazarının təqdim etdiyi imkanlar heç vaxt belə
əlveriĢli olmamıĢdı.”””” “Meyteq””””””””””””””” zavodunun fəhlələri üçün,
hansıları ki, avtomatlarla, ədədi proqramla ifadə olunan dəzgahlarla əvəz
etmək mümkündür (və ya Ģirkət ümumiyyətlə zavodu bağlayacaq və
istehsalı daha ucuz iĢçi qüvvəsi olan ölkələrə köçürəcəkdir), nəticələr
məhvedici ola bilər – az haqq ödənilən iĢ yerləri, xidmət sahələrində
böyüyən bazar, çox məhdud güzəĢt dəsti, xəstəlik, pensiya vaxtına və ya
uĢaqların təhsilinə pul toplaya bilməmək yekunda maliyyə fəlakəti risqi ilə
üzləĢə bilər.
Bütün bunlara qarĢı nə isə etmək lazımdır. Doxsanıncı illərin
baĢlanğıcından, o vaxt bu tendensiyalar yenicə meydana çıxmağa baĢlayırdı,
Bill Klintonun baĢçılıq etdiyi Demokratik partiyanın qanadı yeni
iqtisadiyyata doğru kurs götürdü, ticarətin azadlığına, vergi intizamına, təhsil
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və öyrətmənin islahatına rəğbətlə yanaĢdı, bunlar vaxt keçdikcə fəhlələrə
kömək etməli idi ki, onlar yüksək ödəniĢli və hörmətli iĢ uğrunda
mübarizədə müvəffəqiyytəli qaydada rəqabət apara bilsinlər. Demokratlar,
xüsusən fəhlə həmkarlar ittifaqlarının Deyv Bevard kimi aktivistləri bu yaxĢı
niyyətlərə müqavimət göstərirdilər. Onların təsəvvüründə ticarət azadlığı hər
Ģeydən əvvəl Uoll-stritin mənafelərinə xidmət edir, lakin Amerikada haqqı
yaxĢı ödənilən iĢ yerlərinin azaldılmasının qarĢısını ala bilmir.
Respublikaçılar da fikir ayrılığından əziyyət çəkirlər. Qeyri-leqal
immiqarsiya ətrafında bu yaxınlardakı hay-küylü kampaniya nöqteyinəzərində, məsələn, Amerikanın birinciliyi barədə Pat Byukenenin
mühafizəkar baxıĢları “Böyük qoca partiyanın”” (GOP) sıralarında ikinci
dəfə öz doğuĢunu aldı və azad ticarət barədəki BuĢ adminstrasiyasının
kursuna qarĢı çağırıĢ xarakteri daĢıdı. 2000-ci il kampaniyasında və özünün
birinci müddətinin baĢlancığında Corc BuĢ hökumətin qanunvericilik rolunu
gücləndirməyi, “rəhmdil konservatizm” adlanan qaydanı tətbiq etməyi təklif
etdi, bu, Ağ evin təkid etdiyi kimi, tibbi sığorta islahatında, təhsil islahatında
“hər uĢağa diqqət”” Ģüarı altında ifadə olunurdu və daha kiçik dərəcədən
olan mühafizəkarlarda ürək qıcqırması əmələ gətirdi.
Prezident BuĢ dövründə respublika iqtisadi proqramı əksər adamlar
üçün vergi yükünün azaldılması, qanunvericiliyin zəifləməsi, dövlət
xidmətlərinin özəlləĢdirilməsi və daha böyük vergi güzəĢtləri demək idi.
Adminstrasiya “müstəqil adamların cəmiyyəti””ndən danıĢır, lakin bu
proqramın əsas müddəalarından çoxu otuzuncu illərin liberal iqtisadiyyat
Ģüarları ilə səsləĢir: gəlirə, iri daĢınmaz əmlaka, kapitalın artmasına və
dividendə verginin kəskin azalması və ya bəzi hallarda kiçildilməsi kapitalın
əmələ gəlməsinə, iqtisadi səmərəliliyin yüksəlməsnə, kapital qoyuluĢunun
artmasına kömək edəcəyinə əminlikdən dən vurur. Güman edilir ki, hökumət
nəzarəti yalnız bazarın normal fəaliyyət göstərməsinə mane olur, səmimi
cəhətdən inanırlar ki, ünvanlı kömək barədə hökumət proqramları əvvəldən
səmərəsizdir, yalnız asılılıq məsuliyyətsizlik, təĢəbbüssüzlük yaradır və heç
bir seçimə imkan vermir.
Ronald Reyqanın lakonik qaydada dediyi kimi: “hökumət – bu bizim
problemlərin həlli deyildir, hökumətin özü problemdir”.”
BuĢ adminstrasiyası bu tənliyin ancaq yarısını həll etmiĢdir.
Respublikaçıların nəzarətində olan Konqress bir neçə dəfə vergilərin
azaldıldmasını müzakirə etsə də, ancaq məsariflər üzərində nəzarət barədə
sadə olmayan qərarı qəbul etməkdən imtina etmiĢdi, bu isə “maraq
qruplarını”” dəstəkləməyə pul ayrılması, baĢqa qaydada həm də bu “ehtiyat
pullar”” adlanır, demək olmaqla BuĢun prezidentliyi dövründə bu məsarif 64
faiz artmıĢdı. Elə həmin vaxt Demokrat qanunvericilər (onlarla birlikdə
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geniĢ ictimaiyyət) həyat əhəmiyyətli insvestisiyaların xeyli azaldılmasını
hiss etdilər və ləngimədən adminstrasiyanın sosial - sığorta proqramını
özəlləĢdirmək barədəki təklifini rədd etdilər. AnlaĢılmır, həqiqətənmi
adminstrasiya güman edir ki, bundan sonra gələn federal büdcənin defisiti və
milli borc, onsuz da bu həndəsi proqressiya Ģəklində böyüyür, bir qeyri-ciddi
məsələdir. Lakin aydındır ki, böyük borc gələcək adminstrasiyaya
qloballaĢmanın iqtisadi problemləri ilə mübarizəyə və ya ümumi
təhlükəsizliyin ümumamerikan Ģəbəkəsinin möhkəmələndirməsinə yeni
vəsait qoymaqda heç də kömək etməyəcəkdir.
Bu çıxılmaz vəziyyətin nəticələrini ĢiĢirtmək istəmirəm. Heç nə
etməmək və qloballaĢmaya imkan vermə siyasəti heç də BirləĢmiĢ ġtatlar
iqtisadiyyatının bilavasitə kollapsa düĢməsinə gətirib çıxarmayacaqdır.
Amerikanın ümumi daxili məhsulu (GDP) hələlik birlikdə Çinin və
Hindistanınkından böyükdür. Hələlik, ən azı, Bġ-da yerləĢən Ģirkətlər
proqram təminatı iĢlənib hazırlanmasında və farmaseptik tədqiqatlarda
birinci yeri saxlayır, bizim kolleclərə və universitetlərə isə bütün dünyada
qibtə edirlər.
Lakin heç nə etməmək perspektivdə tamamilə baĢqa, bizim
böyüdüyümüz ölkəyə bənzəməyən Amerikanı əmələ gətirəcəkdir. Əhalinin
iqtisadi və sosial təbəqələĢməsi indikindən daha güclü gedəcəkdir. Alim
adamların daha çox çiçəklənən sinfi hansısa bir müstəsna birliklərdə
yaĢayacaq, bazarda ona lazım olan hər Ģeyi almaq imkanına - özəl təhsilə,
özəl səhiyyəyə, özəl təhlükəsizliyə malik olacaq, həmin vaxt onların nəhəng
saydakı həmvətənləri xidmət sahəsində az ödəniĢli iĢə, bir yerdən baĢqa yerə
köçməyə, iĢ vaxtının uzadılmasına, pis maliyyələĢmədən aslılığa, həddən
artıq yüklənmiĢ, islahata uğramamıĢ dövlət səhiyyəsinə, pensiya təminatına
və məktəb təhsilinə məhkum olacaqlar.
Biz öz aktivlərimizi xarici kreditorlara həvalə etməkdə davam edən,
neft hasil edənlərin Ģıltaqlığından asılı olan bir Amerikada yaĢayacağıq. Elə
Amerikadakı, baza xarakterli elmi tədqiqatları və öyrətmə proqramlarını
lazımınca maliyyələĢdirə bilməyəcəyik, bu sahələr isə bizim uzun müddətli
iqtisadi perspektivlərimizi müəyyən edəcəkdir. Ətraf mühitin potensial
böhranlarına laqeyd yanaĢacağıq. Amerika siyasi cəhətdən daha artıq
dərəcədə qütbləĢəcəkdir, siyasi cəhətdən daha az sabit olacaqdır, çünki
iqtisadi xəttdən narazılıq daha güclü olacaq və bu adamları öz qəzəbini birbirinin üstünə tökməyə məcbur edəcəkdir.
Hər Ģeydən pisi odur ki, bu gənc amerikalıların imkanlarını güclü
surətdə məhdudlaĢdıracaq və bünövrəsi qoyulandan bizim ölkənin tarixini
hərəkət etdirən sürətlə irəliləmək qabiliyyətinin kəskin surətdə zəifləməsinə
gətirib çıxaracaqdır.
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Öz uĢaqlarımıza biz belə Amerikanı qoyub getmək istəmirik. Mən
möhkəm inanıram ki, bizim qabiliyyətimiz və imkanlarımız vardır ki, daha
yaxĢı gələcəyi, güclü iqtisadiyyatı və çiçəklənən cəmiyyət olan gələcəyi
yaradaq. Belə gələcəyi qurmaqda bizə heç də yaxĢı ideyaların yoxluğu mane
olmur. Bizim Amerikanı rəqabətə daha qadir etmək üçün qətiyyətli addımlar
atmağa ümummilli həvəsimiz və bazar iqtisadiyyatında hökumətin rolu
barədə vahid nöqteyi-nəzərimiz yoxdur.
Vahid nöqteyi-nəzərə qalxmaq üçün biz bazar sistemimizin inkiĢafı
tarixinə bir daha nəzər salmalıyıq. Kalvin Kulicin məĢhur bir sözü var:
“Amerikanın əsas biznesi – biznesdir”.” Həqiqətən də, bazar məntiqinə daha
artıq cavab verən ikinci belə bir ölkəni tapmaq çətindir. Bizim
Konstitusiyamız özəl mülkiyyətə sahib olmağı azadlıq sistemimizin lap
mərkəzində yerləĢdirir. Bizim dini baxıĢlarımız əməksevirliyi yüksək
qiymətləndirir və bizi bu ruhda tərbiyə edir ki, ləyaqətli həyat hökmən
maddi mükafatını tapacaqdır. Varlılarda biz heç də paxıllıq və tənqid
obyektini deyil, nümunə görürük, bizim mifologiyamız hər Ģeyə özləri nail
olanlarla, qəpiksiz bura gəlib varlanan və ya Qərbə tərəf hərəkət edib öz
bəxtini axtaran cavan adamlarla doludur. Ted Terner çox yerində dediyi
kimi, Amerikada pul hesablama vasitəsidir.
Biznes mədəniyətinin bu müstəvisində ölkə tarixdə heç bir ölkəyə
qismət olmayan bir Ģəkildə çiçəkləndi, inkiĢaf etdi. Xaricə getmək kifayətdir
ki, Amerikada necə yaxĢı olduğunu tam ölçüdə qiymətləndirə biləsən.
Əhalinin hətta ən yoxsul təbəqələri də pulsuz əmtəə və xidmətlər – elektrik
enerjisi, təmiz su, sadə ev santexnikası, telefon, televiziya, məiĢət texnikası
alır, bunlar barədə isə dünyanın baĢqa ölkələrində adamlar yalnız arzu edə
bilərlər. Amerikanın bəxti müstəsna qaydada gətirmiĢdir ki, onun ərazisi
dünyada təbii sərvətlərlə daha yaxĢı Ģəkildə təmin olunmuĢ məkanlardan
biridir, ancaq təkcə onlar bizim iqtisadiyyatımızdakı müvəffəqiyyətlərimizə
Ģərait yaratmırlar. Bizim ən böyük sərvətimiz – bizim cəmiyyəti təĢkil etmək
sistemimizdir, bu sistem gör neçə yüz illiklərdir ki, ölkəmizi fasiləsiz
yeniləĢməyə, Ģəxsi təĢəbbüsə, nemətlərin səmərəli istifadəsinə həvəsləndirir.
Ona görə də təəccüblənmək lazım deyildir ki, biz öz azad bazar sistemimizi
əsas kimi qəbul etməyə meyilliyik, güman edirik ki, o tələb və təklif
qanununa müvafiq olaraq saz vəziyyətdə iĢləyir. Adam Smitin gözə
görünməyən əli ilə idarə olunur. Buradan belə çıxır ki, hökumətin bazar
mexanizmi magiyasına istənilən müdaxiləsi - vergi qoyma, qanunvericilik,
məhkəmə prosesləri, tariflər, əmək mühafizəsi tədbirləri, ünvanlı kömək
üzrə xərclər – guya özəl sahibkarlığa hökmən zərbə vuracaq və iqtisadi
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yüksəliĢi ləngidəcəkdir. Kommunizmin və sosializmin alternativ iqtisadi
sistemi təĢkil etmək kimi özünü doğrultmaması bu düĢüncəni daha da
möhkəmləndirdi. Ġqtisadiyyata dair bizim istənlən dərsliyimizdə və istənilən
müasir siyasi mübahisədə müdaxilə etməmək idarə etmənin yoxluğudur və
kim bununla razılaĢmırsa daĢqına qarĢı üzməyə risq edir.
Ən ümumi Ģəkildə hökumətin müdaxiləsi üç əsas forma ala bilər.
Birincisi, bütün bizim tarix boyu məhz hökumət infrastrukturanı tikmiĢdir,
fəhlə qüvvəsinə təhsil vermiĢdir və iqtisadi yüksəliĢ üçün əlavə Ģəraitlər
yaratmıĢdır. Bütün bani- atalar özəl mülkiyyətlə azadlıq arasındakı əlaqəni
etiraf edirdi, lakin Aleksandr Hamilton ilk dəfə olaraq milli
iqtisadiyyatımızın nəhəng potensialını bəyan etdi, bu potensial təkcə
Amerikanın kənd təsərrüfatı keçmiĢinə deyil, həm də onun ticarət – sənaye
gələcəyinə əsaslanırdı. Hamilton deyirdi ki, bu potensialı gerçəkləĢdirmək
üçün Amerikaya güclü və fəal hökumət lazımdır və tarixdə Amerikanın ilk
Xəzinə katibi (Maliyyə naziri) olmaqla öz ideyalarının həyata keçməsi üçün
o, çox iĢ gördü. O, Ġstiqlaliyyət uğrunda müharibədən sonra qalmıĢ borcu
milliləĢdirdi, bu təkcə bütün Ģtatların iqtisadiyyatlarını birləĢdirmədi, həm də
ümumdövlət kredit sisteminin və kapitalın mütəhərrik bazarının
yaranmasına kömək etdi. Sərt patent qanunvericiliyindən yüksək tariflərə
qədər o, hər yerdə ardıcıl olaraq amerikan istehsalçısını həvəsləndirmək
siyasətini aparırdı və əmtəələrin bazara hərəkətinə kömək etmək üçün yol və
körpülər tikintisinə vəsait qoymağı təklif edirdi.
Hamiltonun sağlam iqtisadi maraqlara bağlı olan güclü hökumət
ideyası, torpağa bağlı olan bərabərlik demokratiyası barədəki təsəvvürünə
ziyan vuracağından ehtiyat edən Tomas Ceffersonun qızğın müqaviməti ilə
qarĢılaĢdı. Ancaq Hamilton baĢa düĢürdü ki, yalnız kapitalı yerli torpaq
sahiblərinin mənafelərindən azad etməklə Amerika ən qüdrətli sərvəti – öz
xalqının enerjisini və zirəkliyini iĢə salacaqdır. Mobil cəmiyyətin bu ideyası
amerikan kapitalizminin ən ilkin nailiyyətlərindən biri oldu. Sənaye və
ticarət kapitalı, bəlkə də, qeyri-sabitliyi gücləndirdi, lakin hər bir enerjili və
bacarıqlı adamın zirvəyə qalxmasına imkan verən dinamik sistem yaratdı.
Cefferson bununla razılaĢdı - çünki onun öz ideyası irsi aristokratiyaya deyil,
bərabər imkanlar cəmiyyətinin potensialına olan inamından doğurdu. Məhz
Cefferson hökumət tərəfindən maliyyələĢdirilən dövlət universitetinin
yaradılmasını dəstəklədi, bu ali məktəb isə ölkənin bütün istedadlı
gənclərinə təhsil verəcəkdi, Virciniya unversitetinin əsasının qoyulmasını isə
o, özünün ən böyük nailiyyətlərindən biri hesab edirdi.
Amerikanın infrastrukturasına və onun xalqına hökumətin təsir
göstərməsinin bu ənənəsinin layiqli davamçısı Abraham Liknoln və ilk
respublikaçılar oldu. Linkoln üçün imkan Amerikanın özünün mahiyyəti,
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azad insanların əməyi isə – həyatda uğur qazanmaq üsulu idi. Linkoln
güman edirdi ki, kapitalizm yaxĢı vasitələrlə belə imkanı yaradacaqdır.
Lakin o, aqrar cəmiyyətdən sənaye cəmiyyətinə keçidin çox sayda həyatı
dağıdacağına və xeyli yaĢayıĢ yerini məhv edəcəyinə də gözlərini
yummurdu.
VətəndaĢ müharibəsinin ən qızğın dövründə Linkoln heç də təkcə vahid
milli iqtisadiyyatın əsasını qoymayan, həm də nəhəng miqdarda adama yeni
imkanlar təqdim edən bir sıra tədbirlər həyata keçirdi. O, birinci
transkontinental dəmir yolunun çəkilməsində israrlılıq göstərdi. O, yeni
texnologiya və praktiki cəhətdən tətbiq olunacaq fundamental tədqiqatlar və
axtarıĢlar aparmaq üçün Milli Elmlər Akademiyasını təsis etdi.1862-ci ildə
o, Houmsted Aktı adlanan qanunu qəbul etdi, bu tədbir ġərq Ģtatlarından
olan sakinlərə və immiqrantlara BirləĢmiĢ ġtatların qərbindəki nəhəng
məkanı mənimsəməyə imkan verdi, gənc iqtisadiyyatın inkiĢafına xeyli
köməklik göstərdi. Bundan sonra o, fermerləri taleyin ümidinə buraxmadı,
kolleclərə torpaq payı verilməsi sistemini təsis etdi, burada fermerlər
aqrotexnikanın yeni naliyyətlərini öyrənə biləcək və elə təhsil alacaqdılar ki,
bu onlara təkcə öz firmasının mənafeləri barədə deyil, daha geniĢ miqyasda
düĢünməyə imkan versin. Hamiltonun və Linkolnun sərvətlərin və
hökumətin gücünün azad, canlı bazara maneə deyil, daha çox kömək
edəcəyi barədəki inamları amerikan tarixinin erkən mərhələrində
Respublikaçıların və Demokratların ümumi platformasına çevrildi. Huver
Bəndi, Tennessi Vadisi Ġdarəsi, Ģosse yolların ümummilli sistemi, Ġnternet,
«Ġnsan Genomu» layihəsi – bütün bunlar, həm də hökumətin investisiyası
özəl iqtisadi fəllağın partlayıĢı üçün olan yola daĢ döĢənməsinə kömək
edirdi. Dövlət məktəblərini və ali təhsil müəssisələrini yaratmaqla,
«Hüquqlar haqqında Əsgər Bill»ini qəbul etməklə hökumət vətəndaĢların
dəyiĢən dünyaya və yeni texnologiyalara uyğunlaĢmasına Ģərait yaratdı.
Özəl sahibkarın müstəqil olaraq etmək istəmədiyi və edə bilmədikləri
zəruri investisiyalar istisna olmaqla, fəal hərəkət edən hökumət bazar üçün
çətin olan dövrlərdə əvəzolunmaz bir rol oynadı. Bu vaxt kapitalist
sisteminin sağalmaz yaraları üzə çıxır, onlar ya bazarın iĢinin səmərəsini
azaldır, ya da cəmiyyətə düzəldilməsi mümkün olmayan ziyan vurur. Teddi
Ruzvelt baĢa düĢürdü ki, inhisarların hakimiyyəti rəqabətə mane olur və
«trestlərlə mübarizəni» öz adminstrasiyasının baĢlıca iĢinə çevirdi. Vudro
Vilson pul ehtiyatlarını idarə etmək və vaxtaĢırı maliyyə bazarlarını
bürüyən panikanı sakitləĢdirmək üçün Federal Ehtiyat bankını təsis etdi.
Ölkənin və Ģtatların hökumətləri istehlakçıların hüquqları haqqında ilk
qanunları - «Qida məhsullarının və dərmanların təmizliyi haqqında», «Ətin

123

keyfiyyətinin yoxlanması haqqında» qanunları iĢləyib hazırladılar. Onlar
amerikalıları təhlükəli məhsullardan qoruyurdu.
Hökumətin bazarı tənzimləməkdəki rolu 1929-cu il ildə, fond bazarı
uçub dağılanda və Depressiya baĢlayanda daha aydın göründü. Ġnvestorun
etibarı laxladı, bankların iflası az qala bütün maliyyə sistemini məhv
etmiĢdi, istehlak tələbi və biznesə investisiyalar sürətlə aĢağı düĢmüĢ və bu
vəziyyətdə Franklinin Delano Ruzvelt (FDR) iqtisadiyyatın aydın görünən
təsiri bağıĢlayan dağılmasını dayandırmaq üçün bir sıra hökumət tədbirləri
iĢləyib hazırladı. Sonrakı səkkiz il ərzində adminstrasiya iqtisadiyyatın
dirçəlməsinin müxtəlif variantlarında «Yeni kursu» sınaqdan keçirdi, onların
heç də hamısı gözlənilən nəticələri verməsə də, iqtisadi böhran risqini
indiyədək məhdudlaĢdıran həmin tənzimləmə strukturunu yaratdı: Qiymətli
kağızlar və birjalar üzrə komissiya maliyyə bazarlarının Ģəffaflığına cavab
verir və kiçik investorları maliyyə fırıldaqlarından və manipulyasiyalardan
qoruyur, bank əmanətlərinin sığortalanması üzrə Federal korporasiya (FDĠS)
əmanətçilərin əminliyinə təminat verir, antidövriyyə maliyyə və pul siyasəti
- vergi yükünün azalması, pul kütləsinin, birbaĢa dövlət xərclərinin artması
biznes və istehlakçılar bazardan qaçanda tələbi artırır.
Nəhayət, bu həm də birmənalı deyildir ki, hökumət Amerikanın biznesi
ilə fəhlələri arasında ictimai müqavilənin iĢlənib hazırlanmasına köməklik
göstərdi. Amerika tarixinin ilk 150 ilində kapital əsasən trestlərdə və
məhdud məsuliyyətli Ģirkətlərdə cəmlənmiĢdi, qanunvericilik və rəhbərlik
fəhlələrə onları daha güclü edən ittifaqlarda birləĢməyi qadağan etmiĢdi.
Fəhlələrin ağır və zalım əmək Ģəraitlərindən heç bir müdafiəsi yox idi, istər
bu isti sexdə və ya ət kombinatındakı iĢ olsun. Amerikan mədəniyyəti
«yaradıcı dağıtma» adlanan vaxtaĢırı partlayıĢlarla çıxılmaz vəziyyətə
gətirilən fəhlələrə rəhmdillik göstərmirdi. Fəhlələr dövlətdən kömək
gözləməməli, uğur qazanmaq üçün daha artıq iĢləməli idi. Azacıq qarantiya
ancaq özəl xeyriyyəçiliyin müntəzəm olmayan və kasad ehtyatlarından
gəlirdi.
Hökumətin bu qeyri-tarazlığı ləğv etməsi üçün Böyük Depressiyanın
sarsıntısı lazım gəldi. Bu vaxt ölkə əhalisinin üçdə biri iĢsiz qalmıĢdı, yaxĢı
evlərdə yaĢaya bilmirdi, yaxĢı geyinmirdi, yaxĢı yemirdi. Franklin Delano
Ruzvelt (FDR) iĢlədiyi iki ildə Konqressdən «Sosial müdafiə haqqında»
1935-ci il qanununu keçirdi. Bu yeni ümumi rifah dövlətinin günc daĢı idi,
yaĢlı vətəndaĢların demək olar ki, yarısını dilənçilikdən çıxardı, iĢdən
məhrum olanlara maddi yardım verilməsinə təminat yaratdı, aztəminatlı
pensiyaçılara və əlillərə xırda da olsa ödəniĢ təmin etdi. Ruzvelt əməklə
kapital arasında münasibətləri kökündən dəyiĢən qanunlar qəbul etdi.
Bunlar qırx saatlıq iĢ həftəsi, uĢaq əməyinin məhdudlaĢdırılması, əmək
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haqqının minimum həddi barədə qanunlar idi. Əmək münasibətləri barədə
Milli qanun sənaye fəhlələrinin güclü birliklərini yaratmağa imkan verdi və
iĢ verənləri insaflı müqavilələr bağlamağa məcbur etdi.
Ruzveltin qəbul etdiyi bu qanunlar Keyns nəzəriyyəsinin məntiqi
nəticəsi idi. Bu qanunlar hesab edirdi ki, iqtisadi depressiyadan yeganə
vasitə amerikan fəhlələrinin təmiz gəlirlərinin artmasıdır. Lakin Ruzvelt baĢa
düĢürdü ki, demokratik cəmiyyətdə kapitalizm bütün əhalinin razılığını tələb
edir, fəhlələri iqtisadi piroqun böyük hissəsinə yiyələndirməklə, onun
islahatı hökumət nəzarətinin və müxtəlif növ komanda sistemlərininin həmin
dövrdə Avropada güc toplayan faĢist, sosialist, kommunist sistemlərinin
mümkün olan cazibədarlığını xeyli dərəcədə azaldır. 1944-cü ildə onun
dediyi kimi «diktatura ac və iĢsizlərdən düzəldilir».
Bir neçə vaxt elə göründü ki, hər Ģey bunda da baĢa çatacaqdır. Ruzvelt
kapitalizmi özündən federal hökumətin fəal iĢi ilə xilas edəcəkdir. Hökumət
adamlara və infrastrukturaya vəsait qoymaqla bazarı tənzimləyir və Ģəraitin
xroniki pisləĢməsindən qoruyur. Həqiqətən də əsrin sonrakı rübündə,
Respublikaçı və Demokratik adminstrasiyalar vaxtı amerikansayağı bu
ümumi rifah dövlətinin modeli ən geniĢ dəstəyə malik oldu. Bəzi sağlar
sürünən sosializmin hücum etməsindən Ģikayətlənirdilər, sollar da var idi ki,
hesab edirdilər ki, Ruzvelt öz islahatlarını baĢa çatdırmadı. Lakin amerikan
iqtisadiyyatında kütləvi istehsalın payının nəhəng yüksəliĢi, BirləĢmiĢ
ġtatların sənaye potensialı ilə müharibənin viranə qoyduğu Avropa və Asiya
iqtisadiyyatları arasındakı uçurum baĢlıca ideoloji döyüĢləri yatırtdı. Ciddi
rəqibləri olmadığından BirlĢəmiĢ ġttalar kompaniyaları iĢçi qüvvəsinə olan
yüksək xərclərin öhdəsindən sakitcə gəlirdi, öz sifariĢçiləri ilə iĢlərini
yoluna qoyurdu. Tam məĢğulluq həmkarlar ittifaqlarında birləĢmiĢ sənaye
fəhlələrinə orta sinifə keçməyə, yalnız maaĢla ailəsini saxlamağa, səhiyyə və
pensiya fondlarının nemətlərindən istifadə etməyə imkan verdi. ġirkətlərin
gəlirlərinin artması, əmək haqlarının
yüksəlməsinin bu Ģəraitində
siyasətçilər vergiləri artıranda, mühüm problemlərin həllində tənzimləməni
sərtləndirəndə heç bir müqavimət görmürdülər. Conson adminstrasiyası
vaxtı «Mediker» («Tibbi qayğı» – tərcüməçi), «Medikeyd», («Tibbi yardım»
– tərcüməçi), rifah proqramları daxil olan «Böyük cəmiyyət» proqramlarının
yaradılması, Niksonun prezidentliyində – ətraf mühitin mühafizəsi üzrə
Ġdarənin və Əməyin mühafizəsi Ġdarəsinin təsis edilməsi bu məqsədləri
güdürdü.
Liberalizmin bu zəfərində bircə zəif yer var idi, bu da kapitalizmin
yerində dayanmaması idi. YetmiĢinci illərdə Bġ-ın sənaye istehsalının
artımı, müharibədən sonrakı iqtisadiyyatın bu mühərriki ləngiməyə baĢladı.
OPEK inamla ayağa qalxmağa baĢladı, xarici neft hasilatçıları dünya
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iqtisadiyyatının daha böyük hissəsini ələ keçirdilər və enerji daĢıyıcılarının
təchizindəki fasilələrdən Amerika əziyyət çəkməyə baĢladı. Amerika
Ģirkətləri Asiya Ģirkətlərinin timsalında rəqiblərə malik oldu, axırıncılar daha
ucuz məhsul ixrac edirdilər, səksəninci illərdə isə ucuz idxal dalğası –
parçalar, ayaqqabı, elektronika və hətta avtomobillər daxili bazarı
doldurmağa baĢladı. Eyni zamanda Bġ-da yerləĢən çoxmillətli Ģirkətlər
istehsalı xaricə çıxarmağa baĢladılar ki, xarici bazarlara çıxsınlar, həm də
daha ucuz iĢçi qüvvəsi əldə etsinlər.
Beynəlxalq rəqabətin daha da gücləndiyi Ģəraitdə Ģirkətlərin sabit
mənfəətlə və çevik olmayan idarəetmə sistemi ilə iĢləməsi barədə köhnə
formula özünü doğrultmadı. Dəyəri az imkanlar hesabına artırmaqla və ya
ucuz məhsul istehsal edilməsi ilə Ģirkətlərin mənfəəti və bazar payı aĢağı
düĢdü, Ģirkətlərin səhmdarları isə bazar qiymətlərinin artırılmasını tələb
etməyə baĢladılar. Bəzi Ģirkətlər avtomatlaĢdırma və innovasiyalar yolu ilə
getdilər. Digərləri isə iĢ yerlərini kəskin surətdə azaltdılar, həmkarlar ittiqafı
yaradılmasını qadağan etdilər, istehsalın xarici ölkələrə köçürülməsini
davam etdirdilər. Yeni Ģəraitlərə uyğunlaĢa bilməyən idarəçilər reyderçiliyin
və virtuozların qurbanlarına çevrildilər, axırıncılar sadə iĢçilər haqqında heç
düĢünmürdülər, bu iĢçilərin isə həyatı çıxılmaz vəziyyətə düĢür, bəzi kiçik
Ģəhərlər isə öz mövcudluğunu dayandırırdı. Bütün bunlarla yanaĢı amerikan
Ģirkətləri uyğunlaĢır və bu uyğunlaĢmanın mənfi nəticələrini isə köhnə
məktəbdən olan bütün sənaye fəhlələri və Geylsberq kimi kiçik Ģəhərlər öz
üzərinə götürürdü.
Bəlağətli danıĢmağı sevən Reyqan əsrin son rübü ərzində umumi rifah
dövlətinin çiçəklənməsini ĢiĢirtməyi sevirdi. Ən yaxĢı illərdə Bġ
iqtisadiyyatının ümumi həcmində federal büdcənin payı, hətta bura müdafiə
sənayesinin inkiĢafına sərf edilən nəhəng məbləğlər də daxil edilsə, Qərbi
Avropa ölkələrindəki analoji göstəricilərdən xeyli aĢağı idi. Ancaq hər halda
Reyqanın kömək etdiyi həmin mühafizəkar inqilab çoxlu tərəfdarlara malik
idi, çünki prezidentin baĢlıca fikri ondan ibarət idi ki, liberal ümumi rifah
dövləti çox özündən razı və bürokratlaĢmıĢ oldu, demokrat siyasətçilər isə
iqtisadi piroqu bölməyə atıldılar, ancaq onu daha iri etmək barədə
fikirləĢmədilər, bu isə həqiqətdən o qədər uzaq deyildi. Rəqabətdən etibarlı
mühafizə edilən Ģirkətlərin çox sayda menecerləri mənfəət gətirməyi
dayandırdılar, hökumətdəki bürokratların çoxu səhmdarların və onların
istehlakçılarının artıq pul vermələri ilə maraqlanmırdılar, bu səhmdarlar isə
vergi ödəyənlər idi.
Hər bir hökumət proqramı heç də gözlənildiyi tək səmərəli olmurdu.
Özəl bölmə bir sıra funksiyaların öhdəsindən daha yaxĢı gəlirdi. Hətta bəzən
bazar tədbirləri az xərclərlə və böyük çevikliklə müĢayiət olunan sərt
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tənzimləmə kimi eyni nəticələrə gətirirdi. Reyqan hakimiyyətə gələndə
fəaliyyət göstərən vergi tariflərinin yüksək həddi bəlkə də iĢə və
investisiyalara olan stimulu məhdudlaĢdırmırdı, lakin investorların qərarına
heç də yaxĢı tərəfdən təsir göstərmirdi və nəhayət etibarilə izafi xərcli
iqtisadiyyata və ödənilən vergilərin məbləğini azaltmağın qanuni üsullarının
meydana gəlməsinə gətirib çıxarırdı. Baxmayaraq ki, maddi yardım çox
sayda amerikalını ehtiyac girdabından çıxarmıĢdı, bu sistem həm də əmək
etikası və sabit ailələr üçün əsl fəlakətə çevrildi.
Reyqan Konqresslə razılaĢmağa məcbur oldu, bu vaxt Demokratlar
çoxluğu təĢkil edirdi və ona görə də hökumətin ixtisar edilməsi barədə
ambisiyalı planını həyata keçirə bilmədi. Ancaq məhz o, siyasi debatlar
Ģərtlərini radikal qaydada dəyiĢdirdi. Orta sinifin vergilərə qarĢı etirazı
ümumdövlət siyasətində daimi armaturaya çevrildi və hökumət
strukturlarının geniĢlənməsinə axırıncı həddi qoydu. Çox sayda
respublikaçılar üçün bazarın fəaliyyətinə müdaxilə edilməməsi onların
prinsipial mövqeyinə çevrildi.
Əlbəttə, iqtisadi kataklizmlər vaxtı seçicilərin çoxu ümidlərini yenə də
hakimiyyətə bağlayırdı və Bill Klintonun hökumətin iqtisadiyyata daha fəal
müdaxilə etməsinə çağırıĢı onun Ağ evə gəlməsinə kömək etdi. Onun
səhiyyə planının fəlakətli uğursuzluğundan və respublikaçıların qalib gəldiyi
1994-cü il Konqress seçkilərindən sonra Klinton öz ambisiyalarını azaltdı.
Lakin Reyqanın bəyan etdiyi bir sıra məqsədlərə nail ola bildi. Böyük
hökumət erasına əlvida deyəndən sonra Klinton qanunvericilik qaydasında
rifahın yaxĢılaĢdırılması siyasətini islahata uğratdı, orta sinfin və aztəminatlı
fəhlələrin vergisini azaltdı, bürokratiyanın və süründürməçiliyin azaldılması
sahəsində tədbirlər həyata keçirdi. Məhz Klinton Reyqanın etmədiklərini
baĢa çatdırdı – o, eyni vaxtda yoxsulluq səviyyəsini azaltmaq və təhsilin və
peĢə təhsilinin kiçik ölçüdə maliyyələĢməsi Ģəraitində maliyyə sistemində
qayda yaratdı. Klintonun iĢi baĢa çatanda, göründü ki, tarazlıq - sosial
qarantiyanı təmin etməyi bacaran, həm də böyük olmayan hökumət, bunu isə
ilk dəfə Franklin Delano Ruzvelt (FDR) tətbiq etmiĢdi, əldə edilmiĢdir.
Lakin kapitalizm öz yerində dayanmır. Reyqanın və Klintonun siyasi
tədbirləri liberal «ümumi rifah dövlətindən» piyi bir qədər silkələdi, lakin
beynəlxalq rəqabət və texnoloji inqilab kimi reallıqları dəyiĢə bilmədi. ĠĢ
yerləri, özü də təkcə ağır sənayedən deyil, daha çox xidmət bölmələrindən,
məsələn kompyüter proqramlaĢmasından yenə də xaricə axıb getməkdədir.
Biznes səhiyyəyə yönəldilən böyük xərclərlə mübarizəsini davam etdirir.
Amerika ixrac etdiyindən xeyli çox idxal edir, özü verdiyi kreditdən daha
çox borc alır.
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Ġdarəetmə barəsində aydın konsepsiyaya malik olmadığından BuĢ
adminstrasiyası və onun Konqressdəki müttəfiqləri buna, mühafizəkar
inqilabı öz məntiqi yekununa gətirib çıxarmaqla, baĢqa sözlə vergiləri daha
da azaltmaqla, qanunvericiliyi liberallaĢdırmaqla, hətta sosial təminat
proqramlarının vəsaitini azaltmaqla cavab verdilər. Bu strategiyanı seçən
Respublikaçılar öz son döyüĢlərinə çıxdılar, bu döyüĢü onlar səksəninci
illərdə baĢlayıb udumuĢdular, Demokratlar isə otuzuncu illərin «Yeni
kursu»nu müdafiə etməklə aryerqardda vuruĢmağa məcbur oldular.
Bu strategiyalardan heç biri artıq yaramırdı. Yalnız xərcləri azaltmaqla
və hökumətdə ixtisar aparmaqla Amerika Hindistan və Çinin rəqibi ola
biləcəkdir. Biz amerikanların həyat səviyyəsinin sürətlə aĢağı düĢməsini,
iĢlənmiĢ zəhərli qazlardan boğulan iri Ģəhərlərimizi, küçələrimizi dolduran
dilənçiləri laqeydliklə seyr etməyə son qoymalıyıq. Əgər yalnız dünyadakı
bütün kompyüterləri müsadirə etməyi qərara almasaq, ticərat mənaeələrini
kənarlaĢdırmaqla və minimum əmək haqqının həddini qaldırmaqla biz az
Ģeyə nail olacağıq.
Lakin tariximiz bizi inandırır ki, həmiĢə tənbəl, hökumətin idarə etdiyi
iqtisadiyyatla xaotik, amansız kapitalizm arasında seçim etmək lazım
deyildir. O göstərir ki, iqtisadi sarsıntılardan biz zəif deyil, güclü olmaqla
çıxa bilərik. Bizim sələflərimiz kimi daim özümüzdən soruĢmalıyıq ki, hansı
ən müxtəlif tədbirlər dinamik olan azad bazarı və ümumi iqtisadi
təhlükəsizliyi yaradacaq, sahibkarlıq təĢəbbüsünə və hərəktliliyə
həvəsləndirəcəkdir. Oriyentir kimi biz Linkolnun sadə əxlaq qaydasını
qəbul etməliyik: bir yerdə, baĢqa sözlə hökumətin köməyi ilə yalnız onu
etmək lazımdır ki, təklikdə onu o dərəcədə yaxĢı etmək olmaz.
BaĢqa sözlə, biz iĢləyən nə varsa onu rəhbərlik üçün qəbul etməliyik.
Bu yeni iqtisadi konsensus hansı görünüĢü qəbul edə bilər? Mən
demirəm ki, bütün suallara bütün cavabları bilirəm, həm də Bġ-ın iqtisadi
siyasətinin geniĢ təhlili bir neçə cildi tələb edir. Lakin mən misallar gətirə
bilərəm ki, hansı bir halda biz çətin vəziyyətdən çıxa bilərik: Hamiltonun və
Linkolnun vəsiyyətləri əsasında biz infrastukturaya və öz xalqımıza vəsait
qoya bilsək, Franklin Delano Ruzveltin (FDR) öz vaxtında cəmiyyəti
birləĢdirdiyi vasitə olan həmin müqaviləni yeniləĢdirə və yenidən qura
bilsək.
Elə vəsait qoyuluĢundan baĢlayaq ki, o Amerikanı dünya bazarında
rəqabətə qadir edəcəkdir, bu, təhsilə, elmə, texnologiyaya, enerji
müstəqilliyinə vəsait qoyulmasıdır.
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Bütün tariximiz boyu təhsil dövlətlə onun vətəndaĢları arasındakı
müqavilənin əsası olmuĢ və olaraq da qalır: yaxĢı həyata zəhmətsevənlər və
məsuliyyətli olanlar layiqdir. Dünyada isə təhsil sənin əmək bazarında
qiymətini müəyyən edir. Los-Ancelesdən olan uĢaq təkcə Bostondon olan
uĢaqla deyil, Pekindən və Banqalordan olan miylonlarla həmyaĢıdları ilə
yarıĢmalıdır, olduqca çox sayda amerikan məktəbləri bu müqaviləyə görə öz
öhdəliklərini yerinə yetirmirlər.
2005-ci ildə mən Çikaqonun cənub ətrafındakı Ģəhər olan Torntondakı
orta məktəbə getdim, oradakı Ģagirdlərin əksəriyyəti qaradərililər idi.
ƏməkdaĢlarım müəllimlərlə birlikdə Ģəhərin gəncləri ilə görüĢümü təĢkil
etmiĢdilər, hər sinifdə Ģagirdləri həftələrlə hər Ģeydən çox nə narahat etdiyini
təhlil etmiĢ, suallar tərtib etmiĢ və onları mənə vermiĢdilər. GörüĢdə biz
rayonda zorakılığın artması, siniflərdə kompyüterlərin çatıĢmaması barədə
danıĢdıq. Lakin ən baĢlıca məsələ belə oldu: məktəb mahalı burada
müəllimləri bütöv dərs günü ilə təmin edə bilmədiyindən, məktəb günorta
saat 1:30 dan bağlı olur. QısaldılmıĢ dərs cədvəli nə laboratoriya iĢini
keçirməyə, nə də əlavə olaraq xarici dillərlə məĢğul olmağa imkan verir.
Onlar məndən soruĢurlar. «Bəs niyə bizi belə aldadırlar?» sonra dedilər:
«Deyəsən, bizi məktəbdə heç kəs gözləmir».
Onlar daha çox böyük məktəb istəyirlər.
Biz artıq belə əhvalatlara, qara və latınamerikalıların məhəllələrindəki
kasıb uĢaqlara, məktəblərin onları nəinki informasiya əsrində, hətta köhnə
sənaye cəmiyyətindəki həyat üçün hazırlaya bilmədiyinə adət etmiĢik. Lakin
bizim təhsil problemlərimizi təkcə yoxsul rayonlardakı məktəblərlə
bağlamaq olmaz. Bu gün amerikanların dövlət məktəblərindən yayınma faizi
inkiĢaf etmiĢ ölkələr arasında ən yükskəkdir.
Yuxarı siniflərin Ģagirdləri riyaziyyat və təbiət elmlərinə görə pis
biliklər nümayiĢ etdirirlər. Yeniyetmələrin yarısı adi kəsirlər barədə
təssəvvürə malik deyilər, doqquz yaĢlı uĢaqların yarısı nə bölmək, nə
vurmaq bilmir, ali məktəblərə qəbul olanların miqdarı ümumilikdə çoxalsa
da, yalnız abituriyentlərin 22 faizi kifayət qədər hazırlıq göstərir və təbiət
elmləri üzrə universitet kursunu keçə bilir.
DüĢünmürəm ki, hökumət təkbaĢına bu statistikanı dəyiĢə bilməyə
qadirdir. BaĢlıca məsuliyyət valideynlərin üzərinə düĢür - məhz onlar öz
uĢaqlarında əməksevərlik və biliklərə həvəs tərbiyə etməlidirlər. Lakin
valideynlər də gözləməkdə haqlıdırlar ki, hökumət dövlət məktəbləri sistemi
vasitəsilə təhsil prosesində bərabər qaydada iĢtirak edəcək, axı əvəllər o
bunu edirdi.
Təəssüf ki, qəti dəyiĢikliklər və məktəblərimizdə əsaslı islahatlar
aparmaq əvəzinə, bu tədbirlər Torntondan olan uĢaqlara «Quql» Ģirkətində iĢ
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almağa Ģərait yaradardı, hökumət artıq iyirmi ildir ki, xırda təmirlə məĢğul
olur və qabiliyyətsizlik tərbiyə edir. Bəlkə də bu, eyni zamanda qabaqcadan
görünən və artıq köhnəlmiĢ ideoloji döyüĢlərin nəticəsidir.
Mühafizəkarlardan çoxu deyir ki, təhsil probleminin həllində pul apırıcı rol
oynamır, dövlət məktəblərinin problemi müstəsna olaraq uğursuz bürokratik
tədbirlərdən və məktəb həmkarlar ittifaqlarının güzəĢtə getməmək
mövqeyindən əmələ gəlir, yeganə çıxıĢ yolu vauçerlərin köməyi ilə dövlət
inhisarının ləğv edilməsi ola bilər. Eyni zamanda sollar çox vaxt tamamilə
yaramayan iĢlərin mövcud vəziyyətini müdafiə edirlər və təsdiq edirlər ki,
yalnız pul təhsil sistemini tam dağılmaqdan xilas edəcəkdir.
Əslində hər iki nöqteyi-nəzər düzgün deyildir. Təhsil üçün pul vacibdir,
onda məgər valideynlər o qədər pul ödəyərdilərmi ki, yaxĢı
maliyyələĢdirilmiĢ Ģəhər ətrafı məktəb mahallarında yaĢasınlar? Çox sayda
Ģəhər və kənd məktəbləri Ģagirdlərin sayı normadan artıq olan siniflərdən,
köhnəlmiĢ kitablardan, olduqca köhnə avadanlıqlardan əziyyət çəkir,
müəllimlər isə öz pullarına sadə dərs vəsaitləri almağa məcburdurlar. Onu da
inkar etmək olmaz ki, dövlət məktəbləri pis maliyyələĢdiyi kimi, çox pis
idarə olunur.
Bir sözlə, bizim vəzifəmiz elə islahatlar aparmaqdır ki, onlar təhsilin
səviyyəsini yüksəltsin, onun maliyyələĢməsini lazımi səviyyədə təmin etsin
və gözlənilən nəticələri verməyən proqramlardan məktəblərin yaxasını
qurtarsın. Biz həyata keçirilən islahatların Ģahidlərinə çevrilirik: riyaziyyata,
təbiət elmlərinə, savadlılıq vərdiĢlərinə xüsusi əhəmiyyət verməklə daha
ciddi və mürəkkəbləĢmiĢ proqram; tədris saatlarının miqdarının artırılması;
hər uĢağa ilkin məktəbəqədər təhsil verilsin ki, o məktəbə artıq hazırlanmıĢ
halda gəlsin; hər Ģagirddən onun müvəffəqiyyət dərəcəsinə əsaslanmaqla
biliyinin daha obyektiv qiymətləndirilməsi; daha proqressiv direktorların və
daha professional müəllimlərin iĢə dəvət olunması və öyrədilməsi.
Bu axırıncı bənd – müəllimlərin peĢə üzrə hazırlanması xüsusi diqqət
tələb edir. Bu yaxınlardakı tədqiqatlar göstərdi ki yalnız və yalnız yaxĢı
müəllim Ģagirdin müvəffəqiyyət dərəcəsini müəyyən edir. Dərinin rəngi və
ya mənĢə burada heç bir rol oynamır. Təəssüf ki, bizim bir çox
məktəblərimiz müəllim professionalığının qıtlığından əziyyət çəkir, pedaqoq
öz fənnini anlaĢılan Ģəkildə izah edə bilmirsə, bu onsuz da problemi olan
məktəblər üçün əsl bəladır. Ən təhlükəlisi odur ki, bu vəziyyət heç cür
yaxĢılaĢmır: hər il «doğum canlanması» nəslindən olan çox sayda müəllim
pensiyaya çıxır, onların yerini doldurmaq üçün qarĢıdakı onillikdə iki
milyon pedaqoq lazım gələcəkdir.
ĠĢ orasındadır ki, müəllim iĢi dəbdən çıxmıĢdır. Mən bir çox cavan
adamlar tanıyıram ki, öz ali məktəblərini bitirdikdən sonra «Amerika üçün
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oxumaq» kurslarına yazılırdı, sonra isə iki il ən kasıb məktəblərdə
iĢləyirdilər. Bu iĢ onlara çox xoĢ gəlirdi, yeni müəllimlərin cavanlığı və
enerjisi uĢaqların xeyrinə idi. Lakin iki illik müddətdən sonra onlar iĢlərini
dəyiĢir və ya daha yaxĢı məktəblərə gedir, çünki aĢağı maaĢ onları təmin
etmirdi, məktəb bürokratiyası ilə mübarizə onları yorurdu, izolyasiya hissi
isə əzirdi.
Əgər biz iyirmi birinci əsrə layiq ümumi təhsil sistemi qurmaq
istəyiriksə, biz sadəcə olaraq müəllim peĢəsinə öz münasibətimizi
dəyiĢməliyik. Sertifikasiya sistemini dəyiĢmək lazımdır ki, məktəbdə
iĢləmək istəyən kimya fakültəsinin məzunu əlavə öyrənmək üçün bahalı
kursların xərcini ödəməli olmasın, gənc müəllimlər daha təcrübəli
kolleqaları ilə yan-yana iĢləsinlər və özlərini izolyasiyada hiss etməsinlər,
yaxĢı müəllimlər isə öz siniflərində nə baĢ verdiyinə daha yaxĢı nəzarət edə
bilsin.
Müəllimlərə onların əməyinə görə haqq vermək lazımdır. BaĢa
düĢülmür, nəyə görə təcrübəli, ixtisaslı, yaxĢı pedaqoq öz karyerasının
zirvəsində ildə 100.000 dollar ala bilmir. Riyaziyyat və təbiət elmləri kimi
əsas fənnlərin müəllimləri, həm də öz mahalının ən yaxĢı məktəblərində
iĢləmək istəyənlər xeyli artıq maaĢ ala bilərlər və almalıdırlar.
Burada yalnız bircə «amma» vardır. Müəllim çox qazandıqca öz iĢinin
keyfiyyəti üçün daha böyük məsuliyyət daĢımalıdır. Məktəb mahalları isə iĢə
can yandırmayan müəllimlərdən yaxanı qurtarmaq imkanına malik
olmalıdır.
Hələlik müəllimlərin həmkarlar ittifaqları əməyə görə haqq ideyasına
müqavimət göstərirlər, axı bu vaxt çox Ģey direktordan asılı ola bilər.
Həmkarlar ittifaqı deyir ki, mən güman edirəm ki, bu məsələdə onlar
haqlıdır, məktəb mahalları müəllimin iĢinin nəticəsini əsasən testlərin uğuru
ilə qiymətləndirirlər, müəllim isə heç də hər vaxt bu uğura təsir edə bilmir,
axı sinifdə kasıb ailələrdən olan nə qədər Ģagirdin və ya inkiĢafı ləng gedən
uĢaqların olması ondan asılı deyildir.
Bütün bu problemləri həll etmək olar. Müəllimlərin həmkarlar ittifaqları
ilə, məktəb mahallarının rəhbərləri ilə əməkdaĢlıqda müəllimin əməyini
qiymətləndirməyin daha mükəmməl metodlarını iĢləyib hazırlamaq olar
(istənilən məktəbdə müəllimlər bu rəyə gələ bilərlər ki, onların
kolleqalarından kim yaxĢı, kim pis iĢləyir). Elə etmək lazımdır ki, baĢabəla
pedaqoqun oxumaq istəyən uĢaqlara ziyan vurmasına son qoyulsun.
Doğrudan da, məktəblərimizin dirçəliĢinə vəsait qoymaq üçün biz çoxdan
məlum olan bir həqiqəti – «hər kəs oxuya bilər» aksiomasını yada
salmalıyıq. Çikaqo Uestsaydının ibtidai məktəblərinin birində bu yaxınlarda
mən oldum, bu məktəb nə vaxtsa ən geridə qalan hesab olunurdu, indi isə
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möhkəm ortababların arasındadır. Onların problemləri barədə məktəbin
pedaqoqları ilə söhbət edəndə, bir cavan müəllimə dedi ki, belə bir ifadə
vardır – «bu uĢaqlar» Cəmiyyət milyon izahat verməyə hazırdır, çünki «bu
uĢaqlar» oxuya bilmirlər, axı «bu uĢaqlar» kasıb rayonlarda yaĢayırlar və
onlar bütün baĢqalarından müqayisə edilməyən dərəcədə geridə qalmıĢlar.
- Mən belə Ģeyi eĢidəndə, sadəcə olaraq özümdən çıxıram – həmin
müəllimə mənə dedi: - nədir axı «bu uĢaqlar»? Onlar bizimkidirlər.
Bütün ürəyinlə bu müdrikliyi qəbul etməlisən ki, yaxın illərdə
Amerikanın iqtsadi yüksəliĢinin perspektivlərini təmin edəsən.
Bizim təhsilə vəsait qoymağımız təkcə ibtidai və orta məktəblərlə
məhdudlaĢa bilməz. Biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatda bizim onilliyin
doqquz populyar peĢəsindən səkkizi xüsusi vərdiĢləri və bacarığı tələb
edirsə, iĢçilərin əksəriyyətinə təhsil səviyyəsini bu və ya digər formada
yüksəltmək vacibdir ki, vaxt çatanda iĢ yerlərini tutsunlar. Ġyirminci əsrin
baĢlanğıcında hökumət pulsuz məcburi orta məktəblər Ģəbəkəsi yaratmıĢdı
ki, fəhlələrə sənayeləĢmə əsrində lazım olan bilik versin, eyni ilə o qaydada
bizim hökumətimiz iyirmi birinci əsrin reallıqlarına uyğunlaĢmaq üçün
müasir fəhlələrə köməklik göstərməlidir.
Yüz il əvvəlki öz sələflərimizdən biz ümumiyyətlə yaxĢı
vəziyyətdəydik. Axı bizdə çox sayda kifayət qədər yaxĢı təmin olunmuĢ
universitet və kolleclər mövcuddur, onlar daha çox tələbə qəbul edə bilərlər.
ġübhə yoxdur ki, ali təhsilin dəyərini amerikanlılara inandırmaq lazım
deyildir – bakalavr dərəcəsi alan gənc adamların sayı hər onillikdə stabil
qaydada artır. 1980-ci il onlar 16 faizi, indi isə artıq demək olar ki, 33 faizi
təĢkil edirlər.
Amerikanların ehtiyac duyduğu təcili kömək təhsilin artan qiymətinə,
bahalığına qarĢı mübarizədir, - biz MiĢellə həmiĢə bunu öz timsalımızda hiss
etmiĢik (bizim nikahımızın ilk on ilində diplom qabağı təhsilin və hüquq
fakültəsinin tam kursunun məbləği götürdüyümüz kreditin ölçüsündən xeyli
yuxarı idi). Dörd illik dövlət kolleclərində son beĢ ildə təhsil üçün haqqın
orta məbləği təqribən 40 faiz artmıĢdır. Pul tapmaq üçün tələbələr borc
götürməyə məcburdurlar və aydındır ki, az sayda məzun dərs vermək kimi
az maaĢlı iĢlə məĢğul olmaq istəyər. Həm də hər il kollecləri təqrbən iki yüz
min adam tərk edir, çünki sadəcə olaraq təhsil pulunu ödəyə bimirlər.
Biz qiyməti nəzarət altına almaq və təhsili daha əlveriĢli etmək üçün
çox Ģey edə bilərik. ġtatlar öz dövlət universitetlərində təhsil haqqının
artmasını məhdudlaĢdıra bilərlər. Orta təhsil məktəbləri və qiyabi kurslar
sürətlə dəyiĢən iqtisadiyyat Ģəraitində yenidən öyrənmə proqramlarının
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sərfəli variantlarını təklif edə bilərlər. Tələbələrin özləri tələb edə bilərlər ki,
institut rəhbərliyinin sərəncamında olan pullar yeni futbol stadionlarının
tikintisinə deyil, tədrisin keyfiyyətinin yaxĢılaĢdırılmasına sərf edilsin.
Ancaq biz açılan yayı saxlamağa cəhd göstərmək sahəsində nə etsək də,
qiymətləri nəzarətdə saxlamağa çalıĢsaq da, biz tələbələrə və onların
valideynlərinə təhsilin haqqını ödəməkdə konkret köməklik göstərməliyik.
Bunlar qrantlar, aĢağı faizlərlə ssuda, təhsilə əmanət hesablarının
vergilərdən azad olunması və ya təhsilin tamamilə vergi yükündən
uzaqlaĢdırılması Ģəklində ola bilər.
Hələlik Konqress tam əks addımlar atır, federal təminat verilmiĢ tələbə
borclarının pul faizini qaldırır və inflyasiyanın artımına müvafiq olması üçün
aztəminatlı tələbələrə verilən qrantların məbləğini artırmaqdan imtina edir.
Əgər biz yalnız amerikan iqtisadiyyatının fərqləndirici cəhətləri olan böyük
imkanları və mobilliyi qoruyub saxlamaq istəyiriksə, bu siyasətə heç bir
bəraət yoxdur.
Təhsil sisteminin baĢqa bir cəhəti də daha çox diqqətə layiqdir və bu,
amerikan yarıĢmaq ruhu ilə sıx bağlıdır. Linkolnun Morill qanununu
imzaladığı və kolleclərə torpaq vermək barədə sistemi yaratdığı vaxtdan ali
məktəb idarələri bizim dövlətin əsas elmi-tədqiqat laboratoriyasına çevrildi.
Məhz bu yolla biz bütün gələcək novatorları hazırladıq, çünki federal
hökumət bütün infrastrukturaları-kimya laboratoriyalarından tutmuĢ
elementar hissəciklərin sürətləndiricilərinə qədər hər Ģeyi verdi və bəlkə də
tez kommersiya səmərəsi olmayan, lakin fundamental elmlərdə ciddi
nailiyyətləri hazırlayan layihələri maliyyələĢdirdi.
Burada da biz həmin istiqamətdə hərəkət etmirik. 2006-cı ildə ġimaliQərb universtitetinin məzunlarına dilpom verilməsi mərasimində mən
Missaçuset Texnoloji institutunun kimya texnologiyaları professoru Robert
Lanqerlə söhbət etdim. Bizim ən böyük kimyaçı alimlərimizdən biri olan
Lanqer heç də fil sümüyündən olan qüllədə qərar tutmuĢ akademik deyildir,
onun beĢ yüzdən çox patenti vardır, tədqiqatları isə ən müxtəlif sahələrdə nikotin plastır istehsalından tutmuĢ beyin xərçənginin müalicəsinə qədər –
istifadə olunur. Biz mərasimin baĢlanmasını gözləyəndə, ondan nə üzərində
iĢlədiyini soruĢdum, o, isə toxuma mühəndisliyi barədəki öz tədqiqatını
yada saldı, bu tədqiqat orqanizmə dərmanların daxil olmasının sadə, daha
səmərəli üsullarını vəd edir. Gövdə hüceyrələrinin tədqiqatına bir mənalı
münasibət bəslənmədiyini xatırlayıb, mən alimdən BuĢ adminstrasiyasının
bu tədqiqatları məhdudlaĢdırmaq barədəki qərarının onun iĢinə əngəl törədib
– törətmədiyini soruĢdum. O baĢını silkələdi.
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- Əlbəttə, bu tədqiqatların inkiĢafı Ģübhəsiz ki, faydalı olacaqdır –
Lanqer mənə dedi, - lakin baĢlıca problem ondadır ki, federal qrantları xeyli
kəsəcəklər.
O, mənə danıĢdı ki, on beĢ il əvvəl tədqiqat proqramlarının 20-30 faizi
dövlət tərəfindən yaxĢı maliyyələĢirdi. Ġndi bu faiz güclə 10-a gəlib çatır.
Alimlər və tədqiqatçılar vaxtlarının çoxunu tədqiqatlara deyil, pul axtarmağa
sərf edirlər. Bunun bir nəticəsi də perspektivə istiqamətlənmiĢ tədqiqatların
sayının ilbəil azalmasıdır. Bu yüksək risqli sahələrdə xüsusən daha çox hiss
olunur.
Bircə doktor Lanqer bunu sezməmiĢdi. Elə bir ay yoxdur ki, alimlər və
mühəndislər Ģikayətlə mənim ofisimə gəlməsinlər ki, hökumət fundamental
elmi tədqiqatları getdikcə daha az maliyyələĢdirir. Son otuz il ərzində
fizikanın, riyaziyyatın texniki elmlərin federal maliyyələĢməsi ümumi daxili
məhsulun (GDP) faizi Ģəklində xeyli azalmıĢdır. Digər ölkələr isə bu vaxt
öz büdcələrində elmin maliyyələĢməsinin payını ardıcıl olaraq artırırlar.
Doktor Lanqerin düzgün olaraq qeyd etdiyi kimi fundamental tədqiqatlara
dəstəyin azalması birbaĢa ona gətirib çıxarır ki, daha az sayda gənc
riyaziyyatla, təbiət elmləri ilə, texnika ilə məĢğul olmağa həvəs göstərir,
aydındır ki, niyə Çində hər il bizdə olduğundan səkkiz dəfə çox mühəndis
buraxılır.
Əgər biz innovasiya iqtisadiyyatını yaratmağa
çalıĢırıqsa, belə
iqtisadiyyatda «Quql»a bənzər kompaniyalar hər il meydana gələcəkdir, onu
yaradanlara da investisiya ayırmaq lazımdır – sonrakı beĢ ildə fundamental
tədqiqatların maliyyələĢdirilməsi iki dəfə artmalı, sonrakı dörd ildə yüz
mindən az olmayan mühəndis və alimlər hazırlanmalı və ya bütün ölkə
miqyasında ən bacarıqlı gənc alimlərə yeni tədqiqat qrantları verilməlidir.
Elmin və texnologiyanın lazım olan səviyyəsini saxlamaq üçün lazım gələn
pulun məbləği beĢ ilə 42 milyard dollar olmalıdır. Bəli, bu rəqəm təəssürat
yaradandır, lakin bu yol tikintisinin maliyyələĢdirilməsinə dair federal
proqramın yalnız 15 faizini təĢkil edir.
BaĢqa sözlə, biz zəruri olan Ģeyləri etməliyik. Bizə pul yox, bunun
həqiqətən vacib olduğu çatmır.
Və nəhayət, digər bir sahə də vardır ki, ona investisiya qoyulması çox
vacibdir. Bu energetika infrastrukturasıdır, çünki məhz o Amerikanı
rəqabətə yararlı və enerji cəhətdən müstəqil edir. Əvvəlki dövrlərdə
müharibə və ya milli təhlükəsizliyə birbaĢa təhlükə özündən razı Amerikanı
dəfələrlə məcbur etmiĢdi ki, təhsil və elmə yeganə məqsədlə daha böyük
vəsaitlər qoysun, bu məqsəd isə ölkənin zəifliyinin azaldılması idi. Bu məhz
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“soyuq müharibə”nin zirvəsində baĢ verdi, Sovetlər dünyada birinci dəfə
yerin süni peykini buraxdıqda amerikanlar qorxdu ki, ruslar texnoloji
cəhətdən onları ötüb keçmiĢdir. Buna cavab olaraq prezident Eyzenhauer
təhsilin dövlət tərəfindən maliyyələĢdirilməsini iki dəfə artırdı və bütöv bir
alimlər və mühəndislər nəslinə təhsil üçün elə Ģərait yaratdı ki, bu onların əsl
inqilabi kəĢflər etməsinə gətirib çıxartdı. Elə həmin ili Müdafiə Nazirliyinin
perspektiv tədqiqatlar layihələr Agentliyi ya DARPA yaradıldı. Bu agentlik
çoxmilliardlı fundamental tədqiqatlar apardı, onların nəticəsi internet,
Ģtrixkodlar, fərdi kompyüterlər oldu.
ĠĢlərin indiki vəziyyəti energetikaya da belə yanaĢmanı tələb edir.
Neftdən asılılığın bizim gələcəyimizə necə zərbə vurduğunu duymamaq
mümkün deyildir. Energetika siyasəti üzrə Milli komisiyyanın
məlumatlarına müvafiq olaraq, əgər ölkənin enerji siyasəti dəyiĢilməz
qalarsa, qarĢıdakı iyirmi ildə Bġ-ın neftə olan tələbatı 40 faiz artacaqdır. Bu
dövrdə ümumdünya tələbatı
gözlənildiyi kimi ən azı 30 faiz çoxalacıqdır, çünki Hindistanın və
Çinin sürətlə inkiĢaf edən iqtisadiyyatı istehsal xərclərini artıracaq və öz
yollarında hərəkət edən avtomobillərə daha 140 milyonunu əlavə edəcəkdir.
Bizim neftdən asılılığımız təkcə iqtisadiyyatımızı deyil, həm də milli
təhlükəsizliyimizi sarsıdır. Xarici neftə hər gün ödədiyimiz 800 milyon
dollar ən mürəkkəb regionlara – Səudiyyə Ərəbistanına, Nigeriyaya,
Venesuelaya, ən azı dolaysı ilə Ġrana çatır. Görünür bu vacib deyildir ki,
despotik rejimlər olan bu ölkələrin nüvə ambisiyaları ilə yanaĢı, onların sakit
mədrəsələrində həm də Ģagirdlərin Ģüuruna terror toxumları səpilir. Onlar isə
bizim pullarımızı alırlar, çünki onların neftinə möhtacıq.
Daha pisi odur ki, neft göndərilməsinin dayandırılmasının böyük
ehtimalı mövcuddur. Ġran körfəzində «Əl-Qaidə» artıq neçə illərdir ki,
praktiki olaraq mühafizə edilməyən neftayırma zavodlarına hücum etmək
istəyir. Səudiyyə Ərəbistanında yerləĢən iri neft komplekslərinin təkcə birinə
hücum Amerika iqtisadiyyatını enməyə sala bilər. Üsamə ben Laden Ģəxsən
öz ardıcılarına öyrədir ki, “xüsusən Ġraqda və Ġran körfəzindəki neftə xüsusi
diqqət vermək lazımdır, çünki bu yolla onlar daha tez sıradan çıxacaqlar”.
Yerin təkindən çıxarılan yanacaqla iĢləyən iqtisadiyyatın inkiĢafının
ekoloji nəticələrini də yaddan çıxarmaq olmaz. Ġstənilən alim təsdiq edə
bilər ki, iqlimin dəyiĢilməsi olduqca ciddi və real olan məsələdir, karbon
qazının havaya atılması isə yalnız prosesi sürətləndirir. Əgər buzluqların
əriməsi, dənizinin səviyyəsinin qalxması, adət etmədiyimiz hava, tez-tez baĢ
verən qasırğa, dəhĢətli tornadolar, ardı-arası kəsilməyən qum tufanları, meĢə
sahələrinin azaldılması, mərcan riflərinin sıradan çıxması, nəfəs yolları
orqanlarının xəstəliklərinin və həĢəratlar vasitəsi ilə yoluxan xəstəliklərin
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çoxalması ciddi təhlükə hesab olunmursa, onda nəsə etmək lazım olduğunu
bilmirəm.
Hələlik BuĢ admistrasiyasının siyasəti iri neft Ģirkətlərinə subsidiya
verməkdən və alternativ yanacaq mənbələrinin iĢlənib hazırlanmasına xeyli
vəsait qoyulduğu bir vaxtda qazmanın həcmlərinin artırmaqdan ibarətdir.
Bunun mənası o vaxt olardı ki, Amerika tükənməyən neft ehtiyatlarına malik
olaydı və ölkənin ehtiyacını bu bütünlüklə ödəyəydi. Lakin biz belə
ehtiyatlara malik deyilik. BirləĢmiĢ ġtatlarda dünya neft ehtiyatının yalnız 3
faizi vardır. Biz isə dünya neftinin 25 fazindən istifadə edirik. Ona görə də
qazma ilə biz problemimizi həll edə bilmərik. Ġyirmi birinci əsr üçün biz
bərpa edilən daha təmiz enerji mənbələri yarada bilərik. Neft sənayesinə
vəsait qoymaq əvəzinə biz bu sahənin indi istifadə etdiyi vergi güzəĢtləri
sisteminə də son qoymalıyıq və tələb etməliyik ki, bu Ģirkətlərin gəlirlərinin
1 faizi və hər rübdəki gəlirlərindən 1 milyard dollardan çoxu alternativ enerji
mənbələri sahəsində tədqiqatların və müvafiq infrastrukturanın
maliyyələĢdirilməsinə istiqamətlənsin. Belə layihə nəinki iqtisadi və xarici
siyasətin inkiĢafına və ətraf mühitin vəziyyətinin yaxĢılaĢdırılmasına ciddi
təsir göstərərdi, həm də yeni mühəndis və alimlər nəslinin tərbiyəsi
vasitəsinə çevrilər və ixracın yeni sahələrinin və yüksək ödəniĢli iĢ yerlərinin
inkiĢafına kömək edərdi.
Bunu artıq Braziliya kimi ölkələr etmiĢlər. Son otuz ildə Braziliya
birbaĢa hökumət investorları və çevik qanunvericilik hesabına yüksək
səmərəli bioyanacaq sənayesini yaratmağa müvəffəq olmuĢdur. Onların yeni
nəqliyyat vasitələrinin 70 faizi benzin əvəzinə Ģəkər əsasında istehsal edilən
etanolla iĢləyir. Hökumətin belə dəstəyinə malik olmayan Bġ etanol
sənayesi hələlik ilk addımlarını atır. Azad bazar müdafiəçiləri etiraz edirlər
ki, Braziliya hökumətinin sərt metodları bazara daha çox istiqamət götürən
Bġ iqtisadiyyatı üçün yaramır. Lakin bazar iĢtirakçılarına münasibətdə çevik
tətbiq edilən qanunvericilik özəl bölmənin inkiĢafına və energetika
sektoruna investisiyaları real olaraq mahmızlaya bilər.
Yanacağın optimal sərfi standartları barədəki məsələni götürək. Əgər
biz son iki onillikdə, ucuz yanacaq illərində bu standartları sabit qaydada
qaldırsaydıq, Bġ avtomobil istehsalçıları, yəqin ki, daha qənaətcil modellər
buraxmağa baĢlayardılar, indikilər isə benzini acgözlüklə udur və təbii ki,
yanacağın qiymətinin qalxması ilə onlara tələbat aĢağı düĢdü. Yaponiyadan
olan rəqiblər dəstə-dəstə Detroyt ətrafında fırlanırlar. 2006-cı ildə «Toyota»
özünün populyar «Prius»larından yüz minini satmağa hazırlaĢır. «Ceneral
motors»un hibridi isə bazarda 2007-ci ildən əvvəl görünməyəcəkdir. Çox
ehtimal ki, «Toyota» kimi Ģirkətlər inkiĢaf edən Çin bazarında amerikan
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istehsalçılarını ötüb keçəcəklər, çünki Çindəki yanacaq məsarifi standartı
artıq indi bizdəkindən sərtdir.
Beləliklə, enerjiyə qənaət edən avtomobillər və yanacağın alternativ
növləri, tərkibinin 85 faizi etanol olan E 85 kimiləri avtomobil sənayesinin
gələcəyidir. Bu gələcək amerikan avtomobil Ģirkətləri üçün reallıq ola bilər,
bu Ģərtlə ki, biz artıq indi asan olmayan seçimimizi edək. Çox illər ərzində
avtomobil istehsalçıları və avtomobil, aviokosmik sənayelərinin və kənd
təsərrüfatı maĢınqayırmasının BirləĢmiĢ həmkarlar ittifaqı (UAW) sərt
standartların tətbiq edilməsinə müqavimət göstərmiĢlər, ona görə ki, yeni
avadanlıqlar quraĢdırılması pul tələb edir və Detroyt artıq pensiya və tibbi
ödəniĢlərin və rəhmsiz rəqabətin ağırlığı altında nəfəsini güclə alır. Senatda
iĢlədiyimin birinci ili mən «Hibridlərə Təcili Yardım» adlandırdığım qanun
layihəsini irəli sürdüm. Bu avtomobil istehsalçılarına sövdələĢmə təklif
edirdi: federal mahiyyələĢmə müqabilində pensiyaya çıxmıĢ avtomobil
fəhlələrinin baĢ verən tibbi qayğılarına köməklik göstərilsin, «Böyük üçlük»
(Bġ avtomobil sənayesinin «Ceneral Motors», «Ford» və «Kraysler»
nəhəngləri – tərcüməçi) isə bu pulları enerjiyə qənaət edən avtomobillərin
istehsalının inkiĢafına yönəltsin.
Alternativ yanacaq mənbələrinin yaradılmasına fəal cəlb edilən
investsiyalar minlərlə yeni iĢ yeri yaratmağa kömək edəcəkdir. On və iyirmi
ilə Geylsberqdəki həmin köhnə «Meyteq» zavodu etanol istehsal edən
zavoda çevrilə bilər. Gələcəkdə alimlər öz laboratoriyalarında hidrogendə
yeni yanacaq elementinin xüsusiyyətlərini tədqiq edəcəklər. Yeni iĢ
yerlərinə, dünya səviyyəli təhsil sistemində - ibtidai məktəbdən kollecə
qədər, - yeni vərdiĢlərə öyrədilmiĢ amerikanlar gələcəklər.
Artıq vaxt itirmək olmaz. Ölkənin xarici enerji mənbəyindən
asılılığının nəyə gətirib çıxardığını 2005-ci ildə, senator Dik Luqar ilə
birlikdə Ukraynada olanda baĢa düĢdüm. Biz yeni seçilmiĢ prezident Viktor
YuĢĢenko ilə görüĢdük. Bir vaxtlar YuĢĢenkonun seçilməsi bir nömrəli
dünya xəbərinə çevrilmiĢdi. On il ərzində yalnız qonĢu Rusiyaya xidmət
göstərməklə məĢğul olan hakim partiyaya qarĢı çıxıĢ edən YuĢĢenko
zəhərlənmə cəhdini, seçkilərin nəticələrinin təhrif edilməsini, Moskvanın
hədələrini görmüĢdü və o vaxt bütün Ukrayna xalqı «narıncı inqilaba» – dinc
kütləvi nümayiĢlərə qalxdıqda, bu, YuĢenkonun prezident vəzifəsinə
seçilməsi ilə baĢa çatmıĢdı.
KeçmiĢ sovet respublikasında o vaxt ehtiraslar coĢmuĢdu, söhbət hər
dəfə liberallaĢmanın, demokratiyanın, iqtisadi islahatların üstünə gəlib
çıxırdı. YuĢĢenkonun özü və kabineti ilə söhbətdə biz çox keçməmiĢ anladıq
ki, Ukraynanın bir ciddi problemi vardır, bu da onun Rusiyadan gələn təbii
neft və qazdan tam asılılığıdır. O vaxt Rusiya açıq Ģəkildə bildirmiĢdi ki,
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Ukraynaya enerji daĢıyıcılarını dünya qiymətlərindən aĢağı satmaq fikrində
deyil, bu isə qıĢ aylarında, parlament seçkiləri ərəfəsində mənzillərin
isidilməsi üçün tariflərin artırılması demək idi. Ukraynanın Rusiyapərəst
qüvvələri açıqca sevindirdilər, çünki bütün alovlu ritorikaya, narıncı
bayraqlara, nümayiĢlərə, YuĢĢenkonun Ģəxsi cəsarətinə baxmayaraq,
Ukrayna öz keçmiĢ ağasından asılı olaraq qalırdı.
Öz energetikasına nəzarət edə bilməyən ölkə öz gələcəyinə də hakim
kəsilə bilmir. Bu məsələdə Ukraynanın seçimi böyük deyildi, lakin daha
varlı, daha qüdrətli dövlətlərdə belə seçim Ģübhəsiz ki, vardır.
Təhsil. Elm və texnologiya. Enerji. Amerikanı əsl rəqabətə davamlı
etmək üçün bu üç sahəyə vsəait qoymaq olduqca vacibdir. Əlbəttə, bu
investisiyalardan ani olaraq nəticə gözləmək lazım deyildir. Elmi-tədqiqat
iĢlərinə və təhsilə vəsait qoyuluĢu, federal büdcənin onsuz da defisitin
yükündən əziyyət çəkdiyi bir vaxtda tələb olunur. Amerikan
avtomobillərinin faydalı iĢ əmsalını artırmaqla və ya dövlət məktəblərinin
müəllimləri üçün əməyə görə haqqın verilməsini tətbiq etməklə onsuz da
diĢlərini qıcırdan narazı fəhlələrlə mübarizə etmək lazım gələcəkdir. Məktəb
vauçerlərinin tətbiq edilməsi və ya hidrogen yanacaq elementlərinin həyat
qabiliyyəti barədə mübahisələr hələ yaxın vaxtlarda sakitləĢməyəcəkdir.
Düzdür, bu məqsədlərə nail olmaq üçün istifadə etdiyimiz vəsaitlər
barədə biz qızğın və açıq Ģəkildə mübahisə edirik, məqsədin özü isə heç cür
Ģübhə altına alınmamalıdır. Əgər biz hərəkət etməsək, dünya rəqabətindəki
mövqeyimiz hökmən zəifləyəcəkdir. Əgər biz nəsə etməyə baĢlasaq,
iqtisadiyyatımız daha az qaydada sarsıntılara məruz qalacaqdır, ticarət
balansı yaxĢılaĢacaq, texnoloji innovasiyalar daha tez irəliləyəcək və
amerikan fəhlələri qlobal iqtisadiyyatın tələblərinə daha tez uyğunlaĢacaqlar.
Bunların hamısı kifayət olacaqmı? Qoy hətta biz ideoloji fikir
ayrılıqlarımızı həll edək və amerikan iqtisadiyyatının yüksəliĢini təmin edək,
mən Geysberqdə həmin fəhlələrin gözünə sakit baxa və onları əmin edə
bilərəmmi ki, qloballaĢma həm onlar, həm də onların uĢaqları üçün faydalı
olacaqdır?..
Bu sual mənim baĢımda 2005-ci il Mərkəzi Amerika Azad Ticarət
Müqaviləsi və ya CAFTA barədə deabtlar vaxtı fırlanırdı. Öz-özlüyündə
müqavilə amerikan fəhlələrinə qorxu törətmirdi. Çünki bu müqavilələrin
üzvləri olan bütün ölkələrin vəsaitləri Konnektikut Ģtatındakı Nyu-Heyvn
Ģəhərinin büdcəsi həcmində idi. Kənd təsərrüfat məhsullarının amerikan
istehsalçıları üçün o yeni bazarlar açırdı, Honduras və Dominikan
Respublikası kimi kasıb ölkələrə xarici investisiyaların axınını təmin edirdi.
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Bu müqaviləyə aid olan bir sıra problemlər mövcud idi, lakin ümumilikdə və
bütövlükdə müqavilə Bġ iqtisadiyyatına təmiz mənfəət gətirirdi.
Həmkarlar ittifaqı nümayəndəri ilə görüĢdükdə, onlar tamam baĢqa
rəydə olduqlarını bildirirdilər. Onlar NAFTA-da fəhlə sinfinin mənaeyinə
birbaĢa təhlükə olduğunu görürdülər,
CAFTA-dan isə heç danıĢmağa dəyməzdi. Onlar deyirdilər ki, söhbət
azad ticarətdən daha çox, vicdanlı ticarətdən, BirləĢmiĢ ġtatların ticarət
etdiyi ölkələrdə fəhlələrin dəstəklənməsi, o cümlədən həmkarlar ittifaqında
birləĢməsi və uĢaq əməyinin qadağan edilməsi, bu ölkələrdə ekoloji
standartların sərtləĢməsi, xarici ixracçılara qanunsuz subsidiya ayrılmasının
və amerikan ixracı üçün tarifsiz baryerlərin ləğv edilməsi, Bġ-ın əqli
mülkiyyətinin müdafiəsinin gücləndirilməsi barədə və xüsusən Çinə
münasibətdə bizim valyutanın süni devalvasiyasına, çünki bundan amerikan
Ģirkətləri ciddi zərər görürdü, qarĢı qəti mübarizə aparılması barədə
getməlidir.
Əksər deputatlar kimi, mən də bunun ancaq «lehinəyəm». Bütün
bunlarla yanaĢı mən həmkarlar ittifaqı nümayəndələrinə deməliydim ki, bu
tədbirlərdən heç biri qloballaĢmanın reallalıqlarını dəyiĢdirə bilməz. ĠĢçilərin
mənafelərinin müdafiəsi və ya ətraf mühitin mühafizəsi tədbirləri, hansılar
ki, ticarət müqaviləsində sadalanmıĢdı, ölkələrə təzyiq göstərilməsinə kömək
edər və əmək Ģəraitini eynilə amerikan pərakəndə satıĢ ticarətçilərinin
malları insaflı qiymətə satmağa məcbur edildiyi qaydada daim dəyiĢdirməyi
onlara təlqin edərdi. Lakin bu amerikan fəhlələrinin saat hesabı ilə olan
əmək haqqındakı ağlasığmayan uyğunsuzluğu azaltmayacaqdır. Bu onların
Hondurasdakı, Ġndoneziyadakı, Mozambikdəki və BanqladeĢdəki
yoldaĢlarına aiddir. Orada çirkli fabrikin isti sexində iĢ iqtisadi uğurun
pilləkənində yuxarıya doğru addım hesab olunur.
Elə onun kimi də Çinin öz valyutasının məzənnəsini qaldırmağa hazır
olması bizim istehsal etdiyimiz malların dəyərinin bir qədər artmasına
gətirib çıxara bilər, beləliklə amerikan istehsalının əmtəəllərini bir qədər
daha rəqabətə davamlı elə bilər. Lakin son hesabda Çin kənd yerlərində
nəhəng iĢçi qüvvəsi ehtiyatına malikdir, bu BirləĢmiĢ ġtatların bütün
əhalisinin demək olar ki, yarısına bərabədir. BaĢqa sözlə «Uol-mart» hələ
uzun müddət özünün oradakı mal göndərənlərini iĢlə təmin edəcəkdir.
Mən deməliydim ki, bizə ticarətə yeni qaydada yanaĢmaq lazımdır, bu
qayda bütün reallıqları nəzərə almalıdır.
Həmkarlar ittifaqında olan mənim qardaĢ və bacılarım baĢları ilə
razılaĢdıqlarını bildirir və deyirdilər ki, onlar üçün mənim baxıĢlarımı
müzakirə etmək maraqlıdır... lakin, onlar hələlik hesab edirdilər ki, mən
CAFTA-nın «əleyhinə» səs verəcəyəm.
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Ümumən dedikdə, azad ticarət barədə debatlar 1980-ci illərin
əvvəllərindən o qədər də dəyiĢilməmiĢdir, həmkarlar ittifaqları və onların
tərəfdarları daim bu debatlarda uduzurdular. Siyasətçilər, mətbuat arasında
və biznes birliklərinin daxilində bu gün azad ticarətin hamını varlandırması
bir aydın həqiqətə çevrilmiĢdir. Nə qədər ki, bu mübahisə gedir, Amerikada
ticarətin xeyrinə iĢ yerləri ixtisar edilir, yerlərdə həyat daha da çətinləĢir,
istehsalın müxtəlif sahələrində ixtisar edilmiĢ hər min iĢ yerinə əgər çox
olmasa da, iqtisadiyyatın inkiĢaf edən xidmət bölmələrində o qədər də yer
açılır.
QloballaĢmanın addımı daha da sürətlənir, amerikan fəhlələrinin
gələcək taleyi təkcə həmkarlar ittifaqlarını narahat etmir. Ġqtisadçılar
sezmiĢlər ki, Hindistan və Çin daxil olmaqla hər yerdə iqtisadi yüksəliĢ hər il
təqribən bərabər miqdarda iĢ yerləri yaradır, bu isə artan avtomatlaĢdırmanın
və əmək məhsuldarlığının nəticəsidir. Bəzi analitiklər baĢ sındırır ki,
keçmiĢdə müĢahidə edilən artım görən indi də amerikan iqtisadiyyatında
gözlənilə bilərmi. Ġndiki iqtisadiyyat daha çox xidmət sahələrinə və müvafiq
olaraq həyat səviyyəsinin yaxĢılaĢmasına istiqamət götürmüĢdür. Həqiqətən
də statistika göstərir ki, son beĢ il ərzində ixtisar edilən iĢ yerlərində əmək
haqqı yeni yaradılanlardakından yüksək olmuĢdur.
Amerikan fəhlələrinin təhsil səviyyəsinin yüksəlməsi onların qlobal
iqtisadiyyata uyğunlaĢmasını yaxĢılaĢdırsa da, təkcə bu onları daha çox
güclənən rəqabətdən mühafizə edə bilməyəcəkdir. Hətta BirləĢmiĢ ġtatlar
əhalinin sayına düĢən proqramistləri Çin, Hindistan və ya Qərbi Avropanın
istənilən ölkəsindən iki dəfə artıq buraxsa da, dünya bazarındakı
iĢtirakçıların ümumi miqdarı göstərir ki, Amerikaya nisbətən, xaricdə
proqramistlərin sayı xeyli çoxdur, onlarda əmək haqqı geniĢ zolaqlı Ġnternetə
malik olan istənilən biznesdə BirləĢmiĢ ġtatlarınkından beĢ dəfə azdır.
BaĢqa sözlə, azad ticarət nəhəng iqtisadi piroqu biĢirməyə tam qadirdir,
lakin bu o demək deyildir ki, bu piroqun ən böyük parçası amerikan
fəhlələrinə çatacaqdır.
Bu reallıqları nəzərə almaqla çoxlarının qloballaĢma ilə qurtarmaq
istəməsini anlamaq olur. Mövcud vəziyyəti dondurmaq üçün və bizi iqtisadi
viranəlikdən izolyasiya etmək üçün CAFTA üzrə debatlar vaxtı Nyu-Yorkda
olanda mən Bġ-ın Klinton adminstrasiyasında Maliyyə naziri olmuĢ Robert
Rubinlə görüĢdüm. Onunla mənim kampaniyam vaxtı tanıĢ olmuĢdum və
ona oxuduğum bəzi elmi tədqiqatlar barədə danıĢdım. Demokratlar arasında
Rubin kimi «qloballaĢma» anlayıĢı ilə assosiasiya olunan baĢqa bir adamı
tapmaq çətindir, özü də təkcə ona görə ki, uzun illər o, Uoll-stritdə ən
nüfuzlu bankirlərdən biri olmuĢdu. Həm də ona görə ki, doxsanıncı illərdə
məhz o, dünya maliyyə sisteminin inkiĢafının kursunu müəyyən etmiĢdi.
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Mən ondan soruĢdum ki, Geylsberqdəki «Meyteqin» fəhlələrinin taleyi
barədəki mənim təĢviĢim az-çox əsaslıdırmı və Bġ-da həyat səviyyəsinin
aĢağı düĢməsindən qaçmaq mümkün olacaqdırmı, axı daha ucuz xarici iĢçi
qüvvəsinin rəqabət Ģərtləri vəzyiyəti daha da ağırlaĢdırır.
- Beləcə o saat cavab vermək mümkün deyil – deyə Rubin mənə cavab
verdi. - Əksər iqtisadçılar sizə deyəcəklər ki, prinsip etibarilə amerikan
iqtisadiyyatı nəhayətsiz miqdarda yaxĢı iĢ yerləri yarada bilər, çünki insan
ağlına hədd qoymaq çətindir. Yeni texnologiyalar icad edilir, yeni ehtiyaclar,
yeni tələbatlar meydana çıxır, yəqin ki, iqtisadçılar düz danıĢırlar. Tarixən də
belə olmuĢdur. Əlbəttə, heç bir qarantiya yoxdur ki, bu saat da həmin Ģey
baĢ verəcək. Texnoloji dəyiĢikliklərin sürətini, rəqabət apardığımız ölkələrin
ölçüsünü, həmin ölkələrlə qiymətlərdəki fərqləri nəzərə aldıqda biz tamam
baĢqa iqtisadiyyat obrazını görürük. Və mən düĢünürəm ki, qoy biz hər Ģeyi
lazımi olduğu kimi edək, yenə də çətinliklərdən qaçmaq mümkün
olmayacaqdır.
Mən bildirdim ki, Geylsberqin adamlarını belə cavab çətin ki
sakitləĢirsin.
- Mən axı «əgər» yox, «qoy» dedim – o, əlavə etdi. Mən ehtiyatlı
optimistəm. Əgər biz vergi sistemini qaydada saxlasaq və təhsillə nəsə etsək,
uĢaqlar üçün hər Ģey gözəl olacaqdır. Mən Geylsberqdən olan həmin
adamlara bir Ģeyi deyərdim. Ġstənilən proteksionizm əks effekt verəcəkdir,
onların uĢaqlarına isə bundan ancaq pis olacaqdır.
Mən Rubinin bu razılığını qiymətləndirdim ki, qloballaĢma Ģəraitində
amerikan fəhələlərinin təĢviĢ üçün tam qanuni bəhanəsi vardır, mən bilirdim
ki, əksər həmkarlar ittifaqı liderləri bu problem üzərində ciddi düĢünür və
islahedilməz proteksionistlərə heç cür bənzəmirlər.
Ancaq əsas məsələdə Rubinlə razılaĢmamaq olmazdı: qloballaĢmanı
ləngitmək olar, lakin onu dayandırmaq mümkün deyildir. Bġ bu gün o qədər
bütün dünyaya bağlanmıĢdır ki, nəinki hansısa səmərəli proteksionizm
rejimində israr etmək, hətta bunu təsəvvür etmək də çətindir.
Ġdxal edilən polada qoyulan tarif amerikan istehsalçılarına qısa nəfəsi
dərmə verə bilər, lakin öz istehsalında həmin poladdan istifadə edən istənilən
amerikan istehsalçısını dünya bazarında rəqabətə daha az dözümlü
edəcəkdir. Amerikan Ģirkətinin satdığı videooyun yapon proqramistləri
tərəfindən iĢlənib hazırlanıbsa, Meksikada isə qablaĢdırılıbsa, bu vaxt
«amerikan» məhsulunu almaq çağırıĢı çətinləĢir. Sərhəd patrulu Hindistan
mərkəzinin xidmətini qadağan edə bilməz, Praqadakı elektrik mühəndisinin
imeyl vasitəsilə öz iĢini Dublindəki Ģirkətə göndərməsini dayandırmaq
olmaz. Ticarətdə praktiki olaraq heç bir sərhəd qalmamıĢdır.
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Əlbəttə, bu o demək deyildir ki, biz əlimizi yuyub fəhlələrə deməliyik
ki, onlar indi özləri özlərinə qayğı göstərməlidir. CAFTA müzakirəsinin
yekunundan əvvəl prezident BuĢ bir qrup senatorla bizi Ağ evdə
diskussiyaya çağıranda bunu onun özünə dedim. Mən prezidentə dedim ki
ticarətin üstünlüklərinə inanıram və Ģübhə etmirəm ki, Ağ ev hər Ģey
edəcəkdir ki, müqavilənin müdafiəsinə lazım olan səsi alsın. Əlavə etdim ki,
CAFTA-nın qəbul edilməsinə göstərilən müqavimət müqavilənin özünə az
aiddir, daha çox amerikan fəhlələrinin artan müdafiəsizliyinə aiddir. Əgər
biz adamları sakitləĢdirmək və federal hökumətin onların tərəfində olduğu
barədə əminlik yaratmaq üçün bir Ģey fikriləĢib tapmasaq, proteksionist
əhval-ruhiyyə daha da güclənəcəkdir.
Prezident məni dinləyib dedi ki, mənim ideyalarımla tanıĢ olmaq onun
üçün maraqlıdır və hələlik ona belə gəlir ki, mənim səsimə tam ümid
bağlaya bilər.
Nahaq ona belə gəldi. Nəhayət, mən CAFTA əleyhinə səs verdim,
ancaq sənəd 45-ə qarĢı 55 səslə Senatdan keçdi. Deyə bilmərəm ki, mən
belə səs verməyimdən məmnun idim, lakin baĢa düĢürdüm ki, yalnız bu
yolla mən Ağ evin azad ticarətin qurbanlarına etinasız münasibətinə öz
narazılığımı bildirdim. Bob Rubin kimi mən amerikan iqtisadiyyatının uzun
müddətli perspektivinə və azad ticarət bazarında Bġ fəhlələrinin rəqabətə
dözümlü olmalarına nikbinliklə baxıram, lakin təkcə bir Ģərtlə ki, biz
qloballaĢmanın bütün yükünü və bütün üstünlüklərini adamlar arasında daha
ədalətli qaydada bölək.
Ġqtisadi transformasiya bu gün olduğundan daha iztirablı keçəndə
Franklin Delano Ruzvelt (FDR) ölkəni yeni ictimai quruluĢa – hökumət,
biznes və fəhlələr arasında müqaviləyə gətirib çıxardı. Bu xətt beĢ ildən
azacıq artıq olan müddətdə ölkəni çiçəklənən etdi və iqtisadi təhlükəsizliyi
möhkəmləndirdi. Orta statistik amerikan fəhləsi üçün bu təhlükəsizlik üç
dayaq üzərində durmuĢdu: haqqı yaxĢı ödənilən iĢ tapmaq mümkün oldu,
bunun hesabına ailəni təmin edə və bir qədər də pul toplaya bilərdi; iĢ verən
bu vaxt tibbi və pensiya xidmətlərinin bütöv paketini təqdim edirdi: sosial
köməyin dövlət sistemi - «Sosial müdafiə», «Medikeyd», «Mediker»
proqramlarını, iĢsizliyə görə maddi yardımı, bir qədər az qaydada iflasa
uğramaqdan qorunmanı və pensiya pullarının verilməsini həyata keçirirdi,
baĢqalarından daha artıq ziyan çəkəni sığortalayırdı.
Əlbəttə ki, «Yeni xursun» impulsu ictimai həmrəylik hissinə də
toxunmaya bilməzdi. Belə bir ideya meydana gəldi ki, iĢ verənlər həmiĢə öz
iĢçilərinə yaxĢı münasibət göstərməlidir və əgər pis tale və səhv bizdən
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birimizə badalaq vursa, bütün amerikan cəmiyyəti bizə Ģəfqət əlini
uzadacaqdır.
Yeni ictimai quruluĢ nəzərdə tuturdu ki, risqlərin və həm də
mükafatların bölüĢdürülməsi sistemi bazarın iĢini xeyli yaxĢılaĢdıra bilər.
Ruzvelt (FDR) baĢa düĢürdü ki, layiqincə əmək haqqı və sosial proqramlar
orta sinifdən olan
istehlakçılar bazası yaradacaqdır. Bu, Amerika
iqtisadiyyatını sabitləĢdirəcək və onun inkiĢafına təkan verəcəkdir. Həm də
eyni zamanda Ruzvelt (FDR) etiraf edirdi ki, biz nə qədər tez-tez risq etsəkməsələn iĢimizi dəyiĢsək, yeni iĢ baĢlasaq və ya digər ölklərin rəqabətini
bəyənsək, onda bilərik ki, əgər nəsə elə getməsə nələr bizi müdafiə
edəcəkdir.
Məhz bu funksiyanı «Sosial müdafiə» həyata keçirir. Bu proqram
bütün «Yeni kursun» günc daĢı olub, bizim dövlət tərəfindən müdafiəmizin
qarantiya forması idi. Bazarda biz bəzən sığorta alırıq, məgər biz özümüzə
bel bağlasaq da, baĢa düĢmürükmü ki, heç də hər Ģey bizim iradəmizdə
deyildir. UĢaq xəstələnir, iĢlədəyimiz Ģirkət bağlanır, valideynlərimizdə
Alsgeymer xəstəliyi meydana çıxır, fond bazarı dağılır. Sığorta edilənlər nə
qədər çoxdursa, o qədər də risqləri örtmək olur, nə qədər ödəmə məbləği
çoxdursa, qiymət o qədər az olur. Bəzi risqlərə ancaq biz sığorta almırıq –
Ģirkət onları əlveriĢsiz hesab edir. Bəzən bizim iĢdə aldığımız sığorta
çatıĢmır və artığını da almağa bizim imkanımız yoxdur. Bəzən üstümüzə
gözləmədiyimiz halda faciə tökülür və görürük ki sığrtamız çox azdır. Bütün
bu hallarda biz hökumətin iĢə qarıĢmasını və etibarlı sığortanı, bütün
amerikan xalqı üçün etibarlı olanının yaradılmasını xahiĢ edirik.
Bu gün Ruzveltin (FDR) yaratdığı quruluĢ nasazlıq göstərməyə
baĢlayır. Xarici rəqabətin güclənməsinə və hər cür gəlirin kəskin artmasını
tələb edən fond birjasının təzyiqinə cavab olaraq iĢ verənlər öz istehsallarını
avtomatlaĢdırır, ixtisar edir və xaricə aparır, bu isə fəhlələri iĢsizlik
qarĢısında daha müdafiəsiz edir və onlara əmək haqlarının və ya sosial
ödəniĢlərin artırılmasını tələb etməyə imkan vermir. Federal hökumət tibb
sığortası verən Ģirkətlərin vergilərini ciddi surətdə azaltmağı təklif etsə də,
bu Ģirkətlərin özü fəhlərərə yüksək mükafat, verginin ödənilməsində iĢtirak
etmək imkanı verir. Bu vaxt milyonlarla amerikalının iĢlədiyi kiçik biznes
müəsissələrinin demək olar ki, yarısı öz iĢçilərinə ümumiyyətlə heç bir
sığorta vermir. Buna bənzər Ģirkətlər iĢ stajını və iĢçinin əmək haqqını
nəzərdə tutan ənənəvi proqramlardan nəqd ödəmə razılaĢmalarına keçir,
hətta bəzi hallarda iflas prosedurasından keçirlər ki, pensiya öhdəliklərinə
görə pul ödəməsinlər.
Təssəvvür edə bilərsiniz ki, ailələrə bu necə zərbə vurur. Son iyirmi ildə
amerikan fəhləsinin orta əmək haqqı güclə inflyasiyanın öhdəsindən gələ
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bilir. 1988-ci ildən ailəyə tibb sığortasının orta məbləği dörd dəfə artmıĢdır.
ġəxsi qənaət edilib yığılan pulun miqdarı heç vaxt bu qədər aĢağı
düĢməmiĢdir. Borcların məbləği isə əksinə, heç vaxt bu qədər yuxarı
qalxmamıĢdır. Bu zərbəni yumĢaltmaq əvəzinə BuĢ adminstrasiyası elə bil ki
qəsdən onu yalnız gücləndirir. «Mülkiyyət hüququ cəmiyyəti»nin baĢlıca
ideyası da budur, əgər biz iĢ verənləri öz iĢçilərinin qarĢısındakı hər cür
öhdəliklərdən azad ediriksə, «Yeni kursun» qalıqlarını, sosial sığortanın
dölət proqramlarını uçurur, bazarın bəd caduları isə öz iĢini baĢa çatdırır.
Sosial sığortanın ənənəvi sisteminin devizi «Biz birlikdə» ola bilərdisə,
«Mülkiyyət hüququ cəmiyyəti» nin Ģüarı «hər kəs özü üçün» olmalıdır.
Bəli, bu Ģirnikləndirici, öz sadəliyində yaraĢıqlı ideya bir-birimizin
qarĢısında bizi bütün öhdəliklərdən tamamilə azad edir. Onun bir qüsuru
vardır, o dünya iqtisadiyyatı tempindən
geri qalanlara yaramır.
Adminstrasiyanın «Sosial müdafiəni» özəl əllərə verməsi cəhdini götürək.
Adminstrasiya təsdiq edir ki, fond bazarı vətəndaĢlara investisiyalar üzrə
böyük qayıdıĢ təmin edə bilər və bu ümumiyyətlə, düzgündür. Əvvəllər
bazar daim «Sosial müdafəi»ni gəlirlərin indeksasiyası üzrə ötüb keçirdi.
Lakin özəl investorlar arasında daim qaliblər və məğlublar olur – kimlər ki,
«Maykrosoft»un səhmlərinin tez ala bilib və kimlər ki, «Enro»nun
səhmlərini gec alıb. «Müstəqil adamlar cəmiyyəti» uduzan adamlarla nə
edəcəkdir? Əgər biz küçələrdə ac qocaları görmək istəmiriksə, necə olursaolsun onlara pensiya verməliyik, həm də hələ məlum deyildir ki, bizdən
kimlər uduzan olacaqdır, bizim hər birimiz qocalıqda təminatlı gəlirə malik
olmaq üçün bu məsələyə kiçik də olsa öz töhfəmizi verməliyik. Bu o demək
deyildir ki, biz adamlara risq etməyi və yüksək gəlirli müəssisələrə vəsait
qoymağı qadağan etməliyik. Bunu etmək olmaz. Lakin adamlar «Sosial
müdafiə»yə gedən həmin pullarla risq etməməlidirlər.
Elə həmin prinsiplər adminstrasiya, dövlət və ya özəl tibb sığortası
planlarını fərdi yığılan tibb hesablarına verməyə cəhd etdikdə fəaliyyət
göstərir. Bu o vaxt bir məna verərdi ki, əgər belə hesabdakı pullar iĢ verənin
təklif edə biləcəyi yaxĢı tibbi xidmətə bəs edəydi və əgər ki, onlar həm də
inflyasiyanın artmasına müvafiq olaraq indeksə ediləydi. Əgər sən sığorta
pulunu ödəməyən Ģirkətdə iĢləyirsənsə, onda necə olsun? Yaxud əgər
adminstrasiyanın səhiyyədəki inflyasiyaya baxıĢı düzgün deyilsə, məlum
olsa ki, müalicəyə, öz səhhətinə və ya lazım olduğundan artıq Ģey almağın
qeyri-sağlam ehtirasına yaxından münasibət göstərməyə pul çatmır? Onda
«seçim azadlığı» o mənanı verir ki, iĢçilər gələcək tibbi xərclərin yükünü
çəkə bilməyəcəklər, onların fərdi yığılan hesablarında isə məbləğlər ilbəil
yalnız qiymətini itirəcəkdir.
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BaĢqa sözlərlə «Mülkiyyət hüququ cəmiyyəti» hətta yeni iqtisadiyyatın
risqlərini və mükafatlarını bütün vətəndaĢlar arasında yaymağa cəhd
göstərmir. Bunun əvəzində o yalnız qalibin hər Ģeyi aldığı bugünkü Ģəraitdə
bunların əhəmiyyətini ĢiĢirdir. Əgər sən sağlamsansa, varlısansa və ya ən azı
bəxtin yeyindirsə, onda səninki gətirib. Əgər sən xəstəsənsə, kasıb və ya
bədbəxtsənsə, sənə heç kəs kömək etməyəcəkdir. Bu resept sabiq iqtisadi
yüksəliĢ və ya güclü orta sinif üçün deyil. Bu resept ictimai birlik üçün deyil.
O bizim uğurlarımızı müəyyən edən dəyərlərə ziddir.
O, biz özümüzü insan hesab ediriksə, bizim üçün deyil.
XoĢbəxtlikdən bir alternativ vasitə vardır ki, o Ruzveltin (FDR) sosialsiyasət tədbirlərini əsrin ehtiyaclarına uyğun hərəkətə gətirə bilir. Fəhlələrin
zəif olduğu hər bir sahədə maaĢlarda, iĢsizlikdə, pensiyalarda, səhiyyədə
həm təzə, həm köhnə yaxĢı ideyalar vardır ki, onlar uzun illərdir ki,
amerikanları qoruyur.
Əmək haqqından baĢlayaq. Amerikalılar iĢə təkcə həyatı təmin etmək
vasitəsi kimi deyil, həm də onların həyatına məna və istiqamət, qayda və
ləyaqət verən bir qüvvə kimi baxırlar. UĢaqlı ailələrə yardımın köhnə sosial
proqramı çox vaxt bu baĢlıca dəyəri təmin etməyi bacarmırdı, ona görə də
populyar deyildi, həm də kömək etməli olduğu adamları izolyasiya edirdi.
Digər tərəfdən amerikanlar əmindirlər ki, bütün günü iĢləməklə biz
özümüzü də, uĢaqlarımızı da saxlaya bilərik. Lakin ən aĢağı kvalifikasiyadan
olan iĢçilərin çoxu üçün, onlar əsasən xidmət sferasında məĢğuldurlar, bu
vacib qayda yerinə yetirilmir.
Hökumət bazarın səmərəliliyinə elə də ziyan vurmadan bu adamlara
kömək etmək iqtidarındadır. BaĢlanğıc üçün biz əmək haqqının minimum
ölçüsünü artıra bilərik. Bir sıra iqtisadçılar deyirlər ki, bəlkə də, əmək
haqqının sıçrayıĢlı yüksəliĢi sahibkarları məcbur edəcəkdir ki, iĢə az adam
götürsün. Ancaq əgər minimum əmək haqqının ölçüsü artıq doqquz il
dalbadal dəyiĢilmirsə və real ifadə də 1955-ci ildə olduğundan daha az
alıcılıq qabiliyyətinə malikdirsə, onda yalnız bütöv iĢ günü iĢlədikdə
yoxsulluqdan çıxmağın mümkün olması barədəki arqumentlər heç cür
inandırıcı səslənmir. Əmək haqqı alanlara verilən vergi güzəĢtləri proqramı,
bunun qızğın tərəfdarlarından biri öz vaxtında Ronald Reyqan idi, az əmək
haqqı alan iĢçi kateqoriyalarına əlavə gəlir verirdi. Lakin bu tədbir də onun
üstünlüklərindən daha çox ailələrin istifadə etməsi üçün təkmilləĢməyə və
geniĢlənməyə ehtiyac duyur.
ĠĢsizliyə görə maddi yardımın və sahəyə uyğunlaĢmaq üçün edilən
köməyin mövcud sistemini təzələmək vaxtı gəlib çatmıĢdır. Bu adaptasiya
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isə bütün iĢçilərə sürətlə dəyiĢən iqtisadiyyata uyğunlaĢmaqda kömək
edəcəkdir. Bəli, çox sayda yaxĢı ideyalar vardır ki, onlar belə köməyin geniĢ
miqyaslı sisteminin yaradılmasını nəzərdə tutur. Biz onu xidmət sferası
iĢçilərinə göstərə bilərik, çevik təhsil hesabı yarada bilərik ki, onun vəsaitləri
ilə adamlar yenidən öz öyrəĢmələrinə pul sərf edə bilərlər və ya yenidən
hazırlıq kurslarında oxumaq imkanına malik olarlar. Beləliklə, öz istehsal
yerini köçürmə təhlükəsi altında olan iqtisadiyyat sahələrində adamlar hələ
iĢini itirməmiĢ, bunlar olduqca sərfəli tədbirlər olardı. Ġtirdiyimiz iĢin əmək
haqqı, aldığımız yeni iĢdən yuxarı olduqca biz əmək haqqının sığortalanması
sistemini tətbiq etməyi sınaqdan keçirə bilərik, bu əvvəlki və yeni əmək
haqları arasındakı fərqin 50 faizini bir və ya iki il ərzində örtə bilir.
Nəhayət, yüksək əmək haqqını və yaxĢı sosial proqramları təmin etmək
üçün yenidən həmkarlar ittifaqlarına və iĢ verənlərə əvvəlki hüquqları
vermək lazımdır. 1980-ci illərin baĢlanğıcından həmkarlar ittifaqları öz
mövqelərini durmadan itirirlər. Özü də təkcə iqtisadi Ģəraitlərin
dəyiĢilməsindən deyil, həm də ona görə ki, fəaliyyətdə olan əmək
qanunvericiliyi və əmək münasibətləri məsələləri üzrə Milli Ġdarə azacıq
islahata uğradıqdan sonra praktiki olaraq fəhlələri müdafiə etmir. Hər il
iyirmi mindən çox adam iĢini itirir və ya yalnız həmkarlar ittifaqında
birləĢmək cəhdinə görə aĢağı endirilmiĢ maaĢ alır. Artıq belə davam edə
bilməz. Həmkarlar itttifaqında birləĢmiĢ öz fəhlələrinin hüquqlarını pozan iĢ
verənlər üçün cəza sərtləĢdirilməlidir. ĠĢ verənlər həmkarlar ittifaqının
mövcudluğunu bu Ģərtlə tanımalıdırlar ki, əgər müəssisənin iĢçilərinin
əksəriyyəti həmkarlar ittifaqının onların mənafeyini təmsil edəcəkləri ilə
razılığın əlaməti kimi səlahiyyət verən kartlara imza atsınlar. Federal
hökumət isə həmkarlar ittifaqı ilə iĢ verən arasında səmərəli müddətlərdə
qarĢılıqlı müqavilələrin əldə edilməsində vasitəçi ola bilər.
ĠĢgüzar dairələr etiraz edə bilərlər ki, həmkarlar ittifaqlarında birləĢmiĢ
fəhlələr amerikan iqtisadiyyatını çeviklik və rəqabət qabiliyyətliliyindən
məhrum edə bilər. Lakin məhz kəskinləĢən beynəlxalq rəqabət nəticəsində
gözləmək olar ki, həmkarlar ittifaqının birləĢdirdiyi, istehsal edilmiĢ
məhsulun ədalətli payını alan fəhlələr iĢ verənlərlə əməkdaĢlığa can
atacaqlar.
Hökumət siyasəti fəhlələrin əmək haqqını amerikan Ģirkətlərinin
rəqabət qabiliyyətinə ziyan vurmadan artıra bildiyi kimi, biz eynilə ləyaqətli
qocalıq üçün bütün Ģəraitləri yarada bilərik. Bunun üçün «Sosial müdafiə»
proqramının mahiyyətini saxlamaq, eyni zamanda onun alıcılıq qabiliyyətini
gücləndirmək lazımdır. Bu proqramla əlaqədar problemlər həqiqətən
mövcuddur, lakin onların öhdəsindən gələ bilərik. 1983-cü ildə oxĢar
çətinliklər meydana gəldikdə, Ronald Reyqan və Nümayəndələr palatasının
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spikeri Tip O‟ Nil ikitərəfli plan iĢləyib hazırlaya bildilər, bu plan sistemi
sonrakı altmıĢ ildə sabitləĢdirilməli idi. Elə bir səbəb görmürəm ki, bunu biz
bu gün də edə bilməyək.
Özəl pensiya təminatı sisteminə hörmət etməklə, biz etiraf etməliyik ki,
əmək haqqına və iĢ stajına bağlanmıĢ pensiya planları özünü doğrultmadı,
bunu nəzərə alaraq biz tələb etməliyik ki, pensiya alanlar ilk kreditorların
sırasında olsun və Ģirkətlər fəhlələri aldatmaq üçün 11-ci Fəsilə əsaslana
bilməsinlər. Bundan əlavə, yeni qaydalar Ģirkətləri məcbur etməlidir ki, öz
pensiya fondlarını lazımi qaydada maliyyələĢdirsinlər, vergi ödəyənlər bu
yükü öz üzərlərinə götürməsinlər
Əgər amerikanlar bundan sonra da «Sosial müdafiə» proqramının
yerinə yetirilməsi üçün fiksə edilmiĢ ödəməli pensiya fondlarından asılı
olacaqsa, onda hökumət tədbirlər görməlidir ki, o bütün amerikanlar üçün
mümkün və vəsaitlərin cəlb edilməsində səmərəli olsun. Klinton
adminstrasiyasında iqtisadi məsələlər üzrə keçmiĢ müĢavir Cin Sperlinq
universal pensiya planını yaratmağı təklif etmiĢdi ki, hökumət ödəmələrə
görə əlavə pul versin, bu pensiya hesblarına orta və az gəliri olan ailələrin
pulu keçirilsin. Digər mütəxəssislər sadə metodu təklif etdilər, bu metoda
görə iĢ verənlərə avtomatik qaydada öz iĢçilərinə yüksək tariflər üzrə
pensiya planına pul köçürmək hüququ verilir. ĠĢçilər az məbləğ keçirə bilər
və ya ümumiyyətlə heç nə keçirməzlər, lakin təcrübə göstərir ki, dinməmək
qaydası dəyiĢildikdən sonra adamların özü daha artıq pul qoyurlar. «Sosial
müdafiə»yə əlavədə biz bu ideyalardan ən yaxĢılarını və daha yaxĢı yerinə
yetirilənlərini qəbul etməliyik və güclü, universal pensiya sisteminə doğru
hərəkətə baĢlamalıyıq. Bu sistem təkcə qənaət edib yığmanı təmin etmir,
həm də amerikanlara qloballaĢmanın bəhrələrindən daha yaxĢı istifadə
etməyə imkan verəcəkdir.
Amerikan fəhlələrinin əmək haqlarının artırılması və onlara layiqli
pensiya vermək kimi vacib məsələlərdən baĢqa, bizdə bir, yəqin ki, daha
zəruri məsələ də vardır, bu pozulmuĢ səhiyyə sisteminin təcili müalicəsidir.
«Sosial müdafiə»dən fərqli olaraq iki dövlət səhiyyə proqramının «Mediker» və «Medikeyd»in özü ciddi xəstədir. Əgər biz heç nəyi
dəyiĢdirməsək, onda 2050-ci ilə «Sosial müdafiə» ilə birlikdə onlar bizim
iqtisadiyyatımıza bu gün federal büdcənin ümumi həcmindəki məbləğə baĢa
gələcəkdir. Xəstəyə yazılmıĢ dərmanların pulunun ödənilməsinə dair
olduqca baha baĢa gələn proqram iĢlərin vəziyyətini yalnız pisləĢdirmiĢdir,
bu proqram məhdud kompensasiya verir və dərmanların özünün dəyərinin
artmasına heç cür nəzarət edə bilmir. Özəl sistem isə qeyri-səmərəli
bürokratik maĢına, kağız dövriyyəsinə çevrildi, bu, mal göndərənlərin
yükünü artırdı və xəstələrin narazılığına səbəb oldu.
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1993-cü ildə prezident Klinton səhiyyənin universal sistemini
yaratmağa cəhd etdi. Lakin ona mane oldular. O vaxtdan bu mövzunun
ictimai müzakirəsi kəsildi, həm də bəzi sağlar tibbi pul toplayıcı hesabların
köməyi ilə bazar intizamının güclənməsinə çağırır, solda olan digərləri isə
Avropada və Kanadada mövcud olan kimi səhiyyənin ümumilli sisteminin
tətbiqini istəyirdilər, ən müxtəlif baxıĢlara malik olan mütəxəssislər isə
mövcud sistemin bir sıra təsirli, ancaq zəruri olan islahatını təklif edirdilər.
Bu dalan vəziyyəti ilə qurtarmaq və məlum həqiqətləri etiraf etmək
vaxtı gəlib çatmıĢdır.
Səhiyyəyə bizim sərf etdiyimiz məbləğləri nəzərə alsaq (adambaĢına
düĢənə görə istənilən ölkədə olduğundan bu yuxarıdır), biz hər bir
amerikalıya elementar köməyi təmin etməliyik. Lakin biz hər il həmin
məbləğin inflyasiyasını eyni səviyyədə saxlaya bilmərik, «Mediker» və
«Medikeyd» daxil olmaqla bütün sistemin xərclərini çəkməliyik.
Təkcə bazar bizim söhbətimizlə bağlı problemlərə kömək edə bilməz,
bir tərəfdən ona görə ki, bazarın hamının və hər kəsin tələbatını ödəyə
biləcək iri sığorta bazalarının yaradılması üçün qeyri-səmərəli olduğu aĢkar
oldu, digər tərəfdən ona görə ki, səhiyyə digər məhsullara və xidmətlərə
bənzəmir (uĢağınız xəstələnəndə siz böyük qiymət endirməsini axtarmaq
üçün mağazalara qaçmırsınız ki).
Və əlbəttə, hansı variantı seçsək də, o yaxĢı keyfiyyətə, yaxĢı
profilaktikaya və göstərilən köməyin operativliyinə təminat verməlidir. Ġcazə
verin, bu prinsiplərə əsaslanan səhiyyə sisteminin ciddi islahatlarından misal
gətirim. Ondan baĢlamaq olar ki, Elmlər Akademiyasının Tibb institutundan
(IOM) olan müstəqil qrup yüksək səmərəli səhiyyə sisteminin əsas
müddəaları və hansı məbləğə baĢa gələcəyini iĢləyib hazırlayacaqlar. Bu
modeli yaratdıqda qrup mövcud proqramları öyrənəcək və onlardan hansının
daha səmərəli olduğunu müəyyən edəcəkdir. Ġlk yardıma, profilaktikaya,
fövqəladə vəziyyətlərdəki yardıma, astma və diabet kimi xroniki
xəstəliklərin müalicəsinə xüsusi diqqət vermək lazımdır. Ümumilikdə bütün
pasientlərin 70 faizi bütün köməyin 80 faizini alır və əgər biz xəstliklərin
profilaktikasını apara və ya onların gediĢinə sadə tədbirlərlə - dieta və ya
müntəzəm olaraq dərman qəbul edilməsi ilə – nəzarət edə bilsək, biz
xəstələnmə rəqəmlərini xeyli aĢağı sala və böyük məbləğdə pula qənaət edə
bilərik.
Sonra isə biz bu sistemin özünün üzərində və ya sığortalanmanın
mövcud sistemi vasitəsi ilə sınaq keçirmək istəyənlərə icazə verərik, necə ki,
federal qulluqçular istifadə edirlər və ya hər bir ayrıca Ģtatda bu sığorta
bazalarının yaradılması ilə həyata keçirilir.
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«Mavi xaç və mavi qalxan assosiasiyası» və «Etna» kimi özəl
sığortaçılar öz müĢtərilərinə sığorta xidməti göstərməklə layiqli rəqiblər
kimi çıxıĢ edə bilərlər, lakin onların planları yüksək keyfiyyət meyarlarına
və Tibb Ġnstitutunun qoyduğu qiymət məhdudiyyətinə uyğun gəlməlidir.
Qiymətin daha da aĢağı salınması üçün biz tələb edə bilərik ki,
sığortalayanlar və Ģirkətlər- «Mediker» və «Medikeyd» proqramlarının və ya
yeni səhiyyə proqramlarının iĢtirakçıları elektron sənəd dövriyyəsini tətbiq
etsinlər, baĢqa sözlə elektron hesabatına və həkimlərin səhvləri barədə
pasientlərə xəbər verməyin təzələnən elektron sisteminə malik olmalıdırlar,
bu, inzibati məsrəfləri, həkimlərin səhvlərinin miqdarını və onların
nəticələrini (bu isə öz növbəsində müvafiq baha baĢa gələn araĢdırmaların
miqdarını aĢağı salır) xeyli azalda bilər. Bu sadə tədbir səhiyyə xərclərini 10
faiz, bəzi mütəxəssislər isə sübut edirlər ki, hətta xeyli çox azalda bilər.
Profilaktik tədbirləri gücləndirib inzibati xərcləri və həkim səhvlərinin
araĢdırılmasının dəyərini azaldıb, biz az gəlirli, öz Ģtatında sığorta əldə
etmək istəyən ailələrin dolanıĢığına kömək edə və eyni zamanda bütün
sığortalanmıĢ uĢaqların müalicəsi üçün vəsait tapa bilərik. Lazım gəldikdə
biz bu məbləğləri öz iĢçilərinə sığorta vermək qaydasında iĢ verənlərin
istifadə etdikləri vergi güzəĢtlərinin restrukturizasiyasının köməyi ilə ödəyə
bilərik. onlar onsuz da həmin planlar üçün vergi güzəĢtlərindən istifadə
edəcəklər, onlar bunu adətən verirlər, lakin biz ciddi surətdə nəzarət
edəcəyik ki, sağlamlığın mühafizəsinə əlavə proqramlar verməkdən imtina
edən Ģirkət rəhbərlərinə hansısa xüsusi sığorta verilməsin.
Bu misalın məqsədi ondan ibarət deyil ki, səhiyyə sisteminin
sağaldılmasının sadə üsulu tapılsın. Bu heç mövcud da deyil. OxĢar geniĢ
miqyaslı sistemin tətbiqinə keçməmiĢdən əvvəl, çox sayda xırda məsələləri
kənarlaĢdırmaq lazımdır, məsələn, biz əmin olmalıyıq ki, federal sığorta
bazalarının yaradılması iĢ verənləri öz iĢçilərinə verdiyi sığorta ödəniĢləri
məbləğini azaltmağa həvəsləndirməyəcəkdir. Ancaq bəlkə də səhiyyə
sisteminin yaxĢılaĢdırılmasının digər daha yaxĢı üsulları mövcuddur.
Ġstənilən halda, əgər biz öz qarĢımızda vətəndaĢlara layiqli tibbi yardım
məqsədini qoymuĢuqsa, biz federal xəzinəyə ziyan vurmadan və kartoçkaları
tətbiq etmədən bunu etməyin yolunu tapa bilərik. Əgər biz amerikanlara
qloballaĢmanın çətinliklərini dəf etməkdə kömək etmək istəyiriksə, öz
qarĢımızda bu məqsədi qoymalıyıq. BeĢ il əvvəl gecə MiĢellə mən öz
otağımda kiçik qızımız SaĢanın ağlamağına oyandıq. Bu vaxt uĢaq üç aylıq
idi və bunda elə bir qeyri-adi Ģey yox idi. Lakin o, bir qədər qeyri-təbii
ağlayırdı, biz onu sakitləĢdirə bilmədiyimizdən, həyəcan keçirməyə
baĢladıq. Həmin andaca öz pediatrımıza zəng etdik və bu qadın səhər tezdən
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yanına gəlməyə dəvət etdi. O, qızımıza baxdı, güman etdi ki, bu meningit
xəstəliyidir və bizi birbaĢa palataya göndərdi.
Məlum oldu ki, SaĢa həqiqətən də meningitlə xəstələnmiĢdir. Lakin
xəstəliyin bu formasını damara antibiotik yeritməklə sağaltmaq olur. Əgər
vaxtında diaqnoz qoyulmasaydı,uĢaq kar ola, hətta ölə bilərdi. MiĢellə mən
üç günü qızımla xəstəxanada keçirdik, tibb bacılarının onu necə üzü üstə
çevirdiklərini gördük, bu qaydada həkim onurğa beyini punksiya edə bilirdi,
körpənin bərkdən qıĢqırdığını eĢidir və dua edirdik ki, vəziyyəti
ağırlaĢmasın.
SaĢanın indi beĢ yaĢı var və beĢ yaĢlı uĢaq kimi o, tam sağlamdır və
xoĢbəxtdir. Lakin həmin o üç günün xatirəsi mənim üçün hələ də dəhĢətli
olaraq qalır. Mən xatırlayıram ki, bütün dünya mənim üçün bir nöqtədə
daralmıĢdı və palatanın divarlarından kənarda məni heç nə – nə iĢ, nə
planlar, nə gələcək maraqlandırmırdı. Və daim yadıma salırdım ki,
Geylsberqdə tanıĢ olduğum Tim Uilerdən fərqli olaraq, onun oğluna qara
ciyər köçürmək lazım idi, belə əzablardan keçən milyonlarla amerikalılardan
fərqli olaraq mənim iĢim və sığortam vardır.
Amerikalılar dünya ilə yarıĢa girməyə hazırdır. Ġstənilən digər sənaye
cəhətdən inkiĢaf etmiĢ ölkələrin sakinlərindən biz daha çox iĢləyirik. Biz
mümkün olan iqtisadi stabilliyə və irəli getmək üçün Ģəxsi risqə də hazırıq.
Lakin hökumət qalib gəlmək Ģansı verən vəsaitləri bizə versə və biz bilsək
ki, ailələrimiz kömək alacaqlar və əziyyət çəkməyəcəklər, onda yarıĢa
bilərik.
Bax belə müqaviləyə amerikalılar layiqdir.
Qoyulan sərmayələr Amerikanı rəqabətə daha davamlı edəcəkdir və
yeni Amerika sosial quruluĢuna biz can atsaq, bu məqsədlər bizim
uĢaqlarımıza və nəvələrimizə daha yaxĢı yol göstərəcəkdir. Lakin
tapmacanın daha bir elementi, daha bir köhnə məsələ vardır ki, siyasət
barədə VaĢinqton mübahisələri onsuz keçinmir. Bütün bunların haqqını biz
necə ödəyəcəyik?
Klintonun prezidentliyinin sonunda bizim cavabımız var idi. Son otuz il
ərzində biz böyük büdcə profisitinə (mədaxilin məxarəcdən çox olmasına)
malik idik, bizim dövlət borcumuz isə sürətlə azalırdı. Federal ehtiyat
sistemi direktorlar Ģurasının sədri Alan Qrinspen hətta ehtiyat edirdi ki, biz
borclarımızı çoz tez ödəyəcəyik, deməli ehtiyat sisteminin monetar siyasəti
idarə etmək bacarığını məhdudlaĢdıracağıq. Hətta dot-kom qovuğu
partladıqdan və 11 sentyabr Ģokunun öhdəsindən iqtisadiyyat gəldikdən
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sonra belə, bizim iqtisadiyyatın gələcək inkiĢafı və bütün amerikalılara geniĢ
imkanlar vermək üçün bütün Ģanslarımız var idi.
Lakin biz baĢqa yolu seçdik. Bizim prezident bəyan etdi ki, biz iki
müharibədə qalib gələ, hərbi büdcəmizi 74 faiz artıra, ölkəmizi müdafiə edə,
təhsilin maliyyələĢdirilməsini gücləndirə, qocalara dərman yazılmasının yeni
qaydasını həyata keçirə, vergi güzəĢtlərinin kütləvi tətbiqinə baĢlaya və
bunların hamısını eyni vaxtda edə bilərik. Konqresin rəhbərləri daim təkrar
edirdilər ki, gəlirlərin azaldılmasını hökumətin saxlanılmasının xərclərini
azaltmaqla düzəltmək olar və hətta dövlət hesabına yem mənbələri
ağlasığmayan 64 faiz artdıqda da bizi aldadırdılar.
Həqiqətən bu kollektiv inkarın nəticəsi bütün son illər ərzindəki ən zəif
büdcə oldu. Ġndi illik büdcə defisiti demək olar ki, 300 milyard dollardır,
hələ «Sosial müdafiə» trast fondundan hər il borc götürdüyümüz 180
milyardı nəzərə almırıq, hansı ki, bu məbləğin hamısı birbaĢa milli borca
əlavə olunur. Həmin borc isə 9 trilyon dollara bərabərdir və ölkədəki hər
kiĢiyə, qadına və uĢağa təqribən 30.000 dollar borc düĢür.
Ən qorxulusu bu borcun özü deyildir. Əgər bu pulları biz özümüzü
daha rəqabətə davamlı etməyə – məktəblərin əsaslı təmirinə, zolaqlı
veriliĢlər sisteminin geniĢlənməsinə, nəhayət, ölkənin hər yerində E 85
benzini üçün kolonkalar qoyulmasına –qoysaydıq, bununla razılaĢmaq
olardı. Onda «Sosial müdafiəni» geniĢləndirə və ya səhiyyə sistemini
yenidən qura bilərdik. Əslində isə bizim borc prezidentin həyata keçirdiyi
vergi güzəĢtlərinin birbaĢa nəticəsidir. Onlardan 47,4 faizi əhalinin yüksəkdə
dayanan 5 faizinə, 36,7 faizi – əhalinin yüksək 1 faizinə, 15 faizi isə
yüksəkdə olan 1 faizin onda birinə çatdı, axırıncıların illik gəliri bir qayda
olaraq 1,6 milyon dollardır və ya daha çoxdur.
BaĢqa sözlə deyilsə, biz milli kredit kartından elə istifadə edirik ki, kim
qlobal iqtisadiyyatdan daha çox xeyir götürürsə, gəlirlərin də ən böyük
hissəsinə sahib olur.
Ġndiyə qədər biz bu borc damğasının pis-yaxĢı öhdəsindən gəlirdik,
çünki xarici mərkəzi banklar – xüsusən də Çininki – çox istəyirlər ki, biz
onların ixrac mallarını daha çox alaq. Lakin bu yüngül kredit əbədi davam
edə bilməz. Elə gün gələcəkdir ki, əcnəbilər bizə borc verməni
dayandıracaqlar, faiz tarifləri yuxarı qalxacaq və bizim milli məhsulumuzun
çoxu borcların ödənilməsinə sərf ediləcəkdir.
Əgər belə gələcək bizi qorxudursa, onda bu çuxurdan özümüzü
çıxarmağa baĢlamalıyıq. Kağız üzərində nə etməli olduğumuzu yaxĢı bilirik.
Daha az əhəmiyyətli proqramları kəsmək və ya birləĢdirmək olar.
Səhiyyənin maliyyələĢdirilməsində qayda yaratmaq olar. Öz faydalılığını
sübut edə bilməyən vergi kreditlərini azaltmaq olar və qanunvericilikdəki
151

dəlikləri bağlamaq olar, vergilərdən qaçmaq üçün Ģirkətlər onlardan ustalıqla
istifadə edirlər. Klintonun prezidentliyi illərində qəbul edilmiĢ qanunu bərpa
etmək olar. Bu qanun federal xəzinədən, yeni xərclər və ya vergi güzəĢtləri
Ģəklində əldən verilmiĢ mənfəəti müvafiq qaydada kompensasiya etmədən
pulu çıxarmağı qadağan edirdi.
Hətta əgər biz bütün bunları həyata keçirsək, bu maliyyə vəziyyətindən
çıxmaq çətin olacaqdır. Çox güman ki, bəzi sərmayə qoyuluĢlarını təxirə
salacağıq, yaxĢı bilirik ki, onlar beynəlxalq aləmdə bizim mövqelərimizi
gücləndirərdi, vəziyyəti yaxĢı olmayan amerikan ailələrinə kömək
göstərilməsini isə birinci yerə çıxardardı.
Bu çətin seçimi etdikdə, biz keçən altmıĢ ilin dərslərini xatırlamalıyıq
və hər an özümüzdən soruĢmalıyıq ki, bizim büdcəmiz və bizim vergi
siyasətimiz müdafiə etməli olduğumuz dəyərləri əks etdirirmi?
„„Əgər Amerikada siniflərin mübarizəsi gedirsə, deməli mənim sinfim
qalib gəlir”.
Mən «BerkĢir Hatuey»in sədri, dünyada ikinci varlı adam olan Uorren
Baffitin ofisində oturmuĢdum. Mən onun zövqlərinin sadəliyi barədə – o,
1967-ci ildə aldığı evdə yaĢayırdı, uĢaqları isə Omahanın adi Ģəhər
məktəblərində oxuyurdu, - çox eĢitmiĢəm.
Ancaq hər halda mən elə bir görkəmi olmayan ofis binasına girdikdə
təəccübləndim, sığorta agentinin iĢ yerinə oxĢayan boĢ kabinetə düĢdüm.
Otağın divar panelləri ağacdan olan görünüĢdə iĢlədilmiĢdi, divarda bir neçə
dekorativ rəsmlər var idi.
«YaxĢı bəsdir», - deyən qadın səsi gəldi və kabinetin küncündə
Omahadan olan bizim nəhəngin öz qızı Syuzi və köməkçi qadın Debbi ilə nə
barədəsə Ģən qaydada danıĢdığını gördüm. Onun əynində əzilmiĢ görünən
kostyum var idi, eynəyinin üstündən qalın qaĢları görünürdü.
Baffit məni Omahaya çağırmıĢdı ki, vergi siyasəti barədə danıĢaq. Daha
çox isə o bilmək istəyirdi ki, nəyə görə ölkənin kasıblaĢdığı bir vaxtda
VaĢinqton varlı olan adamlara vergi güzəĢtləri verilməsini inadkarlıqla
davam etdirir.
Məni oturmağa dəvət edəndən sonra o, söhbətə baĢladı:
- Mən burada hesablamıĢam, düzdür ki, mən özüm vergi sığınacağından
heç vaxt istifadə etməmiĢəm və vergi yazanlarla baĢqa münasibətdə
olmamıĢam, ancaq hətta əmək haqqına qoyulan vergi nəzərə alındıqda, bunu
isə hamı ödəyir, bu il mənim faktiki vergi tarifim öz katibəminkindən az
olacaqdır. Mən hətta əminəm ki, məndən orta amerikalıya nisbətən az vergi
tuturlar. Və əgər prezident bu ruhda davam etsə, mən daha az ödəyəcəyəm.
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Bu Baffitlə ona görə baĢ vermiĢdi ki, əksər varlı amerikanlarda olan
kimi, onun mənfəəti dividendlərdən və kapitalın artımından əmələ gəlirdi,
2003-cü ildən onların yalnız 15 faizlik məbləğinə vergi qoyulur. Katibənin
maaĢından isə «Sığorta ödəmələri haqqında» federal qanuna (FICA)
müvafiq olaraq demək olar ki, iki dəfə artıq vergi tutulur. Baffitin nöqeyinəzərinə görə uyğunsuzluq tamamilə qeyri-mütənasib idi.
- Azad bazar – resursların məhsuldar və faydalı istifadəsi üçün ən yaxĢı
mexanizmdir, - o, mənə dedi: - Hökumət onunla o qədər də bacarıqlı
davranmır. Lakin bazar əmələ gələn mənfəətin bərabər və düĢünülmüĢ
qaydada bölünməsinə təminat verməyəcəkdir. Gəlirin bir hissəsini təhsilə
qoymaq lazımdır ki, sonrakı nəsilə yaxĢı start verəsən, həm də
infrastrukturanı qoruyub saxlayasan və bazar iqtisadiyyatından kənarda
qalanlara qarantiya verəsən. Ona görə də ağıllı qaydada bilmək lazımdır ki,
bazarın bütün faydalarından istifadə edənlər çox da vergi ödəməlidir, çox da
haqq verməlidir.
Biz daha bir saat da qloballaĢma, rəhbər iĢçilərini əmək haqları, artan
ticarət defisiti və dövlət borcu haqqında söhbət etdik. O, BuĢun daĢınmaz
əmlaka da vergini azaltmaq təklifinə xüsusən hiddətlənmiĢdi, bu onun ifadə
etdiyi kimi, kübarlara ləyaqət deyil, pul gətirəcəkdir.
- DaĢınmaz əmlaka vergi ödəmədikdə, - o dedi, - onda, mahiyyət
etibarilə ölkənin ehtiyatlarını idarə etməyi buna layiq olmayan adamlara
ötürürsən. Bu o deməkdir ki, 2020-ci ilin olimpiya komandasını 2000-ci il
Olimpiya oyunlarının qaliblərinin uĢaqlarından təĢkil edəsən.
Söhbətin sonunda mən, çoxlu milyarderlərin bu baxıĢlara Ģərik çıxıbçıxmadığını soruĢdum. O, güldü:
- Sənə deyə bilərəm ki, o qədər də çox adam Ģərik deyil. Onlar güman
edirlər ki, bunlar onun puludur və onlar hər senti saymalıdırlar. Ancaq bu
vaxt heç kəs fikirləĢmir ki, müstəsna olaraq cəmiyyətin vəsaitləri onlara belə
yaĢamağa imkan verir. Tutaq ki, mənim kapitalı toplama istedadım vardır.
Ancaq ondan istifadə etmək imkanını bütünlüklə mənim yaĢadığım cəmiyyət
müəyyənləĢdirir. Əgər mən ovçu tayfasında doğulsaydım, belə istedad heç
nəyə yaramazdı. Mən tez qaçmağı bacarmıram, fiziki cəhətdən o qədər
dözümlü deyiləm. Beləliklə, mənim qismətim – vəhĢi heyvanın naharına
çevrilmək olacaqdır. Lakin mənim bəxtimə istedadımı qiymətləndirən, mənə
yaxĢı təhsil verən cəmiyyətdə doğulmaq düĢmüĢdürsə, bu istedad orada
inkiĢaf edə bilər, o elə qanunlar və maliyyə sistemi qurar ki, mən sevimli
iĢimlə məĢğul olum ki, yaxĢı məbləğdə pul qazanım. Ən azı bu vaxt mən
bütün bunların əvəzini ödəməyə kömək edən bir iĢi görə bilərəm.
Yəqin ki, belə sözləri dünyanın ən varlı adamlarından birinin dilindən
eĢitmək təəccüblüdür, ancaq Baffitin rəyi heç də onun ürəyinin
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xeyirxahlığını sübut etmir. Daha çox bu onun vəziyyəti anlamağını sübut
edir ki, düzgün siyasi kursun seçilməsi qloballaĢma prosesinə girmək üçün
hələ kifayət deyildir. Bunun özünü dəyiĢmək lazımdır, hər Ģeydən yuxarıda
bir anlıq məqsədyönlük mülahizələri deyil, bizim ümumi mənafelərimiz və
gələcək nəsillərin mənafeləri qoyulmalıdır.
Daha vacibi isə, belə təəssürat yaratmaq deyil ki, verginin hər cür
azalması və ya fərqi yoxdur, artırılması doğrudur. Dəqiq iqtisadi təyinatı
olmayan Ģirkətlərə subsidiyanın kəsilməsi – bu bir Ģeydir, kasıb ailələrdən
olan uĢaqların müalicəsininin maliyyələĢdirilməsi isə tam baĢqa Ģeydir. Ən
adi ailələrin üzərinə hər tərəfdən bədbəxtliklər töküləndə, onların
vergilərinin maksimum azaldılması istəyi tamamilə baĢa düĢüləndir və
düzgündür. Ancaq varlıların və qüdrətlilərin vergi əleyhinə olan əhvalruhiyyələri öz xeyirlərinə yönəltmək istəyi heç bir tərifə layiq deyil.
Prezidentin, Konqressin, lobbiçilərin və mühafizəkar Ģərhçlərin orta sinifdən
olan seçiciləri inandırmaq üçün hər Ģeyə əl atması düzgün deyildir, axı əsas
vergi yükü əlavə gəlir götürən yuxarıların nümayəndələrinin üzərinə deyil,
məhz onların üzərinə düĢəcəkdir.
Heç yerdə ağılların həyəcanı daĢınmaz əmlaka vergilərin nəzərdə
tutulan ləğv edilməsi barədəki mübahisələrdəki qədər güclü Ģəkildə meydana
çıxmadı. Bu gün ər və arvad 4 milyon dollar dəyərində daĢınmaz əmlaka
malik olmaqla heç bir vergi ödəməyə bilər. Bu qanunlarla 2009-cu ilə həmin
məbləğ 7 milyona qədər yüksələcəkdir. Bu səbəbdən də vergi ancaq əhalinin
1 faizinin yarısını təĢkil edən ən varlı adamlara Ģamil ediləcəkdir. 2009-cu
ildə isə bu qaydada vergi tutulanlar 1 faizin yalnız üçdə birini təĢkil
edəcəklər. DaĢınmaz əmlaka verginin ləğv edilməsi Bġ xəzinəsinə təqribən
1 trilyon dollara baĢa gələcəkdir. Ġkinci belə bir vergini tapmaq çətindir ki,
adi amerikalıların və ölkənin uzun müddətli mənafelərinə daha az qaydada
cavab verən olsun.
Buna baxmayaraq, əgər prezidentin və onun tərəfdarlarının apardıqları
çox hiyləgər rəy sorğusuna inansaq, əhalinin 70 faizi «ölüm vergisinə» qarĢı
çıxır. Mənim ofisimə tez-tez fermerlər gəlir və deyirlər ki, daĢınmaz əmlaka
vergi ailə fermalarının sonu demək olacaqdır, baxmayaraq ki, fermer
büroları təsdiq edirlər ki, bu vergiyə görə bir dənə də olsun ferma
bağlanmamıĢdır. Bir çox Ģirkətlərin icraçı direktorları mənə sübut edirdilər
ki, Uorren Baffitlə daĢınmaz əmlaka vergi qoyulması barədə danıĢmaq
asandır. Çünki əgər onun mülkünə 90 faizli vergi qoysalar, uĢaqlarına və
nəvələrinə nəsə qalacaqdır. Mülkləri «cəmisi» 10-15 milyon dollar olanlara
münasibətdə isə bu qeyri-ədalətli olacaqdır.
Gəlin buna aydınlıq gətirək. Amerikadakı varlıların Ģikayətlənməyə öz
bəhanələri vardır. 1971-ci illə 2001-ci il arasında orta fəhlənin orta əmək
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haqqı praktiki olaraq artmayanda, əhalinin yüzdə bir faizinin gəliri demək
olar ki, 500 faiz yüksəlmiĢdi. Var-dövlətin, sərvətin bölünməsi daha qeyribərabərdir, gəlirlərə görə təbəqələĢmə isə «Qızıl suyuna çəkilmiĢ əsr»
dövründən daha güclüdür. Klintonun vergi siyasəti bunların üstünü bir az
açdı. BuĢun vergi güzəĢtləri iĢlərin vəziyyətini ancaq pisləĢdirdi.
Mən bu faktları heç də ona görə gətirmirəm ki, mənim Respublikaçı
opponentlərimin dediyi kimi, sinfi nifrəti qızıĢdırım. Mən çox sayda varlı
amerikalılara hörmətlə yanaĢıram və onların uğur dərəcəsini azaltmaq
istəmirəm. Bilirəm ki, çoxları, əgər əksəriyyəti deyilsə, öz milyonlarını ağır
zəhmətlə, öz iĢlərini təĢkil etməklə, iĢ yerləri yaratmaqla, sifariĢçilər
axtarmaqla qazanmıĢlar. Ġnanıram ki, yeni iqtisadiyyatdan daha çox qazanan
bizlərdən hər biri baĢqalarından daha yaxĢı edə bilər ki, hər bir amerikan
uĢağının da müvəffəqiyyət qazanmağa belə imkanı olsun. Bəlkə də mənim
dilimdə Orta Qərbin sakinlərinin özünəməxsus hissiyyatlılığı səslənir, bunu
mən anamdan və onun valideynlərindən irs kimi qəbul etmiĢəm. Uorren
Baffit də bu hisslərə Ģərikdir. Hansısa bir anda adam baĢa düĢür ki, o, öz
evinin divarından asıldığından daha çox muzeydə asılmıĢ Pikassonun
tablosundan həzz alacaqdır. Sən restoranda iyirmi dollardan az məbləğə
yaxĢı nahar edə bilərsən və əgər sənin kostyumun orta statistik amerikalının
illik əmək haqqından bahadırsa, onda sən bir qədər artıq vergi ödəməyi heç
də haqsızlıq hesab etməyəcəksən.
Birinci növbədə bu hiss, - gəlirlərdəki böyük fərqə baxmayaraq biz
birlikdə yıxılır və birlikdə ayağa qalxırıq, - bizə uduzmaq hüququ vermir.
DəyiĢikliklər sürətlənir, - kimsə yuxarı qalxır, əksəriyyət isə aĢağı düĢür və
bu birlik hissini qoruyub saxlamaq daha da çətinləĢir. Cefferson heç də
havayı yerə Hamiltonun təklif etdiyi dövlət nəzəriyyəsində nöqsanlar
tapmırdı, çünki biz daim özəl və ümumi mənafelər, bazar və demokratiya,
hakimiyyətin mərkəzləĢməsi, var-dövlət və açıq imkanlar arasında
müvazinətimizi saxlayırıq. Mənə belə gəlir ki, VaĢinqtonda indi bu tarazlıq
itirilmiĢdir. Biz öz kampaniyalarımız üçün ümidsizliklə pul axtaranda,
həmkarlar ittifaqı zəif olan bir vaxtda, mətbuat laqeyd olub, lobbiçilər isə
canı dildən iĢlədiyi bir Ģəraitdə yalnız bir neçə səs haradan olduğumuzu bizə
xatırladır və bizim bir-birimizlə əlaqələrimizi möhkəmləndirir.
2006-cı ilin debatlarının gizli mənası belə idi. Bu vaxt rüĢvətlə bağlı
olan qalmaqal VaĢinqtondakı lobbiçilərin təsirini məhdudlaĢdırdı.
Təkliflərdən biri senatorlara özəl təyyarələrdə birinci klassın aĢağı tarifi ilə
uçmağı qadağan edirdi. Bu təklifin keçməsinin az Ģansı var idi. Ancaq hər
halda mənim əməkdaĢlarım təklif etdilər ki, mən Demokratik partiyanın
sözçüsü kimi etika islahatı məsələsi ilə çıxıĢ edəndə bu praktikadan
istifadəni özümə qadağan etməyim barədə təĢəbbüsümü bəyan edim.
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Qərar düzgün idi, lakin əlimi ürəyimin üstünə qoyub deyə bilərəm ki,
iki gündə dörd Ģəhərə kommersiya reyslərində uçmaq lazım gələndə, buna
çox təəssüfləndim. O‟Hara aeroportuna gedən Ģossedə tıxaclar sadəcə olaraq
ağlabatan deyildi. Nəhayət, mən ora gəlib çatanda Memfisə reys yubanırdı.
Hansısa uĢaq ayaqqabımın üstünə Ģirə tökdü.
Mən qeydiyyata növbəyə dayandım və bu vaxt mənə otuzdan bir qədər
artıq yaĢı olan, pambıq parçadan olan Ģalvarda və qolf köynəyində olan bir
nəfər yaxınlaĢdı. Aydın oldu ki, o, çox ümid edirdi ki, bu il Konqress gövdə
hüceyrələrinin tədqiqatı ilə bağlı olan məsələni həll edəcəkdir. O, mənə
danıĢdı ki, erkən mərhələdə olan Parkinson xəstəliyindən əziyyət çəkir və üç
yaĢında olan oğlu vardır. Görünür o, bir daha oğlu ilə top oynaya
bilməyəcəkdir. Onun üçün, bəlkə də, artıq fərqi yoxdur, ancaq baĢqaları bu
əzabı yaĢamamalıdır.
Mən öz-özümə fikirləĢdim ki, belə əhvalatları sən özəl təyyarədə
uçanda eĢidə bilməzsən.
VI Fəsil
DĠN

Bġ senatına ilkin seçkilərdə Demokratik partiyadan qalib gəldikdən iki
gün sonra mən elektron poçtu ilə Çikaqo universitetinin tibb fakültəsindəki
doktordan məktub aldım. «Ġlkin seçkilərdə sarsıdıcı və ilhamverici qələbəniz
münasibətilə təbrik edirəm, - doktor yazırdı. - Mən Sizə səs verdiyimə görə
çox Ģadam və demək istəyirəm ki, ümumi seçkilərdə də Sizə səs vermək
barədə düĢünürəm. Mən yazıram ki, nəhayət Sizi dəstəkləməyə mənə imkan
verməyəcək həyəcanımı ifadə edim»
Bir xristian kimi doktor hər Ģeydə ardıcıl və prinsipial olmağı özünün
borcu hesab edirdi. O, yazırdı ki, din mənə abortu və bircinsli nikahları
qəbul etməyə icazə vermir, həm də din həmçinin məni azad bazar bütlərinə
xidmətdə və prezident BuĢun xarici siyasətinin xarakterik xüsusiyyəti olan
silaha tez əl atmağın düzgün olmasına Ģübhə ilə yanaĢmağa vadar etdi.
Müəllif yazdığı səbəbə görə mənim əleyhdarıma səs vermək barədə
düĢünürdü. Bu əsasən onunla əlaqədar idi ki, abort kimi bir məsələyə
münasibət barədə sadəcə olaraq o, mənim veb-saytımda oxumuĢdu ki, mən
«sağ qanadın qadınlarını seçim hüququndan məhrum etmək istəyən
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ideoloqlarına» qarĢı mübarizə aparacağam. Bu kəlməni saytda mənim seçim
kampaniyamı aparanlar yerləĢdirmiĢdilər. Doktor sonra yazırdı:
«Mənə belə gəlir ki, Siz güclü ədalət hissinə maliksiniz və baĢa
düĢürsünüz ki, istənilən dövlət quruluĢunda ədalətin mövqeyi etibarsızdır və
mən bilirəm ki, Siz fağır adamların müdafiəsinin tərəfdarısınız. Mənə belə
gəlir ki, Siz yanlıĢ rəylərə əsaslanmayan adamsınız və zəkanı yüksək
qiymətləndirirsiniz... Ancaq sizin məsləklərinizin necə olmasından asılı
olmayaraq, əgər Siz səmimi qaydada aborta qarĢı çıxıĢ edənlərin hamısını
ideoloq hesab edirsinizsə və onlar guya pozğun ehtirasla hərəkət edərək
qadınlara əzab vermək istəyirlərsə, onda siz mənim zənnimə görə yanlıĢ rəyə
əsaslanan adamsınız. Siz bilirsiniz ki, biz xeyir və Ģər üçün icra edilmiĢ
imkanlar dövrünə qədəm qoyuruq, bu vaxt biz plüralizm kontekstində
ümumi xətti iĢləyib hazırlamağa can atırıq, bu vaxt biz baĢqalarına aid olan
tələbləri irəli sürməyə hansı əsaslarımızın olduğuna əmin deyilik. Mən tələb
etmirəm ki, Siz abort əleyhinə çıxıĢ edəsiniz, mən istəyirəm ki, Siz bu
barədə mənfi rəysiz danıĢasınız».
Mən öz veb-saytımı yoxladım və əsəbiləĢmə əmələ gətirən sözləri
tapdım. Bu sözlər mənə məxsus deyildi. Demokratik partiyada ilkin seçkilər
vaxtı köməkçilərim qadınların abort hüququna münasibətdə mənim
mövqeyimi yekunlaĢdıraraq, bunları saytda yerləĢdirmiĢdilər. Mənim
opponentlərimdən bəziləri «Rou Ueydə qarĢı» presedentinin müdafiəsinə
qalxmaqda mənim qətiyyətimə Ģübhə ilə yanaĢırdılar. Demokratik partiyanın
siyasəti çərçivəsində bu standart kliĢe olmaqla bizim adəti elektoratımızın
həvəsini qızıĢdırmağa hesablanmıĢdı. Digər tərəfdən, hesab edilirdi ki, bu
məsələdə mübahisəyə girmək ağılsızlıqdır, çünki istənilən ikimənalılıq
zəifliyi nəzərdə tuturdu, abortun qadağan edilməsinin güzəĢtə getməyən
tərəfdarları ilə çarpıĢdıqda biz zəifliyi özümüzə rəva bilməzdik.
Ancaq, doktorun məktubunu oxuduqca mən özümdə xəcalət ağrısı hiss
edirdim. Anlayırdım ki, abort əleyhinə olan hərəkatda elələri vardır ki, məni
rəhmsiz sayır. Bu adamlar klinikaya girən qadınları itələyir və ya onlara ora
daxil olmağa mane olurdular, eybəcər hala salınmıĢ rüĢeymlərin
fotoĢəkillərini onların üzünə vurur və var gücü ilə qıĢqırır, qorxuzur, təhqir
edir və bəzən hətta zorakılığa əl atırdılar.
Lakin bu adam heç də abortun qadağan edilməsinin həmin
tərəfdarlarından deyildi. Onlar bəzən mənim seçkiqabağı görüĢlərimdə də
görünürdülər. ġtatın uzaq guĢələrində mən kiçik icmalardan olan tam baĢqa
adamları görmüĢdüm. Onların sifətinin ifadəsi yorğun, qətiyyətsiz idi, onlar
lal mühafizəçilər kimi dayanır, öz qarĢılarında elə bil ki, qalxan kimi əldə
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qayrılmıĢ Ģüarlar olan transparatları görüĢün keçirildiyi binanın qabağında
tuturdular. Onlar qıĢqırmırdılar və tədbiri pozmağa cəhd etmirdilər, ancaq
mənim köməkçilərimi həyəcanlanmağa vadar edirdilər. Birinci dəfə etiraz
bildirənlər görünkdükdə komandam döyüĢ hazırlığına gətirildi. Zala girməyə
beĢ dəqiqi qalmıĢ onlar mənim getdiyim maĢına zəng etdilər və
toqquĢmadan qaçmaq üçün arxa qapıdan sürüĢüb girməyi təklif etdilər.
Mən sürücüyə dedim:
- Arxa qapıdan girmək istəmirəm.
Onlar dedi ki, biz əsas qapıdan girəcəyik.
Biz kitabxana dayanacağına döndük və çəpərləmənin yanında yeddi və
ya səkkiz etiraz edəni gördük. Bir neçə qadın və güman ki, bir ailə - kiĢi və
qadın iki uĢağı ilə dayanmıĢdı. Mən maĢından düĢüb, onlara yaxınlaĢdım və
özümü təqdim etdim. KiĢi tərəddüdlə əlimi sıxdı və öz adını dedi.
GörünüĢündən mənim yaĢıdım olardı, cinsdə, damalı köynəkdə və «SentLuis Kardinans» beysbol komandasının simvolikası olan kepkada idi. Arvadı
da əlimi sıxdı, lakin yaĢlı qadınlar kənarda dayanmıĢdılar. Doqquz ya on
yaĢında olan uĢaqlar mənə gizlədilə bilməyən bir maraqla baxırdılar.
- Ġçəri keçmək istəyirsinizmi? – deyə soruĢdum.
- Yox, sağ olun, - deyə kiĢi cavab verdi. O, mənə broĢyuranı uzatdı –
Mister Obama, mən demək istəyirəm ki, sizin demək istədiyinizin çoxu ilə
mən razıyam.
- Çox minnətdaram.
- Və mən bilirəm ki, siz xristiansınız və ailəniz vardır.
- Bu belədir.
- Onda siz necə olur ki, uĢaqların qətlə yetirilməsini dəstəkləyirsiniz?
Mən cavab verdim ki, onun mövqeyini anlayıram, lakin bu mövqe ilə
razılaĢmamağa məcburam. Mən izah etdim ki, əminəm ki, az sayda
qadınlara hamiləliyi kəsmək qərarını vermək asandır. Hər bir hamilə qadın
tam qaydada əxlaqi cəhətdən hiss edir ki, bu ürəyi dağıdan qərarı verəndə öz
vicdanı ilə mübarizə aparır. Mən həm də dedim ki, qorxuram ki, abortu
qadağan etməklə biz qadınları hamiləliyi kəsməyin qorxulu vasitələrinə əl
atmağa məcbur edək, belə hallar isə bizim ölkəmizdə olmuĢdur. Mən
həmçinin, abort edən həkimlər və onların xidmətinə əl atan qadınların
məhkəmə qaydasında təqib edildikləri ölkələrdə baĢ verənləri xatırlatdım.
Mən təklif etdim ki, güman ki, biz bir məsələdə razılığa gələcəyik ki, abort
etmək istəyən qadınların sayının azalması üzərində iĢləmək lazımdır.
KiĢi nəzakətlə qulaq asdı, sonra broĢyurada gətirilən statistik
məlumatlara iĢarə etdi, doğulmamıĢ uĢaqların miqdarını göstərən bu
məlumatlar onun ifadə etdiyi kimi, hər il həmin uĢaqların qurban
verildiyindən xəbər verir. Bir neçə dəqiqə sonra mən dedim ki, mən içəriyə
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keçməliyəm ki, öz tərəfdarlarımı salamlayım və bir daha etiraz edənlərdən
soruĢdum ki, onlar zala keçmək istəyirlərmi? KiĢi yenə imtina etdi. Mən
dönüb getmək istəyəndə, qadın mənə qıĢqırdı:
- Mən sizin barənizdə dua edəcəyəm. Dua edəcəyəm ki, siz öz
qəlbinizdə dəyiĢəsiniz.
Həmin gündən nə mənim ürəyim, nə mənim düĢüncələrim
dəyiĢilməmiĢdir və gələcəkdə də dəyiĢilməyəcəkdir.
Lakin doktora cavab yazanda mən bu ailəni xatırladım və imeyllə ona
minnətdarlığımı bildirdim. Sabahısı günü mən həkimin məktubunu öz
köməkçilərimə göndərdim və saytda sözlər elə dəyiĢdirildi ki, abortun
qadağan edilməsi əleyhinə mənim mövqeyim sadə və aydın ifadə olunsun.
Elə həmin axĢamı, yuxudan əvvəl mən dua etdim, o barədə dua etdim ki,
baĢqalarına doktorun mənə bəslədiyi kimi, həmin vicdanlı niyyət
prezumpsiyası ilə münasibət göstərə bilim.
Biz amerikalıların dindar xalq olması bir tryuizmdir. Axırıncı
tədqiqatlara görə amerikalıların 95 faizi Allaha inanır, üçdə ikisindən çoxu
hansısa bir kilsəyə məxsusdur, 37 faizi özünü möhkəm əqidəli xristian
adlandırır və təkamülə nisbətən mələklərə inananların sayı daha çoxdur. Din
həm də ibadətlərin icra edildikləri yerlərlə məhdudlaĢmır. Dünyanın sonunu
elan edən kitablar milyon tirajlarla satılır, xristian musiqisi «Billbord»
jurnalının çartlarında yer tutur,bütün iri meqapolislərin ətraflarında hər gün
yeni meqakilsələr yaranır, burada hər Ģey: uĢaqlara gündəlik qayğı və
tənhalar üçün tanıĢlıq axĢamlarından tutmuĢ, yoqa və Pilat siniflərinə qədər
təklif olunur. Bizim Prezident daim Ġisusun onun ürəyini dəyiĢdirdiyi barədə
danıĢır, futbolçular isə hər vurulan qoldan sonra göyü göstərir, elə bil ki,
Allah əvəzedicilərin skamyasında oturub, oyunu idarə edir.
Əlbəttə, belə dindarlıq heç də yeni deyildir. Dini təqiblərdən xilas
olmaq və öz sərt Kalvinizm məzhəbinə maneəsiz sitayiĢ etmək üçün
zəvvarlar bizim sahillərimizə gəlib çıxırdılar. Ölkədə vaxtaĢırı Yevangelist
ruhi dirçəliĢ damğası yayılırdı və sonrakı immiqrantlar öz dinlərini qoruyub
saxlayırdılar ki, yeni yad yerdə kök salsınlar. Dini hiss və dini fəaliyyət bir
sıra bizim ən nüfuzlu, siyasi hərəkatlarımızı - abolitsionizmdən və vətəndaĢ
hüquqlarının müdafiəsi hərəkatlarından tutmuĢ Uilyam Cenninqs Brayanın
populizminə qədər, - həyata gətirdi.
Ancaq, əgər əlli il əvvəl aparıcı mədəniyyət analitiklərindən
soruĢsaydılar ki, Amerikada dinin gələcəyi necə olacaqdır, onlar Ģübhəsiz,
cavab verərdilər ki, bizim ölkəmizdə din tənəzzülə uğrayır. Köhnə din
bütövlükdə əhalinin təhsilinin daha yüksək səviyyəsinin və texnikanın
159

möcüzələrinin təsiri altında zəiflədi. Hörmətli kütlə hələ də hər bazar günü
kilsəyə gedir, fanatik moizəçilər və ruhi cəhətdən müalicə edənlər hələ də
Cənubda
fəaliyyət
göstərir,
«allahsız
kommunizmdən»
qorxu
neomakkartizmi qidalandırmağa kömək edir. Lakin əsasən ənənəvi dini
praktika – və əlbəttə, dini fundamentalizm – müasirliklə bir araya sığmayan,
ancaq daha çox kasıblar və savadsız adamlardan ötəri həyatın
çətinliklərindən qaçmaq üçün sığınacaq hesab edilir. Hətta Billi Qrehemin
monumental səlib yurüĢlərinə mütəxəssislər və alimlər maraqlı bir
anaxronizm, keçmiĢin qalığı kimi yanaĢırlar, müasir iqtisadiyyatın idarə
edilməsi kimi ciddi bir iĢ və xarici siyasətin formalaĢması üçün onlar elə bir
əhəmiyyət daĢımır.
AltımıĢıncı illərdə bir çox protestant və katolik liderləri razılığa gəldilər
ki, Amerikanın dini institutlarına yaĢamaq üçün dəyiĢilən zamana
uyğunlaĢmaq lazım gələcəkdir. Kilsə doktrinasını elmə uyğunlaĢdırmaq və
sosial incili dəqiq ifadə etmək vacibdir ki, o mövcud maddələr olan iqtisadi
bərabərsizlik, irqçilik, seksizm və amerikan militarizmi kimi həyati
məsələlərə müraciət etsin.
Nə baĢ vermiĢdir? Dini qızğınlığın amerikanlar arasında soyuması
həmiĢə ĢiĢirdilmiĢdir. Bu məsələdə, ən azı, «Liberal elitizm»in mühafizəkar
tənqidi çox Ģeydə düzgündür. Universitetlərə və iri Ģəhər mərkəzlərində
qapanmıĢ olan müəllimlər, jurnalistlər və kütləvi mədəniyyəti yayanlar
bütün ölkədə bu və ya digər dini təzahürlərin rolunu qiymətləndirməyi
bacarmadılar. Həqiqətən də baĢlıca mədəniyyət institutlarının Amerikanın
dini impulslarını etiraf edə bilməməsi dünyanın sənaye cəhətdən inkiĢaf
etmiĢ heç yerində olmayan bir dini sahibkarlığın intensiv inkiĢafına Ģərait
yaratdı. Görmə zonasından itələnib çıxarılmıĢ paralel kainat meydana çıxdı,
lakin əvvəlkitək təkcə dövlətin bütün mərkəzi hissəsində nəbzi döyünən
həyatla deyil, dua yığıncaqları və artan ibadətlərlə, həm də xristian
televiziyası, radiosu, universitetləri, kəĢfiyyatları və əyləncələri ilə özünü
göstərdi, bütün bunlar dindarlara imkan verdi ki, əvvəlki kimi yenə də
kütləvi mədəniyyəti duymasınlar.
Bir çox yevanqelistlərin siyasətə giriĢmək istəməməsi – bunun səbəbi
Ģəxsi xilasına baĢın qarıĢması və Sezara ona məxsus olanı verməyə
adamların hazır olması - altmıĢıncı illərin buntu olmasaydı, bəlkə də əbədi
davam edərdi. Cənubun xristianları üçün uzaq Federal məhkəmənin
seqreqasiya barədə qərarı həmin məktəblərdə dua etməni qadağan etmək
qərarı seriyasından olmaqla Cənubun ənənəvi həyat tərzinin əsasları üzərinə
uzunmüddətli hücumun bir hissəsi idi. Bütün Amerikada qadın hərəkatı,
seksual inqilab, geylərin və lesbiyankaların artan özünə güvənmələri və
xüsusən «Rou Ueydə qarĢı» iĢi üzrə Ali Məhkəmənin qərarı nikah, cinsi
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həyat və kiĢilik və qadının lazımi rolu barədə kilsə təliminə qarĢı birbaĢa
meydan oxuma kimi görünürdü. Mühafizəkar xristianlar özlərinə istehza
edildiyini və onlara hücum edildiyini hiss edərək artıq ölkənin geniĢ siyasi
və mədəni tendensiyalarından kənarda qala bilməzdilər. Güman ki, müasir
dövlət siyasətinə yevangelist xristianlığın dilini birinci gətirən Cimmi Karter
olmuĢdu. Respublika partiyası ənənəyə, qaydaya və «ailə dəyərlərinə» daha
çox əhəmiyyət verməklə yevangelist xristianların siyasi arzularından fayda
götürmək və onları liberal ortodoksiyaya qarĢı səfərbər etmək üçün daha
yaxĢı vəziyyətdə oldular.
Burada tarixi yenidən söyləməyə ehtiyac yoxdur ki, Ronald Reyqan,
Cerri Foluell, Pat Robertson, Ralf Rid və nəhayət, Karl Rouv və Corc Uoker
BuĢ xristian piyadaları ordusunu necə səfərbərliyə aldılar. Onu demək
kifayətdir ki, bu gün ağ yevangelist xristianları (mühafəzəkar katoliklərlə
yanaĢı) Respublika partiyası sıravi tərəfdarlarının əsasını təĢkil edir. Onlar
daim moizəçilər kafedraları və informasiya agentləri Ģəbəkəsi tərəfindən,
bunlar texnika hesabına daha da artmıĢlar, daim səfərbər edilən ardıcılların
özəyidir. Abort, bircinsli nikahlar, məktəbdə dua, ağıllı baĢlanğıc
nəzəriyyəsi – onların məsələsidir. Terri ġayvo, məhkəmədə On Vəsiyyətin
nümayiĢi, ev təhsili, məktəb vauçerləri və Ali Məhkəmənin tərkibi – məhz
bu mövzular çox vaxt baĢlıqlarda aparıcı yer tutur və amerikan siyasətindəki
parçalanmanın əsas xətlərindən biri kimi xidmət göstərir. Ağ amerikalılar
sıralarında partiya mənsubiyyətinə görə ən böyük bölünmə kiĢilər və
qadınlar arasında və ya qırmızı Ģtatlarda yaĢayanlarla göy Ģtatlarda
yaĢayanlar arasında olmayıb, müntəzəm olaraq kilsəyə gedənlərlə kilsəyə
getməyənlər arasındadır. Demokratlar bu vaxt dini «əldə etmək» üçün
mübarizə aparırlar, baxmayaraq ki, bizim elektoratın əsas seqmenti
orientasiyasına görə möhkəm dünyəvi olaraq qalır və ehtiyat edirlər ki, buna da Ģübhəsiz tam əsasları vardır, - möhkəm xristian millətinin
yaradılması planında onlar və onların həyati əhəmiyyət kəsb edən seçimləri
üçün yer qoymayacaqdır.
Ancaq sağ xristianların artan siyasi təsiri təkcə tarixin bir hissəsidir.
«Mənəvi Çoxluq» və «Xristian Koalisiyası» çox sayda yevangelist
xristianların narazılığından istifadə etsələr də, yevangelist xristianlığın təkcə
yaĢaması deyil, müasir yüksək texnologiya Amerikasında inkiĢaf etmək
qabiliyyəti daha vacib cəhət sayılmalıdır. Əsas protestant kilsələri ibadətə
gələnlərini getdikcə daha çox itirdiyi halda qeyri-denominasiya yevangelist
kilsələri sürətlənən templə artır, öz üzvlərində elə bağlılıq və iĢtirak
səviyyəsi yaradırlar ki, onunla Amerikanın heç bir təĢkilatı müqayisə oluna
bilməz. Onların qızğınlığı kütləviliyə çevrilmiĢdir.
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Bu müvəffəqiyyətin, yevangelist xristianların öz dinlərini təklif etmək
bacarığından tutmuĢ onların liderlərinin xarizmasına qədər müxtəlif izahları
vardır. Lakin onların uğuru onların satdığı məhsula olan tələbatı göstərir, bu
isə heç bir konkret problem və ya məsələ kimi düĢünülmür. Görünür, hər
gün minlərlə amerikalı adəti köhnəpərstlik iĢini icra edir – uĢaqlarını
məktəbə düĢürdür, ofisə gedir, iĢgüzar görüĢə uçur, ticarət kompleksində
mal alır, pəhrizə riayət etməyə çalıĢır – və birdən baĢa düĢür ki, nəsə
çatıĢmır. Onlar qərara gəlirlər ki, iĢ, əĢyalar, əyləncələr, sadəcə biznes – hələ
bu hər Ģey deyildir. Onlar məqsəd hissinə malik olmağı, həyatın öz
kulminasiyasına malik olmasını istəyirlər, elə Ģey olsun ki, xroniki tənhalığı
yüngülləĢdirsin və ya onları taqətdən salan gündəlik amansız itkilərdən
yuxarı qaldırsın. Onlara əminlik lazımdır ki, kimsə orada onlara qayğı
göstərir, onları eĢidir, onlar heç də sadəcə aĢağı gedən Ģosse ilə yoxluğa
doğru irəliləmirlər.
Əgər bu dərin dindarlığa doğru hərəkatda nəyisə baĢa düĢürəmsə, bu da
ondan irəli gəlir ki, mən özüm bu yolu keçmiĢəm.
Mən dindar olmayan ailədə tərbiyə almıĢam. Anamın valideynləri
Kanzasdan olmaqla, uĢaqlıqlarında onların Ģüurlarına din hopmuĢdu. Babam
atası qaçdıqdan, anası isə özünü öldürdükdən sonra dindar baptistlər olan öz
babası və nənəsi tərəfindən tərbiyə edilmiĢdi, mənim nənəmin valideynləri
isə Böyük Depressiya vaxtı kiçik Ģəhərin cəmiyyətinin ierarxiyasında bir
qədər daha yüksək yer tutsalar da, iĢgüzar metodistlər idilər.
Lakin güman ki, elə bu səbəbdən babam və nənəm nəhayət Kanzası tərk
edib, Havay adalarına köçmüĢdülər, dini inanc onların ürəklərində kök
salmamıĢdı. Nənəm həmiĢə çox ağıllı və inadkar olmuĢdu, görmədiyi, əli ilə
toxunmadığı, hesablaya bilmədiyi heç nəyə inanmırdı. Babam bizim ailədəki
xəyalpərvər idi, narahat ürəyə malik idi, bu ürək dini inancda sığınacaq tapa
bilərdi, lakin onun digər xüsusiyyətləri – anadangəlmə itatət etməmək, öz
iĢtahını qətiyyən saxlaya bilməməsi və baĢqa adamların zəifliklərinə böyük
dözümlülük, - ona imkan verirdi ki, nəsə bir ciddi iĢlə məĢğul olsun.
Bu xüsusiyyətlərin birləĢməsi mənim nənəmin möhkəm rasionalizmi,
babamın Ģək olması, özünü və baĢqalarını ciddi mühakimə edə bilməməyi
mənim anama da keçmiĢdi. Onun öz həyat təcrübəsi, kitablara məhəbbəti,
Kanzasın, Oklahomanın və Texasın kiçik Ģəhərlərində böyüyən uĢağın
həssaslığı, bu irsən hər Ģeyə Ģübhə ilə yanaĢmanı ancaq gücləndirmiĢdi.
Xatirələri xoĢ deyildi. Hərdən bir mənə öyüd vermək üçün o, riyakarmoizəçiləri xatırlayırdı. Həmin adamlar dünya əhalisinin dörddə üçünə əbədi
lənətə məhkum edilmiĢ cahil bütpərəstlər kimi baxaraq, onlardan üz
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döndərmiĢdilər və təlqin edirdilər ki, yer və göy yeddi günə yaranmıĢdır, bu
vaxt onlar geologiya və astrologiyanın bütün elmi məlumatlarına məhəl
qoymurdular. O, kilsəyə gələn ləyaqətli qadınları yadına salaraq deyirdi ki,
onlar ləyaqətlilik barədə öz təssəvürlərinə uyğun gəlməyənlərdən uzaq
qaçırdılar, bu vaxt onların özü çirkli sirrlərini əbəs yerə ört-basdır etmək
istəyirdilər, kiĢilərə irqçi təhqirlər yağdırır və bütün vasitələrlə öz iĢçilərini
aldadırdılar.
Anamın rəyinə görə, mütəĢəkkil din tez-tez dözümsüzlüyü dindarlıq
donuna, qəddarlıq və sıxıĢdırmanı isə möminlik mantiyasına geyindirirdi.
Bu o demək deyil ki, anam mənə heç bir dini nəsihət vermirdi. O, hesab
edirdi ki, böyük dünya dinlərini bilmək istənilən hərtərəfli təhsilin ayrılmaz
hissəsidir. Bizim evimizdə Bibliya, Quran, Bhaqavad Gita rəfdə qədim
yunan, skandinav və Afrika mifologiyaları kitabları ilə yan-yana dururdu.
Pasxaya və ya Milad bayramına apardığı kimi anam məni eynilə Budda
məbədinə, çinlilərin Yeni il bayramına, sintoistlərin məbədinə, havaylıların
qədim dəfn yerlərinə aparırdı. Mənə baĢa salırdılar ki, bütün bu din sınaqları
məndən möhkəm bağlılıq tələb etmir – öz daxilində nəyisə araĢdırmağa və
özünə iĢgəncə verməyə ehtiyac yoxdur. Din – bu insan mədəniyyətinin
ifadəsidir, deyə o, izah edirdi ki, ancaq mədəniyyətin mənbəyi deyildir,
insanın dərk olunmayanları idarə etmək və dərin həyat sirrlərini baĢa
düĢmək üçün istifadə etdiyi çox sayda olan, özü də ən yaxĢı hesab edilməyən
üsullardan biridir.
Qısaca deyilsə, anam dinə, sonralar yiyələndiyi peĢə kimi bir etnoloqun
gözləri ilə baxırdı. Bu hadisəyə tam hörmətlə yanaĢmaq həm də eyni
zamanda müvafiq qaydada ayrıca bir münasibət bəsləmək lazımdır. Digər
tərəfdən, mən uĢaqlıqda dinə tam baĢqa cür baxıĢ təklif edən adamlarla az-az
ünsiyyətdə olurdum. Atam uĢaqlıqda mənə praktiki olaraq heç bir təsir
göstərməmiĢdi, çünki iki yaĢım olanda anamdan ayrılmıĢdı. Hər halda, o,
müsəlman kimi tərbiyə olunsa da, mənim anamı ilk dəfə görən vaxt o,
möhkəm əqidəli ateist idi və dini, gəncliyində Keniya kəndində gördüyü
mənasız Ģaman rituallarına bənzər bir xurafat hesab edirdi.
Anam yenidən ərə gedəndə eynilə skeptik tərzə malik olan bir
indoneziyalı onun əri oldu. Bu adam dünyada irəli getmək üçün dini o qədər
də faydalı bir iĢ hesab etmirdi və islamı hinduizmin, buddizmin qalıqları və
animizmin qədim ənənələri ilə qarıĢdıran bir ölkədə böyümüĢdü. Atalığımla
birlikdə beĢ il biz Ġndoneziyada yaĢayanda, burada yerli katolik məktəbinə,
sonra isə əsasən müsəlman məktəbinə getmiĢdim. Hər iki halda mənim
katexizis öyrənməyim və ya axĢam namazına çağırıĢın əhəmiyyətini dərk
etməyim anamı o qədər də maraqlandırmırdı. Onu daha çox narahat edən
vurma cədvəlini lazım olan qaydada öyrənməyim idi. Bütün savadlı
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dünyəviliyinə baxmayaraq, anam bir çox cəhətlərə görə ruhi cəhətdən
mənim tanıdığım adamlardan ən ayığı idi. O, xeyirxahlıq, mərhəmət və
məhəbbət məsələlərində sarsılmaz təbii qabiliyyətə malik idi və çox hallarda
bəzən özünün ziyanına olsa da bu qabiliyyətin təsiri altında hərəkət edirdi.
Dini mətnlərin və ya kənar nüfuzlu mənbələrin köməyi olmadan özünün
öyrəndikləri dəyərlərin məndə bərqərar olmasına əla qaydada müvəffəq ola
bilmiĢdi. Bunlar vicdanlılıq, canı yanma, intizam, məqsədə nail olmaq
naminə ani həzzdən imtina və əməksevərlik idi. Onu yoxsulluq və
ədalətsizlik hiddətləndirirdi və buna laqeyd olanlara o, nifrət edirdi.
Hər Ģeydən əvvəl o, möcüzəni kəskin Ģəkildə hiss edirdi, həyata, onun
yüksək qiyməti və ötəriliyinə pərəstiĢ edirdi. Bu möcüzə hissini və həyata
pərəstiĢi tam qaydada möminlik adlandırmaq olardı. Hansısa bir tablonu
görəndə, Ģer misrasını oxuyanda və ya musiqiyə qulaq asanda onun
gözlərindən yaĢ töküldüyünü görmüĢdüm. Artıq mən böyüyəndə, o, bəzən
gecə yarısı məni oyadıb, xüsusilə gözəl görünən aya baxdırmaq istəyirdi və
ya alaqaranlıqda biz bir yerdə gəzəndə gözlərimi örtməyə məcbur edirdi ki,
yarpaqların xıĢıltısını eĢidim. O, uĢaqları, istənilən uĢağı dizi üstə oturdub
qıdıqlamağı və onlarla oyun oynamağı, ya da onların ovucunun içinə baxıb,
sümüklərin, vətərlərin və dərinin möcüzəsini tədqiq etməyi, onlarda açıla
bilən həqiqətlərə Ģadlanmağı sevirdi. Ancaq, əlbəttə, sonradan mən tamamilə
baĢa düĢdüm ki, bu ruh mənə necə dərindən təsir göstərmiĢdir, evdə atanın
olmamasına baxmayaraq, yetkinlik dövrünün sualtı riflərinin yanından ötüb
keçməyimdə mənə kömək etmiĢ, nəhayət etibarilə məni gözə görünməz
qaydada getdiyim yola istiqamətləndirmiĢdi. Qoy mənim Ģöhrətpərəst
niyyətlərimi – onun uğurlarını və məğlubiyyətlərini bilməyimlə, onun
məhəbbətini qazanmaq barədə dilə gətirdiyim arzu və ona qarĢı incikliyim
və hiddətim vasitəsilə atam qızıĢdırmıĢ olsun. Lakin bu Ģöhrətpərəst
niyyətlər anamın fundamental inamı tərəfindən istiqamətlənmiĢdi. Bu inam
insanın xeyirxahlığına və hər birimizə bəxĢ edilmiĢ bu qısa həyatın
nəhayətsiz dəyərinə əsaslanırdı. Bu dəyərlərin təsdiqini tapmaqdan ötəri
siyasi fəlsəfəni öyrəndim. Onun köməyi ilə mən cəmiyyəti qurmağı və
ədaləti reallığa çevirməyi bacaran hərəkətlərin dilini və sistemini tapmaq
istəyirdim. Bu dəyərlərə praktiki tətbiq tapmaq üçün kolleci bitirdikdən
sonra Çikaqodakı kilsələr qrupu üçün icma təĢkilatçısı iĢini qəbul etdim. Bu
kilsələr isə iĢsizliyi və narkomaniyanı dəf etməyə və öz dindarlarına ümidi
qaytarmağa çalıĢırdı.
Əvvəlki kitabımda mən Çikaqodakı köhnə iĢimin mənim ruhən
böyüməyimə köməklik etdiyini, pastorlarla və dindarlarla ictimai iĢ aparmaq
qətiyyətimi möhkəmləndirdiyini, mənim irqi özĢüurumu gücləndirdiyini və
sadə adamların təəccüblü Ģeylər etməsi bacarığına inamımı dərinləĢdirdiyini
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təsvir etmiĢdim. Ancaq, Çikaqoda aldığım təcrübə də məni dilemma
qarĢısında qoydu, bunu anam bütün ömrü boyu həll edə bilməmiĢdi. Mən
hansısa bir kollektivə məxsus deyildim, ümumi ənənələrə bağlılığım yox idi
ki, bunun vasitəsilə mən öz dərin məsləklərimə dayaq tapa bilim. Aralarında
iĢ apardığım xristianlar məndə elə bil özlərini tanıyırdılar. Onlar görürdülər
ki, mən onların Kitabını bilirəm, onların dəyərlərinə Ģərikəm və onların
mahnılarını oxuyuram. Lakin onlar hiss edirdilər ki, mənim hansısa hissəm
kənarda, ayrılıqda, onların arasındakı müĢahidəçi kimi qalır. Mən baĢa
düĢürdüm ki, öz inancım üçün qabım yoxdursa, özümü birmənalı qaydada
hansısa səviyyədə daim kənarda, öz anam kimi azad, həm də onun qəti
Ģəkildə tənha qaldığı kimi eləcə də tək qalacağam.
Belə azadlıq heç də ən pis hal deyildir, mənim anam dünya vətəndaĢı
kimi xoĢbəxt yaĢayırdı. Harada olmağından asılı olmayaraq dostlarını tapıb,
onlarla bir icmada birləĢirdi. Belə həyatla mən də razı olardım, əgər “qara”
kilsənin müəyyən xüsusiyyətləri olmasaydı, bu xüsusiyyətlər isə mənə
kömək etdi ki, hər Ģeyə Ģübhə ilə baxmağımın bir hissəsindən xilas olum və
xristian dinini qəbul edim.
Birincisi, afroamerikan dini ənənələrinin sosial dəyiĢiklikləri əmələ
gətirməsi gücü məni özünə cəlb etdi. Lazım gəldikdə “qara” kilsə, təkcə
könülə deyil, bütövlükdə insana xidmət etməli olurdu. Belə bir zərurət
olduqda “qara” kilsə nadir hallarda Ģəxsi xilası kollektiv xilasdan ayırmağa
güzəĢtə gedirdi. O icmanın siyasi, iqtisadi və sosial mərkəzi rolunu
oynayırdı, acları doyuzdurmaq, çılpaqları geyindirmək barədə Bibliya
çağırıĢını dərindən baĢa düĢürdü, rəislərə və hakimiyyətə qarĢı çıxıĢ etmək
çağırıĢında bulunurdu. Mən görürdüm ki, bu mübarizənin tarixində din təkcə
ümidsiz olanlar üçün sadəcə təskinlik və ölümdən mühafizə edən olmayıb,
fəal və dünyada gözə çarpan hərəkətverici qüvvəyə çevrilmiĢdir. Kilsədə hər
gün gördüyüm kiĢilərin və qadınların gündəlik əməyində, onların çıxılmaz
vəziyyətdən çıxıĢ yolu tapmaq və ən çətin Ģəraitlərdə ümid və ləyaqəti
qoruyub saxlamaq bacarığında mən Sözün manifest rolunu görə bilirdim.
Güman ki, məhz əzabı dərindən bilmək, mübarizədə dini əsaslandırmaq
hesabına “qara” kilsə mənə ikinci nüfuz etmə qabiliyyəti verdi. Ġnanc o
demək deyildir ki, sənin Ģübhən yoxdur və ya sən bütün dünya iĢlərindən əl
çəkirsən. Televiziya moizəçiləri dəbə düĢməmiĢdən xeyli əvvəl adi zənci
moizəsi azad Ģəkildə etiraf edirdi ki, bütün xristianlar (pastorlar da daxil
olmaqla) baĢqaları kimi acgözlük, hiddət, Ģəhvət və hirs kimi qüsurlardan
xali deyillər. Ġncil mahnıları, rəqslər, göz yaĢları, hayqırtılar - bütün bunlar
azad olmaqdan, etirafdan və nəhayət bu emosiyaları yoluna qoymaqdan
danıĢırdı. Qara icmada günahkarla xilas edilmiĢ arasındakı xətt daha
mütəhərrik idi. Kim kilsəyə girmiĢdisə onun günahı bura girməyənin
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günahından o qədər də fərqlənmirdi və onlar barədə bərabər ehtimalla həm
yumor, həm də ittiham qaydasında danıĢmaq olardı. Kilsəyə girmək məhz
ona görə lazım idi ki, sən bu dünyadansan, ondan kənarda olanlardan
deyilsən. Varlı, kasıb, günahkar, xilas edilmiĢ də olsan, sən Xristi ona görə
qəbul etməlisən ki, günahların vardır və onlar yuyulmalıdır. Çünki sən
insansan və öz çətin yolunda müttəfiqə möhtacsan ki, dağları və vadiləri
düzləndirəsən və bütün bu əyri yolları düz Ģəklə salasan.
Məhz bu yeni kəĢflərin hesabına – dini inanc heç də mənə tənqidi
qaydada düĢünməyi dayandırmağı, iqtisadi və sosial ədalət uğrunda
mübarizədən kənarlaĢmağı və ya tanıdığım və sevdiyim dünyadan hansısa
baĢqa bir qaydada getməyi tələb etmir – mən nəhayət Xristin BirləĢmiĢ
kilsəsinə gəlməyə və xaç suyuna salınmağa qadir oldum. Bu qəfləti vəhyin
deyil, dərk edilmiĢ seçimin nəticəsi idi. Məni düĢündürən suallar sehrli
qaydada yoxa çıxmamıĢdı. Çikaqo Sautsaydında həmin xaçın altında
dizlərim üstündə dayananda mən Allahın ruhunun məni necə çağırdığını hiss
etdim. Mən özümü Onun iradəsinə tabe etdim və Onun həqiqətini açılmasına
həsr etdim.
Din barədə mübahisələr Senatda nadir hallarda ağır Ģəraitdə keçir. Heç
kəs baĢqasının dini mənsubluğunu üzə çıxarmağa cəhd göstərmir. Debatlar
vaxtı mən çox az hallarda Allahın adının çəkilməsini eĢitmiĢəm. Senatın
kapellanı, müdrik və dünyanı tanıyan adam, keçmiĢdə hərbi-dəniz kapellanı
olan bu afroamerikalı Barri Blek Baltimorun ən çətin
rayonunda
böyümüĢdür. O, özünün məhdud vəzifələrini – səhər duasını, Bibliyanı
öyrənmək üçün könüllü məĢğələləri, kim soruĢsa ona dini məsləhətlər
verməyi, - yerinə yetirir, özü də hər dəfə hərarətlə və bütün təfərrüatı ilə
ÇərĢənbə günlərindəki ibadətə xidmət edən səhər yeməyi tam qeyri-rəsmidir,
ikipartiyalıdır və ekumenikdir (iudey Senator Norm Koulman hazırkı vaxtda
respublikaçılar tərəfdən onların baĢ təĢkilatçısıdır). Gəlmək istəyənlər növbə
ilə Əhdi-ətiqdən bir parçanı seçir və qrup Ģəklində müzakirə aparırlar. Ən
açıq dindar senatorlar olan Rik Santorum, Sem Braunbek və ya Tom
Koburnun necə səmimi Ģəkildə, açıqlıqla, itaətlə və xeyirxahlıqla bu səhər
yeməkləri vaxtı öz dini təəssüratlarını bölüĢdüklərini eĢitdikdə inanmaq
istəyirsən ki, dinin siyasətə təsiri çox hallarda faydalıdır, belə ki, din Ģöhrət
düĢgünlüyünü ram edir, müasir siyasi məqsədyönlülük qasırğasına qarĢı
davamlılıq verir.
Senatın nəcib Ģəraitinin arxasında isə din və onun siyasətdəki rolu
barədə gedən mübahisələr daha az yumĢaq forma alır. Məsələn, 2004-cü
ildəki mənim opponentim, səfir Alan Kiz
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kampaniya baĢa çatan vaxt seçiciləri cəlb etmək üçün yeni arqument
irəli sürdü.
“Xrist Barak Obamaya səs verməzdi» - deyə mister Kiz bəyan etdi, «çünki Barak Obama adamların Xristin vəsiyyətlərinə uyğun olmayan
qaydada davranmalarına səs vermiĢdir”.
Mister Kiz heç də birinci dəfə deyildi ki, belə bəyanatlarla çıxıĢ edirdi.
Mənim ilk respublikaçı opponentim arvadını boĢama prosesindəki bəzi
xoĢagəlməyən faktlar üzə çıxdıqda öz namizədliyini geri götürməyə məcbur
olduqdan sonra, Ġllinoysun Respublika partiyası yerli namizədi seçə
bilmədiyindən, Kizi cəlb etməyi qərara aldı. Mister Kizin Merilenddən
olması, Ġllinoysda yaĢamaması və Respublika partiyasında çoxların onu
dözülməz adam hesab etməsi belə Ġllinoys “Böyük qoca partiyası”nın (GOP)
rəhbərliyini bu hərəkətdən saxlaya bilməmiĢdi. ġtatın Senatından bir
respublikaçı kolleqam belə strategiyanı mənə birbaĢa izah etdi: “Belə
Harvardda təhsil almıĢ öz qara mühafizəkar oğlanımızı namizədimiz kimi
Harvard diplomu olan liberal oğlana qarĢı qoyduq. Bəlkə o, qalib
gəlməyəcəkdir, amma ən azı sənin baĢından haləni vurub salacaqdır”.
Mister Kizin özünə əminlik barədə azacıq da olsa bir kəsiri yox idi.
Professor-doktor, Harvard universitetinin məzunu, Ronald Reyqan vaxtında
ABġ-ın BMT-nin Ġqtisadi və Sosial ġurasında səfiri olan Cin Kirpatrikin
protejesi olan bu Ģəxs ilk dəfə adamların diqqətini Merilenddən Bġ Senatına
iki seçki dalbadal namizəd göstərilməklə və sonra isə “Böyük qoca
partiyadan” iki dəfə prezidentliyə keçmiĢ namizəd kimi cəlb etmiĢdi. Dörd
kampaniyanın hamısında onu məğlub etmiĢdilər, lakin bu uğursuzluqlar
onun tərəfdarları qarĢısında mister Kizin reputasiyasına heç bir xətər
toxundura bilməmiĢdi. Onlar üçün seçkilərdə bu məğlubiyyət onun yalnız
mühafizəkar prinsiplərə barıĢmaz tərəfdar olduğunu bir daha təsdiq etmiĢdi.
ġübhəsiz, bu adam danıĢmağı bacarır, kiçik bir bəhanəyə görə mister
Kiz praktiki olaraq istənilən mövzu üzrə qrammatik cəhətdən qüsursuz nitq
söyləyə bilir. Kampaniya vaxtı o, bacarıqla özünü alovlu qəzəb həddinə
gətirib çıxarırdı, onun bədəni yırğılanırdı, alnından tər axırdı, barmaqları
havanı yarırdı, onun yüksək səsi coĢğun hissdən əsirdi və o, dindarları Ģər
qüvvələrə qarĢı döyüĢə çağırırdı.
Təəssüf ki, nə intellekti, nə natiqlik qabiliyyəti bir namizəd kimi mister
Kizin bir sıra nöqsanlarını ört-basdır edə bilmirdi. Əksər siyasətçilərdən
fərqli olaraq o özünü mənəvi və intellektual cəhətdən nüfuz sahibi hesab
etdiyini gizlətməyə çalıĢmırdı. Dik teatra xas olan təntənəli üslubda, azacıq
yumulmuĢ göz qapaqları ilə dayanırdı, bu ona daim yorulmuĢ adam
görünüĢü verirdi, belə manerası ilə o, Əllinci sektanın moizəçisi ilə Uilyam
F. Bakli arasındakı bir hibridə bənzəyirdi.
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Bundan baĢqa, onun öz qüvvəsinə belə güvənməsi özünə nəzarət
instinktivi imkanını yoxa çıxarırdı, bu xüsusiyyət isə çoxlarına daim davaya
düĢmədən həyatla addımlamağa Ģərait yaradır. Mister ağlına gələn hər
Ģeydən danıĢırdı, baĢladısa qurtarmaq bilmirdi. Kampaniyanın maliyyə
çatıĢmamazlığına və digər regiondan gələn siyasi qərib statusuna görə artıq
əlveriĢsiz vəziyyətdə olduğu halda, o, üç ay ərzində demək olar ki, hər kəsi
təhqir etməyə müvəffəq oldu. O, Dik Çeyninin qızı daxil olmaqla bütün
homoseksualistlərə “eqoist hedonistlər” damğasını vurdu və təkid etdi ki, bir
cinsli cütlük tərəfindən uĢağın oğulluğa və ya qızlığa götürülməsi hökmən
insestə (qanqarıĢdırıcı cinsi əlaqəyə – tərcüməçi) aparıb çıxarır. O,
Ġllinoysun mətbuat korpusunu “nikah və insan həyatı əleyhinə qarĢı qəsd”
aləti adlandırdı. O, məni ittiham etdi ki, abortu müdafiə etməklə “quldar
mövqeyi” tutmuĢam və məni “küt kitab marksisti” adlandırdı, çünki mən
ümumi səhiyyənin xeyrinə və digər sosial proqramlar barədə çıxıĢ edirəm,
bundan sonra əlavə etdi ki, mən heç qulların nəslindən deyiləm, çünki əsl
afroamerikalı deyiləm. Müəyyən mərhələdə onu Ġllinoysa dəvət edən
mühafizəkar respublikaçıları da özünə qarĢı qoydu, yəqin ki, qaraların səsini
almaq üçün təklif etdi ki, əcdadları arasında qul olan bütün qaralar üçün gəlir
vergisini tam ləğv etmək formasında təzminatlar tətbiq edilsin. (“Bu
fəlakətdir» - Ġllinoysun «Ġllinoys» lider» adlı qatı sağ veb-saytındakı
Ģərhlərin biri belə idi – “ONDA AĞLAR NECƏ OLSUN!!!»).
BaĢqa sözlə, Alan Kiz ideal opponent idi. Mənim etməli olduğum əsas
iĢ isə ağzımı qapalı Ģəkildə saxlayıb öz andiçmə mərasimimi planlaĢdırmağa
baĢlamaq idi. Buna baxmayaraq, kampaniya irəli getdikcə, mən hiss etməyə
baĢladım ki, əvəllər heç kəsin bacarmadığı tərzdə o, məni hiddətləndirir.
Kampaniya vaxtı bizim yollarımız kəsiĢəndə, mən ona ağır söz deməkdən
və ya boynunu sındırmaqdan özümü güclə saxlayırdım. Bir dəfə Hindistanın
müstəqillik günü münasibətilə paradda üz-üzə gəldikdə, nəyisə sübut etmək
üçün barmaqlarımla onun döĢünə vurdum, elə bil ki, dominant erkək idim,
orta məktəbi bitirdikdən sonra heç vaxt özümü belə aparmamıĢdım və
müĢahidə qabiliyyətli jurnalistlər komandası bu epizodu tutmuĢ, axĢam bunu
televizorda yavaĢdırılmıĢ Ģəkildə göstərmiĢdi. Seçkilərdən qabaq keçirilən
üç debatda mən çox vaxt pəltək, əsəbi və xarakterik olmayan qaydada gərgin
kimi görünürdüm - bu anları kütlə əsasən sezməsə də – (bu vaxt artıq mister
Kizi hesabdan silmiĢdilər), lakin bəzi tərəfdarlarımı çox məyus etmiĢdi.
“Niyə bu oğlana sənə qulaqburması verməyə imkan verirsən?” deyə onlar
məndən soruĢurdular. Onlar üçün mister Kiz ifrat tədbirlərin tərəfdarı idi, axı
o, deyirdi ki, mənim dinimin adından danıĢır, onun nitqlərinin məzmunu
xoĢuma gəlməsə də, mən etiraf etməliyəm ki, onun baxıĢlarından bəziləri
xristian kilsəsində çox sayda tərəfdarlarına malikdir.
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Onun dəlilləri təqribən belə idi: amerikan iki bərabər prinsip üzərində allahın bəxĢ etdiyi azadlıq və xristian dini əsasında yaradılmıĢdır. Liberal
aparatların növbəsi federal hökuməti ələ keçirmiĢdi ki, allahsız materializmə
xidmət göstərsin və bununla da daim qaydalarla, rifahın sosialist proqramları
ilə, odlu silah barədə qanunvericiliklə, kütləvi məktəblərdəki məcburi
təhsillə və gəlir vergisi ilə (mister Kiz bunu «qul vergisi» adlandırırdı)
azadlığı və ənənəvi dəyərləri aĢındırsın. Liberal hakimlər bu mənəvi
pozğunluğa köməklik göstərdilər, Birinci DüzəliĢi təhrif edərək bəyan etdilər
ki, bu düzəliĢ kilsənin dövlətdən ayrılması mənasını verir, normadan hər cür
kənarlaĢmanı, xüsusilə abortu və homoseksualizmi qanuniləĢdirməklə
nuklear (özək) ailəni məhv olmaq təhlükəsi altında qoydular. Beləliklə,
Amerikanın yeniləĢməsinə cavab bu vaxt sadə olur: dinə, xüsusilə
xristianlığa, ictimai və özəl həyatın mərkəzi kimi həqiqətən ona məxsus olan
rol qaytarılsın, qanuvericilik dini normalara müvafiq olan qaydaya salınsın,
Konstitusiyada, Ġlahi vəsiyyətlərdə nəzərdə tutulmayan sahələr üzrə qanun
qəbul etməkdə federal hakimiyyətlərin hüququ əsaslı qaydada azaldılsın.
BaĢqa sözlə, Alan Kiz heç bir düzəliĢə, kompromissə və ya haqq
qazandırmaya əl atmadan bizim ölkəmizdəki dini irticaçıların baxıĢlarını
təmsil edirdi. Bunları izhar etdikcə mister Kizə ardıcıl olaraq Köhnə
Vəsiyyət peyğəmbərlərinin əminliyi və nitq axıcılığı qabiliyyəti gəlirdi.
Onun konstitusion və siyasi dəlilləri ilə bacarmaq mənə çətin deyildisə, onun
Əhdi-ətiqi təfsir etməsi məni müdafiəyə keçməyə məcbur edirdi.
Mister Kiz təkrar edirdi: “Mister Obama deyir ki, o, xristiandır, özü isə
Bibliyanın alçaqlıq adlandırdığı həyat tərzini müdafiə edir”.
«Mister Obama deyir ki, o, xristiandır, özü isə günahsız və müqəddəs
həyatın məhv edilməsinin tərəfdarıdır».
Mən nə deməliyəm? Hərfən Bibliyanı Ģərh etmək axmaqlıqdır. Yoxsa,
katolik mister Kiz Roma Papasının özündən də müqəddəs olmaq istəyir?
Buna gəlib çıxmamaq üçün mən belə mübahisələrdə daim liberalların cavab
verdiyi kimi danıĢırdım – biz plüralizm cəmiyyətində yaĢayırıq, mən
baĢqalarına öz dini baxıĢlarımı zorla qəbul etdirə bilmərəm və mən öz
namizədliyimi Ġllinoys Ģtatının pastorluğuna deyil, Ġllinoys Ģtatından senator
postuna seçilmək üçün irəli sürmüĢəm. Ancaq mən hətta cavab verəndə də,
mister Kizin gizli ittihamını baĢa düĢürdüm ki, mən dərin Ģübhədəyəm,
mənim inancım həqiqi deyil və mən əsl xristian deyiləm.
Hansısa mənada mister Kizlə güzgüdə görünən mənim dilemmam, dini
irticaçılara cavab verərkən liberalizmin qarĢılaĢdığı geniĢ dilemmanı əks
etdirir. Liberalizm bizə baĢqalarının dininə, əgər bu din ziyan vurmursa, və
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ya inancı baĢqa cür pozmursa, dözümlü olmağı öyrədir. Həmin halda, əgər
dini cəmiyyətlər ayrıca dayanırlarsa və din Ģəxsi Ģüurun hədlərində qalırsa,
belə dözümlülük sınağa məruz qalmır.
Lakin din nadir hallarda izolyasiyada tətbiq olunur. Ən azı mütəĢəkkil
din – hətta çox kütləvi hadisədir. Dindarlar hiss edə bilərlər ki, din onlardan
mümkün olan hər yerdə Ġncili təbliğ etməyi tələb edir. Onlar hiss edə bilərlər
ki, onların məsləklərinin birbaĢa təhqir etdiyi dəyərlərə dünyəvi dövlət
himayəçilik edir. Onlar istəyə bilərlər ki, cəmiyyətin daha geniĢ hissəsi
onların baxıĢlarının düzgünlüyünü müdafiə etsin və onların
möhkəmləndirilməsinə kömək etsin.
Və dini məsləkin hərəkətə gətirdiyi adamlar özlərinin bu məqsədlərinə
nail olmaq üçün siyasi iddialar irəli sürən vaxt liberallar narahat olmağa
baĢlayırlar. Bizlərdən dövlət vəzifələrində olanlar dini dəyərlər barədə
danıĢmaqdan ümumiyyətlə qaçmağa çalıĢırlar ki, birdən kimisə təhqir edə
bilər və bəyan edə bilərlər ki, - öz Ģəxsi məsləklərindən asılı olmayaraq, abort və məktəb duası kimi məsələlərdə Konstitusiya prinsipləri bizim əlqolumuzu bağlamıĢdır (Müəyyən yaĢda olan katolik siyasətçilər xüsusən
ehtiyatlıdırlar, güman ki, özlərinə sual verirlər ki, bu məsələ görən
Con.F.Kenedinin Roma Papasının əmrlərinə tabe olacağı ilə baĢa
çatmayacaqdırmı). Bəzi sol siyasətçilər (onlar baxmayaraq ki, dövlət
vəzifələrində olanlar deyildilər) daha uzağa gedərək, dini öz mahiyyətində
irrosional, dözülməz və beləliklə, təhlükəli olan bir Ģey kimi ictimai
məkandan süpürüb atırlar, qeyd edirlər ki, dini danıĢıqlar Ģəxsi xilas və özəl
əxlaq siyasətindən baĢqa heç nəyi vurğulamamaqla,
yoxsulluq və
korporasiyaların cinayətləri kimi ictimai əxlaq məsələlərinə məhəl
qoymamalarını ört-basdır etmək üçün mühafizəkarlara lazımdır.
Belə kənarlaĢma prinsipi Alan Kizin əleyhdar olduğu Ģəraitdə
proqressin tərəfdarları üçün də xeyir verə bilər. Lakin böyük hesabda, mən
düĢünürəm ki, amerikanların həyatında biz dinin əhəmiyyətini etiraf
etməyəndə səhv edirik və dini bizim müasir plüralist demokratiya ilə
barıĢdırmaq üçün ciddi mübahisəyə girmirik.
Ondan baĢlayaq ki, bu pis siyasətdir. Amerikada olduqca çox dindar
adamlar vardır, demokratların da əksəriyyəti dindardır. Əgər biz din barədə
ciddi danıĢıqları buraxıb, yaxĢı xristianın, müsəlmanın və iudeyin nə olduğu
barədə mübahisələrə diqqət verməsək, əgər biz dini pozitiv mənada, baĢqa
sözlə dinin bir-birimizə münasibətdə bizim vəzifələrimizi dediyini danıĢmaq
əvəzinə yalnız neqativ mənada, baĢqa sözlə, harada və necə onu tətbiq
etməmək yönündə
müzakirə etsək, əgər bizi Ģad etməyəcəyini
düĢündüyümüzə görə dini tədbirlərdə və dini veriliĢlərdən kənara çəkilsək,
boĢ yerləri baĢqaları tutacaqdır. Və o yeri çox güman ki, dinə ən birtərəfli
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baxıĢları olanlar və ya dindən dar partiya məqsələri üçün həyasızcasına
istifadə edənlər tutacaqlar.
Daha prinsipial cəhət orasındadır ki, dindarlığın istənilən yada
salınması vaxtı bəzi proqres tərəfdarlarının bacarıqsızlığı çox vaxt əxlaqi
planda olan məsələlərə təsirli müraciət etməyə imkan vermir. Problemin bir
hissəsi ritorikadadır: dili bütün dini olan ibarələrdən təmizləyən kimi biz
obrazlardan və terminologiyadan məhrum oluruq, milyonlarla amerikalı
onların köməyi ilə həm öz Ģəxsi davranıĢının normalarını, həm də sosial
ədaləti baĢa düĢür. Linkolnun ikinci inauqurasiya nitqini «Sahibin
məhkəmələri» sözləri və ya Kinqin «Mənim arzum var» nitqini «bütün Allah
uĢaqları» kəlmələri olmadan təssəvvür edin. Onlar ali həqiqətə müraciətləri
təlqin edilməsi mümkün olmayanları təlqin etməyə və xalqı ümumi taleyi
qəbul etməyə doğru hərəkətə gətirməyə kömək etdi. Təbiidir ki, mütəĢəkkil
dinin ləyaqətə inhisarı yoxdur və dindar olmaq vacib deyildir ki, əxlaqi
iddialar irəli sürəsən və ya ictimai rifahdan arqument kimi istifadə edəsən.
Lakin biz belə iddialardan və müraciətlərdən qaçmamalıyıq və ya bizim
böyük dini ənənəmizə istənilən istinad edilməsini kimisə incitməmək
məqsədi ilə kənara atmamalıyıq.
Ancaq bir proqress tərəfdarları kimi millətin əxlaqi fundamentindən
istifadə sahəsindəki bizim bacarıqsızlığımız heç də sadə ritorika deyildir:
«nəsihətamizlik» kimi görünməkdən ehtiyatlanıb, biz güman ki, həmçinin
bəzi vacib sosial problemlərmizin həllində dəyərlərin və mədəniyyətin
oynadığı rolu qiymətləndirə bilməmiĢik. Ancaq yoxsulluq və irqçilik,
iĢsizlik, sığortası olmayanların problemləri heç də on maddədən ibarət
mükəmməl plan axtarıĢı vaxtı meydana çıxan sadə texniki problemlər
deyildir. Onlar sosial qeyri-bərabərlikdən və Ģəxsi daĢürəklilikdən irəli gələn
köklərə malikdir. Bu köklər həmçinin öz var-dövlətini və statusunu hər cür
vasitələrlə qoruyub saxlamağa çalıĢan, sosial nərdivanın zirvəsində olanların
istəyində, həmçinin sosial nərdivanın dibində olanların ümidsizliyində və
özünü məhv etməyindədir.
Bu sosial problemlərin həlli üçün hökumətin siyasətində dəyiĢikliklər
aparılması həmçinin ürəklərdə və Ģüurlarda dəyiĢikliyi tələb edir. Mən
düĢünürəm ki, bizim Ģəhərlərin abad olmayan ucqarlarında silah olmamalıdır
və bizim rəhbərlər bunu silah istehsal edənlərin lobbisinin üzünə bəyan
etməlidirlər. Ancaq mən həmçinin onda da əminəm ki, quldur, guya kiminsə
ona hörmətlə yanaĢmadığına görə fərqinə varmadan kütləyə atəĢ açırsa, bu,
bizim qarĢımızda mənəvi problem kimi dayanır. Cinayətkarı təkcə
cinayətinə görə cəzalandırmaq azdır, o da etiraf edilməlidir ki, onun
ürəyində deĢik vardır və bu deĢiyi biz təkcə hökumət proqramları ilə yamaya
bilmərik. Mən əminəm ki, ayrı-seçkiliyin yoxluğuna qarantiya verən
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qanunların yerinə yetirilməsi üzərində nəzarət gücləndirilməlidir. Mən həm
də əminəm ki, ölkəmizin yüksək vəzifəli Ģəxslərinin (CEO) bir hissəsinin
Ģüurunun transformasiyası və onların plüralizmə həqiqi bağlılığı
hüquqĢünaslar batalyonuna nisbətən daha tez nəticə verə bilər. Mən əminəm
ki, vergi gəlirlərimizdən az imkanlı oğlanların və qızların təhsilinə biz daha
çox sərmayə qoymalıyıq və onlara kontrasepsiya barədə məlumatlar
verməliyik ki, arzuolunmayan hamiləliyin qarĢısı alınsın, abortların əmsalı
azalsın və ona Ģərait yaradılsın ki, hər bir uĢaq məhəbbət və qayğı ilə əhatə
olunsun. Lakin mən həm də hesab edirəm ki, din gənc qadında öz «məni»
Ģüurunu, gənc oğlanda isə məsuliyyəti və bütün adamların cinsi yaxınlıq
hərəkətində hiss etməli olduğuna hörmət duyğusunu möhkəmləndirə bilər.
Mən onu nəzərdə tutmuram ki, proqressin hər bir tərəfdarı qəflətən dini
terminologiyaya keçəcək və ya biz «minlərlə iĢıqlı nöqtələrin» xeyrinə öz
ictimai institutlarımızın dəyiĢilməsi uğrunda mübarizədən imtina etməliyik.
Mən özümə hesabat verirəm ki, Ģəxsi ləyaqətə müraciət çox vaxt
fəaliyyətsizliyə haqq qazandırmağa çevrilir. Bundan baĢqa, dinin qeyrisəmimi təzahüründən Ģəffaf olan heç nə yoxdur – bunu biz seçkilərdən əvvəl
«qara» kilsədə görünən siyasətçilərdə sezirik, onlar incil xoru oxunanda
ritmə uyğun gəlməyən qaydada əl çalır və ya tam quru proqram nitqlərinə
ədviyyat vurmaq üçün bir neçə Bibliya sitatından istifadə edirlər.
Mən güman edirəm ki, əgər biz proqress tərəfdarları kimi qabaqcadan
gəldiyimiz yalnıĢ rəylərin bir hissəsindən azad olsaydıq, dindarlar və
dinsizlər üçün ümumi olan dəyərləri tanıya bilərdik. Bu dəyərlərin isə
ölkəmizin əxlaqi və maddi yollarına birbaĢa dəxli vardır. Biz etiraf edə
bilərdik ki, gələcək nəslin naminə qurbana çağırıĢ və təkcə «mən» deyil,
«sən» anlayıĢında düĢünmək zərurəti bütün ölkədəki dini qardaĢlıqda bir
əks-səda tapır. Dini biz ciddi qəbul etməliyik ki, sadəcə olaraq təkcə dini
mühafizəkarları dayandırmayaq, həm də hər bir dindarı Amerikanın
yeniləĢməsinin daha iri layihələrində iĢtiraka cəlb edək.
Bundan artıq nəsə həyata keçməyə baĢlayır. Ġri kilsələrin Rik Uorren və
T.D. Ceyks kimi pastorları öz nəhəng təsirlərindən istifadə edib. AĠDS,
Üçüncü Dünya ölkələrinin borcları və Darfurdakı genosid problemləri ilə
məĢğul olurlar. Cim Uollis və Toni Kampolo kimi özlərini «proqressiv
yevagelist xristianları» adlandıranlar sosial proqramların maliyyələĢməsinin
azaldılması və artan qeyri-bərabərlik əleyhinə xristianların səfərbər edilməsi
vasitəsi kimi kasıblara kömək barədə Bibliya təlimatlarını göylərə
qaldırırlar. Bütün ölkədə mənimki kimi ayrı-ayrı kilsələr uĢaqlara gündüz
vaxtı baxılması proqramlarına, ahıllar üçün mərkəzlər tikilməsinə
sponsorluq edir və əvvəllər qanun pozmuĢ adamların normal həyata
qayıtmasına köməklik göstərirlər.
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Din və dünyəviliyin sınaq partnyorluğu olan bu qaydanı inkiĢaf
etdirmək üçün hələ çox iĢləmək lazımdır. Gərginlik, dindarlar və dinsizlər
tərəfindən etimadsızlıq məsələləri ilə bilavasitə məĢğul olmaq lazımdır və bu
vaxt hər bir tərəfə əməkdaĢlığın bəzi əsas qaydalarını qəbul etmək lazım
gələcəkdir.
Yevangelist xristianların müəyyən hissəsi üçün birinci və ən çətin
addım, qüvvəyə minmiĢ maddənin (ABġ Konstitusiyasına Birinci düzəliĢin
– tərcüməçi) təkcə bizim demokratiyanın inkiĢafında deyil, həm də bizim
dini praktikanın sağlamlığında oynadığı tənqidi rolu etiraf etməkdir. Çox
sayda irticaçı xristianların bəyanatlarının əksinə olaraq, hansılar ki, kilsənin
dövlətdən ayrılmasından gileylənirlər, onların dəlili heç də altmıĢıncı illərin
bir ovuc liberal hakimlərinə qarĢı deyildir. Onlar «Hüquqlar haqqındakı
Bill»i tərtib edənlərlə və bu günkü yevangelist kilsəsinin əcdadları ilə
mübahisə edirlər.
Ġnqilabın bir çox məĢhur xadimləri, xüsusən Franklin və Cefferson
deistlər idilər, onlar Qüdrətli Allaha inanmaqla, - nəinki xristian kilsəsinin
ehkamlarını, hətta xristianlığın mərkəzi ehkamlarını (Xristin ilahi təbiəti də
daxil olmaqla) özünü Ģübhə altına alırdılar. Cefferson və Medison xüsusən
ona çalıĢırdılar ki, kilsə ilə dövlətin arasındakı Ceffersonun adlandırdığı
«ayrıca divar» dini inancda və praktikada Ģəxsi azadlığı müdafiə etsin,
dövləti sektant çəkiĢmələrindən, mütəĢəkkil dini isə dövlətin qəsdlərindən və
ya arzuolunmayan təsirlərdən mühafizə etsin.
Əlbəttə, bani-ataların heç də hamısı bununla razılaĢmırdı. Patrik Henri
və Con Adams dövlətdən dinin irəliləməsi üçün istifadə etməyi təklif
edirdilər. Baxmayaraq ki, məhz Cefferson və Medison dini azadlıq barədə
Virciniya statunu müdafiə etmiĢdilər, bu, sonralar Birinci düzəliĢin modelinə
çevrildi. Maarifçiliyin bu tələbələri kilsənin dövlətdən ayrılmasının heç də
ən qızğın tərəfdarları olmadılar.
Bu müddəaların ratifikasiyası üçün lazım olan xalq dəstəyini isə keĢiĢ
Con Liland kimi batpistlər və digər yevangelist xristianlar təmin etdilər.
Bunu ona görə etdilər ki, onlar kənar adamlar idilər. Çünki, onların arzu
edənlərə, - o cümlədən qullara da – ünvanlanan moizələri qoyulmuĢ
qaydalara qorxu törədirdi. Çünki onlar rütbələrə və imtiyazlara hörmət
etmirdilər, onlar daim hakim Anqlikan Kilsəsi tərəfindən Cənubda,
konqreqasionalist ordenlər tərəfindən ġimalda təqib olunur və nifrət
obyektinə çevrilirdilər. Onlar təkcə ona görə tam əsasla qorxmurdular ki,
dövlətin müdafiə etdiyi istənilən din, dini azlıq kimi onların öz ibadətlərini
icra etmələri imkanlarına qəsd edəcəkdir, onlar həm də əmin idilər ki, dinin
həyat qabiliyyəti dövlətdən dəstək aldıqda və ya məcburiyyətə əsaslandıqda
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istər-istəməz azalır. Mübarək Lilandın dediyi kimi: «Dövlətin dəstəyinə
yalnız yalan möhtacdır, həqiqət onsuz da keçinə bilər və keçinir».
Ceffersonun və Lilandın dini azadlıq formulu iĢləyirdi. Amerikaya
nəinki dini çağırıĢlardan qaçmaq müyəssər oldu, axı həmin bədbəxtliklər
planeti taqətdən salırdı, bu, həm də dini təĢkilatların inkiĢafını təmin etdi.
Çox sayda müĢahidəçilər bunu məhz dövlət tərəfindən dəstəyin olmamasının
ayağına yazırlar. Bundan baĢqa, Amerika əhalisinin artan müxtəlifliyini
nəzərə aldıqda, sektant təhlükəsi indi həmiĢə olduğundan daha yüksəkdir.
Biz əvvəllər nə olmuĢuqsa, indi sadəcə olaraq xristian milləti deyilik. Biz
həmçinin yəhudi millətiyik, müsəlman millətiyik, buddizm millətiyik,
hinduizm millətiyik və dinsizlər millətiyik.
Gəlin bir anlığa təsəvvür edək ki, bizim sərhədlərimiz daxilində təkcə
xristianlar vardır. Xristianlığın hansı versiyasını biz məktəbdə öyrədəcəyik?
Ceyms Dobsonun və ya El ġarptonunkunumu? Əhdi-ətiqin hansı parçaları
bizim ictimai həyata rəhbərlik etməlidir? Quldarlığın normal hal, ancaq qını
olan dəniz heyvanlarının yeyilməsinin iyrənc bir Ģey olduğunu hesab edən
Levitlərlə bir yerdə addımlamalıyıqmı? Bəs Deyteronomi - «Ġkinci Qanun»
kitabı necə olsun, orada deyilir ki, əgər uĢağın dindən dönsə onu daĢla vurub
öldürmək lazımdır? Bəlkə biz yalnız Dağüstü moizəyə əməl etməliyik – bu
elə radikal rəhbərlik vasitəsidir ki, çox çətin ki, Müdafiə Nazirliyi onu
praktikada tətbiq edə bilərdi?
Bu bizi digər cəhətə gətirib çıxarır - dini baxıĢlar ictimai debatların
mövzusu və seçkili vəzifəli Ģəxslər üçün rəhbərlik vasitəsi olmağa hansı
Ģəkildə xidmət etməlidir. Əlbəttə, sekulyaristlər – dünyəvilik tərəfdarları
dindarlardan öz dinlərini ictimai meydana çıxmamıĢdan əvvəl qapının
arxasında qoymağı tələb edəndə düzgün hərəkət etmirlər. Frederik Duqlass,
Abraham Linkoln, Uilyam Cenninqs Brayan, Doroti Dey, Kiçik Martin
Lyüter Kinq, - amerikan tarixində böyük islahatçıların əksəriyyəti - nəinki
dindən həvəsə gəlirdilər, həm də daim dinin dilindən istifadə edirdilər.
Adamların dövlət siyasəti barədə mübahisələrə «təmiz əxlaqı»
gətirməmələrini deməyin özü praktiki olaraq cəfəngiyatdır. Bizim
qanunvericiliyimiz öz mahiyyətinə görə əxlaqi normaların kodifikasiyasıdır
və onda çox Ģey iudey-xristian ənənələrinə əsaslanır.
Bizim məĢvərətçi, plüralist demokratiyanın həqiqətən tələb etdiyi odur
ki, dini inancın hərəkətə gətirdiyi insanlar onları narahat edən məsələləri heç
də din üçün spesifik olanda deyil, ümumi dəyərlərdə ifadə etsinlər. Bu tələb
edir ki, onların təklifləri arqumentə tabe edilsin və səbəb nöqteyi-nəzərindən
məsuliyyətli olsun. Əgər mən dini mülahizələrə görə abortun əleyhinəyəmsə
və onu qadağan edən qanunu keçirməyə can atıramsa, sadəcə olaraq öz
kilsəmin təliminə və ya Allahın iradəsinə istinad edə bilmərəm və gözləyə
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bilmərəm ki, bu dəlil qalib gələcəkdir. Əgər baĢqalarının məni dinləməsini
istəyirəmsə, mən bütün dinlərdən olan adamlara, həm də dinsizlərə nəyə
görə abortun hansısa prinsipi pozduğunu izah etməliyəm.
Bibliyanın səhvsizliyinə inananlara, o cümlədən yevangelist xristanların
çoxuna iĢin belə qaydası müqəddəs və əbədi olan münasibətdə dini olmayan
Ģəkildə və maddi dünyanın tiraniyasının daha bir nümunəsi kimi görünə
bilər. Plüralistik demokratiyada isə bizim baĢqa çıxıĢ yolumuz yoxdur. Ġnanc
və zəka müxtəlif sferalarda fəaliyyət göstərir və həqiqəti müəyyən etmək
üçün müxtəlif üsullardan istifadə edir. Ağıl və elm faktlar əsasında
toplanmıĢ biliklərdən istifadə edir, bunlar bizim hamımız tərəfindən qəbul
edilə bilər. Din isə, əksinə adi insan zəkası vasitəsi ilə yoxlanması mümkün
olmayan həqiqətlərə əsaslanır, - «gözə görünməyənlərə inancdır». Elmi
fənnlərin müəllimləri təkid edəndə ki, yaranıĢ və ağıllı niyyət tədris
auditoriyasından kənarda qalsın, onlar bununla demək istəmirlər ki, elmi
bilik dini nurlandırmadan üstündür. Onlar sadəcə olaraq təkid edirlər ki,
elmə gedən hər bir yol müxtəlif qaydalardan istifadə edir və bu qaydalar
qarĢılıqlı qaydada dəyiĢilən deyildir.
Siyasəti çətinliklə elm hesab etmək olar və o çox nadir hallarda zəkadan
asılı olur. Plüralist demokratiyada elə həmin fərqlər təsirə malikdir. Elm
kimi siyasət ümumi faktlara, ümumi məqsədlərə əsaslanmaqla bizim birbirimizi inandırmaq bacarığımızdan asılıdır. Bundan əlavə, siyasətə (elmdən
fərqli olaraq) kompromiss, ehtimal sənəti daxildir. Müəyyən fundamental
səviyyədə din kompromissə yol vermir. O mümkün olmayanda israr edir.
Əgər Allah demiĢsə, din tərəfdarı Allahın göstəriĢlərinə müvafiq olaraq,
onun nəticələrinə məhəl qoymadan əməl etməlidir. Öz həyatının belə
kompromissiz məslək üzərində qurulması nəcib iĢdir, bizim siyasəti belə
məsləklərlə əsaslandırmaq təhlükəlidir.
Abraham və Ġsaakın əhvalatları buna sadə, ancaq aydın misaldır.
Bibliyaya görə, Allah Abrahama göstəriĢ vermiĢdi ki, «sevdiyi yeganə oğlu
Ġsaakı» götürüb onu yandırmaqla qurban versin. Abraham etiraz etmədən
oğlunu dağın zirvəsinə apardı, onu mehraba sarıdı və bıçağı qaldırıb, Allahın
əmr etdiyi kimi hərəkət etməyə hazırlaĢdı.
XoĢbəxt sonluq bizə, əlbəttə, məlumdur Allah ən son anda mələyi iĢə
qarıĢmağa göndərir. Abraham Allaha sədaqət sınağından keçdi. O, Allaha
sədaqət nümunəsinə çevrilir və onun böyük inamı bir neçə nəsil boyunca
mükafatlandırıldı. Ancaq onu da demək olar ki, bizim hər birimiz görsəydik
ki, iyirmi birinci əsrin Abrahamı yaĢadığı çoxmərtəbəli evin damında
bıçağını qaldırmıĢdır, polisi çağırardıq, onun qollarını burub, hətta son anda
onun bıçağı əlindən saldığını görsək də, gözləyərdik ki, UĢaq və Ailə iĢləri
üzrə Departament Ġsaakı atasının əlindən alsın və uĢaqla qəddar davranıĢına
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görə Abrahama qarĢı ittiham irəli sürsün. Biz ona görə belə hərəkət edərdik
ki, çünki Allah bizə özünü və öz mələklərini eyni vaxtda aça bilmir. Bizim
hisslərimiz nə qədər həqiqi olsa da, biz Abrahamın eĢitdiklərini eĢidə
bilmirik, Abrahamın gördüklərini görə bilmirik. Bizim hamımıza məlum
olan qaydada hərəkət etməyimiz qalır, baĢa düĢürük ki, bizlərə və ya dini
icmaların nümayəndələrinə eyni qaydada – həqiqət kimi təsəvvür
etdiklərimizdən nəsə yalnız bizim üçün həqiqətdir.
Nəhayət, dini və demokratik pülüralizmin hansısa bir barıĢması
müəyyən ölçü hissini tələb edir. Bu dini doktrinaya heç cür yad deyildir,
hətta Bibliyanın səhvsizliyində israr edənlər də Əhdi-ətiqin tələblərində
fərqlər görürlər, hiss edirlər ki, bəzi yerlər – tutaq ki, On Vəsiyyət və ya
Xristin ilahi təbiəti xristian dini üçün mərkəzi müddəalar hesab olunur,
digərləri isə müasir həyata uyğunlaĢdırılmaq üçün dəyiĢdirilə bilər.
Amerikalılar bunu intuitiv qaydada baĢa düĢürlər və ona görə də katoliklərin
əksəriyyəti hamiləliyə xəbərdarlıq etməyi həyata keçirir, bircinsli nikahlar
əleyhinə çıxıĢ edənlərin bəziləri isə onları qadağan edən konstitusiya
düzəliĢini müdafiə edir. Öz dindarlarına nəsihət verəndə bu həqiqəti qəbul
etmək dini rəhbərliyə lazım deyildir, lakin o öz siyasətində bu müdrikliyi
tanımalıdır.
Əgər xristian fəallığına ölçü hissi hakim kəsilməlidirsə, kilsə ilə dövlət
arasında sərhədi qoruyanlar da bunu rəhbər tutmalıdırlar. Camaat qarĢısında
Allahın adının hər cür çəkilməsi heç də ayrıcı divarda yarıq əmələ gəlməsi
demək deyildir. Ali Məhkəmənin düzgün olaraq etiraf etdiyi kimi, burada
kontekst əhəmiyyət daĢıyır. Sədaqət andı içəndə uĢaqların «Allahın altında»
sözlərini dilə gətirən vaxt özlərini əzilən kimi hiss etmələri Ģübhəlidir. Mən
özüm belə hiss etməmiĢəm. Könüllü ibadət qruplarının yığıncağı üçün
məktəb ləvazimatının verilməsi təhlükəli bir iĢ deyildir, necə ki, bu
ləvazimatların orta məktəblərin Respublika Klubu tərəfindən istifadəsi
demokratlara heç bir təhlükə törətmir. Öz əsasında dini xarakter daĢıyan,
keçmiĢ qanun pozanlar, narkoman və ya alkoqoliklər üçün nəzərdə tutulmuĢ
müəyyən proqramları təsəvvür edə bilərik, onlar problemlərin həlli üçün
tutarlı üsul təklif edəcək və bununla da ciddi nizamlanmıĢ dəstəkdən
istifadəyə layiq olacaqdır.
Demokratiyada dini müzakirə etməyin geniĢ prinsipləri hər Ģeyi əhatə
edən deyildir. YaxĢı olardı ki, məsələn, dinlə bağlı olan mübahisələrdə, həm
də bütün demokratik nitqlərdə bizimlə razı olmayanları vicdansızlıqda
ittiham etmək Ģirniklənrdirilməsinə boyun əyməyəydik. Müxtəlif əxlaqi
tələblərin inandırıcı olmasını qiymətləndirərkən biz ona nəzarət etməliyik ki,
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bu tələblər ardıcıl olsun. Bir qayda olaraq, mən o adamı eĢitməyə meyl
edəcəyəm ki, o, küçələrdəki evsiz adamların ədəbsizliyindən və ədəbsiz
musiqi kliplərindən hiddətlənir. Etiraf etmək lazımdır ki, bəzən bizim
mübahisəmiz nəyin düz olması barədə deyil, kimin qəti qərar verəcəyi
barədə gedir - dövlətin məcbur edən əli bizim dəyərləri zorla qəbul edtirmək
üçün lazımdırmı və ya bu hər bir ayrıca adamın vicdanının mühakiməsinə
buraxılmalı olan məsələdir.
Təbiidir ki, hətta bu prinsiplərin ciddi yerinə yetirilməsi hər bir konflikti
həll etməyəcəkdir. Abortun çox sayda əleyhdarlarının zorlama və insest
(qanqarıĢdırıcı əlaqə) üçün istisna etməyə razı olmaları, praktiki mülahizələr
nöqteyi-nəzərindən öz prinsiplərindən əl çəkməyə hazır olduqlarını göstərir.
Qadın hüquqlarının hətta ən qızğın tərəfdarlarının gec mərhələdə aborta bəzi
məhdudiyyətlər qoyulmasını qəbul etməsi, rüĢeymin bədənin bir hissəsindən
böyük olduğunu və cəmiyyətin onun inkiĢafında maraqlı olduğunu etiraf
etməsini bildirir. Həyatın mayalanma anından baĢlandığına inananlarla,
doğuĢa qədər rüĢeymin qadın bədəninin bir hissəsi olduğunu hesab edənlər
arasında tezliklə elə bir vəziyyət yaranır ki, burada kompromiss mümkün
deyildir. Bu vəziyyətdə bizim edə biləcəyimiz ən yaxĢı Ģey onu təmin
edəcəkdir ki, siyasi nəticə zorla və qorxuzmaqla deyil, məsləklə müəyyən
edilsin, öz enerjimizin bir hissəsini maarifçiliyin köməyi ilə (o cümlədən,
nəfsini saxlama yolu ilə) arzuolunmayan hamiləliyin sayının azalmasına və
ya geniĢ dəstək alan və mayalanmaya qarĢı özünün yararlığını sübut edən
vasitələrə, uĢaqlığa götürməyə və istənilən digər üsullara keçirək.
Öz baxıĢlarında ardıcıl olan bəzi xristianlar bircinsli nikahlar
məsələsinə münasibətdə də kompromissə getməyə qabil deyillər. O
cəmiyyətlərdə ki, orada məlum olduğu kimi kiĢilər və qadınlar zinakarlıq
edirlər və ya baĢqa qaydada, mülki – hüquqi sanksiyalar olmadan xristianlar
öz dinlərinini tələblərini pozurlar, belə bir Ģəraitdə mən bu cür mövqeyi
xüsusən çətin hesab edirəm. BaĢqaları kimi mən kilsədə oturanda çox vaxt
pastorların camaatı ucuz fokusla əyləndirmək üçün homoseksualistlərin
tənqidindən istifadə etməsini eĢitmiĢəm. Moizəsi o qədər də alınmayanda o,
adətən ucadan deyir: «Və bunlar Adəm və Həvva idi, Adam və Stiiv
deyildi!» Mən inanıram ki, Amerikan cəmiyyəti istənilən mədəniyyət üçün
ən adi olan, uĢaqlarını tərbiyə edən vahidlər kimi kiĢi və qadının ittifaqı üçün
ayrıca yer ayıra bilər. Mən istəmirəm ki, dövlət amerikan vətəndaĢlarını
mülki ittifaq imkanlarından məhrum etsin, axı bu da dövlət xəstəxənalarına
getmək və ya tibbi sığorta hüququ qaydalarına müvafiq olmalıdır, - sadəcə
olaraq, burada onların sevdikləri eyni cinsdən olan adamlardır. Mən həm də
Bibliyanın həmin Ģərhini qəbul etmək istəmirəm, bu Ģərh hesab edirsə ki,

177

Romalılara Məktubun aydın olmayan sətirləri xristianlıq üçün Dağüstü
moizədən daha vacibdir.
Mən bu məsələdə vasvasıyam, güman ki, ona görə ki, mən öz
ehtiyatlılığımın necə əziyyət verdiyini görmüĢəm. SeçilməmiĢdən əvvəl,
mister Kizlə öz debatlarımın ortasında özümün
ən möhkəm
tərəfdarlarımdan birindən telefon zəngi aldım. O, kiçik müəssisənin sahibi,
uĢaq anası, həssas və əliaçıq bir qadın idi. Bu qadın həm də lesbiyanka idi,
həmin vaxtadək on il idi ki, özünün partnyoru olan qadınla yaĢayırdı.
O, məni dəstəkləmək qərarına gələndə bilirdi ki, mən bircinsli
nikahların əleyhinəyəm və eĢitmiĢdi, mən demiĢdim ki, nikaha diqqət
gücləndikdə lazımi bir konsensusun olmaması, geylərin və lesbiyankaların
ayrı-seçkiliyinin qarĢısını almaq üçün olan hərəkətlərdən bizim diqqətimizi
yayındırır. Həmin vaxt ondan telefon məlumatı mənim radiodakı intervyum
ilə əlaqədar olaraq gəlmiĢdi, bu söhbətimdə həmin məsələ üzrə mövqeyimi
izah edəndə, öz dini ənənələrimə müraciət etmiĢdim. O, dedi ki, mənim
sözlərim onu incitmiĢdir. O, hiss etmiĢdi ki, dinə müraciət etməklə mən belə
bir cəhəti vurğulamıĢam ki, o, və ona bənzərlər hansısa mənada yaxĢı adam
deyillər.
Cavab zəngində mən öz təəssüfümü bildirdim. Onunla söhbət belə
xatırlatma rolunu oynadı ki, xristianlar nə qədər homoseksualistlər əleyhinə
çıxıĢ etsələr də, nə qədər günaha nifrət etdiklərini, günahkarı sevdiklərini
desələr də belə baxıĢ xeyirxah adamlara yara vurur, bu adamlar Allahın
obrazında və bənzərində yaranmıĢlar, bir sıra hallarda Xristin təliminə onları
ittiham edənlərdən də daha sədaqətlidilər. Bu həm də belə bir xəbərdarlıq
oldu ki, təkcə plüralist cəmiyyətindəki seçkili vəzifəni tutan adam kimi
deyil, həm də bir xristian kimi ona hazır olmalıyam ki, mənim bircinsli
nikahları dəstəkləmək istəməməyim səhv ola bilər, necə ki, mən deyə
bilmərəm ki, abort hüququnu müdafiə etməkdə mən mütləq dərəcədə
haqqam. Etiraf etməliyəm ki, bəlkə mən də xurafata və cəmiyyətin nəzərdə
tutduğu qaydalara sirayətlənmiĢəm və bunu Allahın adına çıxıram. Ġisusun
bir-birimizi sevmək çağırıĢından baĢqa nəticə çıxardıla bilər və gələcəkdə
tarix elə hökm verə bilər ki, mən lazım olan tərəfdə olmamıĢdım. Mən hesab
etmirəm ki, belə Ģübhələr məni pis xristian edir. Mən hesab edirəm ki, onlar
məni Allahın niyyətini baĢa düĢməkdə dar düĢüncəli və beləliklə, günaha
meyilli adam edir. Bibliyanı oxuyanda inanıram ki, bu sabit mətn olmayıb,
canlı sözdür və mən lesbiyanka dostumdan və ya abortun əleyhdarı olan
həkimdən gələn yeni xəbərə daim hazır olmamıĢam.
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Bu o demək deyildir ki, mən öz inamımda möhkəm deyiləm. Bir Ģey
vardır ki, mən ona mütləq əminəm - Qızıl Qayda, qəddarlığın bütün
təzahürlərində ona qarĢı mübarizə aparmaq, məhəbbətin və xeyriyyəçiliyin,
sadəliyin və mərhəmətin dəyərliliyi.
Bu inamlar mənim Ģüuruma iki il əvvəl Birmingemdən Alabamaya,
oradakı Ģəhər vətəndaĢ hüquqları Ġnstitutunda nitq söyləməyə uçarkən daxil
oldu. Ġnstitut On altıncı küçədəki baptist kilsəsinin qarĢısında yerləĢir, bu
küçədə 1963-cü ildə dörd uĢaq: Eddi Mey Kollinz, Kerol Robertson, Santiya
Uesli və Deniz Makneyr bazar günü məktəbində məĢğələ vaxtı ağ irqçilər
tərəfindən partladılan bombadan ölmüĢdülər. Öz çıxıĢımdan əvvəl mən
fürsətdən istifadə edib bu kilsəyə getdim. Qapının ağzında məni gənc pastor
və bir neçə dyakon qarĢıladı və bombanın partladığı yerdə divardakı hələ də
gözə çarpan çapığı göstərdilər. Mən kilsənin içində həmin vaxt 10-22-də
dəhĢətin dondurduğu saatı gördüm. Bu dörd qızcığazın portretlərini nəzərdən
keçirdim.
Kilsəni gəzib dolandıqdan sonra pastor, dyakonlar və mən əl-ələ tutub
mehrab qarĢısında dua oxuduq. Bundan sonra məni tək buraxdılar ki,
skamyada oturub, fikirlərimi toplaya bilim. Mən düĢünürdüm ki, valideynlər
qırx il əvvəl qəddarlıq hesabına, özü də belə mənasız və belə dəhĢətli
qəddarlıq nəticəsində öz əziz qızlarından məhrum olduqlarını bildikdə nələri
yaĢamıĢdılar? Onlar bu ağrının öhdəsindən necə gəlmiĢdilər, əgər əmin
deyildilərsə, onların uĢaqlarının ölümü hansı bir məqsəd güdürmüĢ, bu
dözülməz itkiyə hansı məna tapıla bilər. Bu valideynlər bütün ölkədən axıb
gələn, bütün dünyadan alınan hüzn dolu baĢsağlıqlarını yəqin ki,
oxumuĢdular, televiziya ilə Lindon Consonun nitqinə baxmıĢdılar,
Konqressin nəhayət «VətəndaĢ hüquqları haqqında» 1964-cü il qanununu
qəbul etməsini görmüĢdülər. TanıĢ və tanıĢ olmayan adamlar onları əmin
edirdilər ki, onların qızları boĢ yerə həlak olmamıĢlar, onlar millətin Ģüurunu
oyatmıĢ və adamların azad olunmasına kömək etmiĢlər. Bomba bəndi
dağıtdı, ədalət və düzgünlük su kimi güclü axınla axmağa baĢladı. Ancaq
hüznü sakitləĢdirmək üçün, adamları ağılsızlıqdan və əbədi qəzəbdən
saxlamaq üçün bu biliklər kifayətdirmi, əgər sən eyni vaxtda baĢa düĢürsən
ki, sənin uĢağın daha yaxĢı dünyaya getmiĢdir?
DüĢüncələrim anamın yanına və onun son günlərinə qayıtdı. Bu vaxt
xərçəng onun bədəninə yayılmıĢdı və geriyə yol olmadığı aydın idi. Müalicə
olunan vaxt o, mənə etiraf etdi ki, hələ ölməyə hazır deyildir. Bütün bunlar
onun üçün elə gözlənilməz olmuĢdu ki, elə bil ki, sevdiyi maddi dünya
birdən ona qarĢı çevrilmiĢ, onu satmıĢdı. Baxmayaraq ki, ağrıya dözüb,
kimyəvi müalicəni qəbul edərək mərdliklə mübarizə aparırdısa, mən
dəfələrlə onun baxıĢlarında qorxu izlərini görmüĢdüm. DüĢünürəm ki, ağrı
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qorxusundan ya naməlumluq qarĢısındakı qorxudan daha çox onu ölümün öz
təkliyi qorxudurdu, baĢa düĢürdü ki, yolun axırıncı kəsiyində heç kəs onunla
bir yerdə olmayacaqdır ki, barı bu adamla öz təəssüratlarını bölüĢsün, xəstə
ilə birlikdə həmin adam bədənin özünə ağrı verməsi bacarığından heyrətə
gəlsin və ya saç tökülməyə baĢlayanda, tüpürcək vəzləri artıq fəaliyyətini
dayandıranda həyatın özünün mənasızlığına gülsün.
Mən kilsədən çıxanda bu fikirlər hələ də məni məĢğul edirdi və öz
nitqimi söylədim. Bir qədər sonra axĢam artıq Çikaqodakı evimdə mən
yemək solunun arxasında oturub, Maliya və SaĢanın gülüĢlərinə, mübahisə
etdiklərinə və lobyanı yemək istəməmələrinə baxırdım. Axırda anaları onları
yuxarı çıxardı ki, uyuyunub yatsınlar. Mətbəxdə təkcə qabları yuyurdum, bu
vaxt təsəvvür etdim ki, qızlarım necə böyüyür və bütün uĢaq onların yanında
olarkən valideynlərin hər bir anı tutmaq və onu buraxmamaqdan - hər bir
jesti qoruyub saxlamaq, onların qıvrım saçlarının görünüĢünü əbədi olaraq
yaddaĢa nəqĢ etmək və ya sənin barmaqlarına hördükləri kiçik barmaqlarının
toxunmasından olan hissi yaddan çıxarmamaqdan yaranan ağrını hiss etdim.
Biz ölərkən nə baĢ verəcəyini SaĢanın bir dəfə məndən soruĢduğunu
xatırladım. ĠĢgüzar görünüĢdə əlavə etdi ki, «Mən ölmək istəmirəm» və mən
onu qıcaqlayıb dedim: «Sənə hələ çox gec bundan narahat olmaq lazım
gələcək». Bu sözlər deyəsən onu sakitləĢdirdi. Mən fikirləĢdim: bəlkə ona
düzünü demək lazım idi ki, biz ölərkən nə baĢ verəcəyini mən dəqiq
bilmirəm və həmçinin elə o qaydada bilmirəm ki, ruh harada məskunlaĢır və
ya «böyük partlayıĢ»dan əvvəl nə olmuĢdur. Lakin pilləkənlə qalxanda
ancaq mən nəyə ümid bəslədiyimi bilirdim - anam nə qaydadasa həmin dörd
qız uĢağı ilə birlikdə onları qucaqlayıb, öz ruhlarında sevinc tapa biləcəklər.
Mən bilirəm ki, həmin axĢam qızlarımı yatmağa ötürərkən, mən bir
qədər göylərə toxundum.

VII fəsil
Ġrq

Dəfn mərasimi on akrlıq yaxĢı qulluq edilmiĢ torpağın ortasında
ucaldılmıĢ gözəl həndəsi konstruksiyası olan böyük kilsədə keçirildi.
Deyirlər ki, onun tikintisi 35 milyon dolara baĢa gəlmiĢdir və bu hiss
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olunurdu. Burada ziyafət zalı, konfrans mərkəzi, 1.200 maĢınlıq dayanacaq,
televiziya avadanlığı və rəqəmli montaj üçün studiya var idi.
Kilsədə artıq dörd min adam toplaĢmıĢdı. Əksəriyyəti afroamerikalılar
idi, çoxu hansısa sahənin mütəxəssisi: həkim, hüquqĢünas, iqtisadçı müəllim
və daĢınmaz əmlak ticarətçiləri idi. Səhnədə senatorlar, qubernatorlar və
sənaye maqnatları Cessi Cekson, Con Lyuis, El ġarpton və T.D.Ceyks kimi
qara liderlərlə bir yerdə oturmuĢdular. Küçədə açıq oktyabr günəĢinin
altında daha min adam dayanmıĢdı.
Bunlar ahıl cütlüklər, tənha adamlar, uĢaq kolyaskaları ilə gəlmiĢ gənc
qadınlar idi. Biri ötüb keçən avtomobil karvanına əl edir, digərləri isə
dinməz düĢüncəyə dalmaq vəziyyətində dayanmıĢdı və onların hamısı
kilsədə tabutda uzanan balaca ağsaçlı qadına son ehtiramlarını verməyi
gözləyirdi.
Xor oxudu, pastor dua oxudu. KeçmiĢ prezident Bill Klinton qalxdı və
öz nitqində ağ Cənublu oğlan kimi ona seqreqasiya edilmiĢ avtobusda
getməyin necə çətin olduğunu təsvir etdi, vətəndaĢ hüquqlarının müdafiəsi
hərəkatının partlayıĢına səbəb olan Roza Parksdan danıĢdı, bu qadının onu
və onun ağ qonĢularını öz irqi dözümsüzlüklərindən azad etməyindən
danıĢdı.
Klintonun qara auditoriya ilə sərbəst qaydada davranması, publikanın
az qala vəcdli məftunluğu barıĢmadan, bağıĢlamaqdan və keçmiĢ yaraların
bir qədər sağalmasından xəbər verirdi.
Azad dünyanın keçmiĢ liderinin və Cənubun oğlunun qara dərzi qadın
qarĢısında öz borcunu etiraf etməsi bir çox mənalarda Roza Parks irsinə
verilən münasib qiymət idi. Həqiqətən də əzəmətli kilsə, çox sayda seçki
vəzifələrini tutan qara adamlar, iĢtirak edənlərin çoxunun açıq inkiĢafı və
həm də mənim özümün BirləĢmiĢ ġtatlar senatoru kimi səhnədə olmağım bütün bunlara aparan yol öz baĢlanğıcını 1955-ci ilin həmin dekabr
günündən götürürdü. Həmin gün misiz Parks sakit qətiyyət və təmkinli
ləqayəti ilə avtobusda yerini verməkdən imtina etmiĢdi. Roza Parksa rəsmi
təzim etməklə biz Cənubdan olan digər minlərlə qadın, kiĢi və uĢaqlara da öz
ehtiramımızı bildiririk, onların adı tarix dərsliklərində qalmamıĢdır, zamanın
ləng burulğanında itmiĢdir, lakin onların mərdliyi və məlahəti adamların
azadlığına Ģərait yaratmıĢdı.
KeçmiĢ prezidenti və çox sayda natiqləri dinlədikcə fikirlərim daim
məni cəmisi iki ay bundan əvvəl televiziya xəbərlər proqramlarını dolduran
dağıntı səhnələrinə qaytarırdı. Bu vaxt «Katrina» qasırğası Meksika körfəzi
sahilinin Ģimal hissəsinə zərbə vurmuĢ və Nyu-Orleanı su basmıĢdı. Mən
xatırladım ki «Luiziana Superdoum» stadionunun qarĢısında öz uĢaqlarını
qucaqlarında tutan lap gənc analar hönkürür və lənət yağdırırdılar, Ġstidən
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baĢlarını arxaya sallayan və arıq çirkli paltarlarının altından ayaqları çıxan,
əlil kolyaskasında oturmuĢ qoca qadınları xatırladım. Mən xəbərlər vaxtı bir
ölü cəsədini göstərən epizodu xatırladım, onu kimsə divarın yanında qoyub,
üstünü ədyalla örtmüĢdü. Gənc adamlar köynəksiz bulanıq suda gəzirdilər,
onların əli yaxındakı mağazalardan götürə bildikləri hər Ģeylə dolu idi,
baxıĢlarında isə xaos alovu yanırdı.
«Katrina qasırğası» Meksika körfəzinin sahilinin Ģimal tərəfini vuranda
mən ölkədə deyildim, Rusiyadan qayıdırdım. Faciədən bir həftə sonra
Hyustona gəldim, Bill və Hillari Klintonla, həmçinin Corc BuĢ və onun
arvadı Barbara ilə bir yerdə idim. Bu vaxt axırıncılar qasırğadan zərər
çəkmiĢ adamların xeyrinə vəsait toplamağı elan etdilər və onlar evakuasiya
edilmiĢ iyirmi beĢ min nəfərin bəziləri ilə söhbət edirdilər, bu adamlar
Hyustonun «Astrodoumunda» və qonĢu Rilayent – sentrdə
yerləĢdirilmiĢdilər.
Hyustonda Qırmızı Xaç və Fövqəladə vəziyyət üzrə Federal agentlik
(FEMA) birlikdə bu qədər çox sayda adamın yerləĢdiyi obyektlərin
quraĢdırılması və onların qida, paltar, sığınacaq və tibbi xidmətlə təmin
edilməsi üçün nəhəng iĢ görmüĢdü. Ancaq biz Rilayent-sentrdə qoyulmuĢ
çarpayı sıraları boyunca gəzəndə adamların danıĢdıqlarına qulaq asdıqda,
məlum olurdu ki, «Katrina» qasırğasının Ģahidi olmuĢ adamların çoxu hələ
qasırğa öz zərbəsini vurmamıĢdan xeyli əvvəl bədbəxt insanlara
çevrilmiĢdilər. Bu o adamlar idi ki, onları istənilən amerikan Ģəhərinin
ucqarlarında görmək olardı, onlar qara yoxsulluğun sifəti idi - iĢsizlər və ya
iĢsizlərə çevrilənlər, xəstələr və ya tezliklə xəstələnəcək adamlar, taqətdən
düĢmüĢlər və qocalar idi. Gənc ana danıĢdı ki, öz uĢaqlarını tamamilə
tanımadığı adamlarla dolu olan avtobusa mindirmiĢdi. Qocalar sakitcə
itirdikləri evləri barədə danıĢırdılar və deyirdilər ki, onların nə sığortası, nə
də kömək edə biləcək ailələri vardır. Gənc adamlar qrupu deyirdi ki, bəndi o
adamlar partlatmıĢlar ki, onlar Nyu-Orleanı
qaralardan təmizləmək
istəyirlər. Bir ucaboy arıq qadın əyninə iki ölçü böyük olan üstündə
«Astros» loqotipi təsvir olunan futbol köynəyi geyinmiĢdi. O, taqətdən
düĢənə bənzəyirdi, mənim çiynimdən yapıĢıb, özünə tərəf çəkdi.
- Qasırğadan əvvəl bizim heç nəyimiz yox idi- deyə o, qulağıma
pıçıldadı - indi isə daha heç nədən də aza malikik.
Sonrakı günlərdə mən VaĢinqtona qayıtdıqda telefonun arxasında
oturub, kömək göstərməyə və pul yığmağa cəhd etdim. Senatdakı
Demokratik partiyanın qapalı yığıncağında kolleqalarımla birgə mümkün
olan qanun layihələrini müzakirə etdik. Mən bazar günü səhər xəbərləri
proqramında çıxıĢ edib, «Katrina» qasırğasından ziyan çəkənlər qara
olduğuna görə adminstrasiyanın ləng hərəkət etdiyi mülahizəsini rədd
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edərək, dedim ki, «səriĢtəsizlik rəngləri seçə bilmir» və əlavə etdim ki,
adminstrasiyanın planlaĢdırmadakı nöqsanı onun Ģəhər viranəliklərinin vacib
problemlərindən uzaq və onlara laqeyd olmasının dərəcəsini nümayiĢ etdirir.
Bir dəfə axĢamdan keçmiĢ respublikaçı senatorlarlara qoĢulub federal
tədbirlərə həsr olunmuĢ müĢavirədə iĢtirak etdik və BuĢ adminstrasiyasının
rəyinə görə bu məxfi olmalı idi. Kabinet demək olar ki, bütün tərkibdə
yığılmıĢdı, qərargah rəislərinin BirləĢmiĢ Komitəsinin sədri burada idi və
nazirlər Çertoff, Ramssfeld və digərləri əminliyi təcəssüm etdirərək, bir
damcı da olsun vicdan əzabı çəkmədən evakuasiya edilmiĢlərin sayını, hərbi
ərzaq payının miqdarını, milli qvardiyanın orada yerləĢdirilən hissələrinin
sayını sadaladılar. Bir neçə gündən sonra digər axĢam, biz projektorların
iĢığı yayılmıĢ meydanda prezident BuĢun bu faciənin aĢkara çıxardığı irqi
ədalətsizliyin qalıqlarının qaldığını etiraf etdiyini gördük, prezident bəyan
edirdi ki, Nyu-Orlean yenidən cana gəlir.
Ġndi isə Roza Parksın qasırğadan iki ay sonra dəfnində iĢtirak edərkən
böhrandan sonra bütün ölkədə amerikalılar hiddət və ar hiss edəndə,
nitqlərdən, elektron məktublarından, məruzələrdən, fraksiyaların gizli
müĢavirələrindən sonra belə təəssürat yaranırdı ki, elə bil ki, heç nə
edilməmiĢdir. MaĢınlar çevrilmiĢ Ģəkildə qalmıĢdılar. Ġndiyədək hələ də
meyitlər tapılır. Meksika körfəzi sahilinin Ģimal hissəsindən xəbərlər gəlirdi
ki, iri podratçılar yüz milyonlarla dollarlıq kontraktları ələ keçirir, minimum
əmək haqqı və kompensasiya ayrı-seçkiliyi qanunlarına riayət etmir, xərcləri
azaltmaq üçün qeyri-qanuni immiqrantların əməyindən istifadə edirlər.
Millətin dəyiĢikliklər anına gəlib çıxdığı, uzun yuxudan oyandığı və
yoxsulluğa qarĢı yeni müharibəyə baĢlayacağı hissi çox tez yoxa çıxdı.
Bizsə kilsədə oturub Roza Parksı tərifləyirdik, nostalgiyaya bürünmüĢ
köhnə qələbələri yada salırdıq. Artıq misiz Parksın Kapitolinin qübbəsi
altında heykəlinin qoyulması, onun portreti ilə xatirə poçt markalarının
buraxılması barədə qərar hazırlanır və heç Ģübhəsiz bütün Amerikada saysızhesabsız sayda küçələr, məktəblər və kitabxanalar onun adını daĢıyacaqdır.
Mən Hyustonda həmin qadının mənə pıçlıdadığını yada saldım və
düĢündüm ki, bənd yarıldıqdan sonrakı günlərdə görən bizim barəmizdə
necə mühakimə yürüdürdülər.
Mən ilk dəfə adamlarla görüĢəndə onlar mənim Demokratik partiyanın
Milli qurultayındakı çıxıĢımdan bir sətri sitat gətirirdilər. «Bu qara Amerika
deyil, ağ Amerika deyil, Latın Amerikası deyil, asiyalıların Amerikası
deyildir – bu Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarıdır». Onların Ģüurunda bu sözlər irqi
ayrı-seçkiliyi və quldarlığı, nəzarət altına alınmıĢ yapon düĢərgəsi olan və
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Meksikadan iĢçi qüvvəsi gətirilən, iĢ yerlərində gərginlik və mədəniyyətlərin
münaqiĢəsi keçmiĢindən azad olunmuĢ Amerikanın mənzərəsini
canlandırırdı. O Amerikanı ki, orada doktor Kinqin sözləri ilə desək, bizim
barəmizdə dərimizin rənglərinə görə deyil, bizim Ģəxsiyyətimizin
xususiyyətlərinə görə mühakimə yürüdəcəklər. Bir sıra mənalarda mənim
seçimim yoxdur və mən Amerikanın obrazına inanmalı oluram. Belə ki, mən
qara kiĢinin və ağ qadınının uĢağı olmaqla Havay adalarında, bu irqlərin
əritmə qazanında doğulmuĢam. Bacım isə yarı indoneziyalıdır, onu adətən
meksikalı və ya puertorikalı kimi qəbul edirlər, mənim kürəkənim və bacım
qızı çinli mənĢəyinə malikdir, mənim qan qohumlarımın bəziləri Marqaret
Tetçerə oxĢayır, digərlərini isə Berni Mak kimi qəbul etmək olardı, belə ki,
ailənin Milad bayramı vaxtı görüĢü BMT-nin BaĢ Məclisinin yığıncağını
xatırladır. Mən heç vaxt irqlərin əsasına loyallığımı məhdudlaĢdırmaq və ya
tayfa əsasının dəyərinin ölçülməsi seçiminə malik olmamıĢam.
Bundan baĢqa, mən əminəm ki, Amerikanın müstəsna fərqli
cəhətlərindən biri həmiĢə onun yeni gələnləri qəbul etməsi, bizim sahillərə
düĢən ən müxtəlif insanlardan olan millətləri əridib qatıĢdırmasıdır. Bunda
bizə Konstitusiya kömək etmiĢdir. Bu sənəd, quldarlığın baĢlıca günahı ilə
ləkələnməsinə baxmayaraq, öz özəyində bütün vətəndaĢların qanun
qarĢısında birliyi ideyasına və baĢqa sistemlərdən daha çox titulundan və
rütbəsindən asılı olmayaraq yeni gələnlərə böyük imkanlar bəxĢ edən
iqtisadi sistemə malik idi. Əlbəttə, irqçilik və yerliçilik əhval-ruhiyyəsi bu
idealları təkrar-təkrar sarsıdırdı. Öz məqsədlərinə nail olmaq üçün gücə və
imtiyazlara malik olanlar daim cəhalətdən istifadə edir və onları
qızıĢdırırdılar. Tabman və Duqlassdan tutmuĢ Çaves və Kinqə qədər bütün
islahatçıların əlində bu bərabərlik idealları tədricən bizim özümüzü baĢa
düĢməyimizi formalaĢdırır və bizə imkan verirdi ki, dünyada heç bir bənzəri
olmayan çox mədəniyyətli bir millət yaradaq.
Öz çıxıĢlarımda mən dəfələrlə gələcək Amerikanın demoqrafik
reallığına toxunurdum. Texasda, Kaliforniyada, Nyu-Meksikada, Kolumbiya
federal mahalında və Havay adalarında artıq azlıqlar çoxluq təĢkil edirlər.
Digər iki Ģtatda əhalinin üçdə birindən çoxu latınamerikalı, qaralar və
asiyalılardır. Latınamerikalıların sayı indi qırx iki milyondur və onlar ən tez
artan demoqrafik qrupdur, 2004-cü və 2005-ci illər arasında ölkədə əhali
artımının demək olar ki, yarısı onların üzərinə düĢür. Asiya mənĢəli
amerikalıların sayı xeyli az olsa da, ancaq sürətlə artmağa baĢladı və
gözlənilir ki, qırx beĢ il ərzində onların sayı iki dəfə artacaqdır.
Mütəxəssislərin proqnozlarına görə 2050-ci ildən sonra tezliklə Amerika
artıq ağ çoxluq ölkəsi olmayacaqdır – bizim iqtisadiyyat, siyasət və
mədəniyyət üçün bunun nəticələrini biz axıradək görə bilmərik.
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Həm də hər dəfə Ģərhçilərin mənim çıxıĢımı təhlil etdiklərini eĢitdikdə,
belə qənaətə gəlmək olar ki, guya «postirqçi siyasətə» gəlib çıxmıĢıq və ya
biz artıq rəngləri fərqləndirməyən bir cəmiyyətdə yaĢayırıq – bununla mən
razılaĢmağa məcburam. Nə vaxt ki, deyirlər ki, biz bir xalqıq, nəzərdə
tutulmur ki, irqin artıq heç də bir əhəmiyyəti yoxdur, bərabərlik uğrunda
döyüĢ qələbə ilə baĢa çatmıĢdır və ya ölkədə bu gün azlıqların qarĢılaĢdığı
problemlərdə əsasən onların özləri günahkardır. Biz statistikanı bilirik:
demək olar ki, bütün sosial-iqtisadi göstəricilər üzrə – uĢaq ölümündən və
ömürün uzunluğundan tutmuĢ məĢğulluğa və mənzilə sahib olmağa qədər qaralar və latınamerikalılar ağlardan çox geri qalır. Bütün ölkələr üzrə
Ģirkətlərin direktorlar Ģurasında azlıqlar demək olar ki, heç təmsil
olunmamıĢlar. BirləĢmiĢ ġtatlar Senatında yalnız üç latınamerikalı və iki
asiyalı (hər ikisi Havaydandır) vardır və indi bunu yazanda, mən oradakı
yeganə afroamerikalıyam. Bizim irqə münasibətimizin bu mütənasiblikdə
heç də bir rol oynamadığını düĢünsək, deməli, həm öz tariximizə, həm öz
təcrübəmizə göz yumuruq və bu vəziyyəti düzəltmək borcundan özümüzü
azad edirik.
Bundan əlavə, baxmayaraq ki, mənim tərbiyəmi tipik afroamerikalının
tərbiyəsi hesab etmək olmaz, baxmayaraq ki, indi adi zərbələrin və
qançırların çoxundan məni qoruyan bir vəzifədəyəm, həmin zərbələrlə isə
orta hesabdan olan qara adam barıĢmalıdır - mən qırx beĢ ildə daddığım
xırda təhqirlərin uzun və yorucu siyahısını təqdim edə bilərəm.
Supermarketdə mühafizəçilər məni güdürdülər, restoran qarĢısında
xidmətçini gözləyəndə ağ cütlük açarlarını mənə atdı, heç bir aydın səbəb
olmadan polislər mənim maĢınımı saxlayırdılar. Sənə deyirlər ki, dərinin
rənginə görə heç nə edə bilməzsən, bunun nə demək olduğunu mən bilirəm
və güclə saxladığım qəzəbin acısını da yaxĢı bilirəm. Həm də onu bilirəm ki,
MiĢel və mən daim onu izləməliyik ki, qızlarımız dünya onları televiziyadan və musiqidən, dostlarından və küçədən – kimlər hesab etdiyini
və kimlər kimi görmək istədiklərini Ģüurlarına hopdurmasınlar.
Əgər irq haqqında aydın fikirləĢmək istəyirsənsə, dünyaya parçalanmıĢ
bir ekranda baxmalısan ki, istədiyimiz Amerika gözlərinin qarĢısında olsun
və eyni vaxtda mövcud olan Amerikaya diqqətlə baxmalısan ki, bu vaxt
keçmiĢimizin günahlarını etiraf etməklə arsızlığa və ya ümidsizliyə
düĢmədən bu günün vəzifələrini dərk edəsən. Ömrüm boyu mən irqi
münasibətlərdə fərqli dəyiĢikliklərin baĢ verdiyinin Ģahidi olmuĢam. Mən
eləcə də aydın hiss etmiĢəm ki, adamlar hərarətin dəyiĢilməsini necə hiss
edirlər. Mən eĢidəndə ki, qaralardan kimsə bu dəyiĢiklikləri inkar edir, mən
düĢünürəm ki, bu təkcə bizim yolumuzda mübarizə aparanları alçaltmır, həm
də onların baĢladığı iĢi baĢa çatdırmaq bacarığından bizi məhrum edir. Lakin
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mən nə qədər təkid etsəm də ki, situasiya yaxĢılaĢır, həmçinin onu da yaddan
çıxarmıram ki, yaxĢı daha heç də kifayət qədər yaxĢı olmaq deyildir.
Bġ senatına seçkilər üzrə mənim kampaniyam son iyirmi il ərzində
Ġllinoysun həm ağ, həm də qara cəmiyyətlərində baĢ verən dəyiĢiklikləri
sübut edir. Buna qədər qaralar Ġllinoysun Ģtat səviyyəsindəki vəzifələrinə
artıq seçilmiĢdilər, bura Ģtatın kontrolyoru və Ģtatın baĢ prokurorunu (Roland
Berris), Bġ senatorunu (Kerol Mozli Braun) və iki ilə əvvəl Ģtatdan hamıdan
çox səs toplamıĢ Cess Uaytı daxil etmək olar. Bu dövlət məmurlarının artıq
yolu açmaları hesabına mənim kampaniyam o qədər də yeni hadisə deyildi mən qalib gəlməyə də bilərdim, lakin mənim irqi mənsubiyyətim artıq
qələbə imkanını istisna edə bilmirdi.
Bundan əlavə, nəhayət mənim tərəfimə tipik olmayan Ģəxsiyyətlər də
keçmək istəyirdilər. Bġ senatorluğu vəzifəsinə öz namizədliyimi irəli
sürməyimi elan edən gün, məsələn, Ģtatın senatorları olan üç ağ kolleqam
gəlib məni dəstəklədiklərini dedilər. Onlar Çikaqoda «sahil liberalları»
adlandırdığımız adamlar, «volvoda» gəzən, kofe-latte və ağ Ģərab içən və
respublikaçıların istehza etdikləri demokratlar deyildilər. Onlar açıq-aydın
uduzulan iĢə, baĢqa sözlə, mənə görə risq edə bilərdilər. Yox, bunlar fəhlə
sinfindən olan orta yaĢlı üç oğlan idi. Leyk mahalından olan Terri Link,
«Kuod-sitiz»dən olan Denni Ceykobs və Uill mahalından olan Larri UolĢ idi
– onların hamısı əsasən Çikaqodan kənarda olan ağ fəhlə rayonlarını təmsil
edirdilər.
Onların məni yaxĢı tanımaları da öz köməkliyini göstərmiĢdi. Biz
dördlükdə yeddi il Spirinqfilddə xidmət etmiĢdik və hər həftə poker
oynamağa yığıĢırdıq.
O da kömək etdi ki, bizdən hər birimiz öz müstəqilliyi ilə fəxr edirdi və
ona görə də daha güclü müdafiədən istifadə edən ağ namizədlərin təzyiqinə
baxmayaraq məni dəstəkləməyi qarara almıĢdılar.
Lakin onlar təkcə Ģəxsi münasibətlərə görə məni dəstəkləməyə qərar
verməmiĢdilər. (Baxmayaraq ki, bu adamlarla mənim dostluğumun gücü, biz o rayonlarda və o vaxt böyümüĢük ki, qaralara düĢmən münasibəti heç
də nadir hal hesab olunmurdu - irqi münasibətlərdəki təkamül barədə nəsə
deyirdi). Senatorlar Link, Ceykobs və UolĢ reallığı qiymətləndirən, təcrübəli
siyasətçilər idi. Onların uduzmağa məhkum olanları dəstəkləməyə və ya öz
vəziyyətləri ilə risq etməyə maraqları yox idi. ĠĢ orasında idi ki, onların
hamısı qərara almıĢdı: onların rayonlarında seçicilər məni tanıdıqda və
adıma öyrəĢdikdə mən «satıla bilən» olacağam.
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Belə qərarı onlar fikirləĢmədən qəbul etmiĢdilər. Yeddi il ərzində onlar
görürdülər ki, mən Ģtatın Kapitolisində və ya onların məntəqələrinə getdikcə
seçicilərlə necə iĢ aparıram. Onlar görürdülər ki, ağ analar necə öz uĢaqlarını
mənə verirlər ki, Ģəkil çəkdirsinlər və Ġkinci Dünya müharibəsinin ağ
veteranları onların yığıncağında çıxıĢ etdikdən sonra necə mənim əlimi
sıxırlar. Onlar mənim həyat təcrübəsindən baĢ çıxardığımı hiss etmiĢdilər:
amerikalılarda nə qədər qabaqcadan hasil olan yanlıĢ rəy hissi qalsa da,
bizim günlərimizdə böyük əksəriyyət, onlara əgər vaxt verilsə, irqdən
uzaqlaĢıb, insanı qiymətləndirməyə qadirdir.
Bu o demək deyildir ki, qabaqcadan hasil olan yanlıĢ rəy artıq qeybə
çəkilmiĢdir. Bizdən heç kəs, qara, ağ, latınamerikalı və ya asiyalı
stereotiplərdən sığortalanmamıĢdır. Bizim mədəniyyətimiz bu steretotipləri
tətbiq etməyi davam etdirir, bunlardan bəziləri qara cinayətkarlıq, qaraların
əqli cəhətdən geri qalması və onların əmək etikaları barədədir. Adətən
azlıqların hər qrupunun üzvlərini əsasən assimliyasiya dərəcəsinə görə
fərqləndirirlər, nitq, təqlid etmə idealları, paltar və ya davranıĢ qaydası nə
qədər ağalıq edən ağ mədəniyyətə uyğun gəlir və azlıq bu zahiri
orientirlərdən nə qədər güclü Ģəkildə uzaqlaĢırsa, onların nümayəndəsi bir o
qədər güclü qaydada neqativ qərəzli rəyə məruz qalır. Və əgər anti ayrıseçkilik normaları son üç on illikdə mənimsənilmiĢdirsə, - sadəcə heç
elementar nəzakət qaydalarını deməsək, – ağların əksəriyyətinə baĢqa
irqlərin adamları ilə gündəlik qarĢılıqlı əlaqədə bu stereotiplər Ģüurlu
qaydada hərəkət etməyə imkan vermir, onda bu stereotiplərin məcmu Ģəkildə
təsir göstərməməsini düĢünmək qeyri-realdır. Bunların sınaq nöqtəsi bəzən
ani qərarlar olur, məsələn, kimi iĢə götürmək və kimi irəli çəkmək, kimi
həbs etmək və kimə məhkəmə ittihamı qaldırmaq barədə qərarlar verərkən,
mağazamıza girən alıcıya və ya uĢaqlarımızın getdiyi məktəbdə demoqrafik
tərkibə necə münasibət göstərməyimiz vaxt bunlar üzə çıxır.
Mən təsdiq edirəm ki, müasir Amerikada belə yanlıĢ rəylər əvvəlkindən
xeyli zəifdir, ona görə də onları təkzib etməyə baĢlamıĢlar. Küçə ilə gedən
qara yeniyetmə ağ cütlükdə qorxu yarada bilər, ancaq, əgər o, onların
oğlanlarının məktəb dostu olsa, onu nahara dəvət edə bilərlər. Qara adama
axĢam ötdükdə taksi tutmaq çətindir. Ancaq əgər o, yaxĢı proqramistdirsə,
«Maykrosoft» tərəddüd etmədən onu iĢə götürəcəkdir.
Mən bu mülahizələri sübut edə bilmərəm. Ġrqi münasibətlərin tədqiqatı
özünün etibarsızlığı ilə Ģöhrət tapmıĢdır. Və hətta əgər mən haqlıyamsa, çox
sayda azlıqlar üçün bu pis təskinlikdir. Bütün günü stereotipləri təkzib
etməyə həsr etmək yorucu məĢğuliyyətdir. Azlıqları, xüsusən
afroamerikalıları daim təsvir edirlərsə, bu əlavə yükdür - qrup kimi ehtiyatda
iĢgüzar reputasiyaya malik olmamaq hissi, ayrıca fərd kimi isə bizim
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özümüzü hər gün yenidən təsdiq etmək labüdlüyü, sözümüzə nadir hallarda
inanılması və bizə o qədər də böyük olmayan səhv həddinin verilməsi onun
elementləridir. Belə dünyada özünə yol açmaq üçün qara uĢaq birinci gün
əsasən ağların oxuduğu məktəbin kandarına ayaq basanda izafi utancaqlığını
atmalıdır. Latınamerikalı qadın əsasən ağların iĢlədiyi Ģirkətdə söhbətə
hazırlaĢarkən öz qüvvəsinə inanmaması ilə mübarizə aparmalıdır.
Hər Ģeydən əvvəl bu, cəhd etməyi dayandırmaq meylinə qarĢı
mübarizəni tələb edir. Az sayda azlıqlar özünü ağ cəmiyyətdən tamamilə
ayıra bilər – hər halda bu, heç də ağların digər irqlərin nümayəndələri ilə
əlaqədən qaçması Ģəklində olmamalıdır. Lakin azlıqlar psixoloji pərdəni
örtürlər ki, nəzərdə tutduqları daha pis vəziyyətdən özlərini müdafiə edə
bilsinlər. «Nəyə görə mən ağları bizim barəmizdə yanlıĢlığa yol
vermələrindən daĢındırmağa çalıĢmalıyam». Mənə bəzi qaralar belə
deyirdilər. – «Biz üç yüz ildir çalıĢırıq, bu, hələ fayda verməmiĢdir».
Buna mən belə cavab verirəm: alternativ təslim olmaqdır, - nə olacaqsa
ona yox, nə olmuĢdursa, ona təslim olmaqdır.
Mən çox qiymətləndirirəm ki, Ġllinoysda mənim iĢim irqi münasibətlər
barədə Ģəxsi yanlıĢ rəyimə birdəfəlik son qoydu. Senata seçkilər üzrə öz
kampaniyam vaxtı, məsələn, Ġllinoysdan yaĢca məndən böyük senator Dik
Durbinlə birlikdə Ġllinoysun cənubundakı otuz doqquz Ģəhərə səfərə çıxdım.
Bizim planlaĢdırdığımız dayanacaqlardan biri Ģtatın lap cənub
qurtaracağındakı Keyro Ģəhəri idi. Burada Missisipi və Ohayo çayları
birləĢir. ġəhər altımıĢıncı illərin axırında və yetmimĢinci illərin əvvəlində
«Dərin Cənub»dan aralıda, ən güclü irqi toqquĢmaların baĢ verdiyi bir yer
idi. Ġlk dəfə Dik bu Ģəhərdə o vaxtlar Ģtatın qubernatoru olan Pol Saymona
iĢləyən gənc advokat kimi olmuĢdu və bu Ģəhərdə gərginliyi zəiflətmək üçün
nə etmək lazım olduğunu aydınlaĢdırmaq üçün buraya göndərilibmiĢ.
Keyroya gedərkən yolda Dik Ģəhərə həmin gəliĢini xatırladı. Bura gələndə
onu xəbərdar ediblərmiĢ ki, öz motelində olan nömrədəki telefondan istifadə
etməsin, çünki kommutatorda olan telefonçu ağ vətəndaĢlar Ģurasının üzvü
imiĢ. Ağ mağaza sahibləri öz iĢlərini bağlayırdılar ki, təki iĢə qaraların
götürülməsini boykot edənlərin tələblərinə güzəĢtə getməsinlər. Qaradərili
sakinlər ona məktəblərin irqi inteqrasiyasını keçirmək barədəki özlərinin
cəhdlərindən danıĢmıĢdılar, öz qorxuları və ümidsizlikləri, Linç
məhkəmələri barədə, dustaqxanalardakı özünü intihar etmə faktlarından,
atıĢmalardan və qırğınlardan söhbət açmıĢdılar.
Biz Keyroya girən vaxt mən nə baĢ verəcəyini bilmirdim. Günorta
olmasına baxmayaraq Ģəhər elə bil ki, sakinləri tərəfindən tərk olunmuĢdu.
BaĢ küçədə bir neçə açıq mağaza var idi, bir neçə yaĢlı cütlük binadan çıxıb,
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güman ki, poliklinikaya gedirdi. Küçəni dönəndə bir böyük dayanacağa
düĢdük, adamlarının sayı burada iki yüz nəfərə çatan kütlə dayanmıĢdı.
Dörddə biri qaralar, qalanları isə praktiki olaraq yalnız ağlar idi.
Hamısının döĢündə, «Bġ Senatına seçkilərdə Obamanı dəstəkləyək» sözləri
yazılmıĢ niĢanlar var idi.
Keyroda böyümüĢ və Orta Qərbdə ġimali Amerikanın ixtisassız
fəhlələrinin Millətlərarası Ġttifaqının regional müdiri, iri xoĢsifət oğlan
sevinc təbbəssümü ilə avtobusumuza yaxınlaĢdı.
- XoĢ gəlmiĢsiniz, - biz avtobusdan çıxanda əllərimizi sıxaraq o, dedi. Ümid edirəm ki, siz nahar etmək istəyirsiniz, bizdə indi barbekyu var və bu
xörəyi anam hazırlayır.
Kütlədəki ağların həmin gün ağlında nə tutuduqlarını dəqiq bilmirdim.
Əksəriyyəti mənim həmyaĢıdlarım idi və ya yaĢca məndən böyük idi,
bilavasitə iĢtirak etməsələr də otuz il bundan əvvəlki kədərli hadisələri
xatırlayırdılar. ġübhəsiz ki, çoxları rayonda ən nüfuzlu Ģəxslərdən biri olan
Ed Smitin istəyi əsasında bura gəlmiĢdi. Digərləri isə yeməyə görə və ya
sadəcə olaraq Ģəhərə gəlmiĢ Bġ senatoruna və senatorluğa namizədə
baxmağa gəlmiĢdilər.
Barabekyu əla idi, söhbət canlı keçirdi, adamlar isə bizi görməyə Ģad
idilər. Bir saata qədər biz yedik, Ģəkil çəkdirdik və adamları həyacanlandıran
məsələləri dinlədik. Biz regionun iqtisadiyyatını qaldırmaq və məktəblərə
daha çox pul cəlb etmək üçün nə etmək lazım olduğunu müzakirə etdik,
Ġraqa göndərilən oğlan və qızlar haqqında, həm də Ģəhərin görkəmini pozan
köhnə xəstəxana binasının uçurulması barədə söhbətə qulaq asdıq. Biz
gedəndə, mən hiss etdim ki, toplaĢan adamlarla mənim aramda hansısa
qarĢılıqlı münasibət yarandı – bu elə də böyük iĢ deyildi, lakin bizim yanlıĢ
rəylərimizi zəiflətmək və yaxĢı niyyətlərimizi möhkəmləndirmək üçün
kifayət idi. BaĢqa sözlə, bir qədər etimad əmsalı meydana çıxdı.
Əlbəttə, irqlər arasında belə etimad çox vaxt möhkəm olmur. Bu həmin
vaxta qədər davam edə bilər ki, hələ ki, azlıqlar sakitdir, hələlik onlar
ədalətsizliyə dözürlər. Bu etimad kompensasiya ayrı-seçkiliyinə görə ağ
fəhlələrin iĢdən azad olunması barədə kadrlar nümayiĢ etdiriləndə və ya
polis silahsız qara gəncə və ya latınamerikalıya atəĢ açanda dağıla bilər.
Lakin mən əminəm ki, bizim Keyroda Ģahidi olduğumuz anlar dalğa
yaymaq qabiliyyətinə malikdir. Bütün irqlərdən olanlar bunu evlərinə və
ibadət yerlərinə gətirirlər. Mən həm də əminəm ki, bu anlar onların uĢaqları
ilə və iĢ yoldaĢları ilə söhbətlərinə rəng verir və tədricən izolyasiya törədən
nifrət və Ģübhəliliyi yuyub dağıda bilər.
Bu yaxınlarda mən yenidən Ġllinoysun cənubunda oldum, ora öz
regional köməkçilərimdən biri ilə – Robert Stiven adlı cavan ağ adamla
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getmiĢdim və butün günü orada çıxıĢlar etdim. Gözəl bahar axĢamı idi,
Missisipinin geniĢ məcradakı suları və alatoranlıqdakı sahilləri qəməri ayın
iĢığı altında sayrıĢırdı. Sular mənə Keyronu və çayın axınının yuxarısında və
aĢağısında olan digər kiçik Ģəhərləri xatırladırdı, axırıncılar barjaların
hərəkəti ilə meydana gəlir və tənəzzülə uğrayırdı. Mən burada, Hak və
Cimin azad və qul olmaqdan ibarət dünyasının birləĢdiyi yerdə vaxtaĢırı baĢ
verən kədərli, ağır və dəhĢətli hadisələri xatırladım.
Robertlə söhbətdə Keyroda köhnə xəstəxana binasının uçurulması
məsələsindəki uğurumuzu yada saldım – bizim ofis Ģtatın səhiyyə Ģöbəsi və
yerli məmurlarla danıĢıqlar aparmağa baĢladı, - və ona bu Ģəhərə ilk gəliĢimi
danıĢdım. Robert Ģtatın cənub hissəsində böyüdüynə görə, bir az sonra onun
dostları və qonĢuları arasındakı irqi münasibətlər barədə söhbətə keçdik. O
dedi ki, elə keçən həftə bir qədər nüfuza malik olan bir neçə yerli oğlan onu
Oltondakı kiçik bir kluba dəvət edibmiĢ, bu klub onun böyüdüyü evdən bir
neçə məhlə aralı imiĢ. Yemək verdilər, nəzakətli söhbət baĢlandı, bu vaxt
Robert diqqət yetirir ki, zalda təqribən əlli adam vardır və bir nəfər də olsun
qara adam yoxdur. Oltonun əhalisinin təqribən dörddə biri afroamerikalı
olduğuna görə Robertə bu qəribə görünübmuĢ və o, bu barədə soruĢur.
- Bu özəl klubdur – deyə məclisdən biri ona cavab verir.
Əvvəlcə Robet baĢa düĢmür – nəyə görə bir nəfər də olsun qara adam
kluba üzv olmağa cəhd etməmiĢdir?
Adamlar cavab verməyib susduqda, o, bu sözləri əlavə edir:
- Axı indi 2006-cı ildir.
Onu dəvət edənlər çiyinlərini çəkərək dedilər.
- HəmiĢə belə olmuĢdur. Qaraları buraxmırlar.
Onda Robert süfrə dəsmalını boĢqabın içinə atıb, vidalaĢaraq oranı tərk
edib.
Güman edirəm ki, mən klubda olan həmin adamlar barədə uzun vaxt
kədərlənərdim, bunu ağların onlar kimi görünməyənlərə gizli düĢmənçilik
hiss etdiklərinin sübutu kimi qəbul edərdim. Lakin mən irqi dözümsüzlüyün
bu təzahürünə artıq onun malik olduğu gücü vermək istəmirəm.
Mən Robert və onun etdiyi həmin az əhəmiyyətli, ancaq çətin jest
barədə düĢünməyə üstünlük verdim. Əgər Robert kimi cavan adam adətin və
qorxunun axınını dayandırmağa qərar verirsə ki, özünü doğru bildiyini etsin,
onda mən hökmən onun yanında olmalıyam ki, onu baĢqa tərəfdə qarĢılayım
və sahilə çıxmağına kömək edim.
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Mənim seçilməyimə təkcə ağ seçicilərin digər irqlərin nümayəndələrinə
münasibətinin dəyiĢilməsi kömək etməmiĢdi. Mənim seçilməyim həmçinin
Ġllinoysun qara cəmiyyətindəki dəyiĢiklikləri əks etdirirdi.
Bu dəyiĢikliklərin bir hissəsi mənim kampaniyamın baĢlanğıc
mərhələsində hansı köməyi almağımda müĢahidə olundu. Ġlkin seçkilər vaxtı
yığdığım 500.000 dollardan təqribən yarısı “qara” firmalardan və qara
mütəxəssislərdən daxil olmuĢdu. Çikaqo efirində mənim kampaniyam
barədə ilk danıĢan qaralara məxsus olan “WVON” radiostansiyası oldu, üz
qabığında ilk Ģəklimi verən isə qaralara məxsus olan həftəlik “N‟Digo”
jurnalı idi. Kampaniyanın hansısa bir mərhələsində mənə reaktiv təyyarə
lazım olanda, onu mənə qara dostum verdi.
Hələ bir nəsil əvvəl belə imkan mövcud deyildi. Baxmayaraq ki,
Çikaqodakı qara iĢgüzar dairələr həmiĢə ölkədəki ən fəal olanlardan biri idi,
altmıĢıncı, yetmiĢinci illərdə ancaq özlərini müstəqil olaraq ayağa qaldırmıĢ
bir ovuc adam – “Eboni end cet”in əsasını qoyan Con Conson, “Con
prodaks”ın banisi Corc Conson, “Soft Ģin”in banisi Ed Qardner və “Ceneral
motors”un lisenziyasını almıĢ ölkədəki ilk zənci El Conson ağ Amerikanın
ölçüləri ilə varlı hesab oluna bilərlər. Bu gün Ģəhər nəinki qara dərili
doktorlarla, diĢ həkimləri ilə, hüquqĢünaslarla və digər mütəxəssislərlə
doludur, həm də qaralar Çikaqo Ģirkətlərinin idarəçiliyində bir sıra ən yüksək
vəzifələri tuturlar. Qaralar restoranlar Ģəbəkəsinə, investisiya banklarına,
daĢınmaz əmlak agentliklərinə, daĢınmaz əmlak investisiya trastlarına və
tikinti firmalarına malikdirlər. Onlar istədikləri rayonlarda yaĢaya və
uĢaqlarını ən yaxĢı özəl məktəblərdə oxumağa qoya bilərlər. Onları müxtəlif
koalisiyalara fəal cəlb edir və hər cür xeyriyyəçilik tədbirlərini əliaçıqlıqla
dəstəkləməyə dəvət edirlər.
Statistikaya görə gəlir nərdivanının yüksək beĢdə birini tutan
afroamerikalıların sayı müqayisəli qaydada az olaraq qalır. Bundan əlavə
Çikaqodakı hər bir mütəxəssis və ya biznesmen irqi mənsubiyyətə görə
əvvəlki qaydada üzləĢdikləri maneələr barədə çox Ģey danıĢa bilərlər. Az
sayda afroamerikalı sahibkarlar mülkiyyəti irs kimi qəbul etmiĢ və ya iĢ
baĢlamağa və ya iqtisadi enmə vaxtı çətinlikdən çıxmağa kömək edən
"investor mələklərə" malikdir. Az adam Ģübhə edə bilər ki, onlar ağ
olsaydılar öz məqsədlərinə çatmaq yolunda xeyli irəli gedə bilərdilər.
Ancaq siz eĢitməyəcəksiniz ki, bu kiĢilər və qadınlar öz irqi
mənsubiyyətlərindən qoltuq ağacı kimi istifadə etmiĢlər və ya öz
uğursuzluqlarını ayrı-seçkiliklə izah etsinlər. Qara biznesmenlərin yeni
nəslini xarakterizə edən cəhət odur ki, onlar öz nailiyyətlərinin həddi
anlayıĢını rədd edirlər. “Merill Linç” bankının Çikaqo filialında qiymətli
kağızlar üzrə aparıcı satıcı iĢləyən bir tanıĢım özünün investisiya bankını
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yaratmaq qərarına gəlmiĢdi, o, öz qarĢısında heç də ən iri “qara firma”ya
gəlib çatmaq məqsədini qoymamıĢdı, sadəcə olaraq iri firmaya çevrilmək
istəyirdi, vəssalam. BaĢqa bir tanıĢım “Ceneral motors”da rəhbər vəzifəsini
tərk edib “Hyatt”la partnyorluqda dayanacaqlara xidmət göstərən öz Ģirkətini
təĢkil etmək qərarına gələndə, anası düĢündü ki, oğlunun baĢına hava gəlib.
“Anam “Ceneral motors”dakı rəhbər vəzifədən yaxĢı olan heç nəyi
təsəvvürünə gətirə bilməzdi” – deyə, o, mənə danıĢdı. “Lakin mən nəsə
özümünkü olan bir müəssisəni yaratmaq istəyirdim”.
Ġnsan arzusuna həddin olmaması barədəki sadə mülahizə bizim
Amerikanı tanımağımız üçün nə qədər vacib olsa da bir qədər bayağı
görünür. Lakin qara Amerika üçün bu ideya keçmiĢlə radikal qaydada
ayrılıq, üzülüĢmə, quldarlığın və ayrı-seçkiliyin psixoloji qandallarından
xilas olma deməkdir. Bu vətəndaĢ hüquqlarının müdafiəsi hərəkatının ən
mühüm irsi olmaqla, Con Lyuis və Roza Parks kimi liderlərin hədiyyəsidir,
onlar yürüĢlərdə, mitinqlərdə iĢtirak edir, hədələrə, həbslərə, döyülmələrə
məruz qalırdılar ki, azadlğın qapısını daha geniĢ açsınlar. Həm də bu
qəhrəmanlıq o qədər də gözə çarpmayan, ancaq daha mühüm əhəmiyyət
kəsb edən afroamerikalı ataların və anaların həmin nəslə vəsiyyəti idi. Bütün
ömrü boyu onların səviyyəsinə uyğun olmayan iĢdə zəhmət çəkən, Ģikayət
etməyən, kiçik ev almaq üçün qənaət edərək pul yığan valideynlərə vəsiyyət
idi. Onlar çox Ģeyi qurban verirdilər ki, uĢaqları rəqs dərslərinə və ya
məktəbin təĢkil etdiyi ekskursiyaya gedə bilsin. Onlar Kiçik Liqa oyunlarına
məĢqçilik edir, ad günlərində tort biĢirir və müəllimləri öz xahiĢləri ilə cana
doydururdular ki, uĢaqlarını az tələbkarlıq olan qruplara keçirməsinlər. Bu
valideynlər hər bazar günü uĢaqlarını kilsəyə dartıb aparır, özlərini pis
aparanda onların yançaqlarına əlləri ilə döyür, uzun yay günlərində gecə
yarısına qədər mikrorayonun bütün uĢaqlarına nəzarət edirdilər. Öz
uĢaqlarına həyatda naliyyətlərə çatmaq üçün təkan verən, öz məhəbbətləri ilə
onları dəstəkləyən valideynlərə bu bir vəsiyyət idi.
Yuxarıya doğru irəliləmək sahəsindəki tipik amerikan cəhdi hesabına
qara orta sinif bir nəsildə dörd dəfə yüksəldi, qaralar arasında yoxsulluq isə
iki dəfə azaldı. Belə ağır zəhmətə və ailəyə sədaqətləri hesabına
latınamerikalılar müqayisə olunan nəticələr qazandılar: 1979-cu ildən 1999cu ilə kimi orta sinifə aid edilən latınamerikalılar ailəsi 70 faiz artdı. Bu qara
və latınamerikalı fəhlələrin ümidləri və gözləmələri əsas məsələlərdə ağ
fəhlələrin ümid və gözləmələrindən fərqlənmir. Bizim iqtisadiyatımız həmin
adamların hesabına inkiĢaf edir, demokratiya isə çiçəklənir, müəllimlər,
mexaniklər, tibb bacıları, kompyüter ustaları, konveyer fəhlələri, avtobus
sürücüləri, poçt iĢçiləri, mağaza menecerləri, su kəməri iĢçiləri Amerika
üçün həyati əhəmiyyət daĢıyan ürəyi təmsil edirlər.
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Son dörd onilliyin proqressinə baxmayaraq, qara, latınamerikalı və ağ
fəhlələrin həyat səviyyəsi arasında uçurum hələ də inadkarlıqla saxlanılır.
Qara fəhlənin orta əmək haqqı ağ fəhlənin əmək haqqının təqribən 75 faizini
təĢkil edir. Latınamerikalının orta əmək haqqı ağ adamın orta əmək haqqının
71 faizini təĢkil edir. Qara media Ģəbəkəsinin dəyəri 6.000 dollardırsa, Latın
media Ģəbəkəsinin dəyəri 8.000 dollara yaxındır, ağlarınkı isə müqayisə
olunmayan bir rəqəmdir – 88.000 dollardır. ĠĢdən azad olunduqda və ya
gözlənilməyən Ģəraitlər baĢ verdikdə qaralar və latınamerikalılar qənaət edib
az pul yığır və valideynləri isə onlara kömək əlini uzatmaq üçün az
imkanlara malik olur. Hətta orta sinifdən olan qaralar və latınamerikalılar
sığortaya daha çox pul ödəyirlər, onların Ģəxsi evləri olması ehtimalı daha
azdır, səhhətləri isə bütövlükdə amerikalılarınkından pisdir. Azlıqlardan
çoxu üçün amerikan arzusu həyata keçsə də, onlar bunu hələ zəif dərk
edirlər.
Bu uçurumu necə ləğv etməyimiz və hökumətin bunda hansı rol
oynaması amerikan siyasətindəki mübahisənin mərkəzi mövzularından
biridir. Lakin elə strateji planlar olmalıdır ki, onlarla bizim hamımız razılaĢa
bilək. Biz vətəndaĢ huquqlarının müdafiəsi hərəkatının baĢa çatmamıĢ iĢini
baĢa çatdırmağa baĢlaya bilərik, əmək məĢğuliyyəti, mənzil və təhsil kimi
vacib sahələrdə ayrı-seçkiliklə mübarizə barədəki qanunları gücləndirə
bilərik. Kim ki, hesab edir ki, bu gücləndirməyə daha ehtiyac yoxdur, qoy
Ģəhər ətrafındakı ofis dayanacaqlarının birinə getsin və orada hətta böyük
peĢə hazırlığı tələb etməyən iĢlərdə iĢləyən qaraları saysın və ya həmkarlar
ittifaqının yerli binasının qarĢısında maĢınını saxlayıb maraqlansın ki, tədris
proqramlarına neçə qara cəlb edilmiĢdir və ya yaxın vaxtlarda aparılan
tədqiqatların nəticələrini oxusunlar, onlar mülklə əməliyyat aparan
brokerlərin əvvəlki tək potensial qara alıcıları əsasən ağlarla qonĢuluqdan
çəkindirməyi davam etdirdiklərini əks etdirir. Əgər siz qaraların çox
olmadığı Ģtatda yaĢayırsınızsa, mən düĢünürəm ki, siz razılaĢırsınız ki,
burada nəsə qaydasında deyildir.
Bir qədər əvvəlki respublika adminstrasiyası vaxtında vətəndaĢ
hüquqları qanunlarının gücləndirilməsi ən yaxĢı halda süst idi, indiki
adminstrasiya dövründə isə demək olar ki, heç həyata keçirilmir – əgər təkcə
Ədliyyə nazirliyinin VətəndaĢ Hüquqları ġöbəsinin azlıqların nümayəndələri
olan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuĢ universitet təqaüdlərini «tərsinə ayrıseçkilik» kimi, özü də bunu azlıqların nümayəndələri olan tələbələrin
konkret müəssisədə və ya vilayətdə təmsil oluna bilməməsindən və ağ
tələbələrə bu proqramların necə əlavə təsir göstərməsindən asılı olmayaraq
qələmə verməsəydi.
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Bu bütün siyasi spektr üçün, hətta kompensasiya ayrı-seçkiliyinə qarĢı
çıxıĢ edənlər üçün narahatlığa səbəb olmalıdır. Kompensasiya ayrı-seçkiliyi
proqramları əgər düzgün iĢlənib hazırlanmıĢdırsa, müəyyən tələblərə uyğun
gələn azlıqlara imkan verə bilər, bu ağ tələbələrin imkanlarını azaltmadan,
baĢqa qaydada onlara təsir göstərər. Qaralardan və latınamerikalılardan
riyaziyyatda və təbii elmlər sahələrində professor-doktorluğa namizədlərin
çatıĢmadığını nəzərə alsaq, məsələn, həmin elm sahələrində alim dərəcələri
almaqda maraqlı olan azlıqlara təqaüd verilməsi barədəki sadə proqram
(Ədliyyə nazirliyi bu yaxınlarda bunu öyrənmiĢdi) heç də ağ tələbələri
narahat etməyəcəkdir. Lakin bizim ümumi inkiĢafımız üçün isə Amerikaya
lazım olan istedadlar bazasını geniĢləndirə bilər. Bundan əlavə, vətəndaĢ
hüquqlarına aid olan iĢlərdə iĢləyən hüquqĢünas kimi mən deyə bilərəm ki,
haradakı iri Ģirkətlər, həmkarlar ittifaqı və munisipalitet Ģöbələri tərəfindən
uzun müddətli və ardıcıl olaraq ayrı-seçkiliyə yol verilməsinin ciddi
sübutları vardırsa, burada yeganə təsirli vasitə məqsədli göstəricinin
qoyulması və azlıqların nümayəndələrinin iĢə götürülməsi qrafiki ola bilər.
Çox sayda amerikalılar bu məsələdə mənimlə razı deyillər, deyirlər ki,
bizim institutlar hətta keçmiĢ ayrı-seçkiliyin qurbanlarına kömək məqsədilə
də olsa irqi mənsubluğu nəzərə almamalıdır. Kifayət qədər ədalətlidir - mən
onların arqumentlərini baĢa düĢürəm və gözləyirəm ki, mübahisə yaxın
vaxtlarda həll edilsin. Lakin bu, cəhdi dayandırmamalıdır. Bu cəhd isə ona
yönəlmiĢdir ki, eyni peĢəsi olan iki adamın – biri azlığın nümayəndəsi,
digəri isə – ağdırsa, onlar eyni bir iĢə, evə və ya borc almağa iddia edirlərsə,
bu vaxt düĢdükləri Ģəraitdə üstünlük daim ağa verildikdə, hökumət öz
ittihamçıları və məhkəmə vasitəsilə iĢə qarıĢır və vəziyyəti düzəldir.
Həm də onunla razılaĢmaq lazımdır ki, aradakı uçurumun ləğv edilməsi
üçün məsuliyyət təkcə hökumətin üzərinə düĢə bilməz, azlıqlar həmçinin
buna görə məsuliyyət daĢıyırlar. Sosial və mədəni faktorların çoxu, hansılar
ki, neqativ təsir edir, məsələn, bütövlükdə Amerikanın problemlərini
ĢiĢirdilmiĢ Ģəkildə məhz qara adamlarda əks etdirirlər: buna hərdən çox
televizora baxılması (qara ailədə orta hesabla televizor gündə on bir saat
iĢləyir), həddən çox zəhər istehlak edilməsi (qaralar çox siqaret çəkirlər və
«tez qidanı» daha çox yeyirlər) və təhsilə az diqqət verilməsi daxildir.
Qara ailənin dağılması halları çoxdur, bu hadisənin səbəbi amerikan
cəmiyyətinin qalan hissəsi ilə müqayisədə təĢviĢ doğurur. Əvvəllər kəmiyyət
fərqi olanlar, indi keyfiyyət fərqinə çevrilmiĢdir və bu, qara kiĢilərin ailə
əlaqələrinə və uĢaqlarının tərbiyəsinə qeyri-ciddi münasibətini əks etdirir,
nəticədə isə qara uĢaqlar əzab çəkir – buna isə heç bir bəraət ola bilməz.
Bu faktorlar birlikdə tərəqiyyə mane olur. Bundan əlavə, hökumət öz
hərəkətləri ilə adəti dəyiĢməyə kömək etsə də (əgər bir misalı götürsək –
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qara rayonlarda təzə ərzaqları olan supermarketlər Ģəbəkəsinin
yerləĢdirilməsi qidalanma adətinin dəyiĢilməsi üçün çox iĢ görəcəkdir),
psixoloji mövqeyin dəyiĢilməsi evdə, mikrorayonda, ibadət yerlərində
baĢlanmalıdır. Yerli institutlar, xüsusən «qara» kilsə gənc adamlarda
təhsildəki müvəfəqiyyətlərə hörmət hissi aĢılamaq sahəsindəki iĢi yenidən
canlandırmaqda, sağlam həyat tərzinə həvəs oyatmaqda, ənənəvi sosial
normaları, atalıq borcunun sevincini yenidən gücləndirməkdə ailələrə kömək
etməlidirlər.
Lakin nəhayət etibarilə azlıqlar və ağ fəhlələr arasındakı uçurumu ləğv
etməyin ən vacib alətinin ümumilikdə irqə az aidiyyəti ola bilər. Bizim
günlərimizdə qara və latınamerikalı fəhləni, azlıqların orta sinfini narahat
edən məsələlər ağ fəhləni və ağların orta sinfini narahat edən cəhətlərdən o
qədər də fərqlənmir. Bunlara Ģtatların ixtisar edilməsi, iĢ mənbəyindən
aralanmaq, avtomatlaĢdırma, əmək haqqının artırılmasının dayandırılması, iĢ
verənin hesabına tibbi və pensiya siğortasının dağıdılması və iqtisadiyyatın
qloballaĢması Ģəraitində gənc adamlara rəqabət aparmaq imkanı verən
vərdiĢlər verməyi bacarmayan məktəblər daxildir. (Qaralar bu tendensiyalar
qarĢısında xüsusilə zəifdirlər, çünki daha çox sənayedə «göy yaxalıq» iĢinə
bel bağlayırlar və ən baĢlıcası, yeni iĢ yerləri yaradılan rayonlarda
yaĢamırlar). Azlıqların nümayəndələri olan fəhlələrə də ağ fəhlələrə kömək
edən cəhətlər eyni dərəcədə sərfəlidir: yaĢama minimumunu təmin edən
əmək haqqını almaq imkanı, belə iĢə imkan verən təhsil və hazırlıq, milli
sərvətin bölüĢdürülməsində tarazlığı bərpa edən əmək və vergi
qanunvericiliyi, səhiyyə sistemi, uĢaqların sosial müdafiəsi və iĢləyən
adamların bel bağladığı pensiya təminatı.
Belə struktur – azlıqların qayıqlarını yuxarı qaldıran qabarma, –
müəyyən dərəcədə keçmiĢdə fəaliyyət göstərmiĢdi. Latınamerikalıların və
afroamerikalıların keçmiĢdə nail olduqları tərəqqi birinci növbədə ona görə
baĢ verdi ki, ağ orta sinfin yaratdığı imkanlar nərdivanı ilk dəfə olaraq
azlıqlar üçün də əlçatan oldu. Bütün adamlar kimi onlar da inkiĢaf edən
iqtisadiyyatdan və öz xalqına investisiya qoymağa maraqlı olan hökumətdən
qazandılar. CanlanmıĢ əmək bazarı, kapitala daxil olma, Pell qrantları və
Perkins borc vermələri kimi proqramlar təkcə bilavasitə qaralar üçün faydalı
olmadı: gəlirlərin artması və ağlar arasında sabahkı günə əminlik hissi
bərabərlik tələbləri əleyhinə olan ağların müqavimətini zəiflətdi.
Bu gün də həmin resept yararlıdır. 1999-cu ildən gec olmayaraq qaralar
arasında iĢsizlik səviyyəsinin rekord qaydada aĢağı düĢməsi, qaraların
gəlirlərinin isə rekord səviyyədə artması kompensasiya edilən ayrı-seçkilik
hesabına iĢə götürmələrin və ya qaraların əmək etikasında baĢ verən kəskin
dəyiĢikliklərə görə deyil, iqtisadiyyatın gur inkiĢafı nəticəsində, həm də
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hökumətin əmək haqqı alanlara ünvanlanan vergi güzəĢtlərinin
geniĢlənməsinə Ģərait yaradan bir sıra kiçik tədbirləri həyata keçirməsi
hesabına baĢ vermiĢdi. Əgər afroamerikalılar arasında Bill Klintonun
populyarlığının sirrini öyrənmək istəyirsinizsə, onda bu statistik məlumatlara
baxmaq kifayətdir.
Lakin həmin statistik rəqəmlər irqi bərabərliklə maraqlananların hər
birini bizim cari strategiyaların qiymətini və faydasını vicdanlı qaydada
təhlil etməyə məcbur etməlidir. Hətta əgər biz kompensasiya ayrı-seçkiliyini
faydalı, ancaq azlıqlara verilmiĢ imkanların məhdud aləti tədbiri kimi
müdafiə etməyi davam etdirsək də, biz siyasi kapitalı daha çox xərcləməliyik
ki, Amerikanı uĢaqların məktəbdə yaxĢı oxuması və orta təhsil alması üçün
investisiya qoymağa inandıraq, bu məqsədə nail olunsa, kompensasiya ayrıseçkiliyindən də daha çox qaraların və latınamerikalıların buna ehtiyac
duyan uĢaqlarına kömək ediləcəkdir. Analoji qaydada biz azlıqlar və ağlar
arasındakı səhhətin vəziyyəti səviyyəsindəki mövcud uyğunsuzluğu ləğv
etmək üçün məqsədli proqramları dəstəkləməliyik (bəzi rəqəmlər göstərir ki,
hətta gəlir və sığorta səviyyəsi mötərizədən kənara çıxarıldıqda, azlıqlar
daha pis təhsil ala bilərlər), lakin ümumi səhiyyə planı bizim yaratdığımız
irqi əlamətə görə istənilən proqramdan daha çox ağlarla azlıqlar arasındakı
sağlamlığın vəziyyəti səviyyəsindəki uyğunsuzluğu ləğv etməyə xidmət
edəcəkdir.
Ġrqi əlamətlərə görə məhdud xarakter daĢıyanın əksinə olaraq ümumi
proqramı vurğulamaq – heç də sadəcə yaxĢı davranıĢ tərzi deyildir, bu, yaxĢı
siyasətdir. Mən Ġllinoys Ģtatı Senatında bir demokrat kolleqamla oturub,
digər afroamerikalı senator kolleqamıza – onu Con Dou adlandıracağam, o,
Ģəhərin mərkəzi hissəsindəki kasıb məhələlləri təmsil edirdi, - qulaq
asdığımızı xatırladım. Dou öz uzun çıxıĢını hansısa proqramın ləğvinin nəyə
görə azğın irqçilik olduğu barədə dəm vurmaqdan baĢladı. Bir neçə
dəqiqədən sonra ağ senator (ən liberal olanlardan biri) mənə, tərəf dönüb,
dedi: «Bilirsən, Conun hansı problemi var? Hər dəfə o mənə ağ olmağımı
hiss etməyə daha çox məcbur edir».
Qara kolleqamı müdafiə etmək üçün dedim ki, qara siyasətçiyə düzgün
tonu seçmək heç vaxt o qədər asan olmur – çünki deyəcəklər: kifayət qədər
hiddətli deyildir? Seçicilərinin üzləĢdiyi görünməmiĢ çətinliklər müzakirə
ediləndə də o, belə vəziyyətə düĢür. Ancaq mənim ağ kolleqamın iradı
ibrətamiz idi. Belə və ya baĢqa cür, Amerikada ağ təqsir artıq özünü
tükətmiĢdir. Hətta ağlardan səhv mülahizələrə ən az inananı da irqi qeyribərabərliyin ləğvini və yoxsulluğun azalmasını səmimi olaraq arzulayır,
adətən irqi təqib və ya keçmiĢdə yol verilən irqi ayrı-seçkilik əsasındakı irqi
cəhətdən məhdud tələblər barədəki ideyaları da rədd edir.
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Müəyyən qədər bu qəzəb siyasətini ĢiĢirdən mühafizəkarların
müvəffəqiyyətləri ilə əlaqədardır, - məsələn, kompensasiya ayrı-seçkiliyini
ağ fəhlələrə mənfi təsirinin ĢiĢirdilməsindən doğur. Ancaq iĢ baĢlıca olaraq
sadəcə təmənnalı maraqdadır. Ağ amerikalıların çoxu bəyan edirlər ki, özləri
ayrı-seçkilikdə iĢtirak etməmiĢlər və onların özlərinin qayğısı baĢlarından
aĢır. Həm də onlar bilirlər ki, milli borc 9 trilyona yaxınlaĢanda, illik defisit
isə demək olar ki, 300 milyard dollar olanda onların problemlərini həll
etməyə kömək göstərmək üçün ölkənin olduqca az resursları vardır.
Yalnız azlıqların xeyrinə iĢləyən təkliflər nəticəsi kimi amerikalılar
«bizə» və «onlara» bölünür və istənilən ani fayda müqabilində Amerikanı
dəyiĢdirmək üçün zəruri olan, möhkəm siyasi koalisiyaların geniĢ bazasına
malik
olan əsas bünövrə rolunu oynaya bilmir. Digər tərəfdən, bütün
amerikanlara kömək edən strategiyalar ətrafında qurulanların hamısına
müraciət (öyrədən məktəblər, pul gətirən iĢ, ehtiyacı olan adamlara tibbi
yardım, daĢqından sonra kömək edən hökumət), hamıya eyni qaydada olan
qanunların tətbiqini təmin edən tədbirlərlə yanaĢı geniĢ təbəqələrin Ģərik
çıxdığı amerikan ideallarını (VətəndaĢ hüquqlarını təmin edən mövcud
qanunvericiliyin gücləndirilməsi kimi) dəstəkləmiĢ olur və hətta buna bənzər
strategiyalar qeyri-mütənasib qaydada azlıqlara daha çox kömək edirsə, belə
koalisiyalar üçün əsas bünövrə rolunu oynaya bilər.
Vurğuları dəyiĢdirmək də asan deyildir: köhnə adətlər yaĢamağa
qadirdir və həmiĢə azlıqların bir çox nümayəndələrində qorxu vardır ki, əgər
keçmiĢ və indiki irqi ayrı-seçkilik ön cərgədə qalmayacaqsa, onda ağ
Amerika zəncirindən qopacaq və çətinliklə əldə edilənlərin hamısı
itirələcəkdir. Mən bu qorxu hissini baĢa düĢürəm – heç yerdə yazılmamıĢdır
ki, tarix düz xətt boyunca inkiĢaf edir və iqtisadi çətinliklər vaxtı elə ola
bilər ki, irqi bərabərlik tələbləri kənara çəkilsin.
Ancaq mən azlıqların keçmiĢ nəsillərinin həll edə bildiklərinə baxıram
və ümumi iqtisadi axında bizim nəsilin irəli getməyi davam etdirmək
bacarığına nikbinliklə baxıram. Bizim yaxın keçmiĢimizin çox hissəsində
imkanlar nərdivanındakı pillələr qaralar üçün daha da sürüĢkən idi, ancaq
iqtisadi yüksəliĢin, sosial irəliləyiĢin təmin edilməsi sahəsindəki hökumət
proqramlarına investisiyalar və ayrı-seçkiliyin sadə prinsiplərinə sədaqətin
vəhdəti kifayət idi ki, bir nəsil ərzində qaraların və latınamerikalıların əksər
çoxluğu əsas sosial-iqtisadi axına cəlb edilsin.
Biz özümüzə bu nailiyyətləri xatırlatmalıyıq. Əlamətdar olan isə orta
sinifə keçə bilməyən azlıqların sayı deyil, bütün çətinliklərə baxmayaraq,
buna müvəffəq olanların sayıdır, rəngli valideynlər öz uĢaqlarına qəzəb və
incikliyi deyil, bu emosiyaların zəiflədiyi pilləni ötürdülər. Bunu bilmək
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tikintini davam etdirmək üçün bizə bünövrə verir. Bu bilik daha böyük
proqressə çatmaq mümkün olduğunu göstərir.
Əgər bütün amerikanlar qarĢısında dayanan problemlərin həllinə
yönəlmiĢ ümumi strategiya qaralar, latınamerikalılar və ağlar arasındakı
uçurumu ləğv etmək üçün çox Ģey edə bilirsə, bu vaxt Amerikada irqi
münasibətlərin iki asspekti vardır, və onlar xüsusi diqqət tələb edirlər, - bu
irqi münaqiĢə alovunu üfürüb artıran və əldə edilmiĢ tərəqqini yuyub aparan
məsələlərdir. Afroamerikalılara münasibətdə bu, Ģəhər kasıblarının həyat
Ģəraitinin pisləĢməsidir, ölkə ərazisində bunun üçün lazım olan sənədlərsiz
yaĢayan fəhlələrin problemidir və immiqrasiya məsələsi ətrafında alovlanan
siyasi ehtiraslardır.
Çikaqoda mənim ən sevdiyim restoranlardan biri «Makarturların»
restoranıdır. O iĢgüzar mərkəzdən aralıda, Uestsaydın qərbində yerləĢən,
Medison-stritdəki sadə, yaxĢı iĢıqlanmıĢ binadır. Burada açıq rəngli ağacdan
otaqlar vardır, yəqin ki, yüz adam tuta bilər. Həftənin istənilən günündə
burada növbəyə dayanan adamları görərsən. Ailələr, yeniyetmələr, təmkinli
qadınlar qrupu və yaĢlı kiĢilər dayanıb, kafeteriyada olan kimi qızardılmıĢ
cücə, balıq, noxud və düyü ilə verilən qızardılmıĢ ət, yarpaqlı kələm, ət
ruleti, qarğıdalı çörəyi ilə və digər zənci xörəkləri ilə dolu boĢqabları
gözləyirlər. Bu adamlar sənə deyəcəklər ki, həqiqətən gözləməyə dəyər.
Restoranın sahibi əllidən artıq yaĢı olan, seyrək ağ saçlı, geniĢ sinəli və
iri gövdəli, Mak Aleksandr adlı bir kiĢidir. ÇeĢməkdən bir qədər çəp
baxıĢları ona fikirli professor görünüĢü verir. O, Missisipi Ģtatında,
Leksinqtonda doğulmuĢdur, müharibə veteranıdır, Vyetnamda sol qılçasını
itirmiĢdir. Sağaldıqdan sonra arvadı ilə Çikaqoya köçmüĢ, burada
sahibkarlıq kursunu keçmiĢ, anbarda iĢləmiĢdir. 1972-ci ildə o, «Makın
rekordları» mağazasını açmıĢ və «dünyanın kiçik bucağı» adlandırdığı
məkanı qaydaya salmağı vəd edərək, Uestsayd iĢgüzar mühitinin inkiĢafı
Assosiyasiyasının əsasını qoymağa kömək etmiĢdi.
Ġstənilən ölçüdə o, uğur qazandı. Onun qrammofon valları mağazası
böyüdü. O, restoran açdı və onda iĢləmək üçün yerli adamları götürdü. O,
köhnəlmiĢ binaları satın alıb təmir edərək kirayəyə verməyə baĢladı. Mak
kimi adamların səyi hesabına Uestsaydın reputasiyasından xəbərdar olan
adamlara Medison-stritin görünüĢü o qədər də kədərli təsir bağıĢlamır.
Medison-stritdə paltar mağazaları və apteklər yerləĢir, burada hər məhəllədə
kilsəyə bənzəyən nəsə vardır. BaĢ küçədən döndükdə siz birmərtəbəli evləri
görərsiniz, Çikaqonun çox rayonlarında müĢahidə etdiyin azacıq biçilmiĢ
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çəmənliklər və qulluq edilmiĢ çiçək ləkləri onların qarĢısındakı həyətləri
bəzəyir.
Bir neçə məhəllə keçdikdən sonra istənilən istiqamətdə Makın
dünyasının digər tərəfini: küncdə gənc oğlanlar qrupu Ģübhəli qaydada tərstərs baxır, siqnalların ulaması bütün gücü ilə iĢlədilən avtomobil
stereokolonkaların səs-küyünə qarıĢır, bütün tikililəri, tələsik rənglənmiĢ
qrup emblemlərini, hər yerdə Ģimal küləyinin gətirdiyi zibili görə bilərsiniz.
Bu yaxınlarda Çikaqo polis idarəsi Medison – stritin iĢıq dirəklərində daimi
müĢahidə kameraları və gözlərini qırpan iĢıq siqnalları qoymuĢdu, axırıncı
hər məhləni fasiləsiz göy Ģəkildə parıltıya bürümüĢdür.
Bü küçədə yaĢayanlar Ģikayət etməyə baĢlamadılar, göy iĢığı sayrıĢan
fənərlər - adəti tamaĢadır. Bu iĢıqlar hamının bildiyi bir Ģey barədə əlavə
xatırlatmadır – rayonun immun sistemi demək olar ki, tam dağılmıĢdır,
narkotiklər, atıĢmalar və ümidsizlik hesabına zəifləmiĢdir. Mak kimi
adamların cəhdlərinə baxmayaraq virus yayılmıĢdır və xalq solur.
Bir dəfə axĢam onun binalarından birinə baxmağa gedəndə Mak mənə
dedi:
- Usetsayda cinayətkarlıq təzə Ģey deyildir. Mən demək istəyirəm ki, o
vaxtlar, yetmiĢinci illərdə polis hətta qara rayonlarla ciddi məĢğul olmağı da
düĢünmürdü. Əgər qayda pozğunluqları gəlib ağ rayonlara çatmırdısa, onlar
təĢviĢ hissi keçirmirdilər. Mənim Damen-avenyu və Leyk-strit küçələrinin
kəsiĢməsində ilk dəfə açdığım mağazaya dalbadal səkkiz basqın olmuĢdu.
Ġndi polis yaxĢı reaksiya verir, - Mak dedi – Polis Ģöbəsinin rəisi əlindən
gələn hər Ģey edir. Lakin onun iĢi baĢından aĢır. Hamı kimi. Görürsən ki,
uĢaqların burada heç nə vecinə deyildir. Onlar polisdən, dustaqxanadan
qorxmurlar - gənc adamların yarısından çoxu artıq polisdə uçotdadır. Əgər
polis küçədə dayanan on oğlanı aparsa, bir saat sonra orada baĢqaları
dayanacaqdır. DəyiĢilən, bu uĢaqların münasibətidir. Onları qınamaq olmaz,
çünki onların evində heç nə yoxdur. Anaları onlara heç nə deyə bilməzlər –
bu qadınlardan çoxunun özü uĢaqdır. Ata dustaqxanadadır. Bu uĢaqlara düz
yol göstərmək, məktəbdə saxlamaq və ehtiram qaydasındakı münasibətə
öyrətmək üçün yanlarında heç kəs yoxdur. Belə ki, bu uĢaqlar özləri özlərini
tərbiyə edirlər, özü də əsasən, küçədə. Bu onlara məlum olan hər Ģeydir.
Banda- bax budur onların ailəsi. Onlar narkotiklərlə alverdən baĢqa burada
heç bir Ģey tapa bilmirlər. Məni baĢqa cür baĢa düĢmə, burada hələlik çox
sayda yaxĢı ailələr vardır... hökmən deyil ki, varlı olsunlar, lakin öz
uĢaqlarını bəladan qorumağa çalıĢırlar. Ancaq onlar sayca azdırlar. Onlar
uzun müddət qaldıqca, daha güclü qaydada hiss edirlər ki, onların uĢaqları
təhlükədədir. Ġlk imkan düĢən kimi onlar buradan köçürlər. Bundan isə
vəziyyət daha da pisləĢir. - Mak baĢını silkələdi – Bilmirəm. Ancaq
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düĢünürəm ki, biz hər Ģeyi dəyiĢə biləcəyik. Lakin sənə düzünü deyəcəyəm,
Barak, bəzən vəziyyətin ümidsiz olduğunu düĢünməmək olmur.
Çətindir və hər Ģey getdikcə çətinləĢir.
Bu günlər mən afroamerikan rayonlarında buna bənzər Ģeyləri çox
eĢidirəm, bu açıq etirafdır ki, mərkəzi rayonlarda vəziyyət nəzarətdən çıxır.
Bəzən söhbət statistikanın üzərinə gəlib çıxır: uĢaq ölümü səviyyəsi (kasıb
qara amerikanlar arasında bu, Malayziyada olduğu kimidir) və ya qara
kiĢilər arasında iĢsizlik (məlumatlara görə, Çikaqonun bəzi rayonlarında
onlardan üçdə biri iĢsizdir), həyatın hansısa anında cinayət məcəlləsi sistemi
ilə üzləĢmək ehtimalı olan qara kiĢilərin sayı kimi göstəricilər ciddi
narahatlıq doğurmaya bilməz.
Lakin çox vaxt söhbət Ģəxsi əhvalatlara keçir, onlar həm kədərli, həm
də bədbincəsinə səslənir və bizim cəmiyyətin fundamental qaydada
dağılmasını sübut edir.
Müəllimə on beĢ yaĢlı Ģagirdin onu təhqir etməsindən və fiziki qaydada
divan tutması ilə hədələməsindən danıĢacaqdır. Ġctimai müdafiəçi on beĢ il
bundan əvvəlki mənasız bir mələfəni təsvir edəcək və öz müĢtərilərini heç
otuz yaĢlarını görməyəcəklərini dediklərini laqeydliklə söyləyəcəkdir. UĢaq
həkimi öz uĢaqlarına kartof cipsisi verməkdə pis Ģey görməyən valideynyeniyetmələrdən söhbət açacaq, onlar bəzən etiraf edirlər ki, beĢ-altı yaĢlı
uĢağını evdə tək qoymuĢlar.
Bu hekayətlər tarixin qoyduğu hədlərdən kənara çıxa bilməyənlər,
kasıbların yĢadığı qara rayonlardan çıxanlar haqqındadır. Kasıbların ən kasıb
yaĢadığı bu məkanda quldarlığın bütün çapıqları və seqreqasiyanın
zorakılığı, hopdurulan qəzəb və məcburi cahillik, öz arvadlarını saxlaya
bilməyən və ya ailəsini dolandıra bilməyən kiĢilərin biabırçılığı, körpəlikdən
onlardan heç nə çıxmayacağı təlqin edilən və yanlarında vəziyyəti düzəltmək
üçün heç kəsin olmadığı uĢaqlar qalır.
Əlbəttə, vaxt var idi ki, nəsildən-nəsilə keçən belə dərin yoxsulluq hələ
milləti sarsıda bilirdi, Maykl Harrinqtonun «BaĢqa Amerika» kitabının çap
olunması və ya Robert Kennedinin Missisipinin deltasına gəlməsi hiddət
doğururdu və hərəkət etməyə çağırıĢa çevrilirdi. Lakin indi yox. Bu gün
cəmiyyətin aĢağı təbəqələrinin nümayəndələri adlananların təsviri amerikan
kütləvi mədəniyyətinin daimi mənsubiyyətinə çevrilmiĢdir. Kinoda və
televiziyada qanunçuluq və hüquq qaydaları üçün bu, sevimli kontrakt kimi
istifadə olunur, rep musiqisində və kliplərdə qanqsterin həyatı təriflənir və
bu həm ağ, həm qara yeniyetmələr tərəfindən təqlid edilir (yaxĢı ki, ağlar an
azı bilirlər ki, bu onlardan ötəri ancaq poza göstərmək üçündür).
AxĢam xəbərlərində mərkəzi rayonda quldurluğun göstərilməsi daim
veriliĢin müvəffəqiyyətini təmin edir. Canı yanma əvəzinə bizim qara
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yoxsulların həyatı ilə tanıĢlığımız qorxu spazması və açıq nifrət yaradır.
Lakin əsas etibarilə bu laqeydliyin nəticəsidir. Bizim məhbəsləri dolduran
qara kiĢilər, oxumağı bilməyən uĢaqlar və ya bandit atıĢmasına düĢənlər,
qara evsizlər, su kəməri Ģəbəkəsi üstündə və dövlətimizin paytaxtının
parklarında yatanlar – bütün bunları biz təbii hal, bəlkə də faciəvi hadisə
kimi qəbul edirik, lakin o dərəcədə yox ki, ona görə biz məzəmmətə layiqik
və əlbəttə ki, elə bir Ģey deyildir ki, onu düzəltmək lazımdır.
Qara aĢağı sinif – ayrıca, uzaq, öz davranıĢı ilə və öz dəyərləri ilə yad
olan sinif haqqında ümumi təssəvvür - müasir amerikan siyasətində
həmçinin mühüm rol oynadı. Consonun «Yoxsulluqla müharibə» proqramı
xüsusən ona görə baĢlanmıĢdı ki, qara gettolar təmir edilsin və həm də
həmin müharibədə həqiqi və saxta məğlubiyyətlərə uğradıqlarına görə
mühafizəkarlar ölkənin böyük hissəsində «ümumi rifah dövləti» ideyasına
qarĢı əhval-ruhiyyə yaratmıĢdılar. Mühafizəkarların beyin mərkəzlərində
belə bir mülahizə yaranmıĢdı ki, qaraların yoxsulluğunda təkcə mədəni
patologiyalar deyil, irqçilik və ya bizim iqtisadiyyata hopdurulmuĢ struktur
qeyri-bərabərliyi deyil, həm də sosial təminat kimi hökumət proqramları,
cinayətkarların nazı ilə oynayan liberal hakimlər günahkar olmaqla, əslində
həm də bu patologiyanı dərinləĢdirdilər. Televiziyada qarnı ĢiĢmiĢ günahsız
uĢaqları göstərən kadrlar qarətçiləri və quldurları göstərən qara rəngli
kadrları əvəz edir. Xəbərlər özünü güclə dolandıran qara ev xidmətçisinə
daha az diqqət verməyə baĢlamıĢdır, daha çox diqqəti isə «rifah kraliçasına»
verirlər, guya onlar çox uĢaq doğurlar ki, maddi yardım alsınlar.
Mühafizəkarlar təsdiq edirlər ki, vacib olan məsələ sərt intizam dozasıdır –
daha çox polis, daha çox dustaqxana, daha çox Ģəxsi məsuliyyət olsun və
sosial təminata son qoyulsun. Əgər belə metodlar qara gettonu dəyiĢdirə
bilməsə də, ən azı onun qabağını alacaqdır və iĢləyən vergi ödəyənləri
qoymayacaqdır ki, öz pullarını əbəs yerə xərcləsinlər.
Ağların ictimai rəyini qazanmaq mühafizəkarlara müyəssər olmuĢdu,
buna təəccüblənmək lazım deyil. Onların dəlilləri «layiq olan» və «layiq
olmayan» arasındakı fərqdən istifadə etdi, bu isə Amerikada uzun tarixə
malikdir. Bu dəlil isə çox vaxt irqi və ya etniki çalara malik idi və həmin
dövrlərdə - yetmiĢinci və səksəninci illərdə, iqtisadi situasiya çətin olanda
daha konkret xarakter daĢıyırdı. Yüksək vəzifəli liberal siyasətçilərin və
vətəndaĢ hüquqları mübarizlərinin cavabı kömək etməmiĢdi. Tarixi irqçiliyin
qurbanlarına görə ittihamlardan inadla qaçmaq cəhdlərində onlar çalıĢırdılar
ki, bu Ģəhadəti kiçiltsinlər və ya ona məhəl qoymasınlar ki, kasıb qara
əhalinin kök salmıĢ davranıĢ modeli əslində nəsildən-nəsilə keçən
yoxsulluğa Ģərait yaradır. (Ən məĢhur misal: Denyel Patrik Moynihan
altmıĢıncı illərin əvvəllərində qara kasıblar arasında nikahdan kənar
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uĢaqların miqdarının artmasına görə həyəcan qaldırdıqda irqçilikdə ittiham
edilmiĢdi). Hansısa adamlar qrupunun iqtisadi uğurunda dəyərlərin hansı rol
oynamasından üz döndərməyə belə hazır olma, etimadı zəiflədirdi və ağ
fəhlə sinfini qaralara qarĢı qaldırırdı, - xüsusən ona görə ki, yüksək səviyyəli
liberal siyasətçilərin əksəriyyəti öz həyatlarını Ģəhər iğtiĢaĢlarından kənarda
keçirirdilər.
Həqiqət orasındadır ki, sınıq-salxaq evləri olan məhəllələrin
vəziyyətindən artan narazılıq heç də ağlara gəlib çatmırdı. Qara məhəllələrin
çoxunda qanuna tabe olan zəhmətkeĢ sakinlər uzun illər ərzində polis
tərəfindən daha fəal müdafiə olunmalarını tələb edirdilər, çünki baĢa
düĢürdülər ki, cinayətin qurbanı olmaq üçün daha böyük təhlükəyə məruz
qalırlar. Çox vaxt özəl söhbətlərdə, - mətbəxdə stol arxasında, bərbərxanada
və kilsə ibadətindən sonra qaraların pozulan əmək etikasından, pis valideyn
tərbiyəsindən, Ġrs Fondunun fəxr edə biləcəyi ehtirasla cinsi əxlaqın aĢağı
düĢməsindən gileylənmələrini eĢitmək olar.
Bu mənada xroniki yoxsulluğun səbəbləri barədə qaraların rəyi «qara»
siyasətin etiraf etmək istədiyindən daha çox mühafizəkardır. Siz
eĢitməyəcəksiniz ki, qaralar bandanın gənc üzvünü təsvir edəndə «yırtıcı» və
ya maddi yardım alan anaları təsvir edəndə «cəmiyyətin aĢağı təbəqələri»
kimi Ģərti ifadələrdən istifadə etsinlər, bu sözlər dünyanı bizim diqqətimizə
layiq olanlara və olmayanlara bölür. Çikaqoda böyüyən qaraların əksəriyyəti
Cənubdan kollektiv miqrasiyanın tarixini xatırladır. ġimala gəlib çıxdıqdan
sonra onlar məhdud Ģəraitləri olan gettoya yerləĢdirildilər. Mülk
əməliyyatları ilə məĢğul olan brokerlərin hərəkətləri də onları cana yığırdı.
Onlar muntitsipal mənzil fonduna
toplaĢmıĢdılar, burada məktəblər
normalara uyğun gəlmirdi, parklara az pul ayrılırdı, polis mühafizəsi yox idi,
narkotiklərlə alver isə inkiĢaf edirdi. Onlar xatırlayırdılar ki, yaxĢı əmək
haqqı olan iĢ yerləri immiqrantların digər qrupları üçün saxlanırdı, qaraların
ümid bəslədikləri «göy yaxalıqlar» iĢi isə qeybə çəkilirdi, əvəllər möhkəm
olan ailələr təzyiq altında çat verirdi və nəhayət dönüĢ anı gəlib çatanda
kədərli istisna birdən qaydaya çevrildi. Onlar evsiz adamı içməyə nə məcbur
etdiyini bilirdilər, çünki bu onların özlərinin dayısı idi. Bu islahedilməz
cinayətkar isə – onlar bu adamı çox Ģən və sevgiyə qabil olan bir oğlan uĢağı
kimi xatırlayırlar, axı özlərinin əmisi oğlu idi.
BaĢqa sözlə, afroamerikalılar baĢa düĢürlər ki, mədəniyyətin əhəmiyyəti
vardır və bu mədəniyyət Ģəraitlər tərəfindən təĢəkkül tapır. Biz bilirik ki,
xarabalıq yerlərin sakinlərindən çoxu özünü məhv edən davranıĢ tərzinin
əsirliyində qalırlar. Biz həmçinin bilirik ki, bu davranıĢ tərzi heç də
anadangəlmə deyildir. Bunu bilməyin hesabına qaralar bu inamı qoruyub
saxlayırlar ki, əgər Amerika özündə iradə tapsa, abad olmayan Ģəhər
202

kənarlarının əsarətində olanlar üçün Ģəraitlər dəyiĢə bilər. Kasıblar
arasındakı fərdi münasibətlər keyfiyyətcə transformasiyaya uğrayır və dəyən
ziyanı bu nəsil üçün olmasa da, heç olmazsa gələcək nəsil üçün tədricən
ödəniləcəkdir.
Bu müdriklik bizə ideoloji mübahisələrdən uzağa getməyə və yoxsulluq
problemini həll etmək cəhdini bərpa etməyə kömək edə bilər. Biz güman ki,
bu etirafdan baĢlaya bilərik ki, yoxsulluğun azalması üçün hər Ģeydən əvvəl
qızları orta məktəbi qurtarmağa və nikahdan kənar uĢaq doğmaqdan
qaçmağa həvəsləndirmək lazımdır. Bu iĢdə yeniyetmələrin hamiləliyinin
azalmasında özünü yaxĢı göstərən məktəbə icmaya əsaslanan proqramlar
geniĢləndirilməlidir, ancaq həmçinin valideynlər, ruhanilər və ictimai
liderlər bu məsələlər barədə daha ardıcıl qaydada öz sözlərini deməlidirlər.
Biz onu da etiraf etməliyik ki, mühafizəkarlar və Bill Klinton əvvəllər
təĢkil edilən qaydadakı sosial kömək barədə düz fikir yürüdürdülər: ĠĢdən
gələn gəliri ayırmaqla və maddi yardım alan qadından zəhlətökən
bürökratiyaya dözümlü münasibət göstərməkdən və kiĢinin uĢaqlarının
anası ilə bir evdə yaĢamadığını təsdiq etməkdən baĢqa heç nə tələb
etməməklə öhdəsində uĢaq olan ailəyə köhnə yardım proqramı adamları
təĢəbbüsdən məhrum edir və onların özünə olan hörmətini məhv edirdi.
Nəsildən-nəsilə keçən yoxsulluğun azalmasına yönələn istənilən proqram öz
diqqətini sosial yardımda deyil, iĢ üzərində cəmləməlidir, təkcə ona görə
yox ki, iĢ müstəqillik verir və gəlir gətirir, həm də ona görə ki, iĢ qaydanı
təmin edir, ləyaqəti yüksəldir və həyatda sonrakı inkiĢaf üçün imkan açır.
Onunla da razılaĢmaq lazımdır ki, təkcə bir iĢ yoxsulluq üzərində
qələbəni təmin etməyəcəkdir. Sosial yardım islahatı bütün Amerikanın hər
yerində ictimai pul köməyi alan adamların sayını kəskin surətdə azaltdı.
ĠĢləyən kasıbların sayı artdı, yaĢama minimumunu təmin etməyən iĢlərdə
iĢləməyə məhkum olmuĢ qadınlar gah iĢə çıxır, gah da iĢdən azad edilirdilər,
onlar məktəbəqədər uĢaq müəssisəsi üçün, baha olmayan mənzil və əlçatan
tibbi kömək üçün hər gün hansısa vəsait tapmağa məcbur olur və onsuz da
ayın axırında axırıncı dollara necə qənaət etmək barədə düĢünürlər ki, ərzaq,
qaz hesablarını ödəsinlər və uĢağa təzə gödəkcə alsınlar.
Əmək haqqı alanlara edilən vergi güzəĢtlərinin geniĢ proqramı bütün az
əmək haqqı alanların və onların uĢaqlarının həyatında mühüm əhəmiyyət
kəsb edə bilər. Ancaq biz ciddi Ģəkildə nəsildən-nəsilə keçən yoxsulluq
həlqəsini qırmaq istəyiriksə, onda bu qadınların çoxuna əlavə yardım etmək,
onlara xarabalıqlardan kənarda yaĢayanlar üçün adi kimi görünən əsas
Ģeyləri vermək lazımdır. Onların özünü və uĢaqlarını Ģəxsi təhlükəsizliyə
bənzər bir Ģeylə təmin etmək üçün daha çox polis və onların rayonları üçün
daha sərfəli polis mühafizəsi lazımdır. Onların ictimai səhiyyə
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mərkəzlərindən istifadə etmək hüququ olmalıdır ki, bu mərkəzlər
qabaqcadan ehtiyatlılıq tədbirlərini vurğulayır, orada hər Ģeydən əlavə
seksual sağlamlığa qayğı göstərilir, pəhriz məsləhətləri verilir və bəzi
hallarda isə alkoqoldan və ya narkotiklərdən sui-istifadəyə yol verənləri
müalicə edirlər. Onlara uĢaqların oxuduğu məktəbin və açıq olan
məktəbəqədər uĢaq müəssisələrinin köklü islahatı lazımdır, bu, onlara tam iĢ
günü qaydasında iĢləməyə və ya təhsillə məĢğul olmağa imkan verərdi.
Çox hallarda onlara kömək etmək lazımdır ki, yaxĢı valideyn olmağı
öyrənsinlər. Xarabalıq kənarların uĢaqları məktəb yaĢına çatdıqda, onlar
artıq geri qalırlar - əsas rəqəmləri bir-birindən seçməyi, rəngləri və ya
əlifbanın hərflərini bilmirlər, sakit oturmağı və ya quruluĢu olan mühitdə
hərəkət etməyi bilmirlər və çox hallarda səhhətlərində aĢkar olunmamıĢ
problemlərə malik olurlar. Sevilməmələri ucbatından onlar hazırlanmıĢ
deyillər, ona görə hazırlanmamıĢlar ki, anaları onlara nə vermək lazım
olduğunu bilmir. YaxĢı iĢlənib hazırlanmıĢ hökumət proqramları – hamilə
qadınlara məsləhət verilməsi, uĢaq həkiminin yanına müntəzəm düĢə bilmək,
valideynlərin məĢğulluq proqramları və erkən yaĢdakı uĢaqların
öyrədilməsinin keyfiyyətli proqramları artıq bu boĢluğu doldurmaqda öz
səmərəliliyini sübut etmiĢdi. Və nəhayət, biz iĢsizliklə abad olmayan
rayonlardakı cinayətkarlıq arasındakı səbəb asılılığı məsələsi ilə ciddi
məĢğul olmalıyıq. Belə hesab edirlər ki, xarabalıq rayonlarından olan iĢsiz
kiĢilərin əksəriyyəti əgər həqiqətən iĢləmək istəsələr, iĢ tapa bilərdilər.
Həyatlarını risqə atıb, ancaq daha çox pul əldə etmək Ģansına malik olmaq
üçün narkotik alveri ilə məĢğul olmaq onlar üçün daha yaxĢıdır, nəinki
onların bacarığına uyğun gələn və az əmək haqqı olan iĢə getsinlər. Lakin bu
məsələni öyrənən iqtisadçılar və öz taleləri ilə risq edən gənc adamlar sizə
deyəcəklər ki, populyar mif hiqəqətə uyğun deyil, aĢağı və hətta orta pillədə
narkotik alveri - bu ən az əmək haqqı olan iĢdir. Xarabalıq məkanlarından
olan çox sayda kiĢilərin gəlirli iĢ tapmaq imkanının olmaması küçəni tərk
etmək motivasiyasının sadəcə yoxluğu ilə deyil, onların heç yerdə
iĢləməməsi, tələb olunan vərdiĢlərə yiyələnməməsi ilə əlaqədardır və daha
çox dərəcədə onların dustaqxana reputasiyası ləkəsini gəzdirməsinin
nəticəsidir.
Öz rayonunun gənc adamlarına ikinci Ģans verən Makdan soruĢun.
Onun iĢçilərinin doxsan beĢ faizi cinayətkarlardır, bura onun ən yaxĢı
aĢbazlarından biri də daxildir. O, son iyirmi ildə narkotiklərlə əlaqədar olan
müxtəlif cinayətlərə görə dəfələrlə, bir dəfə isə silahlı quldurluğa görə
dustaqxanada olmuĢdur. Mak baĢlanğıcda onlara saatda səkkiz dollar verir,
sonra isə bunu on beĢ dollara çatdırır. Onda iĢləmək istəyənlərin sayı
azalmaq bilmir. Mak ilk dəfə etiraf edir ki, onun yanına gələn bəzi
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oğlanların problemləri vardır -onlar vaxtında iĢə gəlməyi bacarmırlar,
onlardan çoxu böyüyün göstəriĢlərinə tabe olmağa adət etməmiĢdir, ona görə
də iĢçi axıcılığı yüksəkdir. Lakin iĢə götürdüyü cavan adamların
bəhanələrini qəbul etməməklə («Mən onlara deyirəm ki, mənə iĢ görmək
lazımdır və əgər onlar iĢləmək istəmirlərsə, məndə iĢləmək istəyənlər
olduqca çoxdur») o, görür ki, çoxları tez uyğunlaĢırlar. Vaxt ötdükcə onlar
adi həyatın ritminə adət etməyə baĢlayırlar: qrafikə riayət edir, komandada
iĢləməyi bacarır və iĢə məsuliyyətlə giriĢirlər. Onlar ümumi təhsil barədə
diplom almaq (GED-lər), bəlkə də iki illik kollecə girmək arzularını da
dillərinə gətirirlər.
Onlar nəsə bir yaxĢı olana can atmağa baĢlayırlar.
YaxĢı olardı ki, minlərlə Mak olaydı və bazar, xarabalıqlarda yaĢayan
adamların möhtac olduğu imkanları özü yaratmağı bacaraydı. Lakin iĢ
verənlərin əksəriyyəti keçmiĢ cinayətkarları iĢə götürməklə risq etmək
istəmirlər, çox hallarda isə onlara iĢ belə vermirlər. Məsələn, Ġllinoysda
cinayətkarlara nəinki məktəbdə, ahıllar evlərində və xəstəxanalarda iĢləmək
qadağan edilmiĢdir, bu məhdudiyyətlər bizim uĢaqlarımızı və qocaman
valideynlərimizi təhlükəyə məruz qoymamaq istəyindən irəli gəlir, lakin
bəzilərinə həmçinin bərbər, manikürçü və pedikürçü iĢləməyə də icazə
verilmir. Hökumət özəl podratçılarla birlikdə keçmiĢ caniləri tikinti-bəzək
vurma iĢlərinə götürsə, onları öyrətməklə xeyirxah bir tədbirə impuls vermiĢ
olardı. Bu iĢlərə, məsələn, enerjinin qənaəti üçün evləri və ofisləri istilik
izolyasiyası ilə təmin etmək və ya geniĢ lentli xəttlər çəkilməsi, bu yolla
bütöv rayonları internet epoxasına keçirmək daxildir. Əlbəttə, belə
proqramlar pul tələb edir – ancaq əgər dustağın bir il məhbəsdə qalmağının
dəyərini nəzərə alsaq, residivizmin səviyyəsinin istənilən dərəcədə aĢağı
düĢməsi bu proqrama öz xərcini çıxartmağa kömək edəcəkdir. Möhkəm
əqidəli iĢsizlərdən heç də hamısı aĢağı ixtisaslı iĢi küçədəki həyatdan üstün
tutmayacaqdır və heç bir keçmiĢ cinayətkara kömək proqramı dərin kök
salmıĢ zorakılıq adətli canilərin dustaqxanaya salınması zərurətini istisna
etməyəcəkdir.
Ancaq nəzərə almaq olar ki, bu gün narkotik alveri ilə məĢğul olan gənc
adamlar üçün qanuni iĢ yerləri olsa, bir çox rayonlarda cinayətkarlıq aĢağı
düĢəcəkdir və bunun nəticəsi kimi daha çox iĢ verənlər öz müəssisələrini bu
rayonlarda yerləĢdirəcək və yerli iqtisadiyyat kök atmağa baĢlayacaqdır. On
il və ya on beĢ il ərzində normalar dəyiĢilməyə baĢlayacaqdır, gənclər öz
qarĢılarında gələcəyi görəcək, nikahların faizi yüksələcək, uĢaqlar daha sabit
mühitdə böyüyəcəklər.
Bəs bu bizim hamımıza neçəyə baĢa gələcəkdir – Amerikada
cinayətkarlığın səviyyəsi aĢağı düĢəcəkdirmi, daha çox uĢaq qayğı ilə əhatə
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olunacaqdırmı, Ģəhərlər kökündən dəyiĢəcəkdirmi, qara yoxsulluğun
qidalandırdığı qərəzli rəylər, qorxular, ixtilaflar tədricən yoxa çıxacaqdırmı?
Bu bizim keçən il Ġraqda xərclədiyimizə bərabər məbləğə baĢa
gələcəkdirmi? Ġrs mülkiyyətinə vergini ləğv etmək tələblərindən imtina
etmiyəkmi? Belə dəyiĢikliklərin faydası ölçüyə sığmazdır.
Əgər yoxsulluq, abad olmayan məhəllələr problemləri çox vaxt faciəvi
keçmiĢi etiraf edə bilməyi bacarmamağımızdan yaranırsa, immiqrasiya
problemləri gələcəyin qeyri-müəyyənliyi qorxusunu qızıĢdırır. Amerikanın
demoqrafik tərkibi amansızcasına və sürətlə dəyiĢir və yeni immiqrantların
tələbləri ayrı-seçkiliyin, müqavimətin, təsirin və qarĢılıqlı ittihamın dəqiq
qara-ağ paradiqmasına uyğun gəlmir. Həqiqətən də hətta qara və ağ
immiqrantlar – Qanadan və Ukraynadan, Somali və Rumıniyadan olanlar –
bu sahillərə əvvəlki epoxaların irqi dinamikası ilə yüklənməmiĢ qaydada
gəlirlər.
Senata seçkilər kampaniyası vaxtı mən yeni Amerikanın sifətlərini –
Devon-avenyudakı hind bazarlarında, Ģəhərin cənubi-qərb ətrafındakı yeni
iĢıq saçan məsciddə, erməni toyunda və Filippin balında, Koreya – amerikan
Ģurasının və nigeriyalı mühəndislərin assosiasiyasının görüĢlərində gördüm.
Hara gedirdimsə, orada immiqrantları görürdüm, onlar tapdıqları istənilən
mənzildən və iĢdən yapıĢırdılar: qab yuyur, taksi sürür və ya öz qohumunun
kimyəvi təmizləmə məntəqəsində iĢləyirdi, pul toplayır, biznes təĢkil edir,
ölməkdə olan rayonlara can verir, nəhayət, Ģəhər ətrafına köçür və uĢaqlarını
tərbiyə edirdilər. Bu uĢaqların dinıĢıq aksenti valideynlərinin hansı ölkədən
olduğunu bildirirdi, onların Çikaqoda doğulmaları barədə sertifikatı olan, rep
dinləyən və ticarət mərkəzinə nəsə almağa gedən yeniyetmələr isə həkim,
hüquqĢünqas, mühəndis və hətta siyasətçi olmağı planlaĢdırırdılar.
Bütün ölkədə klassik immiqrant tarixçəsi var idi. Bu, ambisiya və
uyğunlaĢma, ağır zəhmət və təhsil almaq, assimlyasiya və yuxarıya doğru
hərəkət tarixçəsi idi. Lakin bugünkü immiqrantlar yüksək sürətlə bu
əhvalatları yaĢayırlar. Ġndi millət əvvəlki nəsillərin immiqrantlarının
qarĢılaĢdığından daha dözümlü və daha dünyəvidir, millət öz immiqrant
mifinə hörmət etməyə baĢlamıĢdır, onlar isə yerlərinin bura olduğuna daha
böyük əminlik hissi ilə öz hüquqlarını tələb etməkdə daha inadkardırlar.
Bundan isə immiqrantlar fayda götürürlər. Bir senator kimi mən bu yeni
amerikalılar qarĢısında çıxıĢ etmək üçün çoxlu dəvətlər alıram və məndən
çox vaxt xarici siyasət barədəki baxıĢlarımı soruĢurlar – deyək ki, Kipr və ya
Tayvanın gələcəyi barədə mövqeyimin necə olduğunu soruĢurlar. Onları öz
fəaliyyət sahələri üçün spesifik məsələlər həyəcanlandıra bilər. Hind mənĢəli
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amerikalı farmasept «Mediker» proqramı ilə reseptlə verilən dərmanların
dəyərinin kompensasiyası barədə Ģikayətlənə bilər, koreyalı kiçik müəssisə
sahibi vergi məcəlləsindəki dəyiĢikliklərə lobbiçilik edə bilər.
Hər Ģeydən əvvəl onlar özlərinin də amerikalı olmalarının təsdiq
edilməsini istəyirlər. Ġmmiqrant auditoriyasında hər dəfə çıxıĢ edəndən sonra
mən öz qərargahımın üzvlərinin məzəmmətini gözləyirəm. Onlara görə
mənim dediklərim üç hissəli quruluĢdan ibarət olur: «Mən sizin
dostunuzam», «(Ölkənin adını qoymaqla) sivilizasiyanın beĢiyidir», və «Siz
–amerikan arzusunun təcəssümüsünüz». Onlar düz deyirlər, mənim sözlərim
sadədir, çünki mən anladım ki, elə bu yeni amerikalıların qarĢısına çıxmağın
özü bunun nə qədər mühüm məsələ olduğunu göstərir, axı onlar mənim
qələbəm üçün lazım olan seçicilərdir və hörmətə layiq olan tam hüquqlu
vətəndaĢlardır.
Əlbəttə, immiqrantlar qarĢısında mənim heç də bütün çıxıĢlarım bu sadə
quruluĢa malik deyildir. 11 sentyabrdan sonra, məsələn, ərəb və pakistanlı
mənĢəli amerikalılarla mənim görüĢlərim daha ciddi xarakter daĢıyırdı,
çünki tutulanlar və Federal Təhqiqat Bürosunun (FBI) istintaqları barədəki
hekayətlər, həmçinin qonĢularının diqqətli baxıĢları onların təhlükəsizlik və
mənsubluq hissini laxlatmıĢdı. Onlar belə bir xatırlatma almıĢdılar ki, bu
ölkədə immiqrasiya tarixi xoĢagəlməyən, gizli tərəfə də malikdir. Onlara
xüsusi bir əminlik lazımdır ki, onların vətəndaĢlığı həqiqətən hansısa bir
əhəmiyyətə malikdir, Amerika Ġkinci Dünya müharibəsi vaxtı yaponları
nəzarətdə saxlamaqdan ibrət dərsi almıĢdır, əgər siyasi küləklər əlveriĢli
olmayan istiqamətdə əssə, mən də onlarla bir yerdə olacağam.
Latınamerikalılarla Pilzen və Littl-Villic kimi rayonlarda, Sisero və
Orora kimi Ģəhərlərdə görüĢdükdə mən məcbur olurdum ki, Amerikanın
mənası barədə, vətəndaĢların mahiyyəti barədə düĢünüm, bütün baĢ verən
hadisələr barədə bəzən öz ziddiyyətli hisslərimi götür-qoy edim.
Əlbəttə, Ġllinoysda latınamerikalılar – puertorikalılar, kolumbiyalılar,
salvadorlular, kubalılar və hər Ģeydən əvvəl meksikalılar – artıq neçə
nəsillərdir ki, burada mövcuddurlar. Onlar kənd təsərrüfat fəhlələri kimi
Ģimala doğru irəliləmiĢ və bütün regionda fabriklərdə iĢləyən etnik qruplara
birləĢmiĢdilər.
BaĢqa immiqrantlar kimi onlar yerli mədəniyyətə assimlyasiya olmuĢ,
afroamerikanların baĢına gələn kimi, onların yuxarı doğru hərəkətinə çox
vaxt irqi cəhalət mane olmuĢdur. Bu səbəbdən, ehtimal ki, qara və
latınamerikalı siyasi liderlər və vətəndaĢ hüquqları uğrunda mübarizlər çox
hallarda ümumi məqsədlər irəli sürürdülər. 1983-cü ildə latınamerikalıların
dəstəyi Çikaqonun ilk qara meri Harold VaĢinqtonun qalib gəlməsində
həlledici rol oynadı. Bu dəstəyin haqqını VaĢinqton onunla ödədi ki,
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latınamerikalıların bütöv gənc, tərəqqi əhval-ruhiyyəli nəslinin Ģəhər
Ģurasına və Ġllinoys Ģtatının Qanunvericilik məclisinə keçməsinə kömək etdi.
Onların sayı öz təĢkilatlarını yaratmağa bəs etməyənə qədər Qanunvericilik
məclisinin latınamerikalılardan olan üzvləri Ġllinoys Ģtatının «qara
müĢavirəsinin» rəsmi üzvləri idilər.
Məhz bu fonda mən Çikaqoya gələndən az sonra mənim latınamerikalı
cəmiyyətlərlə əlaqələrim təĢəkkül tapdı. Gəncliyimdə mən çox vaxt
latınamerikalı liderlərlə müxtəlif problemlər üzərində iĢləmiĢdim. Bu
problemlər tələblərə cavab verməyən məktəblərdən və qeyri-qanuni zibil
yerlərindən tutmuĢ vaksinasiya keçməmiĢ uĢaqlara aid idi. Mən təkcə
siyasətlə maraqlanmırdım, Ģəhərin puertorikalılar və meksikalılar yaĢayan
rayonlarını həqiqətən sevmiĢdim – burada isti yay gecələrində mənzillərdən
gələn salsa və merenqa səsi eĢidilirdi, kilsələrdə messalar çox təntənəli
keçirdi. Bu kilsələri əvvəllər polĢalılar, italyanlar və irlandlar doldururdu.
Latınamerikalıların futbol oyunu vaxtı coĢqun, Ģən səsləri, sendviç
dükanlarındakı piĢtaxta arxasında duranların soyuqqanlı yumoru, ispanca
danıĢmaq cəhdimə gülən yaĢlı qadınların əlimdən tutub gülməsi heç cür
xatirəmdən çıxmır. Bu rayonlarda mən ömürlük dostlar və müttəfiqlər
qazandım. Mən hesab edirəm ki, qaraların və qarabuğdayıların taleləri yəqin
ki, əbədi çuğlaĢmıĢdır, bu Amerikaya öz vədini yerinə yetirməyə kömək
edən koalisiyanın künc daĢı olmalıdır.
Lakin hüquq fakültəsini bitirdikdən sonra mən geri qayıdanda Çikaqoda
artıq qaralar və latınamerikalılar arasında gərginlik yaranmağa baĢladı.
1990-cı illə 2000-ci illər arasında Çikaqonun ispan dilli əhalisi 38 faiz
artmıĢdı, ona görə də latınamerikalılar cəmiyyəti artıq qaralarla
qarabuğdayıların koalisiyasında kiçik partnyor olmaqla razılaĢırmırdılar.
Harold VaĢinqtonun ölümündən sonra səhnəyə latınamerikalılardan yeni
seçilmiĢ Ģəxslər dəstəsi çıxdı, onlar Riçard M.Deyli və Çikaqonun köhnə
siyasi maĢınının qalıqları ilə əlaqədə idilər: bu kiĢiləri və qadınları o qədər
də nəcib prinsiplər və müxtəlif rəngli koalisiyalar deyil, daha çox artan
siyasi təsiri kontraktlara və iĢ yerlərinə keçirmək maraqlandırırdı. Digər
müəssisələr və mağazalar güclə baĢlarını dolandıranda latınamerikalıların
firmaları inkiĢaf edirdi. Bu əsasən mənĢə ölkələri ilə maliyyə əlaqələri
hesabına və dil baryerinə görə müĢtəriləri qoruyub saxlamağa görə baĢ
verirdi. Əvvəllər qaraların məĢğul olduğu az əmək haqqı olan iĢlərdə indi
hər yerdə Meksikadan və Mərkəzi Amerikadan çıxanlar çoxluq təĢkil edirdi.
Onlar xörək paylayanlar və onların köməkçiləri, mehmanxana xidmətləri və
kuryerlər idilər. Latınamerikalılar qaraların əməyindən çoxdan imtina edilən
tikintidə də özlərinə yer tapmıĢdılar. Qaralar gileylənməyə baĢladılar və hiss
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etdilər ki, onlara təhlükə yaranır. Onlar Ģübhələnməyə baĢladılar ki, görən
onları indi də yenicə gələnlər ötüb keçəcəkdirmi.
Mən parçalanmanı ĢiĢirtmək istəmirəm. Belə ki, hər iki cəmiyyət çox
sayda ümumi problemlərə – orta məktəbdən yayınmanın sürətlə artan
faizindən tutmuĢ kifayət dərəcədə olmayan tibb sığortalanmasına qədər, malikdir, qaralar və latınamerikalılar əvvəlki tək öz siyasətlərində ümumi
səbəb tapmaqda davam edirlər. Qaralar nə qədər hiddətlənsələr də, qara
məhəllədə tikinti yanından keçəndə və orada yalnız meksikalı fəhlələri
görəndə mən onların, həmin fəhlələri ittiham etdiklərini nadir hallarda
eĢidirəm. Adətən onlar öz qəzəblərini meksikalıları iĢə götürən podratçılara
ünvanlayırlar. Daha inadkarlıqla soruĢsan, onda çox sayda qaraların həvəssiz
də olsa latınamerikalı immiqrantlara heyran olduqlarını eĢidərsən. Onların
güclü əmək etikasına və ailəyə sədaqətinə, lap aĢağılardan baĢlamağa hazır
olmaqla, əllərində olan az Ģeydən maksimum nəsə etməyə çalıĢdıqlarına
məftun olmamaq mümkün deyildir.
Ancaq onu da inkar etmək olmaz ki, çox sayda qaralar ağların qeyriqanuni immiqrant dalğasından yaranan təĢviĢlərinə Ģərikdirlər. Belə
immiqrantlar bizim cənub sərhədlərimizi doldurmuĢlar, belə bir hiss yaranır
ki, indi baĢ verənlər əvvəllər olmuĢlardan kökündən fərqlənir. Lakin bütün
bu qorxular əsassızdır. Ġmmiqrantların belə sayını ölkə yüz ildən çox
müddətdə də görməmiĢdi. Əgər bu əsasən aĢağı ixtisaslı fəhlə axını
bütövlükdə iqtisadiyyata bir qədər faydalı təsir göstərirsə – xüsusilə də, daha
çox qocaman Avropa və Yaponiyanın əksinə olaraq bizim fəhlə sinfinin
cavanlığını qoruması ilə, – bu həmçinin istehsalat ixtisaslarında
amerikanların əmək haqqının aĢağı düĢməsi təhlükəsini yaradır və «sığorta
toru» yükünü daha ağır edir. Ġndiki qorxular ksenofobiyanı xatırladır. Bu
ksenofobiya bir vaxtlar yalnız yenicə gələn italyanlara, irlandlara və
slavyanlara qarĢı yönəlmiĢdi, - qorxu onunla bağlı idi ki, latınamerikalılar
mahiyyətcə həm mədəniyyət, həm temperament cəhətdən fərqlənirlər və
tamamilə assimlyasiya ola bilməyəcəklər. Qorxu bir də ona görədir ki, indi
baĢ verən demoqrafik dəyiĢikliklər Ģəraitində latınamerikalılar siyasi
hakimiyyətə malik olmağa adət edənlərin əlindən idarəetmə sükanını dartıb
alacaqlar.
Ancaq amerikanların əksəriyyəti üçün qeyri-qanuni immiqrasiyaya görə
təĢviĢ taraz iqtisadi vəziyyəti itirmək qorxusundan daha dərinə gedir və bu,
sadəcə irqçilik deyildir. KeçmiĢdə immiqrasiya Amerikanın Ģərtləri əsasında
gedirdi. Seçim qaydasında, immiqrantın vərdiĢləri, onun dərisinin rəngi və
sənayenin tələblərinə əsaslanaraq onlara xalça ayaqaltı sərilirdi. Ġxtisassız
fəhlə, çinli, rus və ya yunan yad ölkədə yada çevrilirdi, vətənindən ayrı
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düĢməklə çox hallarda sərt məhdudiyyətlərə məruz qalırdı, baĢqalarının
yaratdığı qayalara uyğunlaĢmağa məcbur olurdu.
Ġndi görünür, bu Ģərtlər artıq iĢləmir. Ġmmiqrantlar hansısa ardıcıl
hökumət proqramı nəticəsində deyil, sərhədlərin Ģəffaflığı nəticəsində
gəlirlər. Meksikanın yaxınlığı, həmçinin onun sakinlərinin çarəsiz
yoxsulluğu belə bir fikir yaradır ki, sərhəddən gələn axını azaltmaq və ya
xüsusən dayandırmaq mümkün deyildir. Sünki peyklər, telefon kartları və
elektron pul göndəriĢləri, həmçinin artan Latın Amerikası bazarının özünün
böyüklüyü bugünkü immiqrantlara öz ölkəsi ilə dil və mədəni əlaqələri
saxlamaqda kömək edir (ispan dilli «Univisyon» telekommunikasiya
Ģirkətinin informasiya proqramları indi Çikaqoda ən yüksək reytinqə
malikdir).
Amerikada doğulanlardan Ģübhələnirlər ki, immiqrantlar deyil, onlar
özü uyğunlaĢmağa məcburdurlar. Bu mənada immiqrasiya barədə
mübahisələr artıq iĢ yerlərinin itirilməsinə deyil, müstəqilliyin itirilməsinə
aid edilir. Bu 11 sentyabr kimi, quĢ qripi, kompyuter virusu və istehsalın
Çinə köçürülməsi kimi daha bir nümunədir ki, görünür, Amerika öz taleyinə
sərəncam verməyə qadir deyildir.
Məhz belə qeyri-sabiq vəziyyətdə, - ehtiras hər iki mübahisə edən
tərəfdən qızıĢanda, - 2006-cı ilin yazında Bġ Sanatı immiqrasiya haqqında
qanunun tam istahatına baxdı. Küçələrdə yüz minlərlə adam etiraz edəndə,
cənub sərhədlərinə isə «Minitmen» adı altında özünü elan etmiĢ «sayıqlıq
komitə»sinin üzvləri axıĢıb gələndə bu, demokratlar, respublikaçılar və
prezident üçün çox məsuliyyətli siyasi an idi. Ted Kennedinin və Con
Makkeynin rəhbərliyi altında Senat üç əsas komponentdən ibarət olan
kompromiss qanun lyihəsi iĢləyib hazırladı. Qanun layihəsi sərhədlərin
təhlükəsizliyini gücləndirdi və Çak Qrassli ilə birlikdə yazdığım düzəliĢin
hesabına iĢçilərin qeyri-qanuni iĢə götürülməsini çətinləĢdirdi. Qanun
layihəsi həmçinin lazımi sənədləri olmayan on iki milyon immiqrantın
ölkədən çıxarılmasının çətinliyini etiraf etdi və on bir illik uzun prosedura
müəyyən etdi ki, bunun nəticəsində onlardan çoxu vətəndaĢlıq ala bilərdi.
Nəhayət, qanun layihəsi əcnəbi fəhlələrdən istifadə edilməsi proqramını da
öz tərkibinə daxil etdi, bu iki yüz min əcnəbi fəhləyə müvəqqəti iĢ üçün
ölkəyə gəlməyə icazə verirdi.
Bütün bunları götür-qoy etdikdən sonra mən qanun layihəsini müdafiə
etmək qərarına gəldim. Ancaq əcnəbi fəhlələrin vəziyyəti məni narahat
edirdi. Bu mahiyyətcə iri biznesə immiqrantları onlara vətəndaĢlıq hüquq
vermədən iĢə götürmək imkanı vermək kimi bir hədiyyə idi. Əslində, bu,
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biznes üçün öz əməliyyatlarını xarici ölkəyə keçirməyə ehtiyac duymadan
autsoursinqin üstünlüklərindən istifadə etmək demək idi. Bu problemin həlli
üçün mən istənilən iĢin əvvəlcə amerikalıya təklif edilməsini tələb edən bir
formulun daxil edilməsinə müvəffəq oldum, həm də ki, iĢ verənlər əcnəbi
fəhlələrə, amerikanlara verdiklərindən az maaĢ verməklə, amerikalıların
maaĢlarını kəsməsin. Ġdeya bundan ibarət idi ki, müəssisələr yalnız o vaxt
əcnəbi fəhlələri iĢə götürsün ki, o vaxt iĢçi qüvvəsinin çatıĢmaması
mövcuddur.
Bu bilavasitə amerikan fəhlələrinə köməyə yönəlmiĢ düzəliĢ idi, ona
görə də həmkarlar ittifaqları fəal surətdə bunu dəstəklədilər. Bu maddə elə
ki, qanun layihəsinə salındı, Senatda və ondan kənarda olan bir sıra
mühafizəkarlar mənə hücum etməyə baĢladılar ki, guya mən «Bġ fəhlələrinə
nisbətən əcnəbi fəhlələrə daha çox maaĢ verilməsini tələb etmiĢəm».
Bir dəfə Senatın zalında mənə qarĢı bu təqsiri irəli sürən bir
Respublikaçı kolleqama yaxınlaĢdım. Mən izah etdim ki, qanun əslində
amerikan fəhlələrini müdafiə edəcəkdir, çünki əgər amerikanlara verdiyi
qədər onlara əmək haqqı verəcəksə, iĢverənlərdə əcnəbiləri iĢə götürmək
üçün maraq olmayacaqdır. Ġstənilən qanun layihəsinə qarĢı bəlağətlə çıxıĢ
edən, imkanı olsa müvafiq sənədləri olmayan immiqrantların statusunu
qanuniləĢdirən respubikaçı kolleqam baĢını buladı.
- Kiçik sahibkarlar onsuz da immiqrantları iĢə götürəcəklər – o, dedi. –
Sənin düzəliĢinə görə isə onlara artıq əmək haqqı vermək lazım gələcəkdir.
- YaxĢı, əgər bu eyni xərcə baĢa gəlirsə, amerikan fəhlələri əvəzinə
immiqrantları iĢə götürmək nəyə lazımdır? – deyə mən ondan soruĢdum.
O, gülümsədi.
- Gəl bunu etiraf edək, Barak. Sadəcə olaraq meksikalılar
amerikalılardan daha artıq səylə iĢləyirlər.
Ġmmiqrasiya barədə qanun layihəsinin əleyhdarları özəl qaydada belə
bəyanatlar verə bilirlərsə, kütlə qarĢısında isə riyakarlıq edib, yalandan guya
amerikan fəhlələrinin xeyrinə çıxıĢ etdiklərini göstərirlərsə, bu, immiqrasiya
barədə mübahisələrə məxsus olan həyasızlığın və riyakarlığın miqyasını
göstərir. Lakin Lu Dobbs və radioaparıcılar tərəfindən hər gün bütün ölkədə
xalqın narazılığı, qorxu və həyəcanı qidalandırılırsa, mən həmin kompromiss
qanun layihəsinin Senatı tərk etdikdən sonra indiyədək Nümayəndələr
palatasında qalmasına o qədər də təəccüblənmirəm.
Əgər öz qarĢımda səmimiyəmsə, onda etiraf etməliyəm ki, mən özüm
də belə yerliçilik hisslərindən azad deyiləm. Mən görəndə ki,
immiqrantpərəst nümayiĢlərdə Meksika bayraqları yelləndirilir, məni bəzən
vətənpərvərlik qəzəbi boğur. MaĢınımı təmir edən fəhlə ilə danıĢmaq üçün
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tərcüməçinin köməyindən istifadə etməyə məcbur olanda mən məyus
oluram.
Bir dəfə Kapitolidə immiqrasiya barədə debatlar qızıĢmağa baĢlayanda,
kabinetimdə yanıma aktivistlər qrupu gəldi və özəl qaydada xahiĢ etdilər ki,
mən deportasiya edilmiĢ otuz Meksika vətəndaĢının statusunu
qanuniləĢdirməyi dəstəkləyim. Onların burada qanuni yaĢamaq statusuna
malik olan arvadları və uĢaqları qalmıĢdı. Mənim qərargahımın üzvlərindən
biri, Çili mənĢəli olan Denni Sepulved onlarla görüĢ keçirdi və qrupa izah
etdi ki, senator onların vəziyyətinə nə qədər acısa da, Senatın immiqrasiya
haqqında qəbul etdiyi qanun layihəsinin əsas təĢəbbüsçülərindən biri olduğu
üçün ona yaraĢmaz ki, oxĢar vəziyyətdə olan otuz adamı milyonlardan
ayırsın və onlara xüsusi icazə verən qanunverici aktı müdafiə etsin. Qrupdan
bəziləri hiddətlənməyə baĢladı, onlar güman edirdilər ki, məni
immiqrantların ailələri və uĢaqları maraqlandırmır, ədalətdən daha çox məni
sərhədlər maraqlandırır. Aktivistlərdən biri Dennini onda ittiham etdi ki, o,
haradan çıxdığını unutmuĢdur və əsl latınamerikalı deyildir.
Nə baĢ verdiyini eĢitdikdə mən eyni zamanda həm acıqlandım, həm də
məyus oldum. Mən bu adamlara zəng edib izah etmək istədim ki, Amerika
vətəndaĢlığı – hüquq deyil, imtiyazdır, tam əhəmiyyət kəsb edən sərhədlərsiz
və qanuna hörmət olmadan onları Amerikaya gətirən cəhətlərin hamısı
təhlükəyə məruz qalacaq və istənilən halda mən öz qərargahımın üzvlərinin,
xüsusən onların iĢini müdafiə edən bir Ģəxsin təhqir edilməsinə yol
vermərəm.
Denni məni zəng etməkdən çəkindirdi, ağıllı qaydada nəzərə aldı ki, bu
əks nəticələrə gətirib çıxara bilər. Bir neçə həftə sonra Ģənbə gününün səhəri
mən Pilzendə müqəddəs Pit kilsəsində konqresmen Luis Qutyerresin, xidmət
sahələri iĢçilərinin Millətlərarası ittifaqın və immiqrantların hüquqlarını
müdafiə edən bir neçə qrupun təĢkil etdiyi naturalizasiya (baĢqa dövlətin
vətəndaĢlığına keçmə) barədə seminarda iĢtirak edirdim. Kilsədən kənarda
minə qədər adam dayanmıĢdı, onların arasında gənc ailələr, qoca cütlüklər
və kolyaskalı qadınlar var idi. Ġçəridə adamlar sakitcə taxta skamyalarda
oturmuĢdular, əllərində təĢkilatların payladıqları Amerika bayrağını
tutmuĢdular və gözləyirdilər ki, könüllülərdən kimsə onları çağıracaq və
vətəndaĢlıq almağın uzun illər davam edən prosesinin baĢlanmasında onlara
kömək edəcəkdir.
Mən keçidlə gedəndə toplaĢanlardan bir neçəsi gülümsəyib əl edirdi,
digərləri onlara əlimi uzadanda və özümü təqdim edəndə tərəddüdlə baĢları
ilə salam verirdilər. Mən ingiliscə danıĢa bilməyən, lakin oğlu Ġraqda olan
meksikalı qadınla tanıĢ oldum. Yerli restoranın yanında maĢınını saxlayan
kolumbiyalı ilə tanıĢ oldum və öyrəndim ki, o, iki illik icma kollecində
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mühasibat ixtisasına yiyələnməyi öyrənir. Hansısa bir anda valideynləri
arxada dayanan yeddi ya səkkiz yaĢlı qız uĢağı mənə yaxınlaĢıb avtoqraf
xahiĢ etdi. O, dedi ki, məktəbdə idarəetmə sistemini öyrənir və avtoqrafı
sinfinə göstərəcəkdir. Mən onun adını soruĢdum. O, cavab verdi ki, adı
Kristinadır və üçüncü sinifdə oxuyur. Mən valideynlərinə dedim ki, onlar öz
qızları ilə fəxr etməlidirlər. Kristinanın mənim sözlərimi ispan dilinə necə
tərcümə etdiyini görüb, mən bir daha dərk etdim ki, Amerika bu gələnlərdən
qorxmamalıdır, onlar 150 il əvvəl gələn ailələrin malik olduğu eyni
səbəblərə görə buraya gəlmiĢlər – onların hamısı – Avropadakı aclıqdan,
müharibələrdən və sərt ierarxiyalardan qaçanlar, qanuni sənədi, əlaqələri və
unikal vərdiĢləri olmayanlar, - ancaq özləri ilə yaxĢı həyata bəslədikləri
ümidi gətirmiĢdilər.
Bizim öz sərhədlərimizi qorumaq hüququmuz və vəzifəmiz vardır.
Artıq burada olanlara biz deyə bilərik ki, vətəndaĢlıq özlüyündə ümumi dil,
məqsəd, ümumi tale kimi vəzifələr əmələ gətirir. Ancaq nəhayət etibarilə
bizim həyat tərzimiz üçün təhlükə onda deyildir ki, bizdə hər yer bizim kimi
görünməyən və ya hələ bizim dilimizdə danıĢa bilməyən adamlarla
tutulacaqdır. Təhlükə Kristinanın və onun ailəsinin insan təbiətini biz qəbul
etməyəndə meydana çıxır. Əgər biz özümüzün adi hal kimi qəbul etdiyimiz
hüquqları və imkanları onlardan imtina ediriksə, əgər biz hərəkətsizliyi
davam etdiririksə, o vaxt Amerika daha çox qeyri-bərabər olacaqdır, bu
bərabərsizlik isə irqi sərhədlərə gəlib çatacaq və beləliklə irqi münaqiĢəni
qidalandıracaq və ölkə daha çox qara və qarabuğdayı olduqca nə bizim
demokratiya, nə də bizim iqtisadiyyat bu bərabərsizliyə davam gətirə
bilməyəcəkdir.
Mən özümə Kristinanın və ailəsinin vida qaydasında mənə əl etdiklərini
görəndə dedim ki, bu qızcığaz üçün mən belə gələcəyi istəmirəm. Belə
gələcəyi mən öz qızlarım üçün də istəmirəm. Onların Amerikası daha
rəngarəng, mədəniyyəti isə daha çoxdilli olacaqdır. Mənim qızlarım ispan
dilini öyrənəcək və onlara bu, yalnız xoĢ olacaqdır. Kristina Roza Parks
haqqında eĢidəcək və baĢa düĢəcəkdir ki, qara dərzi qadının həyatının ounu
öz həyatına dəxli vardır. Mənim qızlarımın və Kristinanın qarĢılaĢacağı
problemlər bəlkə də seqreqasiya edilmiĢ avtobus problemi kimi elə mənəvi
aydınlığa malik olmayacaqdır, ancaq bu və ya digər formada misiz Parksın,
«azadlıq reysləri»nin, bizim hamımızın məruz qaldığımız sınaqlara onların
nəsli də məruz qalacaqdır, - özü də bizi parçalamaq və bizi bir-birimizə qarĢı
qoymaq istəyən adamların səsi ilə.
Onlar bu sınaqlara məruz qalan vaxt, mən ümid edirəm ki, Kristina və
mənim qızlarım artıq bu ölkənin tarixindəki hər Ģeyi oxumuĢ olacaqlar və
etiraf edəcəklər ki, onlara nəsə çox qiymətli bir Ģey verilmiĢdir.
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Amerika kifayət qədər elə böyükdür ki, onların bütün arzularına onda
yer olacaqdır.
VIII fəsil.
BĠZĠM SƏRHƏDLƏRĠMĠZDƏN KƏNARDAKI DÜNYA

Ġndoneziya – adalar ölkəsidir, ümumilikdə götürdükdə bu, Hind
okeanının və Sakit okeanın, Avstraliya ilə Cənubi-Çin dənizinin arasında
ekvator boyu uzanan on yeddi mindən çox adadır. Ġndoneziyalıların
əksəriyyəti Malay qəbiləsindən olmaqla Yava, Sumatra, Kalimantan,
Sulavesi və Bali kimi iri adalarda yaĢayır. Ambon kimi ən kənar Ģərq
adalarında və Ġndoneziyaya məxsus olan Yeni Qvineya hissəsində əksər
əhalinin Melaneziyalı əcdadları vardır. Ġndoneziyanın iqlimi tropikdir və
cəngəlliklərdə nə vaxtsa çox sayda ekzotik heyvan növləri var idi. Ġndi bu
cəngəlliklər ağac materialının və faydalı qazıntıların vəhĢicəsinə hasilatı,
düyü, çay, kofe və palma yağının irimiqyaslı istehsalı nəticəsində sürətlə
yoxa çıxır. Öz öyrəĢdikləri yaĢayıĢ mühitindən məhrum olan oranqutanlar
indi nəsli kəsilən növ hesab olunur və təbiətin qoynunda bir neçə yüzdən
artıq olmayan Sumatra pələngləri qalmıĢdır.
240 milyon əhalisi olan Ġndoneziya, əhalisinin sayına görə Çindən,
Hindistandan və BirləĢmiĢ ġtatlardan sonra dördüncü yeri tutur. Ölkədə
yeddi yüzdən artıq etnik qruplar yaĢayır, onlar 742-dən çox dildə danıĢırlar.
Ġndoneziya əhalisinin demək olar ki, 90 faizi islam dininə sitayiĢ edir və
dünyada ən iri müsəlman millətidir. Ġndoneziya OPEK-in (OPEC) yeganə
asiyalı üzvüdür ki, Yaxın və Orta ġərq regionuna aid deyildir, ancaq
infrastrukturanın köhnəlməsinə, ehtiyatların tükənməsinə və daxili istehlakın
yüksək olmasına görə bu ölkə xam neftin tam idxalçısıdır. Ölkənin dövlət
dili – Bahasa Ġndoneziya dilidir. Paytaxtı Cakartadır. Pul vahidi rupidir.
Amerikalıların əksəriyyəti Ġndoneziyanı xəritədə tapa bilmir. Bu
indoneziyalıları təəccübləndirir. Çünki son altmıĢ ildə onların xalqının taleyi
birbaĢa Bġ-nın xarici siyasətinə bağlanmıĢdır. Tarixinin əksər hissəsində
arxipelaqı sultanlıqlar və tez-tez parçalanan çarlıqlar idarə etmiĢlər, 1600-cü
illərdə isə Holland Ost-Ġndiyası kimi Hollandiya müstəmləkəsi olmuĢ və bu
status üç yüzillikdən çox müddətdə davam etmiĢdir. Ġkinci Dünya
müharibəsi ərəfəsində Holland Ost-Ġndiyasının zəngin neft ehtiyatları yapon
ekspanasiyasının baĢlıca məqsədinə çevrildi. Öz taleyini «Ox» dövlətləri ilə
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bağlayan və Bġ-ın qoyduğu neft embarqosu ilə üzləĢən Yaponiya öz silahlı
qüvvələri və sənayesi üçün yanacağa ehtiyac duyurdu. Pyorl-Harbora
hücumdan sonra Yaponiya tezliklə holland müstəmləkəsini tutmağa keçdi və
iĢğal bütün müharibə vaxtı davam etdi.
1945-ci ildə Yaponiyanın təslim olması ilə yaranan vətənpərvərlik
hərəkatı ölkənin müstəqilliyini elan etdi. Hollandlar bununla razılaĢmadılar
və öz keçmiĢ ərazilərini geri qaytarmağa cəhd etdilər. Dörd illik qan
axıdılması davam etdi. Nəhayət, Hollandiya artıq beynəlxalq təzyiqə güzəĢtə
getdi (Bġ hökuməti antimüstəmləkəçilik bayrağı altında kommunizmin
yayılmasından narahat olaraq Niderlandı MarĢall planı üzrə
maliyyələĢdirilməni dayandıracağı ilə hədələdi) və Ġndoneziyanın
suverenliyini tanıdı. Ġstiqlaliyyət uğrunda mübarizənin əsas rəhbəri Sukarno
adlı xarizmatik və parlaq Ģəxsiyyət idi və o, Ġndoneziyanın ilk prezidenti
oldu.
Sukarno VaĢinqtonu çox məyus etdi. Hindistandan olan Nehru və
Misirdən olan Naserlə birlikdə o, bloklara birləĢməmək hərəkatının
yaranmasına kömək etdi. Bu, müstəmləkə idarəçiliyindən yenicə azad olan
xalqların Qərblə Sovet bloku arasında müstəqil yolla getmək cəhdi idi.
Ġndoneziya Kommunist Partiyası rəsmi qaydada heç vaxt hakimiyyətdə
olmasa da, sayca böyüyür və öz təsirini artırırdı. Sukarnonun özü anti-Qərb
ritorikasını daha da kəskinləĢdirirdi, sənayenin əsas sahələrini
milliləĢdirmiĢdi, Bġ-ın köməyindən imtina etmiĢdi, Sovetlərlə və Çinlə
əlaqələrini gücləndirirdi. Amerikan arzusu Vyetnamda çıxılmaz vəziyyətə
düĢdüyündən Bġ-ın xarici siyasətinin mərkəzi doqmatı hələ də «domino
nəzəriyyəsi» olduğundan Mərkəzi KəĢfiyyat Ġdarəsi (CIA) Ġndoneziya
daxilində müxtəlif qiyamçılara gizli olaraq kömək göstərməyə, əsasən
BirləĢmiĢ ġtatlarda hazırlıq keçmiĢ Ġndoneziya zabitləri ilə sıx əlaqələr
yaratmağa baĢladı. 1965-ci ildə general Suhartonun baĢçılığı altında
hərbçilər Sukarnoya qarĢı çıxıĢ etdilər və fövqəladə səlahiyyətlərindən
istifadə edərək kommunistləri və onlara rəğbət bəsləyənləri kütləvi surətdə
məhv etməyə baĢladılar. Bu təmizləmə repressiyaları vaxtı, hesablamalara
görə 500.000-lə bir milyon arasında adam öldürülmüĢdü, 750.000 isə
dustaqxanalara salınmıĢ və ya sürgünə göndərilmiĢdi.
Bu təmizlənmənin baĢlanmasından iki il sonra, həmin ili Suharto
prezident vəzifəsini icra etməyə baĢlamıĢdı, bu vaxt mən anamla birlikdə
Cakartaya gəldim. O, Havay universitetində tanıĢ olduğu indoneziyalı
tələbəyə ərə getmiĢdi. O vaxt mənim altı, anamın isə iyirmi dörd yaĢı var idi.
Sonrakı illərdə anam daim deyirdi ki, əgər bundan əvvəlki aylarda burada nə
baĢ verdiyini bilsəydi, nə olursa-olsun bu yolu qətiyyən qət etməzdi. Lakin
o, heç nə bilmirdi, dövlət çevriliĢi və repressiyalar barədə dolğun əhvalatlar
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Amerika qəzetlərində ləng qaydada dərc olunurdu. Ġndoneziyalılar da bu
barədə danıĢmırdılar. Tələbə vizası belə, Havayda olarkən ləğv edilmiĢ
atalığım bizim buraya gəlməyimizdən bir neçə ay əvvəl Ġndoneziya
ordusunda xidmətə çağrılmıĢdı, anamla siyasəti müzakirə etməkdən imtina
edirdi və deyirdi ki, bunu yaddan çıxarmaq lazımdır.
Həqiqətən də Ġndoneziyada keçmiĢi yaddan çıxarmaq asan bir iĢ idi.
Həmin günlərdə Cakarta yuxulu ucqar bir yer idi, burada az sayda dörd-beĢ
mərtəbəli evlər var idi, velorikĢalar avtomobillərdən çox idi, Ģəhər mərkəzi
və müstəmləkə dəbdəbəsi və yaxĢı qulluq edilmiĢ yaĢıl çəmənlikləri olan
varlı rayonlar tezliklə öz yerini torpaq küçələri və açıq çirkab suyu axan
arxları, tozlu bazarları və bulanıq çayların yastı sahilində biĢməmiĢ
kərpicdən, fanerdən və riflənmiĢ dəmirdən tikilmiĢ daxmaları olan kiçik
kəndlərə verirdi, bu çaylarda adamlar Qanqdakı zəvvarlar kimi çimir və alt
paltarlarını yuyurdular.
Həmin uzaq illərdə bizim ailə varlı deyildi, Ġndoneziya ordusunda
leytenantlara yaxĢı maaĢ vermirdilər. Biz Ģəhərin kənarında kiçik bir evdə
yaĢayırdıq, nə kondisioneri, nə soyuducusu, nə də su axıdılan ayaqyolusu var
idi. Bizim maĢınımız yox idi, atalığım motosikldə gəzirdi, anam isə hər gün
avtobusda Bġ səfirliyinə yollanırdı, orada o, ingilis dili müəllimi iĢləyirdi.
Bizim, demək olar ki, bütün ekspatriantların uĢaqlarının oxuduğu beynəlxalq
məktəb üçün lazım olan pulumuz yox idi, mən yerli Ġndoneziya məktəbinə
gedirdim və torpaq sahiblərinin, nökərlərin, dərzilərin və qulluqçuların
uĢaqları ilə küçələrdə qaçırdım.
Yeddi və ya səkkiz yaĢındakı oğlan uĢağı kimi bunların heç biri məni o
qədər də narahat etmirdi. Həmin illər xatirimdə macəralar və sirlərlə dolu
olan ən xoĢbəxt dövr kimi qalmıĢdır: cücələri qovur, camıĢdan qorxub qaçır,
axĢamlar kölgələr teatrına tamaĢa edir və qarabasmalar barədə hekayətlərə
qulaq asırdım. Küçə alverçiləri bizim evin qapısı yanında heyranedici
Ģirniyyat satırdılar. Mən baĢa düĢürdüm ki, əlbəttə, qonĢularla müqayisədə
biz pis yaĢamırıq, çoxlarından fərqli olaraq bizdə yemək daim kifayət qədər
olurdu.
Güman ki, mən daha yaxĢı baĢa düĢürdüm ki, artıq erkən yaĢımda
ailəmizin vəziyyəti təkcə bizim firavanlığımız ilə deyil, həm də bizim Qərblə
əlaqələrimizə görə müəyyən olunurdu. Cakartada baĢqa amerikanlardan
eĢitdiyi mülahizələr, bu adamların indoneziyalılara mərhəmətli münasibəti,
onları qəbul etmiĢ bu ölkə haqqında nəyisə öyrənməyə həvəs göstərməmələri
anamı hirsləndirirdi, lakin valyuta məzənnəsini nəzərə alaraq o, sevinirdi ki,
ona əmək haqqını səfirlikdə iĢləyən indoneziyalı kolleqaları kimi rupi ilə
deyil, dollarla verirlər. Lap biz indoneziyalılar kimi yaĢasaq da, ancaq çox
tez-tez anam məni Amerikan klubuna aparırdı, burada mən doyunca hovuza
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baĢ vurur, multiplikasiya filmlərinə baxır və koka-kola içirdim. Bəzən
indoneziyalı dostlarım qonaq gələndə mən onlara nənəmin mənə göndərdiyi,
Disneylendin və Empayr – steyt - bildinqin fotoĢəkilləri olan kitabları
göstərirdim, bəzən «Sears Roebuck» kataloqunu vərəqləyir və nümayiĢ
etdirilən xəzinələrə təəccüblənirdik. Mən baĢa düĢürdüm ki, bunların hamısı
mənim irsimin bir hissəsi idi və məni baĢqalarından fərqləndirirdi, çünki
anam və mən BirləĢmiĢ ġtatlar vətəndaĢları idik, dövlətin qüdrətinin
üstünlüklərindən faydalanır, onun müdafiəsi altında qalırdıq.
Bu qüdrətin dərəcəsini görməmək mümkün deyildi. Bġ və Ġndoneziya
hərbi qüvvələri birlikdə təlim keçir və zabitlər üçün tədris proqramları tərtib
olunurdu. Prezident Suharto Ġndoneziyanın inkiĢafı planını iĢləyib
hazırlamaq üçün amerikan iqtisadçılarını cəlb etmiĢdi. ĠnkiĢaf üzrə amerikan
məsləhətçiləri daim hökumət nazirliklərinə öz xidmətlərini təklif edir,
amerikan beynəlxalq inkiĢaf Agentliyindən və Dünya bankından güclü xarici
iqtisadi yardım axınının öhdəsindən gəlməkdə köməklik göstərirdilər.
Baxmayaraq ki, korrupsiya hökumətin bütün səviyyələrinə sirayətlənmiĢdi –
hətta polis iĢçisi ilə və ya məmurla sadəcə qarĢılıqlı əlaqə rüĢvətin
vacibliyini nəzərdə tuturdu və demək olar ki, bütün idxal və ixrac edilən
mallar, neftdən tutmuĢ buğda və ya avtomobillərə qədər, prezidentin, onun
ailəsinin və ya hakim xuntanını nəzarətində olan Ģirkətlərdən keçirdi.
Neft gəlirlərindən və xarici yardımdan xeyli vəsait məktəblərə, yollara,
infrastrukturaya qoyulurdu, beləliklə, ümumi həyat səviyyəsi bütövlükdə
xeyli yüksəlmiĢdi. 1967-ci illə 1997-ci il arasındakı dövrdə adambaĢına
düĢən gəlir ildə 50 dollardan 4.600 dollara çatmıĢdı. BirləĢmiĢ ġtatlar
Ġndoneziyanı sabitlik nümunəsi, etibarlı xammal göndərən və Qərb
mallarının idxalçısı, sədaqətli müttəfiq və antikommunzmin dayağı hesab
edirdi.
Mən Ġndoneziyada uzun müddət qaldım və özüm bu yenicə əldə edilmiĢ
rifahdan nəsə görə bildim. Ordudan qayıtdıqdan sonra mənim atalığım
amerikan neft Ģirkətində iĢləməyə baĢladı. Biz bir qədər böyük olan evə
köçdük, bizim sürücüsü olan maĢınımız, soyuducumuz və televizorumuz
oldu. Lakin 1971-ci ildə anam mənim təhsilimə qayğı göstərdiyinə görə və
güman ki, atalığımdan soyuduğunu qabaqcadan hiss edərək məni nənəm və
babamla bir yerdə Havayda yaĢamağa göndərdi. Bir il sonra o, bacımla
birlikdə Havay adalarına köçdü. Anamın Ġndoneziya ilə əlaqələri bir an da
olsun zəifləmədi, sonrakı iyirmi ildə o, ora gedir və geri qayıdırdı, yarım ili
və ya bütöv ili beynəlxalq agentliklər üçün qadın inkiĢaf məsələləri üzrə
mütəxəssis iĢləyir və kənd qadınlarına öz iĢlərini qurmağa və ya öz
məmulatlarını bazara çıxarmağa kömək edən layihələr iĢləyib hazırlayırdı.
Baxmayaraq ki, yeniyetmə kimi üç ya dörd dəfə qısa müddətdə
217

Ġndoneziyaya getsəm də, mənim həyatım və diqqətim tədricən baĢqa tərəfə
dönürdü.
Beləliklə, Ġndoneziyanın sonrakı tarixi mənə əsasən kitablardan,
qəzetlərdən və anamın danıĢdıqlarından tanıĢdır. Ġyirmi beĢ il ərzində
Ġndoneziyanın iqtisadiyyatı yüksəlməkdə davam etdi. Cakarta demək olar ki,
doqquz milyon əhalisi, göydələnləri, yoxsullar yaĢayan xarabalıq rayonları,
iĢlənmiĢ qazların yaratdığı smoqu və dəhĢətli tıxacları olan metropolisə
çevrildi. KiĢilər və qadınlar kəndləri tərk edib xarici investisiyalar hesabına
tikilmiĢ sənaye müəssisələrində iĢləyən fəhlələrin sıralarına daxil olurdular.
Bu müəssisələrdə «Nayk» krossovkaları və ya «Qep» köynəkləri
hazırlanırdı. Bali adası serferlərin (suda sürüĢənlər) və rok ulduzlarının
sevimli kurortuna çevrildi. Burada beĢ ulduzlu otellər özlərinin internetə
girmə xidməti və «Kentakki frayd çiken» («Kentukki qızardılmıĢ cücəsi tərcüməçi») ilə seçilirdi. Doxsanıncı illərin əvvəllərində Ġndoneziya artıq
«Asiya pələngləri»ndən biri hesab olunurdu, bu qloballaĢmanın böyük
uğurunun daha bir əhvalatı idi.
Ġndoneziya həyatının hətta daha qaranlıq aspektlərində – onun
siyasətində və insan haqlarının vəziyyətində yaxĢılaĢma əlamətləri meydana
çıxdı. 1967-ci ildən sonra Suharto rejimi Səddam Hüseyn vaxtında Ġraqda
olan kimi qəddarlıq göstərmirdi. Özünün yumĢaq, sakit üslubu hesabına
Ġndoneziya prezidenti heç vaxt daha nümayiĢkəranə Ģəxsiyyətlər olan
Pinoçet və Ġran Ģahı kimi diqqəti o qədər cəlb etmirdi. Lakin istənilən ölçüdə
yanaĢdıqda Suharto rejimi olduqca repressiv idi. BaĢqa cür düĢünən
adamların həbs edilməsi və onlara iĢkəncə verilməsi adi hal idi, mətbuat
azadlığı yox idi, seçkilər yalnız formal xarakter daĢıyırdı. Açe kimi
rayonlarda milli-separatçı hərəkatlar baĢlayanda ordu təkcə partizanlara qarĢı
deyil, həm də dinc sakinlərə qarĢı (daha sürətli qisas üçün) güc tətbiq edirdi
– öldürürdü, zorlayırdı, kəndləri yandırırdı. YetmiĢinci və səksəninci illər
ərzində bütün bunlar Bġ adminstrasiyasının açıq razılığı olmasa da, onun
icazəsi ilə baĢ verirdi.
«Soyuq müharibə»nin baĢa çatması ilə VaĢinqtonun münasibəti də
dəyiĢilməyə baĢladı. Dövlət departamenti insan haqları məsələləri ilə
əlaqədar Ġndoneziyaya təzyiq göstərməyə baĢladı. 1992-ci ildə ġərqi
Timordakı Dilidə Ġndoneziya hərbçiləri dinc nümayiĢçilərə divan tutduqda,
Konqress Ġndoneziya hökumətinə hərbi köməyi dayandırdı. 1996-cı ilə yaxın
indoneziyalı islahat tərəfdarları küçələrə çıxmağa, hakimiyyətin yuxarı
eĢalonlarındakı korrupsiya barədə, hərbçilərin özbaĢınalığı, azad və düzgün
seçkilərin keçirilməsi zərurəti haqqında açıq danıĢmağa baĢladılar.
1997-ci ildə hər Ģey pozuldu. Asiyanın hər tərəfindəki valyutaya və
qiymətli kağızlara artan tələbat artıq onillərlə korrupsiyanın pozduğu
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Ġndoneziya iqtisadiyyatını da ələ keçirdi. Bir neçə ay ərzində rupinin
məzənnəsi 85 faiz aĢağı düĢdü. Ġndoneziya Ģirkətlərinin balansı tənəzzülə
uğradı. 43 milyard dollar məbləğində təcili ssuda verilməsi üçün Qərbin
nümayəndələrinin çoxluq təĢkil etdiyi Beynəlxalq Valyuta Fondu və ya IMF
bir sıra sərt qənaət tədbirlərinin tətbiq edilməsini tələb etdi. Bu düyü və
kerosin kimi əsas məhsulların qiymətinin təqribən iki dəfə bahalaĢmasına
səbəb oldu. Böhran arxada qaldıqda Ġndoneziya iqtisadiyyatı demək olar ki,
14 faiz aĢağı düĢdü. Buntlar və nümayiĢlər güclənirdi, Suharto nəhayət
istefaya getməyə məcbur oldu və 1998-ci ildə ölkədə ilk dəfə azad seçkilər
keçirildi, bu seçkilərdə qırx səkkiz partiya və təqribən doxsan üç milyon
adam iĢtirak edirdi.
Ən azı, zahirən Ġndoneziya maliyyə iflasından və demokratikləĢmədən
ikiqat sarsıntı yaĢadı. Fond birjasında ticarət inkiĢaf edirdi, ikinci ümumi
seçkilər iri hadisələrsiz keçdi və hakimiyyətin dinc yolla ötürülməsi baĢ
verdi. Korrupsiyanın hər yerdə qaldığı və hərbçilərin böyük nüfuzlarını
saxladıqları bir Ģəraitdə, həm də narazılığı ifadə etmək üçün müstəqil
qəzetlərin və siyasi partiyaların gur yüksəliĢi müĢahidə olunurdu.
Digər tərəfdən, demokratiya rifahı qaytarmadı. AdambaĢına düĢən gəlir
1997-ci ildə olduğundan 22 faiz azdır. Varlılar və kasıblar arasındakı
uçurum həmiĢə nəhəng olsa da, daha da pisləĢdi. Ġndoneziyalılarda ümumi
itki hissi internet və süni peyk televiziyası ilə daha da güclənir. Bu vasitələr
Londonun, Nyu-Yorkun, Honkonqun və Parisin əlçatmayan var-dövlət
obrazını təfərrüatı ilə təqdim edir. Suhartornun idarəçiliyi vaxtı demək olar
ki, mövcud olmayan antiamerikan əhval-ruhiyyəsi indi geniĢ yayılmıĢdır.
Bunu qızıĢdıran belə bir fikirdir ki, Asiya maliyyə böhranı xüsusi olaraq
Nyu-York birja fırıldaqçıları və BVF tərəfindən təĢkil edilmiĢdir. 2003-cü il
rəy sorğusu göstərdi ki, indoneziyalılarda Corc U.BuĢa görə Usama ben
Laden barədə daha yaxĢı rəy mövcuddur.
Bütün bunlar göstərir ki, yəqin ki, Ġndoneziyada ən dərin dəyiĢiklik
ölkədə döyüĢkən, fundamentalist islamın inkiĢaf etməsidir. Ənənəvi olaraq
indoneziyalılar islamın dözümlü, bir qədər sinkretik qanadına etiqad edirlər.
Buna daha əvvəlki epoxalardan gələn buddizm, hinduizm və animistik
ənənələr nüfuz etmiĢdir. Suhartonun birmənalı dünyəvi hökumətinin sayıq
müĢahidəsi altında alkoqola icazə verilmiĢdi, müsəlman olmayanlar sərbəst
qayadada öz dinlərinə sitayiĢ edirdilər, idman yubkası və ya saronq geyinmiĢ
qadınlar iĢə avtobuslarda və ya motorollerdə gedirdilər, kiĢilər kimi eyni
hüquqlarla malik idilər. Bu gün islam partiyaları ən iri siyasi bloklardan
birini təĢkil edir, çoxları Ģəriətin tətbiq edilməsini tələb edir. Yaxın ġərqdən
gələn vəsaitlərin hesabına kəndlərdə vəhabi mollaları, məktəbləri və
məscidləri geniĢ fəaliyyət göstərir. Çox sayda Ġndoneziya qadınları ġimali
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Afrikanın və Ġran körfəzinin müsəlman ölkələrində çox adi hal sayılan kimi
yaylıq örtür, islamın davakar tərəfdarları və tanınmamıĢ «əxlaq polisi»
kilsələrə, gecə klublarına, kazino və fahiĢəxanalara hücumlar edirlər. 2002-ci
ildə Balidəki terror aktı iki yüzdən çox adamın həyatına son qoydu, özünü
intihar edən terrorçuların törətdiyi partlayıĢlar 2004-cü ildə Cakartada, 2005ci ildə isə Balidə baĢ vermiĢdi. DöyüĢkən islam təĢkilatı olan və «Əl-Qaidə»
ilə əlaqəsi olan «Cəməa Ġslamiyyə»nin üzvləri partlayıĢlara görə məhkəməyə
cəlb edildilər, üçü ölüm cəzasına məhkum edildi, lakin təĢkilatın mənəvi
rəhbəri Əbu Bakar BəĢir dustaqxanada iyirmi altı ay qaldıqdan sonra
azadlığa buraxıldı.
Mən axırıncı dəfə Balidə olanda bəzən həmin partlayıĢlardan cəmi bir
neçə mil aralıda olan plyajlarda qalırdım. Həmin ada və bütün Ġndoneziya
barədə düĢünəndə mən düyü tarlaları ilə gəzərkən yalın ayaqlarım altında
quruyan palçığı hiss etməyim, vulkan zirvələrindəki dan yeri, müəzzinin
axĢamlar namaza çağırması və yanan ağacların necə qoxu verməsi, yol
kənarındakı kiçik meyvə dükanında qiymət barədə mübahisələri, qamelan
orkestrinin damarda qanı donduran səsi, musiqiçilərin alovdan iĢıqlanan
sifətləri hopmuĢ xatirələrimdən azad ola bilmirəm. Mən bura MiĢeli və
qızlarımı gətirmək istərdim ki, öz həyatımın bir hissəsini onlarla bölüĢüm,
Prambananın minillik Hindu xarabalıqlarına dırmaĢaq və ya yüksək Bali
təpələrindəki çaylarda üzək.
Ancaq mənim səfərim hələ də təxirə salınır. Mən daim məĢğulam, həm
də kiçik uĢaqlarla səyahət etmək həmiĢə çətin olur. Güman ki, görəcəyim
Ģeylər məni təĢviĢə salacaqdır: uĢaqlığımın ölkəsi artıq mənim xatirələrimə
uyğun gəlmir. Baxmayaraq ki, birbaĢa təyyarə uçuĢları, mobil telefonların
uzaq məsafələri əhatə etməsi, CNN televiziya kanalı və internet-kafelərin
hesabına dünya bir qədər kiçilmiĢdir, Ġndoneziya indi otuz il əvvəl
olduğundan daha uzaq görünür.
Qorxuram ki, ora yadların ölkəsinə çevrilir.
Beynəlxalq məsələlərdə hansısa bir konkret nümunədə ekstrapolyasiya
etmək təhlükəlidir. Öz tarixində, coğrafiyasında, mədəniyyətində və
münaqiĢələrində hər bir millət unikaldır. Ancaq bir çox mənada Ġndoneziya
bizim sərhədlərimizdən kənar dünya – qloballaĢmanın və sektantlığın,
yoxsulluğun və bolluğun, müasirliyin və qədimliyin daim toqquĢduğu dünya
- üçün faydalı metafora rolunu oynayır.
Ġndoneziya həmçinin son əlli ildə Bġ xarici siyasətinin yaxĢı
nümunəsini təsdiq edir. Ən azı ümumi Ģəkildə bu siyasət bütünlüklə həmiĢə
buradadır: keçmiĢ müstəmləkəçilərin azad edilməsində və Ġkinci Dünya
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müharibəsindən sonrakı qaydaları idarə etməyə kömək edən beynəlxalq
institutların yaradılmasında bizim rolumuz; ölkələrə və münaqiĢələrə «soyuq
müharibə» prizmasından baxmaq tendensiyası; bizim tərəfimizdən amerikan
üslubundakı kapitalizmi və çoxmillətli Ģirkətləri yorulmadan irəlilətmək;
əgər bu bizim mənafelərimizə xidmət edirsə, tiraniyaya, korrupsiyaya və
ekoloji Ģəraitin pisləĢməsinə qarĢı dözümlülük, bəzən isə bunu
görməməzliyə vurmaq; «soyuq müharibə» baĢa çatanda bizim nikbin
ümidlərimiz, guya ki, «Biq Maklar» və internet, tarixi konfliktləri sona
çatdıracaqdır; Asiyanın artan iqtisadi qüdrəti və BirləĢmiĢ ġtatlara qarĢı
dünyanın yeganə fövqəldövləti kimi böyüyən qəzəb; ən azı ilk vaxtlarında
demokratikləĢmənin etnik nifrəti və dini ziddiyyətləri yüngülləĢdirmək
deyil, çılpaqlaĢdırılmasını və möcüzələrinin həm də qeyri-sabitliyə,
pandemiya və terrorizmə Ģərait yarada biləcəyini anlamaq.
BaĢqa sözlə, bizim xidmət siyahımız özü də təkcə Ġndoneziyada deyil,
bütün dünyada müxtəlif nümunələrə malikdir. Bəzi vaxtlarda Amerika xarici
siyasəti uzaqgörən idi, eyni zamanda bizim dövlət mənafeyimizə və baĢqa
xalqların ideallarına və maraqlarına xidmət edirdi. Digər vaxtlarda
Amerikanın hərəkətləri səhv idi, saxta mülahizələrə əsaslanırdı, bunlar digər
xalqların qanuni arzularını nəzərə almırdı, bizə olan etibarı sarsıdırdı və
dünyanı daha təhlükəli edirdi.
Belə ikimənalılıq təəccübə səbəb olmamalıdır, axı amerikan xarici
siyasəti daim toqquĢan impulsların qarıĢığı idi. Respublikanın ilk günlərində
izolyasionizm siyasəti çox vaxt üstün rol oynayırdı, Ġstiqlaliyyət uğrunda
müharibənin nəticəsində meydana çıxmıĢ ölkənin xarici dövlətlərin
intriqalarından qorxusu onu bu üsluba vadar edirdi. Corc VaĢinqton özünün
məĢhur Vida müraciətində soruĢurdu: «Niyə bizim taleyimizi Avropanın
istənilən hissəsinin taleyindən asılı edək və bizim dünyamızın inkiĢafını
Avropanın Ģöhrətpərəstlik, rəqabət, mənafelər, əhval-ruhiyyələr və ya
Ģıltaqlıq təzahürləri ilə bağlayaq?» VaĢinqtonun baxıĢı «coğrafi cəhətdən
uzaq olmaq vəziyyəti» adlandırdığı məsafə ilə möhkəmlənirdi, bu, gənc
ölkəyə «xarici xoĢagəlməz hadisələrdən törənən maddi ziyana məhəl
qoymamağa» imkan verirdi.
Bundan əlavə öz inqilabi yolla doğulmasına və idarəetmənin respubika
formasına görə Amerika digər ölkələrdə azadlığa can atanlara hüsn-rəğbət
bəsləyə bilərdi, ancaq Amerikanın ilk liderləri bizim həyat tərzimizi ixrac
etməyə yönəlmiĢ idealist cəhdlərdən çəkinirdi. Con Kuinsi Adamsa görə
Amerika «öz sərhədlərindən kənarda əjdahalar axtarmamalıdır ki, onları
məhv etsin» və o «dünya diktatoruna çevrilməməlidir». Allah Amerika
qarĢısında köhnə dünyanı yenidən qurmaq deyil, yeni dünya qurmaq
vəzifəsini qoymuĢdu. Okeanlarla qorunan, zəngin təbii sərvətlərə malik olan
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Amerika bütün dünyanın baĢqa ölkələri və xalqları üçün ümid mayakına
çevrilib, diqqətini hər Ģeydən əvvəl öz inkiĢafına yönəldib, özünün azadlıq
iĢinə xidmət edə bilər.
Lakin əgər xarici dövlətlərlə dolaĢıq iĢlərə qarıĢmaq istəməmək bizim
DNT-yə (DNA) həkk edilmiĢdirsə, coğrafi, iqtisadi və ideoloji geniĢlənməyə
can atma da həmçinin ora həkk edilmiĢdir. Tomas Cefferson lap əvvəldən ilk
on üç Ģtatın sərhədlərindən kənarda geniĢlənmənin zərurəti barədə danıĢırdı,
Luiziananın satın alınması və Lyuisin və Klarkın ekspedisiyası ilə bu güclü
sürətdə sürətləndi. Amerikanı xaricdəki avantüralardan çəkindirən həmin
Con Kuinsi Adams kontinental geniĢlənmənin yorulmaz müdafiəçisinə
çevrildi və Avropa dövlətlərinə Qərb yarımkürəsindən kənarda dayanmaq
barədəki xəbərdarlıq olan Monro doktrinasının baĢlıca yaradıcısı kimi
xidmət göstərdi. Amerikan əsgərləri və ilk mühacirlər müntəzəm olaraq
qərbə və cənubi-qərbə doğru irəlilədikcə, bir-birinin ardınca
administrasiyalar ərazilərin ilhaq edilməsini «tale manifesti» kimi təsvir
edirdi. Bu belə bir inam idi ki, geniĢlənmə əvvəlcədən müəyyən edilmiĢdir,
bütün qitəyə Endryu Ceksonun «azadlıq zonası» adlandırdığı bir Ģeyin
yayılması barədə Allahın planının bir hissəsidir.
Əlbəttə, taleyin manifesti – qabaqcadan xəbər verməsi həmçinin iĢğal
demək idi, öz torpaqlarından qovulan Tüzem Amerikan qəbilələri ilə və öz
sərhədlərini qoruyan Meksika ordusu ilə qızğın qanlı döyüĢlər demək idi. Bu
iĢğal, quldarlığın özü kimi Amerikanın təməl prinsiplərinə zidd idi, onu irqçi
terminlərdə izah etmək istəyirdilər, bu elə iĢğal idi ki, onu özünə hopdurmaq
Amerikan mifologiyası üçün həmiĢə çətin olmuĢdu, ancaq bunu baĢqa
ölkələr olduğu kimi – kobud güc tətbiqi kimi tanıyırdılar.
VətəndaĢ müharibəsinin qurtarması və BirləĢmiĢ ġtatların indiki
kontinental hissəsinin konsolidasiyası ilə bu gücü inkar etmək olmazdı. Öz
malları üçün bazarları geniĢləndirmək, sənaye üçün xammal almaq və ticarət
üçün azad dəniz yollarını saxlamaq istəyi ilə ölkə öz diqqətini okeandan o
tərəfə yönəltdi. Havay adaları ilhaq edildi və bu Amerikaya Sakit okeanda
dayaq nöqtəsi verdi. Ġspan-Amerikan müharibəsinin nəticəsində BirləĢmiĢ
ġtatlar Puerto-Rikonu, Quamı və Filippini öz nəzarətinə götürdü. Senatın bir
sıra üzvləri yeddi min mil aralıda olan arxipelaqın hərbi iĢğalına qarĢı çıxıĢ
etdikdə, - bu iĢğal Filippin azadlıq hərəkatını əzmək üçün minlərlə Bġ
əsgərini tələb edirdi, - bir senator etiraz etdi ki, bu əldə edilmə BirləĢmiĢ
ġtatlara Çin bazasına daxil olmanı təmin etməklə «geniĢ ticarət, var-dövlət
və hakimiyyət» deməkdir. Amerika heç vaxt Avropa ölkələri kimi ardıcıl
mustəmləkəçiyi tətbiq etməmiĢdir, lakin o özünün strateji cəhətdən mühüm
hesab etdiyi ölkələrin iĢinə qarıĢmağa imkan verməyən bütün
komplekslərdən azad olmuĢdu. Məsələn, Teodor Ruzvelt Monro
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doktrinasına əlavə edilməsini təklif etmiĢdi. Bu əlavədə deyilirdi ki,
BirləĢmiĢ ġtatlar hökumətləri ona xoĢ gəlməyən istənilən Latın Amerikası və
Karib dənizi ölkəsinə müdaxilə edəcəkdir. Ruzvelt bəyan edirdi:
«Amerikanın dünyada böyük rol oynayıb-oynamamasında seçimi yoxdur.
Biz böyük rol oynamalıyıq. Onun qərar verə bildiyi hər Ģey odur ki, o, bu
rolu yaxĢı və ya pis oynayacaqdır».
Ġyirminci əsrin baĢlanğıcından Bġ xarici siyasətinin motivləri
«realpolitik» mülahizələri və kommersiya maraqları üzrə hərəkət edən digər
böyük dövlətlərin motivlərindən çox az fərqlənirdi. Ancaq əhalidə
bütövlükdə izolyasionist əhval-ruhiyyə, xüsusən məsələ Avropadakı
münaqiĢələrə aid olanda və Bġ-ın mühüm həyati mənafelərinə açıqca
toxunulmadıqda güclü olaraq qalırdı. Lakin texnika və ticarət yer kürəsini
daraltmıĢdı. Hansı mənafelərin həyati əhəmiyyət kəsb etdiyini, hansıların isə
belə olmadığını müəyyən etmək çətinləĢmiĢdi. Birinci Dünya müharibəsi
vaxtı Vudro Vilson Amerikanın müharibəyə cəlb edilməsindən qaçırdı, bu o
vaxta qədər davam etdi ki, alman sualtı qayıqları (U-boats) təkrar-təkrar
amerikan gəmilərini batırırdı və bütün Avropanın qarĢısı alına bilməyən
dağılması artıq neytrallığı qeyri-mümkün etdi.
Müharibə baĢa çatanda Amerika ağalıq edən dünya dövlətinə çevrildi.
Vilsonun baĢa düĢdüyü kimi bu dövlətin inkiĢafı sülhlə və uzaq torpaqların
çiçəklənməsi ilə bağlı idi.
Bu yeni reallıqları nəzərə alaraq Vilson Amerikanın tale manifesti
ideyasını yenidən mənalandırmağa cəhd etdi: «Dünyanı demokratiya üçün
təhlükəsiz» etmək üçün o, təkcə müharibədə qalib gəlməyə cəlb olunmağın
vacib olmadığını bəyan edirdi; bu, Amerikanın mənafeyinə uyğun gələn
bütün xalqların öz müqəddəratlarını təyin etməsinə kömək etmək və
dünyaya gələcəkdə münaqiĢələrdən qaçmağa imkan verən hüquqi strukturanı
vermək idi. Almaniyanın təslim olması Ģərtlərin müəyyən edən Avropa
müqaviləsinə Vilson beynəlxalq münaqiĢələri yoluna qoymaq üçün Millətlər
Liqası, həmçinin Beynəlxalq Məhkəmənin yaradılması barədə maddələrin
daxil edilməsini, təkcə zəifə deyil, güclüyə də məhdudiyyət qoya biləcək
beynəlxalq qanunlar kompleksini təklif etdi. Vilson deyirdi ki, «Ġndi
demokratiyanın qalib gəlməsi üçün öz təmizliyini və ruhunun gücünü sübut
etmək vaxtıdır. Bu BirləĢmiĢ ġtatların əsl tale manifestidir ki, həmin
qalibiyyət ruhuna olan cəhdə baĢçılıq etsin».
Əvvəlcə Vilsonun təklifi BirləĢmiĢ ġtatlarda və bütün dünyada rəğbətlə
qarĢılandı. Lakin Bġ Senatı bundan olduqca az riqqətə gəlmiĢdi.
Respublikaçı senator Henri Kebot Lodc hesab edirdi ki, Millətlər Liqası - və
beynəlxalq hüquq ideyasının özü - Amerikanın suverenliyinə müdaxilədir,
Amerikanın bütün dünyaya öz iradəsini zorla qəbul etdirmək qabiliyyətini
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ağılsızcasına məhdudlaĢdırmaqdır. Senat Bġ-ın Liqada üzvlüyünü
ratifikasiya etməkdən imtina etdi, buna hər iki partiyadakı ənənəvi
izolyasionistlərin olması, (onlardan çoxu Amerikanın Birinci Dünya
müharibəsinə girməyinin əleyhinə çıxıĢ edirdilər), həm də Vilsonun
inadkarlıqla kompromissə getmək istəməməsi səbəb olmuĢdu.
Sonrakı iyirmi ildə Amerika bütünlüklə özünə qapıldı – ordu və hərbi
donanmanı ixtisar etdi, Dünya Məhkəməsinə birləĢməkdən imtina etdi,
Ġtaliya, Yaponiya və Natsist Almaniyası öz hərbi gücünü artıranda hərəkətsiz
qaldı. Senat izolyasionizm istixanasına çevrildi, Neytrallıq haqqında qanun
qəbul etdi, bu sənəd «Ox» dövlətlərinin hücumuna məruz qalmıĢ ölkələrə
BirləĢmiĢ ġtatların kömək etməsinə icazə vermirdi. Senat Hitler orduları
Avropada marĢla irəliləyəndə prezdentin çağırıĢlarına məhəl qoymurdu.
Yalnız Pyorl-Harbar bombardman edildikdən sonra Amerika öz dəhĢətli
səhvini baĢa düĢdü. Həmin hücumdan sonra xalqa müraciət edən Franklin
Delano Ruzvelt (FDR) deyirdi: «Qanqsterizm prinsipləri ilə idarə olunan
dünyada hansısa ölkənin və ya Ģəxsiyyətin təhlükəsizliyi anlayıĢı yoxdur.
Biz öz təhlükəsizliyimizi bundan sonra xəritədəki mil terminləri ilə ölçə
bilmərik».
Ġkinci Dünya müharibəsindən sonra BirləĢmiĢ ġtatlara öz xarici
siyasətində bu dərslərdən nəticə çıxarmaq üçün imkan yarandı. Avropa və
Yaponiya xarabalığa məruz qalmıĢdı. Sovet Ġttifaqı isə ġərq cəbhəsində
taqətdən düĢmüĢdü, lakin artıq totalitar kommunizmi daha geniĢ yaymaq
niyyətini nümayiĢ etdirirdi. Bu vaxt Amerika seçim qarĢısında idi. Sağdan
olanlar deyirdilər ki, yalnız birtərəfli siyasət və ləngimədən Sovet Ġttifaqına
müdaxilə yaranmaqda olan kommunizm təhlükəsinin qarĢısını ala bilər.
Otuzuncu illərdə izoliyasionizm üstünlük təĢkil edirdisə, indi o tamam
gözdən düĢmüĢdü, sollar çox vaxt Sovetin təcavüzkarlığını kiçildirdilər,
Sovetlərin itkilərini və qələbədə Müttəfiqlərin həlledici rolunu nəzərə
almaqla Stalinin buna uyğunlaĢacağını sübut edirdilər.
Amerika bu yollardan heç biri ilə getmədi. Müharibədən sonrakı
Prezident Trumen, Din Açeson, Corc MarĢall və Corc Kennanın rəhbərliyi
yeni, müharibədən sonrakı qaydanın arxitekturasını cızdılar. Bu qayda
özündə Vilson idealizmi ilə praktiki realizmi, Amerikanın gücünün və bütün
dünyada hadisələri idarə etmək bacarığının tanınmasını birləĢdirirdi. Bəli,
onlar deyirdilər ki, dünya təhlükəli yerdir, Sovet təhlükəsi realdır.
Amerikaya öz hərbi üstünlüyünü qoruyub saxlamaq lazımdır və bütün
dünyada öz mənafelərini qorumaq üçün o güc tətbiq etməyə hazır olmalıdır.
Lakin hətta BirləĢmiĢ ġtatların gücü məhdud idi. Əgər kommunizmə qarĢı
mübarizə həmçinin ideyalar mübarizəsidirsə, hansı sistemin bütün dünyada
milyardlarla insanın ümidlərinə və arzularına daha yaxĢı xidmət
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göstərməsinin sınağı belə bir qənaətin hasil olmasına səbəb oldu ki, təkcə
hərbi güc uzunmüddətli inkiĢafı və təhlükəsizliyi təmin edə bilməz.
Beləliklə, bu vaxt Amerikaya lazım olan etibarlı müttəfiqlər idi, elə
müttəfiqlər ki, azadlıq, demokratiya,qanunun hakimiyyəti ideallarına Ģərik
çıxsın və bazar iqtisadiyyasında öz faydasını görsün. Belə hərbi və iqtisadi
ittifaqlar, hansılara ki, könüllü surətdə daxil olurlar və qarĢılıqlı razılığa görə
onu dəstəkləyirlər, onlar amerikan imperializminin yığa bildiyi vassal
dövlətlərin istənilən toplumundan daha möhkəm olur və daha az narazılıq
yaradır. Eynilə bu qaydada beynəlxalq institutların yaradılmasında digər
ölkələrlə əməkdaĢlıq və beynəlxalq normaların qoyulmasına Ģərait yaratmaq
Amerikanın mənafeyinə uyğun gəlirdi. Bu normalar isə beynəlxalq
qanunların və müqavilələrin özünün ölkələr arasındakı münaqiĢələri
dayandırmaq və ya amerikan hərbi aksiyalarının zərurətini kənarlaĢdırmaq
kimi sadəlövh təsəvvürlərə əsaslanmır, ona görə də beynəlxalq hüququn
normaları daha da möhkəmləndikcə Amerika daha çox güc tətbiq etməyi
dayandırmağa hazır olduğunu göstərir. Bizə hərbi gücü tətbiq etmək lazım
gələndə daha az münaqiĢələr meydana çıxacaq və dünyanın gözündə bizim
hərəkətlərimiz daha legitim görünəcəkdir.
On ildən az bir müddətdə yeni dünya qaydasının infrastrukturası
yaradıldı. Kommunist ekspansiyasının qarĢısını almaq üçün Bġ-ın
strategiyası iĢlənib hazırlandı. Bunu təkcə qoĢunlar deyil, həm də NATO və
Yaponiya ilə təhlükəsizlik məsələləri barədə müqavilələr qoruyub saxlayır.
Müharibənin dağıtdığı təsərrüfatların bərpa edilməsi üzrə MarĢall planı
qəbul edildi. Bretton Vudz saziĢi dünya maliyyə bazarlarının sabitliyini
təmin etməli idi, gömrük tarifləri və ticarət barədə BaĢ saziĢ dünya
ticarətinin qaydalarını qoydu. Bġ keçmiĢ Avropa müstəmləkələrinin
müstəqilliyini dəstəklədi. Beynəlxalq Maliyyə Fondu (IMF) və Dünya Bankı
yenicə müstəqillik qazanmıĢ xalqların dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya
edilməsinə köməklik göstərdi. BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı isə kollektiv
təhlükəsizlik və beynəlxalq əməkdaĢlıq məsələlərini həll edirdi.
AltmıĢ il sonra biz müharibədən sonrakı bu möhtəĢəm tədbirlərin
nəticələrini görə bilərik. «Soyuq müharibə»nin müvəffəqiyyətli yekunu,
nüvə fəlakətindən qaçmaq, faktiki olaraq dünyanın böyük hərbi dövlətləri
arasındakı münaqiĢələrə son qoymaq, bizim ölkəmizdə və xaricdə iqtisadi
inkiĢafın görünməmiĢ yüksəliĢi epoxasına qədəm basmaq mümkün oldu.
Bu çox gözəl nailiyyət, bəlkə də faĢizm üzərində qələbədən sonra ən
Böyük Nəslin bizə verdiyi ən böyük hədiyyə idi. Ġnsanın qurduğu hər bir
sistem kimi onun nöqsanları və ziddiyyətləri də var idi. O siyasətin
əyriliklərinin, lovğalın günahının, qorxunun dağıdıcı təsirinin qurbanına
çevrilə bilərdi. Sovet təhlükəsi və kommunistlər tərəfindən Çinin və ġimali
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Koreyanın tutulmasından yaranan sasıntı üzündən amerikan siyasətini
düzəldənlər milli-azadlıq hərəkatlarına, etnik mübarizələrə, islahat
cəhdlərinə və bütün dünyada sola sapdıran siyasi kursa «Soyuq Müharibə»
linzasından baxmağa baĢladılar, onlar hesab edirdilər ki, potensial təhlükə
azadlığa və demokratiyaya bəyan etdiyimiz bağlılığımızdan daha güclüdür.
On illər ərzində biz Mobutu kimi oğrulara və Noryeqa kimi qatillərə, onlar
kommunizm əleyhinə çıxıĢ etdiklərinə görə, nəinki dözürdük, hətta onları
müdafiə edirdik. Bəzən Bġ Ġran kimi ölkələrdə demokratik yolla seçilmiĢ
rəhbərləri vəzifədən uzaqlaĢdırmaq üçün gizli əməliyyatlar keçirirdi, bu da
çox uzaqlara gedən nəticələrə səbəb olurdu və onlar indiyədək bizi təqib
edir.
QarĢısını alma üzrə Amerika siyasətinə həmçinin hərbi qüdrəti artırmaq
da daxil idi və silah ehtiyatına görə Bġ Sovetlərin və Çinin cəbhəxanalarına
əvvəlcə bərabərləĢdi, sonra isə onları ötüb keçdi. Zaman keçdikcə
Pentaqonun, müdafiə sənayesi podratçılarının və böyük müdafiə xərcləri
olan dairələrdən seçilən konqresmenlərin «dəmir üçbucağı» böyük
hakimiyyətə yiyələndi və Bġ-ın xarici siyasətini formalaĢdırmağa baĢladı.
Nüvə müharibəsi təhlükəsi rəqabət aparan fövqəldövlətləri birbaĢa hərbi
konfrontasiya imkanından kənarlaĢdırsa da, amerikan siyasətini
hazırlayanlar dünyanın baĢqa hissələrində meydana çıxan problemlərə
diplomatik deyil, daha çox hərbi prizmadan baxırdılar.
Ən baĢlıcası isə, illər keçdikcə müharibədən sonrakı sistem siyasətə
olduqca çox diqqət göstərilməsindən, ölkənin daxilində isə yedkilliyin
formalaĢdırılmasına isə lazımi diqqət verilməməsindən ziyan çəkirdi.
Müharibədən az sonra Amerika o qədər qüvvətli idi ki, bunun hesabına
ölkənin daxilində xarici siyasət barədə yekdillik hökm sürürdü.
Respublikaçılar və Demokratlar arasında kəskin fikir ayrılığı ola bilərdi,
ancaq uçurumun kənarında siyasi oyun dayandırılırdı, güman edilirdi ki, Ağ
evdən, Pentaqondan, Dövlət departamentindən və ya Mərkəzi KəĢfiyyat
Ġdarəsindən (CIA) olan professionallar faktlardan və düĢüncələrdən irəli
gələn qərar çıxaracaqlar, bu məsələdə ideologiya və seçkiqabağı
kampaniyanın maraqlarına məhəl qoymayacaqlar. Bundan əlavə, geniĢ
ictimaiyyət yekdilliyə sirayətlənmiĢdi. MarĢall planı kimi çox vəsait
qoyulmasını tələb edən proqramlar, əgər amerikanlar öz hökumətlərinə
etimad göstərməsəydilər, həmçinin hökumət məmurları amerikan xalqına,
onların gəlirlərindən olan dollarları xərcləməyi və ya onların oğlanlarının
müharibəyə göndərilməsini tələb edən qərarların çıxarılmasına aparan
faktları dilə gətirməyin mümkün olduğuna inanmasaydılar, həyata keçirilə
bilməzdi.
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«Soyuq müharibə» gedən vaxt bu yekdilliyin əsas elementləri
dağılmağa baĢladı. Siyasətçilər gördülər ki, kommunizmə münasibətdə daha
sərt mövqe tutsalar öz əleyhdarlarından daha çox səs ala bilərlər.
Demokratların üzərinə «Çini itirməyə» görə hücum edirdilər. Makkartizm
karyeraları dağıdırdı və fikir ayrılığını əzirdi. Kennedi Niksona qalib gəlmək
üçün respublikaçıları mifik «raketlər uçurumuna» görə geridə qalmaqda
ittiham edirdi, axırıncı da öz növbəsində öz opponentlərini kommunizm ilə
əlaqələrdə ittiham etməklə özünə karyera düzəltmiĢdi. Prezidentlərdən
Eyzenhauer, Kennedi və Consonun mülahizələri, onların adına
«kommunizmə münasibətdə qətiyyətli olmamağı» yazılacağı qorxusundan
dumanlı təsir bağıĢlayırdı. «Soyuq müharibə»nin məxfilik, izləmə və
dezinformasiya kimi metodları digər ölkələrin hökumətlərinə və əhalisinə
qarĢı tətbiq edilməklə, həm də daxili siyasətin alətinə, tənqidçiləri təqib
etmək, Ģübhəli siyasi kurslara dəstək olmaq və ya səhvləri gizlətmək
vasitəsinə çevrildi. Dünyaya təlqin etmək istədiyimiz ideallara öz ölkəmizdə
xəyanət edilirdi.
Bütün bu tendensiyalar Vyetnamda böhran nöqtəsinə çatdı. Bu
münaqiĢənin fəlakətli nəticələri - bizə, bizim beynəlxalq vəziyyətimizə,
bizim silahlı qüvvələrimizə (onlara bundan özünə gəlmək üçün bütöv bir
nəsil lazım gəldi) və hər Ģeydən əvvəl vuruĢanlara etimad məqsədi ilə, yaxĢı sənədləĢdirilmiĢdir. Lakin, güman ki, həmin müharibənin ən böyük
qurbanı amerikan xalqının öz hökumətinə, həm də amerikanların bir-birinə
inamı oldu. Mətbuat mərkəzinin fəal hərəkətləri və amerikan əsgərlərinin
cəsədlərinin televiziya ilə göstərilməsi ona gətirib çıxardı ki, amerikalılar
baĢa düĢməyə baĢladılar ki, VaĢinqtondakı ən yaxĢı və ağıllı adamlar heç də
həmiĢə nə etdiklərini özləri də bilmirlər və heç də həmiĢə həqiqəti demirlər.
Solların çoxu nəinki Vyetnamdakı müharibə əleyhinə, həm də Amerikanın
xarici siyasətinin daha geniĢ məqsədlərinə qarĢı daha güclü etiraz etməyə
baĢladılar. Onların rəyinə görə, prezident Conson, general Uestmorlend,
Mərkəzi KəĢfiyyat Ġdarəsi (CIA), «hərbi-sənaye kompleksi» və Dünya Bankı
kimi beynəlxalq təĢkilatlar amerikan lovğalının, ura-patriotizminin,
irqçiliyin, kapitalizm və imperializmin təzahürüdür. Sağlar onlara etiraz
edirdilər və təkcə Vyetnamı itirməyə görə deyil, həm də Amerikanın
dünyaya baĢçılıq etmək Ģansının itirilməsinə görə məsuliyyəti ilk olaraq
«Amerikanı birinci dəfə məzəmmət edən» kütlənin – nümayiĢçilərin,
hippilərin, Ceyn Fondanın, «Məxmər Liqası» intellektuallarının və liberal
medianın üstünə yıxırdılar, guya onlar vətənpərvərliyi ləkələyir, mənəvi
relyativizm təbliğ edir və Amerikanın allahsız kommunizmə qarĢı dayanmaq
qətiyyətini zəiflədirlər.
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Düzdür, bunlar karikaturalar idi, aktivistlərin və siyasi məsləhətçilərin
əməyinin bəhrəsi idi. Amerikanların əksəriyyəti haradasa ortada idi, onlar
hələ də Amerikanın kommunizmə qalib gəlmək Ģərtlərini dəstəkləyirdilər,
lakin çox qurbanlara səbəb olacaq amerikan proqramlarına bədbinliklə
yanaĢırdılar. 70-ci və 80-ci illərdə «quzğun» Demokratı və «göyərçin»
Respublikaçını görmək olardı. Konqressdəki Oreqondan olan Mark Hetfild
və Corciyadan olan Sem Nann kimi adamlar ikipartiyalı xarici siyasət
ənənəsini qoruyub saxlamağa çalıĢırdılar. Lakin seçkilər vaxtı ictimaiyyətin
təsəvvürü karikaturalar vasitəsilə formalaĢırdı. Respublikaçılar müdafiə
məsələlərində Demokratları daha çox yumĢaq mövqe sahibləri kimi təsvir
edirdilər, xaricdə hərbi və gizli əməliyyatlar aparılmasına Ģübhə ilə
yanaĢanlar isə Demokratik partiyanın tərəfdarlarına çevrilirdilər.
Məhz bu fonda – yekdillik deyil, bölünmə epoxasında – indi həyatda
olan amerkalıların əksəriyyəti xarici siyasətə öz baxıĢlarını
müəyyənləĢdirmiĢdilər. Bu xarici siyasət proqramları taktiki cəhətdən əla
olan Nikson və Kissincer illəri idi, lakin daxili siyasət proqramları və
Kambocanın bombardman edilməsi onların üstünə kölgə salırdı. Bu insan
haqlarına xüsusi əhəmiyyət verən demokratik Cimmi Karterin iĢləri idi, o,
mənəvi mülahizələri və güclü müdafiəni yenidən bir sıraya qoymağa hazır
idi. Bu ancaq onu sadəlövh və bacarıqsız siyasətçi kimi göstərən neft
böhranlarına, Ġranda alçaldıcı qaydada girovlar götürülməsinə və Sovet
Ġttifaqının Əfqanıstana müdaxiləsinə qədər davam etdi.
Hamıdan daha iri Ģəxsiyyət kimi görünən Ronald Reyqan idi. Onun
kommunizmə qarĢı aydın mövqeyi, dünyanın bədbəxtliklərinin digər
səbəblərinə münasibətindəki korluğu ilə yarıĢa bilərdi. Reyqanın
prezidentliyi dövründə mən kamillik yaĢına çatmıĢdım. Kolumbiya
universitetində beynəlxalq münasibətləri öyrənirdim, sonra isə Çikaqoda
iĢlədim və çox saydakı Demokratlar kimi həmin günlərdə Üçüncü Dünya
ölkələrinə münasibətdə Reyqan siyasətinin nəticələrindən dəhĢətə gəlirdim.
Onun adminstrasiyası Cənubi Afrikanın aparteid rejimini dəstəkləyirdi.
Salvadorda ölüm eskadronlarını maliyyələĢdirirdi, kiçik, bədbəxt Qrenadaya
müdaxilə etmiĢdi. Nüvə silahı sahəsindəki siyasəti daha çox öyrəndikcə,
mən Ulduz Müharibələri proqramını daha çox düĢünülməmiĢ bir iĢ kimi
qiymətləndirirdim. Reyqanın ucadan səslənən ritorikası ilə hay-küy salan
«Ġran-Kontra» iĢi arasındakı uçurum mənim tələffüz qabiliyyətimi əlimdən
almıĢdı.
Lakin bəzən sol mövqe tutan dostlarımdan kiminləsə mübahisə vaxtı
mən birdən Reyqan dünyagörüĢünün aspektlərini müdafiə etməyə
baĢlayırdım. Məsələn, mən baĢa düĢmürdüm ki, niyə tərəqqi tərədarları
«Dəmir Pərdə» arxasındaı zülm barədə Çilidəki vəhĢiliklərdən az narahat
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olmalıdırlar. Mən inanmaq istəməzdim ki, dünyanın müxtəlif hissələrindəki
yoxsulluğa görə təkcə Bġ-ın çoxmillətli Ģirkətləri və ticarətin beynəlxalq
qaydaları günahkardır. Heç kəs Üçüncü Dünyanın korrupsiyalanmıĢ
rəhbərlərini məcbur etmirdi ki, öz xalqından oğurluq etsin. Mən Reyqanın
silahlanmanı artırmaq ölçülərinə qarĢı etiraz edə bilərdim, lakin Sovetlərin
Əfqanıstana müdaxiləsini nəzərə aldıqda onu hərbi cəhətdən üstələmək ağıllı
bir iĢ kimi görünürdü. Ölkəmizə görə iftixar, silahlı qüvvələrimizə hörmət,
sərhədlərimizdən kənarda təhlükəni ağıllı surətdə qiymətləndirmək və ġərqlə
Qərb arasında bərabərliyin asan olmaması fikri – bütün bunlara görə mən
Reyqanla mübahisə etmirəm. Berlin Divarı uçanda isə heç vaxt səs
vermədiyim bu qocaya mən haqq qazandırmalı idim.
Çox adamlar, o cümlədən Demokratların çoxu Reyqana səs verirdi,
bundan irəli gələrək Respublikaçılar bəyan edirdilər ki, onun prezidentliyi
Amerikada xarici siyasət kursuna münasibətdə yekdilliyi bərpa etmiĢdir.
Əlbəttə bu yekdillik əslində sınağa məruz qalmadı. Kommunizm əleyhinə
müharibə Reyqan tərəfindən əsasən dolayısı yolla və büdcə defisiti
Ģəraitində, Bġ qoĢunları cəbhə boyu düzülmədən aparılırdı. Göründüyü kimi,
«Soyuq Müharibə» baĢa çatdıqdan sonra Reyqan doktrinası yeni dünyaya pis
uyğun gəlirdi.
Corc H.U. BuĢun daha ənənəvi, «real» xarici siyasətə qayıtması ona
Sovet Ġttifaqının parçalanması nəticəsində əmələ gələn Ģəraitlə yaxĢı
bacarmağa və Ġran körfəzində birinci müharibəni səriĢtəliklə aparmağa
imkan verdi. Lakin ictimaiyyətin diqqəti daxili iqtisadiyyat üzərində
cəmləndiyindən, beynəlxalq koalisiya yaratmaq və ya Amerikanın gücünü
ağıllı qaydada təqdim etmək bacarığı onun prezidentliyini xilas edə bilmədi.
Bill Klinton ali vəzifəyə gələn vaxtdan adi sağlam düĢüncə güman
edirdi ki, Amerikanın «Soyuq Müharibə»dən sonrakı xarici siyasəti tankların
deyil, daha çox ticarətin iĢi olacaqdır, amerikanların həyatının deyil, yəqin
ki, Amerika müəllif hüquqlarının müdafiəsi olacadır. Klinton özü də baĢa
düĢürdü ki, qloballaĢma təkcə iqtisadiyyat deyil, təhlükəsizlik qarĢısında da
yeni vəzifələr qoyur. Azad ticarətə Ģərait yaratmaqla və beynəlxalq maliyyə
sistemini mökhəmləndirməklə Klinton administrasiyası həmçinin
Balkanlardakı və ġimali Ġrlandiyadakı uzanan münaqiĢələrin baĢa çatması və
ġərqi Avropada, Latın Amerikasında, Afrikada və keçmiĢ Sovet Ġttifaqı
ərazilərində demokratiyanın irəliləməsi üzərində iĢləyirdi. Lakin
ictimaiyyətin gözündə doxsanıncı illərin xarici siyasət kursuna hansısa tağı
tam olmayan mövzu və ya böyük imperativlər çatıĢmırdı. Xüsusən, Bġ-ın
hərbi hərəkətləri zərurət kimi deyil, müstəsna qaydada seçim iĢi kimi – izqoy
dövlətləri yerində oturtmaq və ya humanist mülahizələr üzrə fəaliyyət
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somalilər, haitillər, bosniyalılar və digər bədbəxtlər qarĢısında götürülmüĢ
mənəvi öhdəliklərin nəticəsi kimi görünürdü.
Sonra 11 sentyabr günü gəldi və amerikalılar onların dünyasının alt-üst
olduğunu hiss etdilər.
2006-cı ilin yanvarında mən «S-130» hərbi yük təyyarəsinə oturub
özümün Ġraqa birinci səyahətimə yolandım. Səyahətdə mənimlə olan iki
kolleqam – Ġndianadan olan senator Evan Bey və Tennessidən olan
konqressmen Kiçik Harold Ford əvvəlcə belə səfər etmiĢdilər və mənə
xəbərdarlıq etdilər ki, Bağdadda yerə enmə bir qədər narahat ola bilər.
Mümkün olan düĢmən atəĢindən yayınmaq üçün hərbi təyyarələr Ġraqın
paytaxtının yanında yerə enməmiĢdən əvvəl və göyə qalxandan sonra çox
vaxt ürək bulandıran manevr seriyası həyata keçirirlər. Lakin bizim təyyarə
səhər dumanında uçurdu və həyacanı hiss etmək çətin idi. Brezent kreslolara
bağlanmıĢ vəziyyətdə demək olar ki, bütün sərniĢinlər, mənim kolleqalarım
baĢlarını fyüzelyaj uzunu gedən narıncı torlara söykəyib yuxuya getmiĢdilər.
Ekipajın bir üzvü, görünür, videooyun oynayırdı, digəri isə sakitcə uçuĢun
planını vərəqləyirdi.
Bu, Dünya Ticarət Mərkəzinə təyyarənin özünü vurduğu xəbərini
eĢitdiyim gündən dörd il yarım sonra idi. Bu vaxt Çikaqoda idim, Ģəhərin
iĢgüzar mərkəzinə, ġtatın qanunvericilik orqanınındakı dinləmələrə
gedirdim. Avtomobildəki radionun xəbərləri qırıq-kəsik idi və mən
düĢündüm, güman ki, bədbəxt hadisə baĢ vermiĢdir, kiçik pərli təyyarə uçuĢ
xəttini azmıĢdır. Ancaq mən yığıncağa gələndə, artıq ikinci təyyarə özünü
qüllələrdən digərinə vurmuĢdu və bizə göstəriĢ verdilər ki, binanı tərk edək.
Küçədə ayrı-ayrı yerlərdə adamlar toplaĢmıĢdı, onlar göyə və Sirs-tauerə
baxırdılar. Sonralar, mənim vəkil ofisimdə oturub, televizorun ekranında
göstərilən dəhĢətli səhnələrə hərəkətsiz qaydada tamaĢa edirdik, - kölgə kimi
tutqun rəngli təyyarə ĢüĢə və poladın arasında yoxa çıxırdı, kiĢilər və
qadınlar pəncərə karnizlərindən yapıĢır, sonra yıxılırdılar. AĢağıda nidalar və
hönkürtülər eĢidilirdi və nəhayət toz buludu günəĢin qabağını örtdü.
Sonrakı bir neçə həftə əksər amerikanların etdiklərini mən də edirdim, Nyu-Yorkdakı və Kolumbiya federal mahalındakı tanıĢlarıma zəng vurur,
ianələr göndərir, Prezidentin çıxıĢına qulaq asır, həlak olanlara yas
saxlayırdım. Əksəriyyət kimi mənim üçün də 11 sentyabr facəsi dərin
qaydada Ģəxsi idi. Bu təkcə dağıntıların miqyası və ya Nyu-Yorkda
keçirdiyim beĢ ilin xatirələri - indi xarabalığa çevrilmiĢ küçələrin və
mənzərələrin xatirələri deyildi. Daha çox bu, 11 sentyabrda həlak olmaqdan
bir neçə saat əvvəl adamların etdikləri adi hərəkətlər barədə canlı təsəvvür
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idi. Müasir dünyanın həyatını təĢkil edən gündəlik qəbul olunmuĢ qayda –
təyyarəyə oturmaq, Ģəhərətrafı qatardan çıxdıqda baĢ verən basabas, tələsik
kofe və səhər qəzeti almaq, liftdə edilən söhbət onlara yad deyildi.
Amerikanların əksəriyyəti üçün bu, belə qəbul olunmuĢ qaydanın xaos
üzərində qələbəsini, - nə qədər ki, fiziki məĢq edirik, təhlükəsizlik kəmərini
bağlayırıq, mükafat və güzəĢtli olan iĢə malikik və bəzi məhəllələrdən uzaq
qaçırıq, bu vaxt bizim təhlükəsizliyimizə verilən təminat və ailələrimizin
müdafiə olunmaları barədəki əminliyimizin konkret ifadəsini əks etdirir.
Lakin bu saat xaos qapımızın kandarında idi. Və bunun nəticəsi kimi,
biz baĢqa cür hərəkət etməli idik, dünyanı baĢqa cür anlamalı idik. Biz
xalqın harayına cavab verməli idik. Hücumdan heç bir həftə keçməmiĢ mən
Senatın 98-ə qarĢı 0 və Nümayəndələr palatasının 420-yə qarĢı 1
qaydasındakı səslərlə Prezidentə səlahiyyətlər və bu hücumların arxasında
dayanan «dövlətlər, təĢkilatlar və Ģəxslərə qarĢı bütün lazım olan və müvafiq
qüvvəni» vermək barədə qərar qəbul etdiyinin Ģahidi oldum. Silahlı
qüvvələrdə xidmətə maraq və Mərkəzi KəĢfiyyat Ġdarəsinə (CIA) iĢə girmək
üçün ərizələrin sayı çox yüksəyə qalxdı, Amerikanın hər yerində gənc
adamlar öz ölkələrinə xidmət etməyi qərara aldılar...
Ancaq biz tək deyildik. Parisdə «Le Monde» qəzeti «Nous sommes
nous Americains» («Biz hamımız amerikanlarıq») baĢlığı ilə çıxmıĢdı.
Qahirədə məscidlərdə rəğbət duaları səsləndi. NATO 1949-cu ildə yarandığı
gündən ilk dəfə olaraq öz nizamnaməsinin 5-ci Maddəsini iĢə saldı, bu
maddəyə görə təĢkilatın bir üzvünə hücum «hamıya qarĢı hücum kimi
qiymətləndirilir». Kürəyimizin arxasında ədalət və bütün dünya yanımızda
olduqda biz praktiki olaraq bir ay ərzində Kabildən taliblərin hökumətini
qovduq, «Əl-Qaidə» əməliyyatçıları qaçdılar, tutuldular, ya da məhv
edildilər.
Administrasiyanın hərəkətlərinin uğurla baĢladığını, sakit, səlis və az
itkilərlə aparıldığını düĢünürdüm (ancaq sonralar öyrənəcəyik ki, bizim
Tora-Borada «Əl-Qaidə» qüvvələrinə qarĢı hansı dərəcədə kifayət olmayan
bir hərbi təzyiq göstərmiĢik və bu, Usamə ben Ladenin qaçmasına Ģərait
yaratmıĢdı). Beləliklə, dünyanın qalan hissəsi ilə birlikdə mən səbirsizliklə
iyirmi birinci əsr üçün Bġ-ın xarici siyasət kursunun elanını gözləyirdim ki,
bu siyasət təkcə bizim hərbi planlaĢdırmamızı, kəĢfiyyat əməliyyatlarımızı
və terrorçuluq Ģəbəkəsindən çıxan təhlükələrə qarĢı ölkəmizin müdafiə
tədbirlərini uyğunlaĢdırmayacaqdır, həm də transmilli təhlükənin
çağırıĢlarına cavab üçün beynəlxalq konsensus yaradacaqdır.
Bu yeni proqram heç meydana çıxmadı da. Onun əvəzinə biz keçmiĢ
epoxalardan qalmıĢ köhnə siyasi strategiyalar toplusunu aldıq, üstündəki toz
üfürülüb, onlar bir yerə yığıldı və üzərinə yeni yarlık yapıĢdırıldı. Reyqanın
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«Bəla Ġmperiyası» indi «Bəla Oxuna» çevrildi, Monro doktrinasının Ruzvelt
versiyası – bizim xoĢumuza gəlməyən hökumətləri qarıĢıqlığa salmaq kimi
ideya, - indi BuĢ doktrinası oldu, ancaq indi o Qərb yarımkürəsindən kənara
yayılaraq bütün dünyanın əhatə etdi. Taleyin manifesti yeni dəbdə idi, BuĢa
görə lazım olan hər Ģey Amerikanın silahlı qüdrəti, amerikan qətiyyətliliyi
və «həmfikirlərin koalisiyası» idi.
Lakin görünür ən pisi o idi ki, «Soyuq Müharibə» baĢa çatan vaxtdan
sonra görünməmiĢ siyasi strategiyaları BuĢ adminstrasiyası diriltdi. Səddam
Hüseynin devrilməsi preventiv müharibə barədəki BuĢ doktrinası üçün
lakmus kağızı rolunu oynadı, müdaxilənin səbəbləri barədə Ģübhələnənləri
isə ittiham etməyə baĢladılar ki, onlar «terrorizm məsələlərində
yumĢaqdırlar» və özlərini «amerikan olmayan» kimi aparırlar. Bu
kampaniyaya münasibətdə bütün «lehinə» və «əleyhinə» olanları düzgün
qiymətləndirmək əvəzinə adminstrasiya informasiya hücumuna baĢladı. Öz
mövqeyinin dəstəklənməsi üçün kəĢfiyyatın məlumatlarını gizlədirdi,
maliyyə xərclərini və Ģəxsi heyətin zəruri miqdarını əsaslı surətdə aĢağı
salırdı, adamları göbələk Ģəklindəki buludlar kabusu ilə qorxuzurdu.
Hücum müvəffəqiyyət qazandı. 2002-ci ilin payızına amerikanların
əksəriyyəti əmin idi ki, Səddam Hüseyn kütləvi qırğın sılahına malikdir və
ən azı 66 faiz (səhvən) güman edirdi ki, Ġraq liderinin 11 sentyabr basqınında
Ģəxsən əli vardır. Ġraqa müdaxiləyə dəstək – və BuĢun hərəkətlərinin
bəyənilməsi reytinqi – 60 faiz civarında idi. Aralıq seçkilərdə qalib gəlmək
üçün Respublikaçılar hücumu gücləndirdilər və Səddam Hüseynə qarĢı güc
tətbiq edilməsinə icazə verilməsi barədə səsvermə keçirilməsini tələb etməyə
baĢladılar. 11 oktyabr 2002-ci ildə keçmiĢ Senatda olan əlli Demokratdan
iyirmi səkkizi və bir nəfərdən baĢqa Respublikaçıların hamısı BuĢun can
atdığı səlahiyyətləri ona verdi.
Bu səsvermə məni məyus etdi, baxmayaraq ki, mən baĢa düĢürdüm ki,
Demokratlar hansı təzyiqə məruz qalmıĢdılar. Mən özüm də buna bənzər
təzyiqi hiss etmiĢdim. 2002-ci ilin payızından mən Bġ Senatına
namizədliyimi irəli sürmək qərarına gəldim və baĢa düĢdüm ki, Ġraqla
müharibə məsələsi istənilən seçki kampaniyasında nəhəng əhəmiyyətə
malikdir. Çikaqo aktivistlərindən bir qrupu müharibə əleyhinə oktyabr
ayında planlaĢdırılan mitinqdə çıxıĢ edib-etməyəcəyimi oruĢduqda,
dostlarımdan bəziləri məsəhət gördü ki, belə həssas məsələdə o qədər açıq
mövqe tutmayım. Təkcə müdaxilə ideyası çox populyar deyildi. Mən də
mahiyyətcə, müharibəyə qarĢı olan iĢin birdəfəlik həll edildiyini
düĢünmürdüm. Bir çox analitiklər kimi mən də güman edirdim ki, Səddam
kimyəvi və bioloji silahlara malikdir və nüvə silahını əldə etməyə can atır.
Mən hesab edirdim ki, əgər o, daim BMT-nin (UN) qətnamələrinə məhəl
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qoymursa, belə davranıĢın nəticəsi olmalıdır. Səddamın öz xalqına qanlı
divan tutması danılmaz idisə, mən dünyaya və Ġraq xalqına onsuz daha yaxĢı
olacağına Ģübhə etmirdim.
Lakin mən hiss edirdim ki, Səddamdan gələn təhlükə o qədər yaxın
deyildir, administrasiyanın irəli sürdüyü müharibə üçün əsas etibarsız
olmaqla yanaĢı ideoloji cəhətdən quraĢdırılmıĢdır, həm də ki, Əfqanıstandakı
müharibə də hələ baĢa çatmamıĢdır. Aydın idi ki, sərt diplomatik tədbirlər
əvəzinə tələsik birtərəfli hərbi aksiyanı, məcburi yoxlamaları və məqsədli
sanksiyaları seçməklə Amerika öz siyasi kursunun dəstəklənməsi üçün geniĢ
baza yaradılması imkanını əldən verir.
Belə də mən çıxıĢımı etdim. Çikaqonun Federal meydanında toplaĢan
iki min adama izah etdim ki, buraya yığıĢanların çoxundan fərqli olaraq mən
istənilən müharibənin əleyhinə deyiləm – mənim babam Pyorl-Harbor
bombardman edilən gün çağırıĢ məntəqəsinə yollanmıĢdı və Pattonun
ordusunda döyüĢmüĢdü. Mən həmçinin dedim: «Mən ölüm və dağıntının,
meyit və göz yaĢlarının Ģahidi olduqdan sonra administrasiyanın
dözümsüzlük naminə günahsız adamları öldürənləri təqib etmək və kökünü
kəsmək barədəki vədini dəstəklədim və mən özüm həvəslə silah
götürəcəyəm ki, belə faciənin bir daha təkrar olunmasının qarĢısı alınsın».
Mənim dəstəkləyə bilmədiyim, «səfeh müharibədir, tələsik
müharibədir, ağıla deyil, emosiyalara əsaslanan müharibədir, prinsiplərə
deyil, siyasi fırıldaqlara əsaslanan müharibədir».
Və mən dedim:
«Mən bilirəm ki, hətta Ġraqa qarĢı uğurlu müharibə Bġ iĢğal
qoĢunlarının bu ölkəyə qeyri-müəyyən müddətə yeridilməsi, qeyri-müəyyən
nəticələrlə birlikdə qeyri-müəyyən xərcləri tələb edəcəkdir. Mən bilirəm ki,
aydın səbəb olmadan və güclü beynəlxalq dəstək olmadan yalnız Yaxın
ġərqdə alovları üfürüb Ģiddətləndirəcək, ərəb dünyasında yaxĢı deyil, pis
coĢğunluqları ruhlandıracaq, «Əl-Qaidə» ordusuna cəlb edilməni
gücləndirəcəkdir».
ÇıxıĢ yaxĢı qarĢılandı, aktivistlər mətni internetdə yaymağa baĢladılar
və mən mühüm məsələlər barədə açıq danıĢan adam reputasiyasına
yiyələndim. Bu reputasiya Demokratik partiyadan Senata mürəkkəb ilkin
seçkilərdə qalib gəlməyimə imkan yaratdı. Lakin mən o vaxt heç cür bilə
bilməzdim ki, Ġraqdakı vəziyyət barədə mənim verdiyim qiymət
düzgündürmü? Müdaxilə nəhayət baĢlayanda və Bġ qüvvələri maneəsiz
olaraq Bağdadın küçələrindən keçdikdə, Səddamın heykəlinin yıxıldığını və
«Abraham Linkoln» təyyarədaĢıyan gəmisinin (U.S.S.) göyərtəsində
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«TapĢırıq yerinə yetirilmiĢdir» sözləri yazılmıĢ bayrağın qarĢısında
prezidentin dayandığını göstərən kadrları gördükdə, mən Ģübhələnməyə
baĢladım ki, səhv edə bilərəm və sevindim ki, Amerika olduqca az sayda
itkilər vermiĢdir.
Ġndi, üç il sonra – həlak olmuĢ amerikan əsgərlərinin sayı iki min nəfəri,
yaralıların sayı isə on altı min nəfəri keçdikdə, artıq birbaĢa 250 milyard
dollar xərcləndikdən sonra, gələcək illərdə isə yaranmıĢ borcu ödəmək və
müharibə əlillərinə qayğı göstərmək üçün veriləcək pulların məbləğinin yüz
milyardlarla dollar olacağı Ģübhəsizdir. Ġraqda iki ümumi seçki və bir
Konstitusiya referendumu keçirildikdən, on minlərlə iraqlı həlak olduqdan
sonra, bütün dünyada Amerika əleyhinə əhval-ruhiyyə rekord həddə
çatdıqdan, Əfqanıstan isə yenidən xaosa sürüĢdükdən sonra mən Senat üzvü
kimi Bağdada uçdum ki, bir məsul Ģəxs kimi bütün bunlardan necə baĢ
çıxarmağı anlamağa çalıĢım.
Bağdad beynəlxalq təyyarə meydanında yerə enmə o qədər də pis
olmadı, ancaq mən sevinirəm ki, S-130 aĢağı enən vaxt piruetlər edəndə, biz
illyuminatora baxa bilmirdik. Bizi çiyinləri tüfəngli Dövlət
departamentindən olan zabitlər qarĢıladı. Onlar bizi müĢayiət edəcəkdilər.
Təhlükəsizlik barədə təlimatı dinlədikdən, qan qrupumuz qeyd edildikdən,
kaskanı və Kevlar zirehli jileti geyinib yoxladıqdan sonra iki «Qara quzğun»
helikopterinə oturub aĢağı hündürlükdə uçmaqla YaĢıl zonaya yollandıq.
Arxada baĢlı-baĢına buraxılmıĢ tarlalar, bir-birini kəsən dar yollar, xurma
palmaları bağları və alçaq beton sığınacaqlar qaldı. Axırıncıların çoxu boĢ
kimi görünürdü, bəziləri buldozerlərlə uçurulmuĢdu. Nəhayət, qum
rəngindəki paytaxt Ģəhəri olan Bağdad göründü. ġəhər dairəvi planda
tikilmiĢdi, onu ortadan bulanıq suyu olan Dəclə çayı kəsirdi. Hətta havadan
görünürdü ki, Ģəhər dağıdılmıĢdır, küçələrdə çox az hərəkət var idi,
baxmayaraq ki, demək olar ki, bütün evlərin damı süni peyk boĢqabları ilə
örtülmüĢdü, mobil telefon xidməti ilə yanaĢı, bu, Bġ qulluqçuları tərəfindən
bərpanın müvəffəqiyyətlərindən biri kimi təriflənirdi.
Mən Ġraqda cəmisi gün yarım oldum, özü də əsasən YaĢıl zonada –bura
Bağdadın mərkəzində on mil sahəsi olan yer idi, bir vaxtlar Səddam Hüseyn
hökumətinin ürəyi idi, indi isə Bġ tərəfindən nəzarətdə olan ərazi olmaqla,
bütün perimetri boyunca partlayıĢa davamlı divarla və tikanlı məftillə əhatə
olunmuĢdu. Bərpa dəstələri bizə üsyançıların diversiyaları hesabına elektrik
enerjisi istehsalının və neft hasilatının çətinlikləri barədə danıĢdılar.
KəĢfiyyat zabitləri Ġraq təhlükəsizlik qüvvələrinə daxil olmağa müyəssər
olan silahlı fanatiklərdən gələn və artmaqda olan təhlükəni təsvir etdilər. Bir
qədər sonra biz son seçkilərdə seçicilərin səsverməyə yaxĢı gəlmələrindən
həvəslə danıĢan Ġraq seçki komissiyasının üzvü ilə görüĢdük, bir saat isə Bġ
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səfiri Xəlilzadın söhbətinə qulaq asdıq. Bu bic, yaraĢıqlı, yorğun baxıĢları
olan kiĢi bizə indi məĢğul olduğu məkik diplomatiyasının çətinliklərindən
danıĢdı. Bu diplomatiya Ģiə, sünni və kürd fraksiyalarından birləĢmiĢ
hökumətə bənzər nəsə bir Ģey yaratmağa xidmət etməli idi.
Günün ikinci yarısında Səddamın keçmiĢ prezident sarayının
çarhovuzunun yanındakı nəhəng yeməkxanada əsgərlərlə bir yerdə nahar
etmək imkanı əlimizə düĢdü. Bu nizami qüvvələrin, ehtiyatdakıların, iri və
kiçik Ģəhərlərin Milli qvardiya hissələrindən olanların qarıĢığı idi. Onlar
qaralar, ağlar, latınamerikalılardan ibarət olmaqla, bir çoxu artıq ikinci və
üçüncü müddətə burada idilər. Onlar öz hissələrinin nələri etməyə müvəffəq
olduğunu iftixarla danıĢırdılar. Məktəblər tikmiĢdilər, elektrotexnika
qurğularını qorumuĢdular, yenicə öyrədilmiĢ Ġraq əsgərlərini qaraula
çıxarmıĢdılar, ölkənin uzaq regionlarına gedən təchizat xəttlərini qoruyub
saxlamıĢdılar. Biz dəfələrlə eyni sualı verirdik: niyə Bġ mətbuatı ancaq
bomba partlayıĢlarından və qətllərdən xəbər verir? Onlar təkid edirdilər ki,
proqress də vardır. Mən Vətənə geri dönəndə adamlara burada görülən iĢin
əbəs olmadığını danıĢmalıyam.
Bu adamlarla danıĢanda, onların həvəsdən düĢmələrini anlamaq asan
idi, axı Ġraqda görüĢdüyüm bütün amerikanlar, istər hərbçi, istər mülki
adamlar olsunlar, özlərinin sədaqəti, özlərinin məharəti və təkcə buraxılan
səhvləri deyil, həm də qarĢıdakı çətinlikləri açıq etiraf etmələri ilə məni
təəccübləndirirdilər. Həqiqətən də Ġraqdakı bütün iĢlər amerikan ixtiraçılıq
qabiliyyətindən, var-dövlətindən və texniki nou-hausundan xəbər verirdi.
YaĢıl zonanın daxilində və ya Ġraqdakı və Küveytdəki iri əməliyyat
bazalarında dayandıqda bizim hökumətin düĢmən ərazisinin içərisində
mahiyyət etibarilə bütöv Ģəhərləri ayağa qaldırdığı, öz enerji təchizatı və
kanalizasiyası, kompyuter xəttləri və kabelsiz Ģəbəkələri, basketbol
meydançaları və həta dondurma köĢkləri olan özünü idarə edən icmaların
yaradılması yalnız təəccüb doğururdu. Bundan əlavə, hər yerdə amerikan
nikbinliyinin təkrarolunmaz xüsusiyyətinin niĢanələri var idi, onlar hər Ģeydə
təhlükəyə, qurbanlara və təsəvvür olunan kimi, sonsuz uğursuzluqlara
baxmayaraq ədəbsizliyin olmamasında, bizim hərəkətlərimizin nəhayət o
qədər də tanımadığımız xalqa yaxĢı həyat verəcəyinə əminlikdə gözə
çarpırdı.
Ancaq səfərim vaxtı keçirdiyim bir neçə görüĢlər mənə bizim Ġraqdakı
cəhdlərimizin əslində Don-Kixotluq olduğunu xatırladacaqdır, necə ki,
tökülən amerikan qanına, xərclənən pula və ən yaxĢı niyyətlərə baxmayaraq
bizim tikdiyimiz bina tərpənən qum üstündə qərar tutan kimi görünür. Bizim
nümayəndə heyətinin Bağdadda akkreditə olunmuĢ xarici müxbirlər qrupu
ilə mətbuat konfransı keçirdiyimiz axĢam ilk söhbət baĢ tutdu. Suallara və
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cavablara (Q&A) həsr olunmuĢ hissədən sonra mən reportyorlardan
soruĢdum ki, onlar qeyri-rəsmi, məlumat vermək lazım olmayan söhbətə
qalmaq istəmirlərmi. Dedim ki, mənim üçün maraqlıdır ki, YaĢıl zonadan
kənardakı həyatdan nəsə bir Ģey öyrənim. Onlar sevinclə razılaĢdılar, lakin
xəbərdarlıq etdilər ki, yalnız qırx beĢ dəqiqəliyə qala bilərlər, - artıq gec idi
və Bağdadın əksər sakinləri kimi onlar gün batandan sonra küçələrə
çıxmaqdan çəkinirdilər.
Bu qrup əsasən iyirmi-otuz yaĢında olan adamlardan ibarət idi,
geyimlərinə görə onları kollec tələbələri hesab etmək olardı. Ancaq onların
sifətlərində gərginlik hiss olunurdu – bu vaxta qədər Ġraqda artıq altmıĢ
jurnalist həlak olmuĢdu. Həqiqətən də, söhbətimiz baĢlayanda fikirlərinin bir
qədər dağınıq olmasına görə onlar üzrxahlıq etdilər. Onlara yenicə xəbər
vermiĢdilər ki, kolleqalarından biri, «Krisçen sayens monitor» qəzetinin
müxbiri, Cill Kerroll adlı qız oğurlanmıĢdır, onun sürücüsünün isə meyiti
yol kənarında tapılmıĢdır. Bu vaxt onlar özlərinin bütün əlaqələrini iĢə salıb
müxbir qızın harada olduğunu öyrənməyə cəhd edirdilər. Onlar dedilər ki,
belə hadisələr Bağdadda nadir hal sayılmır, baxmayaraq ki, əsas zərbə
müstəsna olaraq iraqlılara dəyir. ġiələr və sünnilər arasında döyüĢlər
kəsilmir. Jurnalistlərdən heç biri hesab etmirdi ki, seçkilərdən sonra
təhlükəsizliklə əlaqədar vəziyyət yaxĢılaĢacaqdır. Mən onlardan soruĢdum
ki, düĢünmürlərmi ki, Bġ qoĢunları çıxarıldıqdan sonra gərginlik azala bilər
və gözləyirdim ki, onlar bunu təsdiq edən cavab verəcəklər. Lakin onların
hamısı baĢını yırğaladı.
Reportyorlardan biri mənə dedi:
- Mən düĢünürəm ki, bir neçə həftədən sonra ölkə vətəndaĢ
müharibəsinə düĢəcəkdir. Yüz, bəlkə də, iki yüz min adam həlak olacaqdır.
Bu ölkəni yalnız biz bir yerdə saxlayırıq.
Həmin axĢam Ġraq prezidenti vəzifəsini müvəqqəti icra edən Cəlal
Təlabənini evindəki naharda iĢtirak etmək üçün nümayəndə heyətimiz səfir
Xəlizadı müĢayiət etdi. YaĢıl zonadan kənarda barrikadalar labirintinin
yanından keçmək üçün bütün yolu bizi müĢayiət edən silahlı dəstə
təhlükəsizliyi ciddi surətdə təmin edirdi. Məhəllələrin sərhədlərində Bġ
əsgərləri dayanmıĢdı və bizi təlimatlandırırdılar ki, kaskalarımızı və zirehli
jiletlərimizi çıxarmayaq.
On dəqiqədən sonra biz iri villaya çatdıq. Burada bizi prezident və
Ġraqın müvəqqəti hökumətinin bir neçə üzvü qarĢıladı. Onlar dolu bədənli,
əlli-altmıĢ yaĢındakı kiĢilər idi, geniĢ təbəssümləri olsa da, baxıĢları heç bir
emosiyanı ifadə etmirdi. Mən nazirlərdən yalnız birini – Ģiə, Qərbdə təhsil
almıĢ cənab Əhməd Çələbini tanıdım. Ġraq Milli Konqressinin sürgündə olan
qrupunun rəbəri kimi o, Bġ kəĢfiyyat xidmətini və BuĢun ətrafındakı yüksək
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vəzifəli məmurları məlumatlarla təmin edirmiĢ və həmin məlumatlar
əsasında da müdaxilə barədə qərar qəbul edilmiĢdi. Çələbi qrupunun
əvəzində milyonlarla dollar pul aldığı məlumatının saxta olduğu aĢkara
çıxmıĢdı. Bundan sonra Çələbi Bġ-dakı himayədarlarının gözündən düĢdü.
Belə xəbərlər də var idi ki, o, gizli məlumatları iranlılara ötürürmüĢ. O,
vəsaitləri israf etdiyinə, oğurluğa, bank dələduzluğuna və valyuta
fırıldaqlarına görə otuz bir maddə üzrə qiyabi Ģəkildə məhkum edildikdən
sonra Ġordaniya onun həbsinə qərar vermiĢ və bu qərar indiyədək
qüvvədədir. Lakin o, yerə ayağı üstündə enməklə meydana çıxdı. YaxĢı
geyinmiĢ bu adamı öz yaĢlı qızı müĢayiət edirdi, indi o, müvəqqəti
hökumətdə neft sənayesi naziri vəzifəsini daĢıyırdı.
Nahar vaxtı mən Çələbi ilə çoxlu söhbət edə bilmədim. Mən keçmiĢ
müvəqqəti maliyyə naziri ilə yanaĢı oturmuĢdum. O, dərin təsir bağıĢlayırdı.
Ġraqın iqtisadiyyatı barədə iĢi bilən adam kimi danıĢırdı, xarici investisiyaları
cəlb etmək üçün iqtisadiyyatın Ģəffaflığını yüksəltmək və onun hüquqi
çərçivəsini möhkəmləndirmək zərurətini qeyd etdi. AxĢam baĢa çatanda mən
səfirlik aparatından olan bir nəfər əməkdaĢa öz təəssüratımı söylədim.
Səfirliyin əməkdaĢı dedi:
- Bəli, o fərasətlidir, buna heç bir Ģübhə yoxdur. Əlbəttə, o, həmçinin
«Ġraqın Ali Ġslam ġurası» (SCIRI) partiyasının liderlərindən biridir. Onlar
Daxili ĠĢlər Nazirliyinə nəzarət edirlər. Nazirlik isə öz növbəsində polisə
nəzarət edir. Polis isə... Orada onun sıralarına qiyamçı döyüĢçülərin
soxulması ilə əlaqədar problemlər var idi. Polisin sünni liderlərini tutub,
sonrakı günün səhəri onların meyitlərinin üzə çıxması və bu ruhda digər
ittihamlar... Mənim həmsöhbətim susdu və çiyinlərini çəkdi – «Biz kim
varsa, onlarla iĢləyirik».
Həmin gecə yuxuya gedə bilmirdim. Süni peyk vasitəsiylə bir vaxtlar
Səddama və onun qonaqlarına xidmət edən çarhovuzlu evə birbaĢa
translyasiya edilən «Redskinz» komandasının oyununa baxırdım. Bir neçə
dəfə televizorun səsini azaldıb, mortira atəĢlərinin sakitliyi pozduğunu
eĢidirdim. Səhərisi günü biz «Qara quzğun»da Fallucadakı hərbi-dəniz
piyadalarının bazasına yollandıq. Bu, Ġraqın qərb hissəsindəki quraqlıq
Anbar əyalətində idi. Üsyançılarla ən qızğın döyüĢlərdən biri sünnilərin
çoxluq təĢkil etdiyi Anbarda getmiĢdi, düĢərgədəki atmosfer də YaĢıl zonada
olduğundan kədərli idi. Dünən patrul xidmətini icra edən beĢ nəfər dəniz
piyadası yol kənarında qoyulmuĢ bombanın partlamasından və atıĢmada
öldürülmüĢdü. Buradakı əsgərlər daha xam idilər, onların əksəriyyətinin yaĢı
yenicə iyirmini keçmiĢdi, çoxunun üzündə gənclik sızanağı var idi, bədənləri
isə hələ bitkin hala düĢməmiĢ yeniyetmələrinkinə bənzəyirdi.
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DüĢərgənin rəisi olan general brifinq keçirdi və biz böyük zabitlərin Bġ
silahlı qüvvələrinin üz-üzə gəldiyi dilemma barədəki izahlarını dinlədik:
imkanlar artdıqca onlar hər gün daha çox üsyan liderlərini həbs edirlər,
ancaq, Çikaqonun küçə bandalarında olduğu kimi, hər həbs edilmiĢ
üsyançının yerini tutmağa artıq iki nəfər hazır olur. Görünür, qiyam təkcə
siyasətlə deyil, həm də iqtisadiyyatla qidalanır – mərkəzi hökumət Anbara
diqqət vermir və kiĢi cinsindən olanlar arasında iĢsizlik 70 faiz civarındadır.
Zabitlərdən biri dedi:
- Bir balaca oğlana iki, ya üç dollar verilsə, istənilən yerə bomba
qoyacaqdır. Burada bu böyük puldur.
Brifinq baĢa çatdıqda yüngül duman gəldi və bizim Kirkuka uçuĢumuzu
ləngitdi. Biz gözləyəndə, xarici siyasət üzrə mənim müĢavirlərimdən biri,
Mark Lippert bir böyük zabitlə danıĢmaq üçün kənara çəkildi, mən isə
regionda üsyançı çıxıĢları ilə mübarizəyə məsul olan mayorla söhbətə
baĢladım. Bu sakit səslə danıĢan, alçaqboylu, çeĢmək taxan adam idi, onu
asanlıqla orta məktəbdəki riyaziyyat müəllimi rolunda təsəvvür etmək olardı.
Həqiqətən də, məlum oldu ki, dəniz piyadası hissəsinə qəbul olunmamıĢdan
əvvəl o, Sülh Korpusu tərkibində bir neçə ili Filippində keçirmiĢdi. Orada
mənimsədiklərinin çoxunu, o, dedi ki, Ġraqdakı hərbçilərin iĢində tətbiq
etmək lazımdır. Onun dəstəsində heç azacıq ərəbcə danıĢan da yoxdur. Bu
isə yerli əhalidə etimad qazanmaq üçün çox lazımdır. Bġ silahlı qüvvələri
daxilində biz mədəni səmimiyyəti yaxĢılaĢdırmağa, yerli liderlərlə
uzunmüddətli münasibətləri inkiĢaf etdirməyə, təhlükəsizlik qüvvələri ilə
bərpa dəstələrini birləĢdirməyə ehtiyac duyuruq. Beləliklə, iraqlılar Bġ
cəhdlərinin konkret nəticələrini görə bilərlər. O dedi ki, bütün bunlar vaxt
tələb edir, lakin artıq yaxĢıya doğru dəyiĢikliklər göz qabağındadır. Belə ki,
hərbçilər bütün ölkədə bu metodları tətbiq etməyə baĢlamıĢlar.
MüĢayiət edən zabit bildirdi ki, helikopter uçuĢa hazırdır. Mən mayora
uğurlar arzu edib, kabinəyə tərəf getdim. Mark mənə yaxınlaĢanda ondan
böyük zabitdən nə öyrəndiyini soruĢdum.
- Mən soruĢdum ki, onun rəyinə görə nə etmək lazımdır ki, situasiyanın
öhdəsindən daha yaxĢı gəlinə bilsin.
- Və o, nə dedi?
- Çıxıb getmək.
Amerikanın Ġraqda müharibəyə cəlb edilməsi əhvalatı hələ uzun illər
təhlil olunacaq və müzakirə ediləcəkdir – ümumiyyətlə, bu tarixçə hələ də
yazılır. Ġndi situasiya orada o qədər pisləĢmiĢdir ki, görünür, artıq faktiki
olaraq vətəndaĢ müharibəsi baĢlanmıĢdır, baxmayaraq ki, mən əminəm ki,
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müdaxilənin özü barədə olan baxıĢlardan asılı olmayaraq bütün amerikalılar
Ġraqda vəziyyətin əlveriĢli həllində maraqlıdırlar, vicdanlı qaydada deyə
bilmərəm ki, bu həllin sürətli perspektivi barədə mən nikbin əhvalruhiyyədəyəm.
Mən belə qənaətdəyəm ki, hazırki mərhələdə Ġraqda amerikan
qüvvələrinin tətbiqi məsələsinin davam etdirilməsinin nəticəsini hesablamaq
çətindir, bunu birgə nahar etdiyim həmin siyasətçilər müəyyən edirlər. Mən
inanıram ki, bu mərhələdə bizim strateji məqsədlərimiz dəqiq müəyyən
olunmalıdır: Ġraqda hansısa bir sabitliyə nail olmaq lazımdır ki, bu ölkədə
hakimiyyətdə olanlar BirləĢmiĢ ġtatlara düĢməncəsinə yanaĢmasınlar və
Ġraqın terrorçuların bazasına çevrilməsinə yol verilməsin. Bu məqsədlərə
nail olmaq üçün – mən hesab edirəm ki, bu amerikalıların və iraqlıların
mənafeyinə uyğundur, - 2006-cı ilin axırında Bġ qoĢunlarının Ġraqdan
mərhələli qaydada çıxarılmasına baĢlamaq lazımdır. Ancaq qoĢunların tam
çıxarılmasına yalnız bir sıra fərziyyələr – Ġraq hökumətinin ən azı öz xalqına
əsas qarantiyaları və xidmətləri təmin etmək qabiliyyəti, bizim orada
olmağımızın müqavimət hərəkətinə səbəb olması dərəcəsi və Bġ qoĢunları
Ġraqda olmadıqda ölkənin tam miqyaslı vətəndaĢ müharibəsinə yuvarlanması
ehtimalı barədəki gümanlara -əsaslanmaqla fikir yürütmək olar. DöyüĢdə
bərkimiĢ dəniz piyadası zabiti çıxıb getməyi təlif edirsə, Ģübhə əhvalruhiyyəsində olan müxbirlər isə qalmağı məsləhət görürlərsə, burada heç bir
asan cavab yoxdur.
Lakin nə qədər olsa da, bizim Ġraqda olmağımızdan bəzi nəticələr
çıxarmaq olar. Orada çətinliklər sadəcə pis icradan meydana gəlmir. Onlar
konsepsiyanın səhv olduğunu əks etdirir. Fakt orasındadır ki, 11 sentyabrdan
beĢ il sonra və Sovet Ġttifaqı dağılandan on beĢ il sonra BirləĢmiĢ ġtatların
hələ də milli təhlükəsizliyi təmin etmək üçün ardıcıl siyasəti yoxdur. Rəhbər
prinsiplər əvəzinə bizim Ģübhəli nəticələri olan xüsusi qərarlar seriyasına
bənzəyən nəsə varımızdır. Niyə biz ġimali Koreyanın və ya Birmanın deyil,
Ġraqın iĢinə qarıĢırıq? Niyə Darfurda yox, Bosniyada? Ġranda bizim
məqsədimiz rejimin dəyiĢdirilməsi, nüvə tərksilahı, nüvə silahının qarĢısının
alınmasıdırmı və ya bunların üçüdürmü? Despotik rejimlərin xalqı terrorizə
etdiyi yerlərin hamısındamı güc tətbiq etməyi biz öz borcumuz hesab edirik,
-əgər belədirsə, biz orada nə qədər qalmalıyıq ki, demokratiyanın kök
salmasını təmin edək? Biz siyasi cəhətdən deyil, iqtisadi cəhətdən
liberallaĢan Çin kimi ölkələrə necə münasibət bəsləyirik? Biz bütün
məsələlər üzrə BMT ilə iĢləyirikmi, yoxsa yalnız ondamı, nə vaxt ki, BMT
artıq bizim qəbul etdiyimiz qərarları ratifikasiya etməyə hazırdır?
Bəlkə də Ağ evdə kimsənin bu suallara dəqiq cavabları vardır. Lakin
bizim müttəfiqlərimiz də, bizim düĢmənlərimiz də bunlara cavabları
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bilmirlər. Daha vacib olanı isə odur ki, amerikan xalqı da bunları bilmir.
Aydın tərtib olunmuĢ və ictimaiyyətin dəstəklədiyi strategiya olmadan
dünya baĢa düĢür ki, Amerikanın legitimliyi və nəhayət etibarilə dünyanı bu
gün olduğundan daha təhlükəsiz etmək üçün lazım olan gücü çatmayacaqdır.
Biz xarici siyasət kursunun əsasına yenidən baxmalıyıq, bu əsas öz cəsarəti
və əhatəliliyinə görə Trumenin müharibədən sonrakı siyasi konsepsiyaları ilə
müqayisə oluna bilər. Bizə elə əsas lazımdır ki, yeni minilliyin vəzifələrinə
və imkanlarına uyğun olsun, belə əsas gücün tətbiq edilməsini
istiqamətləndirsin və bizim ən dərin ideallarımızı və məsləklərimizi ifadə
etsin.
Mən cəsarət etmirəm deyəm ki, öz cibimdə bu böyük strategiya vardır.
Ancaq mən nəyə inandığımı bilirəm və bir neçə təkliflər verə bilərəm ki,
amerikanlar onları yeni konsensus üçün çıxıĢ nöqtləri kimi qəbul etməklə,
yəqin ki, onlarla razılaĢarlar.
BaĢlanğıc üçün biz baĢa düĢməliyik ki, izolyasionizmə istənilən qayıdıĢ
və ya bəzən Bġ qoĢunlarından istifadə etmək zərurətini inkar edən xarici
siyasət yanaĢması iĢləməyəcəkdir. Dünyadan kənara çəkilmək impulsu hər
iki partiyada güclü gizli tendensiya olaraq qalır, xüsusən Bġ-ın güman edilən
itkilərindən söhbət gedəndə bu qabardılır. Məsələn, 1993-cü ildə
MoqadiĢoda Bġ əsgərinin cəsədi yerdə sürüdüləndə Respublikaçılar
Prezident Klintonu ittiham etdilər ki, o, pis planlandırılmıĢ əməliyyatlarla
Bġ qüvvələrini ağılsızcasına israf edir və müəyyən dərəcədə Somalidə baĢ
verən hadisələr hesabına 2000-ci il seçkilərində Corc U.BuĢ and içdi ki,
Amerikanın hərbi resurslarını bir daha «millət quruculuğuna» sərf
etməyəcəkdir. Aydındır ki, BuĢ administrasiyasının Ġraqdakı hərəkətləri daha
güclü əks reaksiya yaratdı. Pyu Tədqiqat Mərkəzinin apardığı rəy sorğusuna
görə 11 sentyabr hücumundan demək olar ki, beĢ il sonra amerikanların 46
faizi belə qənaətə gəldi ki, BirləĢmiĢ ġtatlar «beynəlxalq səviyyədə öz iĢləri
ilə məĢğul olmalıdır, baĢqa ölkələr isə qoy bacardıqları qədər müstəqil
keçinsinlər».
Ġraqda Amerikanın Vyetnamda buraxdığı səhvləri görən liberallar
arasında reaksiya xüsusilə güclü idi. Ġraqın əmələ gətirdiyi məyusolma və
adminstrasiyanın müharibə xeyrinə dəlillər gətirmək üçün tətbiq etdiyi
Ģübhəli taktika hətta çox sayda solları məcbur etdi ki, terrorçulardan və nüvə
silahını yayanlardan yaranan təhlükəni azaltsınlar. 2002-ci ildə keçirilən
sorğuya görə özünü müafizəkarlar adlandıranlarda «Əl-Qaidə» nin məhv
edilməsini xarici siyasətin əsas məqsədi hesab etməsi ehtimalı liberallara
nisbətən 29 punkt yuxarı idi və xarici siyasətin əsas məqsədinin nüvə
silahının düĢmən qruplaĢmalarının və ya ölkələrin əlinə düĢməsini hesab
etməsi ehtimalı isə 26 faiz çox idi. Digər tərəfdən xarici siyasətin üç baĢlıca
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məqsədi qoĢunların Ġraqdan çıxarılması, AIDS-in yayılmasının qarĢısının
alınması və müttəfiqlərlə daha sıx əməkdaĢlıq idi.
Liberalların seçdiyi məqsədlər öz ləyaqətlərinə malikdir. Lakin onlar da
o qədər milli təhlükəsizliyi təmin etməyin ardıcıl siyasətini tərtib etmirlər.
Özümüzə xatırlatmaq faydalı olardı ki, Üsamə ben Laden heç də Ho ġi Min
deyildir və indi BirləĢmiĢ ġtatların qarĢısında dayandığı təhlükə real olmaqla
yanaĢı, öz quruluĢuna görə mürəkkəbdir və daha çox dağıntılara səbəb ola
bilər. Bizim bu yaxınlarda apardığımız siyasət vəziyyəti ancaq pisləĢdirdi,
lakin əgər sabah biz Ġraqdan çıxsaq, BirləĢmiĢ ġtatlar özünün mövcud
dünyadakı aparıcı rolunu nəzərə almaqla əvvəlkitək hədəf olaraq qalacaqdır.
Əlbəttə, mühafizəkarlar da səhv edirlər, əgər hesab edirlərsə ki, biz sadəcə
olaraq «caniləri» kənarlaĢdıra bilərik, ondan sonra qoy dünya özü özünə
qayğı göstərsin. QloballaĢma bizim iqtisadiyyatımızı, bizim sağlamlığımızı
və bizim təhlükəsizliyimizi dünyanın o biri tərəfindəki hadisələrin girovu
edir. Planetdə heç bir baĢqa ölkə dünya sistemini formalaĢdırmaq və
beynəlxalq qaydaların yeni kompleksi ətrafında yeni konsensus yaratmaq
üçün belə imkanlara malik deyildir. Bu bizim xoĢumuza gəlsə, ya gəlməsə
də, ancaq əgər biz Amerikanı daha təhlükəsiz etmək istəyiriksə, biz
dünyanın daha təhlükəsiz olmasına kömək etməliyik.
Ġkincisi, biz etiraf etməliyik ki, bu gün qarĢılaĢdığımız təhlükəsizlik
Ģərtləri əlli, iyirmi beĢ və ya hətta on il bundan əvvəl mövcud olanlardan
əsaslı surətdə fərqlənir. Trumen, Açeson, Kennan və MarĢall Ġkinci Dünya
müharibəsindən sonrakı dünya qaydası arxitekturasını iĢləyib hazırlamağa
giriĢdikdə, onlar on doqquzuncu əsrdə və iyirminci əsrin əvvəlində hakim
mövqe tutan böyük dövlətlərin rəqabətini əsas götürürdülər. Həmin dünyada
Amerika üçün ən böyük təhlükə natsist Almaniyası və ya Sovet Rusiyası
kimi ekspansionist dövlətlərdən gəlirdi, onlar vacib ərazilərə müdaxilə
etmək üçün böyük ordulardan və nəhəng silah ehtiyatından istifadə edə, bizi
mühüm resursları ələr keçirməkdən və dünya ticarətinə Ģərtləri diqtə
etməkdən məhrum edə bilərdilər.
Həmin dünya artıq yoxdur. Almaniya və Yaponiyanın liberal
demokratiyaların və iqtisadiyyatın dünya sisteminə inteqrasiyası faktiki
olaraq azad dünya hədlərində böyük dövlətlərin münaqiĢəsi təhlükəsini ləğv
etdi. Nüvə silahının və «qarĢılıqlı qarantiyalı məhv olma»nın meydana
çıxması BirləĢmiĢ ġtatlarla Sovet Ġttifaqı arasında müharibə risqini hətta
Berlin divarı uçana qədər ağlabatmayan bir iĢə çevrirdi. Bu gün dünyanın ən
qüdrətli dövlətləri (onlara daha böyük əsasla Çini də daxil etmək olar) – və o
qədər də mühüm bir cəhət kimi bu ölkələrdə yaĢayan adamların böyük
əksəriyyəti, - praktiki olaraq ticarəti, iqtisadi siyasəti, münaqiĢələrin hüquqi
və diplomatik həllini, hətta daha geniĢ mənada onların sərhədləri daxilində
241

heç də hər yerdə azadlıq və demokratiyaya riayət olunmursa, qeyd-Ģərtsiz
tanıyırlar.
Beləliklə, artan təhlükə birinci növbədə yer kürəsinin o hissələrindən
çıxır ki, onlar dünya iqtisadiyyatının sərhədində yerləĢirlər, orada beynəlxalq
«yol hərəkəti qaydası» təĢəkkül tapmamıĢdır, - təhlükə zəif və dağılan
dövlətlərdən, despotik idarəetmədən, korrupsiya və xroniki zorakılıqdan
doğur, əhalisinin əksəriyyəti yoxsulluqda yaĢayan, savadsız və dünya
informasiya Ģəbəkəsindən ayrı düĢmüĢ ölkələrdən gəlir. O, yerlərdə
meydana gəlir ki, orada hökmdarlar qorxurlar ki, qloballaĢma onların
hakimiyyətini zəiflədəcək, ənənəvi mədəniyyəti sarsıdır və ya yerli
institutları sıxıĢdırıb çıxarır.
KeçmiĢdə belə bir rəy mövcud idi ki, Amerika bu izolyasiya edilmiĢ
regionlardakı ölkələrə və Ģəxsiyyətlərə sakitcə diqqət verməyə bilər. Qoy
onlar bizim dünyagörüĢümüzə düĢmənçiliklə yanaĢa bilsinlər, Bġ biznesini
milliləĢdirsinlər, malların qiymətini yüksəltsinlər, Sovetləri və ya kommunist
Çininin orbitinə cəlb edilsinlər və ya hətta Bġ səfirliyinə və xaricdəki hərbi
heyətə hücum edə bilsinlər, lakin onlar bizim yaĢadığımız yerdə bizə zərbə
vura bilməzlər. 11 sentyabr göstərdi ki, bu artıq belə deyildir. Dünyanı daha
sıx birləĢdirən həmin informasiya əlaqələri bu dünyanı dağıtmaq istəyənlərə
də güc verdi.
Terrorçu Ģəbəkə öz doktrinalarını bir göz qırpımında yaymağa qadirdir.
Onlar dünya iqtisadi sistemində ən zəif həlqələri tapırlar, bilirlər ki,
Londondakı və Tokiodakı hücumların nəticəsi Nyu-Yorkda və ya
Honkonqda hiss olunacaqdır. Vaxtilə müstəsna olaraq milli dövlətlərə
məxsus olan silah və texnikanı indi qara bazarda satın almaq və ya onların
çertyojlarını internetdən köçürmək mümkündür. Sərhədlərdən adamların və
malların sərbəst keçməsi qlobal iqtisadiyyatın həyati gücünün mənbəyi olsa
da, məhvedici məqsədlər üçün də istifadə oluna bilər.
Əgər milli dövlətlər artıq kütləvi zorakılıq üzərində inhisara malik
deyillərsə, əgər onların bizim cavab göndərə biləcəyimiz dəqiq ünvanları
məlumdursa, bizə birbaĢa hücum etmələri ehtimalı faktiki olaraq xeyli
azalırsa, əgər sürətlə artan təhlükə transmillidirsə, – qloballaĢma qüvvələrini
dayandırmağa və dağıtmağa can atan quĢ qripi kimi pandemiyalar və ya
dünya iqliminin fəlakətli qaydada dəyiĢilməsi mümkündürsə, bəs onda bizim
milli təhlükəsizlik strategiyamız necə dəyiĢilməlidir?
BaĢlanğıcda bizim müdafiə xərclərimiz və silahlı qüvvələrimizin
təĢkilat quruluĢu yeni reallığı əks etdirməlidir. «Soyuq Müharibə»
baĢlayandan bir dövlətin baĢqa dövlətə qarĢı təcavüzünə yol verməmək
sahəsindəki bizim bacarığımız öz üzərinə beynəlxalq qanunlara və
normalara riayət etmək öhdəliyi götürən istənilən ölkənin təhlükəsizliyinə
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böyük dərəcədə təminat verirdi. Bu, dəniz yollarını mühafizə edən bizim
gəmilər idi. Bu bizim nüvə çətirimiz idi ki, «Soyuq Müharibə» vaxtı Avropa
və Yaponiyaya silahlanma yarıĢına cəlb olunmağa imkan vermədi və ən azı
son vaxtlara qədər ölkələrin əksəriyyətinə belə düĢünməyə əsas verdi ki,
nüvə bombasından narahat olmamaq olar. Rusiya və Çin nə qədər ki, öz iri
odularını saxlayır və hamıya güc vasitəsilə təzyiq göstərmək instinktindən
tamamilə azad olmamıĢdır və nə qədər ki, bir ovuc izqoy dövlət, Səddam
1991-ci ildə Küveytə hücum edən kimi digər suveren dövlətlər üzərinə
hücum etməyə hazırdır, bizə bəzən zorən dünyanın Ģerifi rolunu yerinə
yetirmək lazım gələcəkdir.
Digər tərəfdən onu da etiraf etmək lazımdır ki, prinsip etibarilə Üçüncü
Dünya müharibəsi nəzərə alınmaqla tərtib olunmuĢ müdafiə büdcəsi və
silahlı qüvvələrin təĢkilat quruluĢu az strateji əhəmiyyətə malikdir. Bġ-ın
2005-ci ilə hərbi və müdafiə büdcəsi 522 milyard dollardan yuxarı idi – bu
digər otuz ölkənin birlikdə götürülmüĢ hərbi və müdafiə büdcəsindən
çoxdur. BirləĢmiĢ ġtatların ümumi daxili məhsulu (GDP) ən iti sürətli
iqtisadiyyata malik olan iki nəhəng dövlətin – Çinin və Hindistanın birlikdə
götürülən ümumi daxili məhsulundan böyükdür. Bizə qüvvələrin strateji
yerləĢdirilməsini qoruyub saxlamaq lazımdır ki, ġimali Koreya və Ġran kimi
izqoy ölkələrdən gələn təhlükələrlə bacarmaq və Çin kimi potensial
rəqiblərin çağırıĢına cavab vermək mümkün olsun. Həqiqətən də, Ġraqda və
Əfqanıstandakı müharibələrdən sonra bizim qüvvələrimizin azaldığını
nəzərə alaraq, döyüĢ qabiliyyətini saxlamaq və maddi hissəni dəyiĢdirmək
üçün, yaxın gələcəkdə yəqin ki, büdcəni bir qədər artırmaq lazım gələcəkdir.
Lakin bizim ən mürəkkəb hərbi vəzifəmiz Çindən irəlidə dayanmaq
olmayacaqdır (həm də, bizim Çinə görə ən mühüm vəzifəmiz hərbi deyil,
iqtisadi vəzifə olmalıdır). Hər Ģeydən əvvəl, terrorçuların özünü əla hiss
etdikləri idarə olumayan və ya düĢmən ərazilərinə girmək lazım gələcəkdir.
Bu, ən yüksək keyfiyyətli avadanlığa xərclədiyimizlə uniformada olan
adamlarımıza xərclədiyimiz məbləğ arasında daha ağıllı tarazlığı tələb edir.
Bu, növbə qrafikinə əməl etmək, dilə, kəĢfiyyat informasiyası toplamağa və
sülhü bərpa etmək vərdiĢlərinə, - hansılar ki, olduqca çoxtərəfli və mürəkkəb
tapĢırıqların müvəffəqiyyətlə həll edilməsi üçün onlara çox lazımdır, - Ģəxsi
heyəti öyrətmək və təchizatın səviyyəsini qoruyub saxlamaq üçün bizim
silahlı qüvvələrin Ģəxsi heyətinin böyüdülməsi demək olacaqdır.
Ancaq bizim silahlı qüvvələrimizin strukturunun dəyiĢdirilməsi kifayət
etməyəcəkdir. Gələcəkdə qarĢılaĢacağımız assimmetrik təhlükənin – terrorçu
Ģəbəkələrinin və onları dəstəkləyən bir ovuc ölkənin – ödhəsindən gəlmək
üçün silahlı qüvvələrimizin strukturu nəticə etibarilə bu qüvvələri necə
istifadə edəcəyimizdən daha az əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. BirləĢmiĢ ġtatlar
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«Soyuq müharibə»də sadəcə olaraq ona görə qalib gəlmədi ki, silahlanmaya
görə Sovet Ġttifaqını ötüb keçdi. Ona görə ki, beynəlxalq ictimai rəy
məhkəməsində Amerikan dəyərləri qalib gəldi, buna kommunist rejimində
yaĢayanların rəyi də daxil idi. «Soyuq müharibə» dövründə olduğundan artıq
dərəcədə islam terrorçularına qarĢı mübarizə sadəcə hərbi kampaniya
olmayıb, islam dünyasında, bizim müttəfiqlərimiz arasında və BirləĢmiĢ
ġtatlarda ictimai rəy uğrunda vuruĢ olacaqdır. Üsamə ben Laden baĢa düĢür
ki, adi müharibədə BirləĢmiĢ ġtatlara qalib gələ bilməz. O və onun
müttəfiqləri bizi Ġraq hadisəsində gördüyümüz reaksiyaya qızıĢdırmaq üçün
elə bir ağrıya məruz qoya bilərlər. Bġ-ın müsəlman ölkəsinə pis hazırlaĢmıĢ,
düĢünülməmiĢ müdaxiləsi dini hisslər və milli məğrurluğa əsaslanan
müqavimət hərəkatı əmələ gətirdi, bu isə öz növbəsində Bġ qüvvələrinin
uzunmüddətli və mürəkkəb iĢğalı kimi bir zərurətə səbəb oldu, Bġ qonĢuları
arasında və yerli mülki əhali arasında qurbanların sayının artmasına gətirib
çıxardı. Bütün bunlar müsəlmanlar arasında antiamerikan əhval-ruhiyyəsini
üfürüb alovlandırır. Terrorçu təĢkilatlar üçün potensial rekrutların sayını
artırır və amerikan xalqı təkcə müharibə barədə deyil, ümumiyyətlə, islam
dünyasına müdaxilə etməyimizə aparan siyasi xəttə Ģübhə etməyə baĢlayır.
Bu plan mağarada oturub müharibəni udmaq planına bənzəyir, hər
halda, biz bu sssenari üzrə hərəkət edirik. Ssenarini dəyiĢmək üçün, biz elə
etməliyik ki, Amerikanın hərbi qüvvələrinin tətbiqi daha geniĢ məqsədlərə
çatmağa mane deyil, kömək etsin: terrorçu Ģəbəkəni, dağıntılar törətmək və
ideyaların qlobal mübarizəsində qalib gəlmək imkanından məhrum etsin.
Praktiki mənada bu nə deməkdir? Biz bunu nəzərə almalıyıq ki, bütün
suveren dövlətlər kimi BirləĢmiĢ ġtatlar hücumdan müdafiə olunmağın
birtərəfli hüququna malikdir. «Əl-Qaidə»ni və onlara sığınacaq verən
Taliban rejimini ləğv etmək məqsədinə yönəlmiĢ kampaniyamız tamamilə
düzgün idi və hətta islam ölkələrinin əksəriyyətində legitim hərəkət kimi
qəbul edildi. Güman ki, belə hərbi kampaniyalarda müttəfiqlərin dəstəyinə
malik olmaq daha yaxĢıdır, lakin bizim bilavasitə təhlükəsizliyimiz
beynəlxalq konsensus arzusunun girovuna çevrilə bilməz. Əgər bizə təklikdə
hərəkət etmək lazım gələcəksə, amerikan xalqı istənilən haqqı ödəməyə və
öz ölkəsini müdafiə etmək üçün istənilən yükü daĢımağa hazır olmalıdır.
Mən həm də bəyan etmək istərdim ki, bizim təhlükəsizliyimizə qarĢı
bilavasitə yaranan təhlükəni ləğv etmək üçün birtərəfli hərbi aksiyaya
baĢlamaq hüququmuz vardır – belə bir Ģərtlə ki, bu vaxt bilavasitə təhlükə
adı altında yalnız Bġ hədəflərinə (və ya BirləĢmiĢ ġtatlarla müdafiə barədə
qarĢılıqlı müqavilələri olan müttəfiqlərin hədəflərinə) zərbə vurmağa fəal
surətdə hazırlaĢan və yaxın vaxtlarda bu zərbəni vurmaq imkanına malik
olan və ya onu əldə edən ölkə, qruplaĢma və ya Ģəxsiyyət nəzərdə tutulur.
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Səddam Hüseyn vaxtında Ġraq bu meyarlara uyğun gəlmirdi, ona görə də
bizim müdaxilə belə bir kobud strateji səhv idi. Əgər biz birtərəfli hərəkət
etmək istəyiriksə, biz öz hədəflərimiz üçün daha yaxĢı səbəblərə malik
olmalıyıq.
Ancaq mən əminəm ki, biz özünümüdafiə çərçivəsindən çıxanda
çoxtərəfli qaydada hərəkət etmək demək olar ki, həmiĢə bizim strateji
maraqlarımıza xidmət edir. Bununla mən demək istəmirəm ki, BMT (UN)
Təhlükəsizlik ġurası - öz quruluĢuna və qaydalarına görə çox vaxt («Soyut
müharibə» dövründən dondurulmuĢ kimi görünən bu təĢkilat) bizim
maraqlarımıza veto qoymaq hüququna malik olmalıdır. Mən hesab etmirəm
ki, bizə BirləĢmiĢ Krallığın və Toqonun dəstəyini əldə etmək kifayətdir və
necə gəlirsə elə hərəkət etməliyik. Çoxtərəfli qaydada hərəkət etmək, Corc
H.W. BuĢ və onun komandasının Ġran körfəzindəki birinci müharibə vaxtı
hərəkət etdikləri kimi yanaĢma deməkdir. Onlar bizim hərəkətlərimizə
maksimum beynəlxalq dəstək almaq üçün ağır diplomatik iĢlə məĢğul
oldular və dünyanı əmin etdilər ki, bu hərəkətlər beynəlxalq normaların
tanınmasına daha yaxĢı kömək edəcəkdir.
Özümüzü belə aparmaq nəyə görə lazımdır? Ona görə ki, beynəlxalq
«yol hərəkəti qaydalarına» riayət etmək heç kəsə bizə olduğu kimi fayda
gətirməyəcəkdir. Biz əgər özümüzü bu qaydaların elə bil ki, bizdən baĢqa
hamı üçün yazıldığıtək aparsaq, onları bu qaydalara riayət etməyə inandıra
bilmərik. Yeganə dünya fövqəldövləti könüllü qaydada öz gücünü
cilovladıqda və beynəlxalq davranıĢ qaydalarına riayət etdikdə, əməl
olunmalı olan bu qaydaların amerikan imperializminin sadəcə aləti olması
barədəki arqumentdən terrorçuları və diktatorları məhrum edir.
Qlobal payçı iĢtirakı da aksiya keçiriləndə həmçinin BirləĢmiĢ ġtatlara
öz hərbi yükünü yüngülləĢdirməyə, müvəffəqiyyət Ģanslarını artırmağa
imkan verir.
Bizim əksər mütəfiqlərimizin nisbətən kiçik müdafiə büdcələrini nəzərə
aldıqda bəzi hallarda hərbi yükün bölünməsinin bir illüziya xarakteri
daĢıdığı görünür, lakin Balkanlarda və Əfqanıstanda NATO üzrə bizim
partnyorlarımız risqin və xərclərin bir hissəsini həqiqətən də öz üzərlərinə
götürmüĢdülər. Bundan əlavə, yəqin ki, bizim tezliklə cəlb olunacağımız
münaqiĢələrdə ilkin hərbi əməliyyat əsasən sonrakı iĢlərdən daha az
mürəkkəb və ucuz baĢa gələn olacaqdır. Sonrakı iĢlərə isə yerli polisin
öyrədilməsi, elektrik və su təchizatının bərpa edilməsi, iĢlək məhkəmə
sisteminin qurulması, müstəqil medianın həvəsləndirilməsi, ictimai səhiyyə
sahəsində infrastrukturanın yaradılması və seçkilərin hazırlanması daxildir.
Müttəfiqlər yüklərin daĢınmasının xərcinin ödənilməsində iĢtirak edə,
Balkanlarda və Əfqanıstanda olduğu kimi öz biliklərini təklif edə bilərlər.
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Ancaq bizim hərəkətlər hələ baĢlanğıcda beynəlxalq dəstək alsa, onların
bunu etməsi ehtimalı daha yüksək olacaqdır. Legitmlik hərbçilərin dilində
«döyüĢ səmərəliliyini yüksəltmək amili» olacaqdır.
Bu da vacibdir ki, koalisiyaların yaradılmasının çox zəhmət və səbr
tələb edən prosesi bizi məcbur edir ki, baĢqa nöqteyi-nəzərləri də dinləyək
və bu yolla hara tullanmağa hazırlaĢdığımıza baxaq. Biz birbaĢa təhlükədən
müdafiə olunmadıqda sərəncamımızda vaxt vardır. Bizim hərbi gücümüz
çox sayda alətlərdən (ancaq qeyri-adi dərəcədə mühüm olan) yalnız biri olur.
Bu alətlər hadisələrə təsir göstərməli və dünyada bizim maraqlarımızı –
baĢlıca enerji resurslarına daxil olmağımızı saxlamağa, maliyyə bazarının
sabitliyini qorumağa, beynəlxalq sərhədlərə və genosidin qarĢısının
alınmasına dair mənafelərimizi irəlilətməlidir. Bu maraqları güdməklə biz
ayıq təhlil aparmalıyıq, güc tətbiq etmənin və sərəncamımızda olan digər
alətlərdən istifadənin xərclərini və gəlirini müqayisə etməliyik.
Ucuz neft müharibəyə sərf olunan bu qan tökülməsinə və maliyyə
xərclərinə dəyərmi? Konkret etnik münaqiĢəyə hərbi müdaxilə etməyimiz
uzunmüddətli siyasi nizamlanmaya və ya Bġ qüvvələrini qeyri-müəyyən
uzun müddətli fəaliyyətə qoĢmaq zərurətinə gətirib çıxarmırmı? Hansısa bir
dövlətlə bizim mübahisə diplomatik yolla və ya əlaqələndirilmiĢ ardıcıl
sanksiyaların köməyi ilə həll oluna bilərdimi? Əgər biz daha geniĢ ideyalar
mübarizəsində qalib gəlmək istəyiriksə, dünya birliyinin rəyini nəzərə almaq
lazım gələcəkdir. Bəzən bizim müdafiəmizə sığınan Avropa
müttəfiqlərimizdən Amerika əleyhinə bəyanatlar eĢitmək və ya BMT (UN)
BaĢ Assambleyasında məsələni tutqunlaĢdırmağa, diqqəti yayındırmağa və
ya hərəkətsizliyə haqq qazandırmağa yönələn çıxıĢları dinləmək ürək
buladırıcı olsa da, çox mümkündür ki, bütün bu ritorikanın altında vəziyyəti
aydınlaĢdıracaq və bizə düzgün strateji qərarlar verməyə kömək edəcək
perspektivlər gizlənir.
Nəhayət, müttəfiqləri cəlb etməklə, biz onları çətin, ardıcıl, həyati
cəhətdən vacib və zəruri olan bir iĢə giriĢdiririk. Bu iĢ terrorçuların ziyan
vurmaq imkanlarını məhdudlaĢdırır. Bu iĢ terrorçuların maliyyə kanallarının
bağlanmasını, terrorizmdə və onların qruplarına keçməkdə Ģübhələnən
adamların tutulması üçün kəĢfiyyat informasiyaları mübadiləsini nəzərdə
tutur. Bġ-ın müxtəlif xidmət orqanları arasında kəĢfiyyat məlumatlarının
yığılmasını səmərəli qaydada əlaqələndirmək sahəsindəki bacarıqsızlığımız,
həmçinin agent informasiyasının toplanmasındakı nöqsan bağıĢlanmazdır.
Daha bir vacib məsələ də budur ki, terrorçuların kütləvi qırğın silahlarını ələ
keçirməsinə imkan verməmək üçün biz səylərimizi birləĢdirməliyik.
Belə əməkdaĢlığın ən yaxĢı nümunələrindən birini doxsanıncı illərdə
Ġndiana Ģtatından olan respublikaçı senator Riçard Luqar və Corciya
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Ģtatından olan keçmiĢ senator demokrat Sem Nann irəli sürmüĢdü. Onlar
böhran yaranana qədər koalisiya yaratmaq zərurətini baĢa düĢürdülər və
bundan mühüm problemi həll etmək üçün – nüvə silahının yayılmasının
qarĢısını almaq üçün istifadə etdilər. Nann-Luqar proqramı adını alan bu
sənədin mahiyyəti sadə idi: Sovet Ġttifaqının süqutundan sonra BirləĢmiĢ
ġtatlar üçün baĢlıca təhlükə - raketin təsadüfi buraxılıĢı nəzərə alınmasa –
heç də Qorbaçov və ya Yeltsinin əmri ilə birinci zərbə deyil, nüvə
materiallarının və texnologiyalarının terrorçuların və ya izqoy dövlətlərin
əlinə keçməsidir. Bu, Rusiyanın hərbçiləri arasında korrupsiyanın, Rusiya
alimlərinin yoxsullaĢmasının və mühafizə sisteminin yararsız hala
düĢməsinin nəticəsi ola bilər. Nann-Luqar proqramına uyğun olaraq
Amerika bu sistemlərin təmiri üçün vəsait ayırdı və proqram «Soyuq
müharibə» kateqoriyası ilə düĢünməyə adət etmiĢ adamlarda qorxu yaratsa
da, bu özümüzü fəlakətdən qorumaq üçün edə biləcəyimiz ən mühüm vəsait
qoyuluĢlarından biri oldu.
2005-ci ilin avqustunda mən Senator Luqarla bəzi nəticələri görmək
üçün səfərə yollandım. Bu mənim Rusiya və Ukraynaya ilk səfərim idi və
təəccüblü qaydada fəal olan yetmiĢ üç yaĢlı, yumĢaq təmkinli maneraları və
nüfuz edilə bilinməyən təbəssüm sahibi olan Dikdən daha yaxĢı bələdçini
təsəvvür edə bilməzdim. Bu xüsusiyyətləri ona xarici məmurlarla saysızhesabsız görüĢlərdə yaxĢı kömək edirdi. Biz birlikdə Saratovdakı nüvə
obyektlərində olduq, generallar iftixarla bizə yenicə düzəldilmiĢ hasarı və
təhlükəsizlik sistemini göstərdilər. Sonra onlar bizi borĢdan, araqdan,
soyutma kartofdan və Ģübhəli görünən üstünə Ģirə tökülmüĢ balıqdan ibarət
olan nahara qonaq etdilər. Permdə SS-24 və SS-25 taktiki raketlərinin
söküldüyünü gördük, biz səkkiz funt hündürlüyündəki boĢ raketin içərisinə
girdik və səssizcə iri kütləli, hamar, hələ də saz vəziyyətdə olan raketləri
gördük, onlar nə vaxtsa Avropa Ģəhərlərinə tuĢlandığı halda, indi anbara
yığılmıĢdı. Kiyevin sakit yaĢayıĢ məhəlləsində bizə ukraynasayağı sanitarepidemioloji mərkəzi göstərdilər. Bu sadə üçmərtəbəli bina idi, orta
məktəbin tədris laboratoriyasına bənzəyirdi. Kondisioner olmadığından açıq
pəncərələri və siçan keçməməsi üçün qapılara vurulan dəmir zolaqları
ekskursiya vaxtı bizə göstərdilər, sonra bizi möhürlü soyuducunun yanına
apardılar. Laboratoriyada xalat və cərrah maskasında olan orta yaĢlı qadın
soyucudan sınaq ĢüĢəsi çıxardı, mənim üzümdən bir funt aralıda onu yellədi
və ukrayna dilində nəsə dedi.
Qadının sağ əlindəki sınaq ĢüĢəsini göstərərək tərcüməçi izah etdi:
- Bu sibir xorasıdır. – Bu isə, - onun sol əlindəki sınaq ĢüĢəsini
göstərərək dedi ki, - taundur.
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Mən dönüb geri baxanda Luqarın uzaqdakı divara tərəf çəkildiyini
gördüm – Yaxından baxmaq istəyirsənmi, Dik? – deyə soruĢub, kənara
çəkildim.
O, gülümsünərək cavab verdi: - Orada oldum da, gördüm də.
Bizim səyahətimiz vaxtı elə anlar oldu ki, onlar bizə «Soyuq müharibə»
günlərini xatırlatdı. Perm təyyarə meydanında, məsələn, iyirmidən bir az
artıq yaĢı olan sərhədçi bizi üç saatlığa saxladı, biz ona təyyarəmizdə axtarıĢ
aparmağa icazə verməmiĢdik. Bizim əməkdaĢlar Moskvadakı Bġ səfirliyinə
və Xarici ĠĢlər Nazirliyinə arası kəsilmədən zəng edirdilər. Ancaq bizim
gördüklərimizin və eĢitdiklərimizin hamısı –«Kelvin Klayn» mağazası və
Qızıl meydandakı «Mazerati» salonu; restoranın qarĢısının ciplərlə (SUVlarla) dolu olması, onların sükanlarının arxasında vaxtilə Kreml
məmurlarının qapısını açmağa qaçan möhkəm bədənli, ölçülərinə uyğun
olmayan kostyum geyinmiĢ oğlanlar oturmuĢdular, indi onlar hansısa rus
milyarder olqarxın təhlükəsizlik xidmətində idi; tennis köynəyi və yerlə
sürünən cins Ģalvar geyinmiĢ qaĢqabaqlı yeniyetmələr bir birinə siqaret
ötürür, pleyerdə musiqi dinləyir və Kiyevin gözəl bulvarında gəziĢirdilər –
bütün bunlar siyasi cəhətdən olmasa da, ġərqlə Qərb arasındakı iqtisadi
inteqrasiyanın geri dönməz proses olduğunu göstərirdi.
Mən hiss edirdim ki, bu həm də Luqarla mənim müxtəlif obyektlərdə
belə hərarətli qəbul edilməyimizin müəyyən səbəbi idi. Bizim gəliĢimiz,
təkcə təhlükəsizlik sisteminə, hasarlara, monitorlara və baĢqa belə Ģeylərə
pul ayrılmasını vəd etmirdi, həm də bu obyektlərdə iĢləyən adamlara onların
nə qədər vacib olduğunu deyirdi. Müharibə alətlərinin təkmilləĢdirilməsində
vaxtilə onlar özlərinə karyera qurmuĢdular, Ģərəfə yiyələnmiĢdilər. Ġndi onlar
gördülər ki, baĢçılıq etdikləri təĢkilatlar keçmiĢin qalıqlarıdır, ölkəyə bu
institutlar o qədər də lazım deyildir, xalq isə birinci növbədə pul qazanmaq
barədə düĢünür.
Hər halda bunu Ukraynanın cənubi-Ģərqində sənaye Ģəhəri olan
Donetskdə hiss etdik. Burada biz dayandıq ki, adi silahların məhv edildiyi
obyektə gedək. Obyekt kənd yerində idi, dar yolla ora getmək lazım idi, bu
yolu bəzən keçi sürüləri kəsirdi. Obyektin direktoru – dolu bədənli, Ģən kiĢi
idi, Çikaqoda rayondan zibil daĢınmasına məsul olan iĢçini andırırdı. O, bizi
qaranlıq cərgələrdən keçirdi, fəhlə qrupunun yerüstü minaları və tank
sürsatlarını məharətlə sökdüyünü gördük, minanın boĢ qabıqları bir topaya
atılırdı, topanın hündürlüyü mənim çiynimə çatırdı. Direktor izah etdi ki,
onlara Bġ-ın köməyi lazımdır, çünki bütün sursatın öhdəsindən gəlmək üçün
Ukraynanın pulu çatmır. Bütün silahlar «Soyuq müharibə»dən və
Əfqanıstandan qalmıĢdır – bu döyüĢ sursatlarının zərərsizləĢdirilməsi indiki
sürətlə getsə, bu iĢ altmıĢ il vaxt tələb edəcəkdir. Bu dövrdə isə sursatlar
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bütün ölkəyə dağıdılacaq, qıfılsız tövlələrdə saxlanacaq, hava Ģəraitinin
təsirinə məruz qalacaq, özü də təkcə sursatlar deyil, həm də güclü partlayıcı
maddə və daĢınan zenit-raket kompleksləri – bu məhvetmə alətləri Somali
müvəqqəti rəhbərlərinin, ġri-Lankadakı tamil döyüĢçülərinin, Ġraqdakı
üsyançıların əlinə düĢə bilər.
Rəis danıĢdıqca bizim qrupumuz baĢqa binaya girdi, burada cərrahiyyə
maskasında olan qadınlar stolların qarĢısında dayanıb, döyüĢ partlayıcı
maddəsi olan heksogeni müxtəlif sursatlardan çıxarıb, onu baĢqa kisələrə
qoyurdular. Digər binada mən maykada olan iki kiĢi ilə qarĢılaĢdım, onlar
pıqqıldayan köhnə qaynar qazan yanında siqaret çəkib, külünü çəhrayı rəngli
su arxına çırpırdılar. Qrupumuzdan biri məni çağırdı və divardakı saralmıĢ
plakatı göstərdi. Bizə izah etdikləri kimi bu, Əfqanıstandakı müharibənin
qalığı idi – oyuncaqlarda partlayıcı maddəni necə gizlətmək təlimatı idi, bu
oyuncaqlar isə kəndə atılmalı idi ki, heç nədən Ģübhələnməyən uĢaqlar onları
götürüb evlərinə aparsınlar.
Ġnsan ağılsızlığının sübutu – mən belə düĢündüm.
Ġmperiyanın özünü necə dağıtdığının sənədli təsdiqi.
Bġ-ın xarici siyasətinin axırıncı aspekti, hansını ki, müzakirə etmək
lazımdır, müharibənin qarĢısını almaqdan daha çox, sülh iĢinə köməklik
göstərilməsinə aiddir. Mən anadan olan il, Prezident Kennedi öz
inauqurasiya nitqində demiĢdi: «Yer kürəsinin yarısındakı daxmalarda və
kəndlərdə yaĢayan, kütləvi yoxsulluq əlaqələrini qırmağa çalıĢan insanlara
vəd edirik ki, biz bütün səylərimizi sərf edəcəyik ki, onlara lazım olan
müddət ərzində özlərinə kömək etmək imkanı verək – ona görə yox ki, bunu
kommunistlər edə bilər, ona görə yox ki, onların səsi bizə lazımdır, ona görə
ki, bu düzgündür. Əgər azad cəmiyyət yoxsul olan o çoxlara kömək edə
bilmirsə, o varlı olanları da xilas edə bilməz». Qırx beĢ il sonra kütləvi
yoxsulluq əvvəlkitək mövcuddur. Əgər biz Kennedinin vədini icra etmək və
bizim uzunmüddətli təhlükəsizlik maraqlarımıza xidmət etmək istəyiriksə,
bizə təkcə öz qüvvələrimizi ağıllı surətdə tətbiq etmək lazım gəlməyəcəkdir.
Bizə öz siyasi kursumuzu ona istiqamətləndirmək lazım gələcəkdir ki, bütün
dünyada qeyri-sabitlik, yoxsulluq və zorakılıq sferasının kiçildilməsinə
köməklik edək və bizə belə yaxĢı xidmət göstərən dünya qaydası ilə daha
çox sayda adamları maraqlandıraq.
Əlbəttə, Amerikaya bənzər qurulan istənilən dünya sisteminin yoxsul
ölkələrdə ağır vəziyyəti yüngülləĢdirə biləcəyi barədəki mənim belə
baĢlanğıc düĢüncələrimlə kimsə mübahisə edəcəkdir. Bu tənqidçilər üçün
beynəlxalq sistemin necə olması barədə Amerikanın təsəvvürü – azad
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ticarət, açıq bazar, informasiyanın maneəsiz yayılması, qayda-qanun,
demokratik seçkilər və sairə – sadəcə, amerikan imperializminin
təzahürüdür, həm də digər ölkələrdəki ucuz əməyi və təbii sərvətləri istismar
etməyi və qeyri-Qərb mədəniyyətlərini düĢkünlük ideyaları ilə
siyasətləndirməyi nəzərdə tutur. Onlar deyirlər ki, amerikan qaydalarına tabe
olmaq əvəzinə Amerikanın öz hegemonluğunu yaymaq cəhdlərinə qarĢı
durmaq lazımdır. Bu ölkələrə öz inkiĢaf yolu ilə getmək, Huqo Çaves kimi
sol populistlərdən nümunə götürmək və ya Ġslam qanunu kimi sosial
təĢkilatın daha ənənəvi prinsiplərinə müraciət etmək lazımdır.
Mən bütün bu tənqidçiləri birdən rədd etmirəm. Axı müasir beynəlxalq
sistemi həqiqətən Amerika və onun Qərb partnyorları iĢləyib hazırlamıĢlar.
Axı bizim bu uçot sistemimizə, dilimizə, dollarımıza, müəllif hüquqları
haqqında qanunlarımıza, texnikamıza və bizim kütləvi mədəniyyətimizə dünya son əlli il ərzində adət etməli olmuĢdur. Ümumi beynəlxalq sistem
dünyanın ən inkiĢaf etmiĢ ölkələrində böyük irəliləyiĢlər əmələ gətirmiĢdir.
Ancaq həmçinin çox sayda insan kənarda qalır, Qərbin siyasət düzəldənləri
çox vaxt bu fakta məhəl qoymurlar və bəzən bunu daha pis qaydada edirlər.
Nəhayət etibarilə yenə də mən inanıram ki, dünyadakı yoxsulların azad
bazar və liberal demokratiya ideoloqlarını rədd etməsindən fayda
götürdüyünü düĢünən tənqidçilər səhv edirlər. Müxtəlif ölkələrdən insan
haqları aktivistləri mənim ofisimə gələndə və inanclarına görə onların həbs
edildikləri və ya iĢgəncəyə məruz qaldıqlarını danıĢanda, heç də amerikan
dövlətinin agentləri kimi çıxıĢ etmirlər. Mənim əmim oğlu Keniyada
Ģikayətlənəndə ki, hakim partiyanın hansısa rəsmisinə rüĢvət verməyəndə iĢ
tapmaq qeyri-mümkündür, bu o demək deyildir ki, Qərb ideyaları ilə onun
beyni yuyulmuĢdur. Kimsə Ģübhə edirmi ki, əgər belə imkan verilsə, ġimali
Koreyanın əksər sakinləri Cənubi Koreyada yaĢamağa üstünlük
verməyəcəklərmi və ya kubalıların çoxu Mayamidə yaĢamaq
istəməyəcəkmi?
Heç bir adamın, heç bir mədəniyyətin qorxuzmadan xoĢu gəlmir. BaĢqa
cür düĢündüyünə görə qorxu içində yaĢamaq heç kəsin xoĢuna gəlmir. Heç
kəsə kasıb və ac olmaq, daim əməyinin bəhrəsi mükafatlandırılmayan bir
iqtisadi sistemdə yaĢamaq xoĢ gəlmir. Demək olar ki, bütün inkiĢaf etmiĢ
ölkələr üçün xarakterik olan azad bazar və liberal demokratiya sistemi
nöqsanlara malik ola bilər. O çox hallarda zəiflərin ziyanına güclülərin
mənafelərini ifadə edir. Lakin sistem daim dəyiĢir və yaxĢılaĢır – və azad
bazara əsaslanan liberal demokratiyanın dəyiĢilmələri bu açıqlığın hesabına
bütün dünyadakı adamlara yaxĢı həyata nail olmaq üçün daha böyük
imkanlar verir.
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Beləliklə, bizim vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, Bġ siyasəti dünya
sistemini bərabərliyə, ədalətə və rifaha doğru istiqamətləndirsin. Bizim
dəstəklədiyimiz qanunlar həm öz mənafelərimizə və həm də mübarizə
aparan dünyanın mənafelərinə xidmət etsin. Bir sıra əsas prinsipləri yada
salmaq bizim üçün faydalıdır. Birinci növbədə guya bizim təklikdə digər
xalqları tiraniyadan xilas edə biləcəyimizi güman edənlərə Ģübhə ilə
yanaĢmaq lazımdır. Mən Corc U.BuĢun ikinci inauqurasiya müraciətində,
azad olmaq barədə ümumi arzu barədə dediyi sözlərlə razıyam. Lakin
tarixdə adamların arzu etdiyi azadlığın kənardan olan kömək vasitəsilə
verildiyi barədə misallar azdır. Son əsrin demək olar ki, müvəffəqiyyət
qazanmıĢ bütün sosial hərəkatlarında, Qandinin Britaniya idarəçiliyinə qarĢı
kampaniyasından və PolĢadakı «Solidarnost» hərəkatından Cənubi
Afrikadakı aparteidə qarĢı hərəkata qədər, demokratiya məhz yerli
oyanmanın nəticəsi olmuĢdu.
Biz digər adamları azadlıq tələb etməyə ilhamlandıra bilərik, biz
beynəlxalq forumlardan və müqavilələrdən baĢqaları üçün standartlar
qoymaqdan ötəri istifadə edə bilərik; biz yenicə yaranmıĢ demokratiyalara
vəsait verə bilərik ki, düzgün seçki sistemi institutunun yaradılmasına
kömək edək, müstəqil jurnalistləri öyrədək və vətəndaĢ iĢtirakı vərdiĢləri
üçün toxum səpək; biz hüquqları pozulan yerli liderin adından danıĢa bilərik;
və biz öz xalqının hüquqlarını daim pozanlara iqtisadi və diplomatik təzyiq
göstərə bilərik.
Lakin biz demokratiyanı süngülərlə qurmağa çalıĢanda, iqtisadi
proqramları VaĢinqtona dostluq vəd edən kimi görünən partiyaları pulla
təchiz edəndə və ya ambisiyası heç cür yerli mənafelərə uyğun gəlməyən
Çələbi kimi mühacirlərin təsiri altına düĢəndə, biz təkcə özümüzü
uğursuzluğa məhkum etmirik. Biz demokratik aktivistləri xarici dövlətlərin
əlaltıları kimi qələmə verməkdə despotik rejimlərə kömək edir və yerlərdə
öz vətənlərində cücərən həqiqi demokratiyanın meydana gəlməsinə mane
oluruq.
Burada belə bir nəticə çıxarmaq olur ki, azadlıq seçkilərdən daha çox
Ģey deməkdir. 1941-ci ildə Franklin Delano Ruzvelt (FDR) demiĢdi ki, dörd
baĢlıca azadlığa: söz azadlığına, dini etiqad azadlığına, yoxsulluqdan
azadlığa və qorxudan olan azadlığa əsaslanan dünyanı görməyi səbirsizliklə
gözləyir. Bizim öz təcrübəmiz deyir ki, iki axırıncı azadlıq – yoxsuluqdan və
qorxudan olan azadlıq – bütün qalanlar üçün ilkin Ģərtlərdir. Yer kürəsinin
əhalisinin yarısı, dünyanın müxtəlif guĢələrində olan təqribən üç milyard
adam gündə iki dollardan az pula yaĢayır, seçkilər isə ən yaxĢı halda məqsəd
deyil, vasitədir, xilas olma deyil, baĢlanğıc nöqtədir. Bu adamlar «seçki
oyununa» deyil, bizim əksəriyyətimiz üçün normal həyat sayılan – qida,
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mənzil, elektrik enerjisi, əsas tibbi-sanitar köməkdən ibarət olan, uĢaqlar
üçün təhsil və korrupsiyadan, zorakılıqdan və despotik hakimiyyətdən
əziyyət çəkməməklə yaĢayıĢın təməl elementlərinə ümid bəsləyirlər. Əgər
bir Karakasın, Cakartanın, Nayrobi və ya Tehranın sakinlərinin ağlını və
ürəyini fəth etmək istəyiriksə, səsvermə qutularının qoyulması heç də kifayət
olmayacaqdır. Biz elə etməliyik ki, dəstəklədiyimiz qanunlar maddi və
mənəvi Ģəxsi təhlükəsizlik hissinə mane olmayıb, onlara Ģərait yaratsın.
Onlar tələb edə bilərlər ki, biz özümüz güzgüyə baxaq. Məsələn,
BirləĢmiĢ ġtatlar və digər inkiĢaf etmiĢ ölkələr daim tələb edirlər ki, inkiĢaf
etməkdə olan ölkələr onları rəqabətdən qoruyan ticarət maneələrini
götürsünlər, baxmayaraq ki, biz öz müĢtərilərimizi kasıb ölkələrin
yoxsulluqdan çıxmasına kömək edəcək ixrac mallarından möhkəm
qoruyuruq. Amerikan dərman Ģirkətlərinin patentlərini qızğın surətdə
qorumağımızla Braziliya kimi ölkələrin milyonlarla adamının həyatını xilas
edəcək AIDS-ə qarĢı dərman istehsal etmələrinə mane olduq. VaĢinqtonun
rəhbərliyi altında Beynəlxalq Valyuta Fondu Ġkinci Dünya müharibəsindən
sonra yaradılmıĢdı ki, böhran vəziyyətində axırıncı kreditor olsun, lakin
həmin Fond maliyyə böhranında olan Ġndoneziya kimi ölkələri dəfələrlə
ağrılı yenidənqurma tədbirlərini (faiz tarifinin kəskin yüksəldilməsi,
hökumətin sosial ehtiyacları xərclərinin azaldılması, mühüm sahələrə
subsidiya verilməsinin kəsilməsi) həyata keçirməyə məcbur etmiĢdi, bunlar
isə həmin ölkələrin xalqlarına böyük çətinliklər gətirmiĢdi – belə
xoĢagəlməz dərmanları biz amerikanlar heç vaxt özümüzə məsləhət
bilməzdik.
Dünya maliyyə sisteminin digər qanadı olan Dünya Bankı onunla
məĢhurdur ki, iri baha layihələri maliyyələĢdirir, onlar yüksək qiyməti olan
məsləhətçilərə və yaxĢı əlaqələri olan yerli elitaya fayda gətirir, adi
vətəndaĢlara isə olduqca az sərfəlidir. Məhz bu adi vətəndaĢlar borcu
ödəmək vaxtı gələndə bunu ciblərindən ödəməli olacaqlar. Bundan əlavə
fəaliyyət göstərən beynəlxalq sistemdə müvəffəqiyyətlə inkiĢaf edən ölkələr
bəzən VaĢinqtonun sərt iqtisadi göstəriĢlərinə məhəl qoymur, yeni yaranan
istehsalı müdafiə etmək üçün proteksionizm siyasəti həyata keçirir və
aqressiv sənaye siyasəti aparırlar. BMF (IMF) və Dünya Bankı etiraf
etməlidirlər ki, istənilən ölkənin inkiĢafı üçün yararlı olan vahid resept
yoxdur.
Əlbəttə ki, inkiĢaf məqsədilə yoxsul ölkələrə kömək göstərildikdə «sərt
məhəbbət» siyasətində pis bir Ģey yoxdur. Kasıb ölkələrin lap çoxu
mülkiyyət haqqında və banklar haqqında arxaik,hətta feodal qanunvericiliklə
yüklənmiĢlər. KeçmiĢdə xarici kömək proqramlarının əksəriyyəti sadəcə
olaraq yerli elitanı qidalandırırdı, sonradan pullar Ġsveçrə banklarına
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köçürülürdü. Bundan əlavə, uzun müddət ərzində kömək göstərilməsi
istənilən ölkənin inkiĢafında qayda-qanunun və Ģəffaflığın oynadığı əsas rolu
nəzərə almırdı. Beynəlxalq maliyyə sövlədəĢmənin etibarlı, hüquqi
sanksiyalarla təmin edildiyi bir epoxada gözləmək olardı ki, dünya
biznesinin yüksəliĢi geniĢ hüquqi islahatlara səbəb olacaqdır. Lakin
Hindistan, Nigeriya və Çin kimi ölkələr əslində iki hüquqi sistem – birini
əcnəbilər və elita üçün, digərini isə sadə adamlar üçün – iĢləyib hazıladılar.
Somali, Syerra - Leone və ya Konqo kimi ölkələrə gəldikdə,
ümumiyyətlə görəsən orada qanun vardırmı? Bəzən Afrikanın ağır
vəziyyətini təhlil edəndə görürük ki, milyonlarla insan AIDS-lə
xəstələnmiĢdir, daim quraqlıq və aclıq, diktatorlar, hər yerdə korrupsiya, on
iki yaĢlı partizanların qəddarlığı mövcuddur. Bu partizan uĢaqlar maçete ilə
hədələməkdən və AK-47-dən atəĢ açmaqdan baĢqa heç nə bilmir, heç nəyi
bacarmır. Bir də görürəm ki, bədbinliyə və ümidsizliyə qapılmıĢam, sonra
xatırlayıram ki, ağcaqanada qarĢı tor malyariyadan xilas edə bilir, bu vur-tut
üç dollaradır. Uqandada üç-dörd dollara olan testin aparılması - VĠÇ (HIV)
üzrə könüllü testləĢdirmə proqramının həyata keçirilməsi xəstəliyin
yayılması sürətini xeyli aĢağı salmıĢdır. Ancaq diqqət verilsə – beynəlxalq
güc nümayiĢi və ya sivilizasiyalı təhlükəsizlik zonalarının yaradılması –
Ruandada qırğının qarĢısını alardı və Mozambik kimi keçmiĢi mürəkkəb
olan ölkədə islahata doğru xeyli addımlar atılardı.
Franklin Delano Ruzvelt (FDR) Ģübhəsiz bu sözləri deyəndə haqlı idi:
«Bir millət kimi yumĢaq ürəkli olmağımızla fəxr edə bilərik; lakin biz
özümüzün yumĢaq baĢlı («səfeh» mənasını verir – tərcüməçi) olmağımıza
yol verə bilmərik». BaĢa düĢmək lazımdır ki, Afrika nəhayət etibarilə özünə
kömək etmək istəmirsə, biz Afrikaya kömək edə bilmərik. Ancaq Afrikada
müsbət tendensiyalar vardır, bunlar çox vaxt ümidsizlik barədəki xəbərlərin
arxasında gizlənir. Demokratiya yayılır. Bir çox yerlərdə iqtisadiyyat inkiĢaf
edir. Biz bu iĢıq yerlərindən istifadə etməli və Afrikanın bütün guĢələrində
bu ideyalara sədaqətli olanlara, bizim kimi daha yaxĢı gələcək qurmağa can
atanlara kömək etməliyik.
Bundan əlavə, əgər biz bir Ģərhçinin «baĢqalarının ölümünə soyuqqanlı
qaydada baxmağı öyrənməliyik» sözləri ilə yanaĢırıqsa, səhv edirik və bu,
bizim üçün nəticəsiz keçməyəcəkdir. Nizamsızlıq nizamsızlıq yaradır.
BaĢqalarına qarĢı insafsızlıq öz aramızda da yayılmaq meylinə malikdir.
Qitə dağılanda təsir göstərmək üçün bizə mənəvi hüquq kifayət etmirsə,
əlbəttə, təsirli səbəblər də vardır ki, onlara görə BirləĢmiĢ ġtatlar və onun
müttəfiqləri öz ərazilərinə nəzarət etməyi, epidemiyalarla mübarizə etməyi
bacarmayan, vətəndaĢ müharibələrindən və vəhĢiliklərdən iflic olmuĢ
dağılan ölkələrə qayğı göstərməlidir. Məhz belə qanunsuzluq dövründə
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Taliban hərəkatı Əfqanıstanda hakimiyyəti ələ keçirdi. Ġndi genosidin yavaĢyavaĢ yayıldığı Sudanda Üsamə ben Laden bir neçə illiyə düĢərgəsini
qurmuĢdu. Məhz belə adsız xarabalıq yaĢayıĢ məskənlərindəki səfillər
arasında növbəti qatil virusu meydana gələcəkdir.
Əlbəttə, biz təklikdə Afrikadakı və ya baĢqa bir yerdəki kəskin
problemlərin öhdəsindən gələcəyimizə ümid edə bilmərik. Bu səbəbdən biz
bu iĢin bir hissəsini görə biləcək beynəlxalq institutların imkanlarının
möhkəmləndirilməsi üçün daha çox vaxt və pul sərf etməliyik. Lakin əslində
biz bunun əksini edirik. Artıq uzun illərdir ki, BirləĢmiĢ ġtatlardakı
mühafizəkarlar BMT-dəki (UN) problemlərdən siyasi fayda götürürlər:
yalnız təkcə Ġsraili məhkum edən riyakar qətnamələr, BMT-nin Ġnsan
Haqları Komissiyasına Zimbabve və Liviya kimi ölkələrin seçilməsindəki
Kafka cəfəngiyatı, lap bu yaxınlardakı «Ərzaqa dəyiĢmək üçün neft»
proqramı ilə əlaqədar maliyyə fırıldaqları.
Bu tənqidçilər haqlıdır. BMT-nin YUNĠSEF (UNICEF) kimi yaxĢı
fəaliyyət göstərən hər strukturuna konfranslar keçirməkdən, hesabatlar
təqdim etməkdən, müxtəlif ölkələrdən olan üçüncü dərəcəli məmurlara
sinekura (yaxĢı maaĢlı yüngül vəzifə) verməkdən baĢqa heç nə etməyən bir
neçə təĢkilat düĢür. Lakin bu nöqsanlar beynəlxalq təĢkilatlarda bizim
iĢtirakımızın azaldılması üçün arqument kimi Bġ-ın birtərəfli hərəkətlərinə
haqq qazandırılmasına xidmət etməməlidir. VətəndaĢ müharibəsinin və milli
zəmində toqquĢmaların qarĢısını BMT-nin sülh yaradan qüvvələri nə qədər
yaxĢı alırsa, sabitlik bərqərar etmək istədiyimiz regionlarda biz daha az polis
rolunu oynamalı olacağıq. Atom enerjisi üzrə Beynəlxalq agentliyin
məlumatı daha etibarlı olduqca, izqoy ölkələrin nüvə silahı əldə etmək
cəhdlərinə qarĢı bizim müttəfiqlərimizi səfərbər etmək ehtimalı da artır.
Dünya Səhiyyə TəĢkilatının imkanları nə qədər böyükdürsə, bizim
ölkəmizdə qrip pandemiyası ilə mübarizə aparmaq ehtimalı o qədər az
olacaqdır. Heç bir ölkə beynəlxalq institutların möhkəmləndirilməsində
bizim qədər maraqlı deyil – məhz ona görə biz onların yaradılmasına
çalıĢırdıq və ona görə biz onların təkmilləĢdirilməsində birinci olmalıyıq.
Nəhayət, vacib qlobal problemlərin həllidə müttəfiqlərlə əməkdaĢlıq
perspektivi kimi əsəbiləĢdirirsə, onda qoy yalnız bircə sahəni təklif edim ki,
orada birtərəfli hərəkət edib, biz dünyadakı mövqeyimizi gücləndirə bilərik,
- bu bizim öz demokratiyamızı təkmilləĢdirməkdir. Biz Ģübhəli dəyərə malik
olan silahlanma sisteminə milyardlarla dollar pul xərcləməkdə davam
edəndə, bu vaxt iri Ģəhərlərdəki ən kövrək müəssisələrin müdafiəsinə pul
xərcləmək istəməyəndə digər ölkələri öz atom elektrik stansiyalarını
təhlükəsiz etməyə inandırmaq o qədər çətin olur. Biz Ģübhəli adamları
məhkəməsiz qeyri-müəyyən müddətə həbsdə saxladıqda və ya gecənin
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zülmət qaranlığında baĢqa ölkəyə göndərəndə, özü də bilirik ki, orada onlara
iĢgəncə verəcəklər, insan haqlarının və qayda-qanunun müdafiəsi üçün
despotik rejimlərə təzyiq göstərmək sahəsindəki öz bacarığımızı zəiflətmiĢ
oluruq. Yer üzündə ən varlı ölkə və dünyadakı təbii yanacağın 25 faizinin
istehlakçısı olduğumuz halda Səudiyyə Ərəbistanının neft yataqlarından öz
asılılığımızı zəiflətmək və qlobal istiləĢməni ləngitmək üçün özümüzü
yanacağın səmərəlilik standartını az da olsa yüksəltməyə məcbur edə
bilmiriksə, Çini Ġran və ya Sudan kimi neft göndərənlərlə əlaqəyə
girməməyə inandırmağın bizə çətin olacağını gözləmək lazımdır, - və bizim
ekoloji problemlərimizin həllində onlar tərəfindən səmərəli əməkdaĢlığı
gözləməməliyik.
Bu çətin qərarları qəbul etməyə və öz idallarına müvafiq hərəkət
etməyə meyl edilməməsi dünyanın gözündə Bġ-a etimadı laxladır. Bu
amerikanların gözündə Bġ hökumətinə inamı azaldır.
Nəhayət, hər bir xarici siyasət kursunun müvəffəqiyyəti ən qiymətli
resurslar – amerikan xalqı ilə və bizim bani-atalardan irs kimi qəbul
etdiyimiz özünüidarə sistemi ilə necə davranmağımızla müəyən ediləcəkdir.
Dünya təhlükəli və mürəkkəbdir; onun yenidən qurulması iĢi uzunmüddətli
və çətin olacaq, müəyyən qurbanlar tələb edəcəkdir. Amerikan xalqı belə
qurbanlara gedir, çünki öz qarĢısında duran seçimi yaxĢı baĢa düĢür.
Franklin Delano Ruzvelt (FDR) bunu baĢa düĢürdü ki, Pyorl -Harbora
hücumdan sonra demiĢdi: «Hökumət öz inamını amerikan xalqının
dözümlülüyünə bağlayır». Trumen bunu baĢa düĢürdü və ona görə də Dik
Açesonla birlikdə MarĢall planının hazırlanması üzrə Komitənin yaradılması
üzərində iĢləmiĢdi. Bu Komitəyə biznesmenlər, alimlər, həmkarlar ittifaqı
hərəkatının liderləri, ruhani nümayəndələri və bütün ölkədə bu planı təbliğ
edə biləcək adamlar daxil oldu. Görünür, bu dərsi Amerikanın rəhbərliyi
yenidən öyrənməlidir.
Mən bəzən düĢünürəm ki, adamlar faktiki olaraq tarixdən öyrənməyə
qadirdirlər – proqress bir səhnədən o birisinə yüksələn xəttləmi gedirdimi,
yoxsa biz yalnız ciddi inkiĢaf və iflas, müharibə və sülh, yüksəliĢ və enmə
dövrləri ilə hərəkət etmiĢik. Bağdada səfərim vaxtı mən bir həftə ərzində
Ġsrailə və (Ġordan çayının) Qərb sahilinə səyahət etdim, hər iki tərəfdən olan
rəsmi adamlarla görüĢdüm, bunlar mənim Ģüurumda mübahisə xəritəsi cızdı.
Mən Holokostda valideynlərini, özünü intihar etmək vasitəsi ilə son vaxtlar
yayılan bomba partlayıĢlarında isə qardaĢlırını itirən yəhudilərlə söhbət
etdim. Mən fələstinlilərin nəzarət buraxılıĢ məntəqələrində alçaldıqları və
itirdikləri torpaqların xiffəti barədə danıĢdıqlarını eĢitdim. Mən helikopterdə
iki xalqı ayıran xəttin üstü ilə uçurdum və yəhudi Ģəhərlərini ərəb
Ģəhərlərindən ayıra bilmirdim, onların hamısı boz və daĢlı təpələr
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qarĢısındakı zastavalara bənzəyirdi. Yerusəlimdə gəzəndə Köhnə ġəhərə
baxdım, Qübbə qayasında, Qərb divarı qarĢısında, Sahibin tabutu olan
Məbəddə oldum, iki min illik müharibə barədə və Ģayiələr barədə düĢündüm.
Bu torpaq parçası onların rəmzinə çevrilmiĢdir və düĢündüm ki, güman ki,
bizim dövrümüzdə münaqiĢənin qurtarmasına inanmaq və ya Amerikanın
bütün qüdrətinə baxmayaraq dünyanın inkiĢafında ciddi dəyiĢikliklərə səbəb
olacağını düĢünmək əbəsdir.
Lakin tezliklə mən bu fikirləri baĢımdan atdım - bu qoca adamın
düĢüncəsi idi. ĠĢ nə qədər çətin olsa da, mən əminəm ki, Yaxın ġərqə təkcə
bu regionun uĢaqları üçün deyil, həmçinin bizim uĢaqlarımızın təhlükəsizliyi
naminə sülh gətirməliyik.
Bəlkə də sülhün taleyi təkcə döyüĢ səhnəsindəki hadisələrdən asılı
deyildir, bizim köməyimizə möhtac olan yerlərdəki apardığımız iĢdən
asılıdır. Mən 2004-cü ildə ġərqi Asiyaya zərbə vuran sunami barədəki xəbər
yeniliklərini yada salıram. Ġndoneziyanın qərb sahilləri daĢqına məruz
qalmıĢ, minlərlə adamı su dənizə aparıb batırmıĢdı. O vaxt, sonrakı
həftələrdə mən iftixar hissi ilə gördüm ki, amerikalılar özəl qaydada ianə
kimi topladıqları milyard dollardan artıq köməyi onlara göndərdi, Bġ hərbi
gəmilərində isə xilas və bərpa iĢlərinə kömək etmək üçün minlərlə əsgər
yollandı. Qəzet məlumatlarına uyğun olaraq, rəyi soruĢulan indoneziyalıların
65 faizi demiĢdi ki, bu kömək hesabına onlarda BirləĢmiĢ ġtatlara qarĢı daha
xoĢ münasibət yaranmıĢdır.
Mən o qədər sadəlövh deyiləm ki, həmin fəlakətdən sonrakı bir
epizodun onillik etimadsızlığı silib yox etməsinə inanım.
Lakin bu baĢlanğıc idi.
IX Fəsil.
AĠLƏ

Senatda iĢlədiyim ikinci ilin baĢlanğıcında həyatım idarə olunan bir
ritmə düĢdü. Mən səsvermə cədvəlindən asılı olaraq bazar ertəsi axĢam və
çərĢənbə axĢamı günü səhər Çikaqonu tərk edirdim. Hər gün idman zalına
getməkdən və dostumla nadir hallardakı nahar və Ģam yeməklərindən baĢqa
sonrakı üç günü Senatda nəzərdə tutulan hərəkətlərlə məĢğul olurdum –
komitədə iĢləyirdim, səsvermədə iĢtirak edirdim, partiya üzvləri ilə
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nahardakı müĢavirələrdə olurdum, ərizələrlə, çıxıĢlarla məĢğul olur, təcrübə
keçənlərlə Ģəkil çəkdirir, vəsait toplanması tədbirlərində iĢtirak edir, telefon
zənglərinə cavab verir, məktubları araĢdırır, qanun layihələrini öyrənir,
məqalələri çapa hazırlayır, podkastları yazır, konfranslarda iĢtirak edir,
seçicilərimlə görüĢür və nəhayətsiz sayda yığıncaqlara gedirdim. Cümə
axĢamı günün ikinci yarısında biz siqaret çəkilən yerdən öyrənirdik ki, nə
vaxt axırıncı dəfə səsvermə olacaqdır və təyin edilmiĢ saatda kolleqalarımla
birlikdə növbəyə dayanırdıq ki, səs verək, sonra Kapitolinin pilləkənlərini
tələsik düĢürəm ki, qızlarım yatmamıĢdan qabaq məni Çikaqoya apara
biləcək reysə çata bilim.
Yorucu cədvələ baxmayaraq iĢ mənə xoĢ gəlir, baxmayaraq ki, bəzi
hallarda məmnuniyyətsizlik hissi də yaradır. Ümumi rəyə baxmayaraq
Senatda il ərzində adlı səsvermə yalnız bir neçə mühüm qanun layihələri
üzrə keçirilir və praktiki olaraq onların heç biri azlıq partiyasının
nümayəndələri tərəfindən dəstəklənmir. Nəticədə mühüm təĢəbbüslərin
böyük hissəsi – orta məktəblərin innovasiya dairələrinin formalaĢdırılması,
amerikan avtomobil sənayesi iĢçilərinə təqaüd vaxtı yanacağa qənaət
standartlarının yüksəldilməsi müqabilində tibb-sanitar xidməti xərcinin
ödənilməsi, tələbələrə təhsil halının ödənilməsində kömək göstərmək üçün
Pell qrantı proqramının geniĢləndirilməsi – komitələrdə aparılır.
Digər tərəfdən, köməkçilərimin apardıqları nəhəng iĢ hesabına mən
xeyli sayda düzəliĢləri həyata keçirməyə müvəffəq oldum. Biz evsiz
veteranlar üçün vəsaitlər toplaya bildik, E 85 yanacaq stansiyalarına vergi
güzəĢtlərini təmin etdik. Biz quĢ qripi epidemiyasının imkanını müĢahidə
etmək və vaxtında qarĢısını almaq üçün Dünya Səhiyyə TəĢkilatına kömək
göstərmək məqsədilə vəsait əldə etdik. Biz «Katrina» qasırğasının
nəticələrinin ləğv edilməsi üçün müsabiqəsiz kontraktların bağlanmasına
icazə verməyən düzəliĢ irəli sürdük, bu o demək idi ki, faktiki olaraq
faciədən bilavasitə ziyan çəkənlərə daha çox pul çatacaqdır. Bu
düzəliĢlərdən heç biri ölkəni dəyiĢdirməyəcəkdir, lakin bunu bilmək mənə
xoĢ idi ki, onlardan hər biri kiməsə az da olsa kömək etmiĢdir və ya qununu
bir qədər qənaətli, məsuliyyətli və ədalətli etmiĢdir.
Bir dəfə fevral ayında mən xüsusən razı əhval-ruhiyyədə idim, çünki
Dik Luqarla mənim dəstəklədiyim silahlanmanın geniĢlənməsinin və qeyriqanuni silah ticarətinin məhdudlaĢdırılmasına yönəlmiĢ qərar layihəsinin
dinləmələri baĢa çatmıĢdı. Dik təkcə silahlanmanın yayılmasının azaldılması
üzrə aparıcı mütəxəssis deyildi, həm də Senatın Beynəlxalq Münasibətlər
Komitəsinin sədri olduğundan qanun layihəsinin perspektivi vəd edən kimi
görünürdü. YaxĢı xəbərləri bölüĢmək istəyi ilə VaĢinqtondakı ofisimdən
MiĢelə zəng etdim və qanun layihəsinin vacibliyini izah etməyə baĢladım –
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qorxulu ələ düĢdükdə yerini dəyiĢən raket komplekslərinin kommersiya
uçuĢlarına təhlükə törədə biləcəyindən, «Soyuq müharibə» dövründən
qalmıĢ atıcı silah ehtiyatlarının yer kürəsinin müxtəlif guĢələrində
münaqiĢələrə Ģərait yaratdığından danıĢdım. MiĢel mənim sözümü kəsdi:
- Bizdə qarıĢqalar var.
- Nə?
- Mən mətbəxdə qarıĢqalar tapmıĢam. Yuxarıda vanna otağında da.
- YaxĢı...
- Sabah sən evə gələndə yoldan qarıĢqalar üçün tələ al gətir. Mən özüm
alardım, ancaq məktəbdən sonra mən uĢaqları həkimin qəbuluna
aparmalıyam. Bunu edə bilərsənmi?
- YaxĢı. QarıĢqalar üçün tələ.
- QarıĢqalar üçün tələ. Unutma yaxĢı? Bir neçəsini al. YaxĢı, mən
görüĢə getməliyəm. Səni sevirəm.
Mən dəstəyi asdım və düĢündüm ki, görən iĢdən evə gedərkən Ted
Kennedi və Con Makkeyn də qarıĢqalar üçün tələ alırmı.
Mənim arvadımla tanıĢ olanların əksəriyyəti belə bir rəyə gəlir ki, o,
çox gözəldir. Bunda onlar haqlıdırlar – o, ağıllı, Ģən və sadəcə olaraq
heyranedicidir. O, həm də qəĢəngdir. Lakin onun gözəlliyi kiĢiləri qorxuzan,
qadınları çiyrəndirən deyildir. Bu ananın və iĢləyən professional qadının
təbii gözəlliyidir, parıltılı jurnal üzlüklərində gördüyümüz obraz deyildir.
Çox vaxt hansısa tədbirdə onu dinlədikdən və ya onunla hansısa layihə
üzərində iĢlədikdən sonra adamlar mənə yaxınlaĢır və belə sözlər deyirlər:
«Bilirsən, Barak mənim sənin haqqında yaxĢı rəyim var, ancaq sənin
arvadın... ...qəribədir». Mən baĢımla razılığımı bildirirəm, baĢa düĢürəm ki,
əgər seçkilərdə o, mənim rəqibim olsaydı, heç bir çətinlik çəkmədən qalib
gələrdi.
Mənim xoĢbəxtliyimdən MiĢel heç vaxt siyasətlə məĢğul olmayacaqdır.
Bunu soruĢanlaraa o, cavab verir ki, - «mənim səbrim çatmaz». HəmiĢə
olduğu kimi o, həqiqəti deyir.
Mən MiĢellə 1988-ci ilin yayında, hər ikimiz Çikaqoda iri «Sidli və
Ostin» hüquq firmasında iĢləyəndə tanıĢ olmuĢdum. MiĢel məndən üç yaĢ
kiçik olsa da, iĢləyən hüquqĢünas idi, çünki kollecdən sonra birbaĢa Harvard
Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olubmuĢ. Mən o vaxt hüquq
fakültəsinin birinci kursunu bitirmiĢdim və praktikant kimi iĢə
götürülmüĢdüm.
Bu mənim həyatımda çətin keçid dövrü idi. Üç il icma təĢkilatçısı
olduqdan sonra hüquq fakültəsinə daxil olmuĢdum, öyrəndiyim elm xoĢuma
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gəlsə də, öz seçimimin düzgünlüyünə əvvəlkitək Ģübhə lə yanaĢırdım.
Ürəyimdə qorxurdum ki, bu, gənclik ideallarından üz döndərmək, pul və
hakimiyyətin sərt reallığını etiraf etmək idi, dünyanı olmalı olduğu kimi
deyil, indi olduğu kimi qəbul etmək idi.
Ġri hüquq firmasında iĢləmək ideyasının özü mənim dostlarımın hələ də
iĢlədiyi kasıb rayona həm yaxın, həm də eyni zamanda ondan çox uzaq idi,
bu da mənim ehtiyatlılığımı yalnız gücləndirirdi. Lakin tələbə kreditləri üzrə
borcum cürətlə artdığından «Sidli»nin üç ay müddətinə maaĢla iĢləmək
təklifindən imtina etmək olmazdı. Tapa bildiyim ən ucuz mənzili kirayəyə
götürüb və həyatımda ilk üç kostyumu və bir cüt təzə ayaqqabını alıb, ancaq
ayaqqabının ayağıma yarım ölçü dar olduğu məlum oldu və buna görə
doqquz həftə mən sadəcə olaraq axsadım, iyun ayının əvvəllərindəki bir
yağıĢlı səhər firmaya gəldim və mənim yay məsləhətçim olacaq cavan
vəkilin kabinetinə göndərildim.
Mən MiĢellə ilk danıĢığımı təfsilatı ilə xatırlamıram. Yadıma düĢür ki,
o, hündür idi – ĢiĢ dabanlı tuflidə demək olar ki, mənim boyum
hündürlüyündəki məlahətli qız idi, ingilis kostyumu və bluzkasına uyğun
gələn professionalın mehriban xasiyyətinə malik idi. O, izah etdi ki, firmada
iĢ necə qurulur və praktikanın müxtəlif qruplarının xarakteri necə təyin
edilir, müĢtərilərin pul ödədiyi saatları müvafiq qaydada nəzərə almaq necə
vacibdir. Mənə öz kabinetimi göstərib, kitabxanaya ekskursiya təĢkil etdi,
məni öz partnyorlarından birinin öhdəsinə verib, naharda görüĢəcəyimizi
dedi.
Sonralar MiĢel mənə etiraf etdi ki, mən onun kabinetinə girəndə xoĢ
qaydada təəccüblənibmiĢ. Firmaya bundan əvvəl göndərdiyim fotoĢəkildə
burnum bir qədər iri görünürdü (onun dediyi kimi, olduğundan bir az da
böyük) və o, yoxlama söhbətindən keçən vaxtı məni görmüĢ və ona mənim
cazibəli olduğumu deyən katibənin sözlərinə böyük Ģübhə ilə yanaĢıbmıĢ:
«mən qərara aldım ki, bu, onlarda sadəcə olaraq kostyumda olan və iĢə
yarayan qara adamın yaratdığı təəssürat idi». Həm də əgər mən MiĢelə bir
təsir bağıĢlamıĢdımsa, biz nahara gedədə, o, bunu heç cür büruzə vermədi.
Mən öyrəndim ki, o, Sautsaydda kiçik birmərtəbəli evdə böyümüĢdür, bu
mənim təĢkilatçı iĢlədiyim rayondan bir qədər Ģimalda idi. Atası Ģəhər nasos
stansiyasında operator iĢləmiĢdi, anası uĢaqlar böyüyənə qədər ev sahibəsi
olmuĢ, indi isə bankda katibə iĢləyirdi. MiĢel Brin-Mor ictimai ibtidai
məktəbində oxumuĢ, Uitni Kiçik Maqnit məktəbinə keçmiĢ və sonra
Prinstonda tanınmıĢ basketbolçu olan qardaĢının yanına getmiĢdi. «Sidli»də
o, əqli mülkiyyətin müdaxiləsi Ģöbəsində iĢləyirdi və əyləncə industriyası
üzrə ixtisaslaĢmıĢdı. Nə vaxtsa o, mənə demiĢdi ki, karyeranı davam
etdirmək üçün Los-Ancelesə və ya Nyu-Yorka köçməyi planlaĢdırır.
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Həmin gün MiĢelin beyni planlarla dolu idi, sürətlə irəli getmək ideyası
ilə məĢğul idi və özü dediiyi kimi, onun vaxtı yox idi ki, fikrini, xüsusən
kiĢilərə yayındırsın. Ancaq o, Ģən olmaqla, parlaq qaydada və asanlıqla gülə
bilirdi və mən hiss edirdim ki, iĢə geri dönməyə o qədər də tələsmir. BaĢqa
nəsə var idi, mən ona baxan vaxt hər dəfə iri qara gözlərində iĢıq sayrıĢırdı,
qətiyyətsizlik kölgəsi hiss olunurdu, elə bil ki, ürəyində o, baĢa düĢürdü ki,
hər Ģey əslində çox kövrəkdir və əgər o, bir dəfə hətta bir anlığa zəiflik
göstərsə, bütün planları alt-üst ola bilər. Bu zəifliyin yüngül iĢarəsi mənə
təsir edirdi.
Sonrakı bir neçə həftə biz hər gün görüĢürdük: hüquq kitabxanasında,
kafeteriyada və ya hüquq firmasının öz praktikantları üçün təĢkil etdiyi
çoxsaylı pikniklər (təbiət qoynundakı istirahət - türcüməçi) vaxtı. Bu
pikniklər guya onları inandırmalı idi ki, hüquqĢünaslıqdakı həyat heç də
sənədlərin nəhayətsiz saatlar boyunca öyrənilməsindən ibarət olmayacaqdır.
MiĢel məni bir neçə axĢam tədbirinə apardı. Həssaslıqla mənim kasıb
geyimimə əhəmiyyət vermirdi və hətta məni bir neçə dostu ilə tanıĢ etməyə
cəhd göstərmiĢdi. Ancaq o, əsl görüĢə getməkdən imtina edirdi. Bu
ədəbsizlikdir, o deyirdi, çünki o, mənim hamim idi.
- Bu pis bəhanədir, - mən ona dedim.
- Axı nədə mənə məsləhət verirsən? Sən mənə kopiya maĢınının necə
iĢlədiyini göstərirsən. Sən hansı restorana getmək lazım olduğunu deyirsən.
DüĢünmə ki, rəhbərlik görüĢü əmək etikasının ciddi pozulması hesab
edəcəkdir.
O, baĢını yırğaladı:
- BağıĢla.
- YaxĢı, mən iĢdən çıxacağam Onda necə? Sən mənim məsləhətçimsən.
De ki, mən kimlə danıĢmalıyam?
Nəhayət, mən onu dilə tutdum. Korporativ piknikdən sonra o, məni
maĢınında evimə apardı və təklif etdi ki, küçənin o tərəfindən ona konusvari
«Baskin-Robbins» dondurması alım. Biz səkinin kənarında oturub
günortadan sonrakı istidə konusvari dondurmamızı yeyirdik və mən ona
yeniyetmə dövrümdə «Baskin-Robbins»də iĢlədiyimdən və qəhvəyi önlük və
papaqda soyuqqanlı görünməyin çətin olduğundan danıĢdım. O, dedi ki,
uĢaqlığında iki, ya üç il araxis yağından və jeledən baĢqa heç nə yemək
istəmirmiĢ. Mən dedim ki, onun ailəsi ilə tanıĢ olmaq istəyirəm. O, cavab
verdi ki, özü də ailəsi ilə məni tanıĢ etmək istəyir.
Mən onu öpə bilərəmmi, deyə soruĢdum. ÖpüĢ Ģokalad dadı verirdi.
Yayın qalanını biz bir yerdə keçirdik. Mən ona əvvəlki iĢimdən,
Ġndoneziyada olmağımdan və lövhə olmadan belə su üstə sürüĢməyin
mümkünlüyü barədə danıĢdım. O, uĢaqlıq dostlarından, orta məktəbdə
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oxuyanda Parisə getməyindən, Stivi Uanderin sevdiyi mahnılarından söhbət
açdı.
MiĢeli anlamağa isə mən onun ailəsi ilə tanıĢ olandan sonra baĢladım.
Robinsonların evinə gələndə mənə belə gəldi ki, «Bunu Biverə qoyun
qalsın» serialının çəkiliĢ meydançasına düĢmüĢəm. Burada xoĢxasiyyətli,
yumor hissinə malik olan ata Freyzer var idi, o, bir iĢ gününü və oğlunun bir
oyununu belə buraxmamıĢdı. Burada gözəl, ağıllı ana Merian var idi, o, ad
günlərinə tort biĢirir, evdə qayda yaradırdı, bu vaxta qədər ictimai əsaslarla
məktəbdə iĢləmiĢdi ki, uĢaqları özlərini yaxĢı aparsın, müəllimlər isə
özlərinin lazım olan iĢlərini görsünlər. Burada ulduz basketbolçu olan qardaĢ
Kreyq var idi, bu hündürboylu, mehriban, nəzakətli və Ģən oğlan investisiya
bankında iĢləyirdi, lakin nə vaxtsa məĢqçi iĢinə keçməyi arzulayırdı. Orada
həmçinin dayılar, xalalar və onların uĢaqları var idi, onlar mətbəxə girib, stol
arxasında oturur, qarınları partlayana qədər yeyir, səfeh əhvalatlar danıĢır,
babalarının köhnə caz kolleksiyalarına qulaq asır və gecə keçənə qədər
gülürdülər.
Yeganə çatmayan Ģey it idi. Merian istəmirdi ki, it evdə talan düzəltsin.
Ailə xoĢbəxtliyinin obrazını nəzərə çarpdıran Robinsonlar ailəsinin
çətinlikləri görməsi idi, bu çətinlikləri isə televiziyanın ən qiymətli sayılan
vaxtında nadir hallarda görə bilərsən. Əlbəttə, irqi mənsubluğa görə adi
problemlər də olmuĢdu: əllinci və altmıĢıncı illərdə Çikaqoda böyüyən
MiĢelin valideynləri məhdud imkanlara malik olmuĢdular, mülk agentlərinin
fəaliyyəti və qorxulu Ģayiələrə görə ağ ailələr rayonu tərk edirdilər, daha
aĢağı gəlirli, daha sakit olmayan küçələrin, pis maliyyələĢən uĢaq
meydançalarının və məktəblərin laqeydliyinin əvəzini ödəmək üçün qara
valideynlərə lazım olan əlavə enerji zərurəti daim hiss olunmuĢdu.
Lakin Robinsonlar ailəsində xüsusi faciə var idi. Otuz yaĢı olarkən,
qüvvələrinin çiçəkləndiyi bir vaxtda MiĢelin atasına «çoxtərəfli skleroz»
diaqnozu qoymuĢdular. Sonrakı iyirmi il ərzində onun vəziyyəti daim
pisləĢirdi, o, özünə rəhm etmədən ailə vəzifələrini yerinə yetirirdi, səhər iĢə
çatmaq üçün evdən bir saat əvvəl çıxırdı, ona çətinliklə baĢa gələn bütün
fiziki hərəkətləri gücü çatdığı qədər edirdi – avtomobili idarə etməkdən
köynəyinin düyməsini bağlayana qədər, - gülümsəyərək və zarafat edərək
əvvəlcə axsaya-axsaya, sonra isə iki çəliyin köməyi ilə, onun keçəlləĢən
baĢındakı tər damlaları ilə o, çölü keçirdi ki, öz oğlunun necə oynadığını
görsün və ya qonaq otağından keçirdi ki, qızını öpsün.
Biz evlənəndə MiĢel atasının xəstəliyinə görə ailələrinin hansı gizli
qurbanları verdiyini anlamağıma kömək etdi. MiĢelin anası necə bir ağır
yükü çəkməli olmuĢdu. Onların birgə həyatı necə də dəqiq qaydada
qoyulmuĢdu, hətta Ģəhər ətrafına sadə gəzinti də elə ciddi planlaĢdırılırdı ki,
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problem və ya bir pərtlik olmasın. Təbəssüm və gülüĢ arxasındakı həyat
dəhĢətli qaydada nizamsız idi.
Lakin o vaxt mən Robinsonlar ailəsinin yalnız Ģad tərəfini gördüm.
Mənim kimi həyatının çoxunu bir yerdən baĢqa yerə getməkdə keçirən, öz
atasını demək olar ki, tanımayan və qan xətti dünyanın dörd tərəfinə
səpələnmiĢ bir adam üçün Freyzer və Merian Robinsonun özləri və uĢaqları
üçün tikdikləri ev sabitlik barədə gözlənilməyən qüssə əmələ gətirirdi. Elə
bu qaydada MiĢel də məndə macəralar, təhlükələr, ekzotik ölkələrə səfər
həyatını, buna qədər özünün malik olmadığı geniĢliyi görürdü.
Bizim MiĢellə tanıĢlığımızdan altı ay sonra onun atası böyrəkdəki
cərrahiyyə əməliyyatından əmələ gələn mürəkkəbləĢmə nəticəsində qəflətən
öldü. Mən geri, Çikaqoya uçub gəldim və onun qəbrinin yanında dayandım.
Bu vaxt MiĢelin baĢı mənim çiynimə söykənmiĢdi. Tabutu qəbirə endirəndə
mən Freyzer Robinsona söz verdim ki, mən onun qızına qayğı
göstərəcəyəm. Mən baĢa düĢdüm ki, hansısa bir ifadə olunmayan, hələ xeyli
dərəcədə aydın olmayan bir tərzdə MiĢel və mən bir ailəyə çevrilirik.
Ġndi amerikan ailəsinin tənəzzülü barədə çox danıĢırlar. Sosial
konservatizmin tərəfdarları deyirlər ki, ənənəvi ailə daim Hollivud
filmlərindən və geylərin nümayiĢlərindən həmləyə məruz qalır. Liberallar
iqtisadi faktorları göstərirlər - əmək haqqının zəif artmasından tutmuĢ
qənaətbəxĢ gündüz uĢaq müəssisələrinin çatıĢmamasına qədər, - bu amillər
ailəyə getdikcə daha böyük təsir göstərir. Bizim kütləvi mədəniyyətimiz
daimi təkliyə məhkum edilmiĢ qadınlar haqqındakı hekayətlərlə təĢviĢi
gücləndirir. Eynilə öz üzərinə uzunmüddətli məsuliyyət götürməyən kiĢilər
və ardı-arası kəsilməyən seksual ədəbsizliyə cəlb edilmiĢ yeniyetmələrin
təsviri də bu rolu oynayır.
Əvvəllərdə olduğundan fərqli olaraq hər Ģey həll olunmamıĢ kimi
görünür, bizim rollarımız və münasibətlərimiz xaotik görünür.
Bu mübahisənin uzandığını nəzərə alaraq, bəlkə də kənara çəkilib, yada
salmaq lazımdır ki, nikah institutu heç də tezliklə qeybə çəkilməyəcəkdir.
Ancaq bu da həqiqətdir ki, 1950-ci illərdən bəri nikahların say göstəricisi
daim aĢağı düĢür, xüsusən bu onunla izah olunur ki, daha çox sayda
amerikan təhsil almaq və özünə karyera düzəltmək üçün nikaha girməyi
təxirə salır. Qırx beĢ yaĢında olan qadınlardan 89 faizi, kiĢilərdən isə 83 faizi
heç olmazsa bir dəfə özlərini nikah əlaqəsi ilə bağlaya bilmiĢdilər. Amerikan
ailələrinin 67 faizi əvvəlkitək nikahda birləĢmiĢ cütlüklərdən ibarətdir və
amerikanlıların böyük əksəriyyəti əvəlkitək nikahı Ģəxsi yaxınlıq, iqtisadi
sabitlik,uĢaqların tərbiyəsi üçün ən yaxĢı əsas hesab edir.
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Ancaq onu da inkar etmək olmaz ki, son əlli ildə ailənin xarakteri
dəyiĢilmiĢdir. Baxmayaraq ki, boĢanma sayı göstəricisi yetmiĢinci illərin
sonu və səksəninci illərin əvvəlindəki öz ən yuxarı nöqtəsindən sonra 21 faiz
azalmıĢdır, bütün birinci nikahların yarısı əvvəlkitək boĢanma ilə baĢa çatır.
Bizim babalarımızla və nənələrimizlə müqayisədə biz nikaha qədər olan
cinsi əlaqələrə daha tolerantıq, qadınla birgə yaĢamağa və ya təklikdə
yaĢamağa daha meylliyik. Biz həmçinin uĢaqları ənənəvi olmayan ailədə
tərbiyə etməyə daha meylliyik. BoĢanmaların 62 faizi uĢaqlara toxunur,
bütün uĢaqların 33 faizi nikahdankənar doğulur və uĢaqların 34 faizi öz
doğma ataları ilə yaĢamırlar.
Bu tendensiya afroamerikanlar arasında xüsusilə güclüdür və tam əsasla
demək olar ki, afroamerikan nuklear ailəsi (özək ailəsi -tərcüməçi) iflas
həddindədir. 1950-ci ildən qara qadınların nikah sayı göstəricisi sürətlə 62
faizdən 36 faizə düĢmüĢdür. 1960-cı illə 1995-ci il arasında nikahda olan hər
iki valideynlə yaĢayan afroamerikalı uĢaqların sayı yarıbayarıdan çox
azalmıĢdır. Bu gün bütün afroamerikalı uĢaqların 54 faizi bir valideyn olan
ailələrdə yaĢayır, ağ uĢaqlarda isə bu göstərici 23 faizi təĢkil edir.
Ən azı yaĢlılara bu dəyiĢikliklərin təsiri müxtəlifdir. Tədqiqatlar
göstərir ki, nikahda olan orta cütlüklərin sağlamlığı daha yaxĢıdır, onlar daha
firavandırlar, ancaq heç kəs onu da demir ki, uğursuz və ya zorakılıq baĢ
verən nikahlarda yaĢamağı davam etdirən kiĢi və ya qadın bundan nə kimi
fayda götürür. Əlbəttə, daha çox sayda afroamerikalının nikahı təxirə
salmağın öz mənası vardır. ĠĢ təkcə onda deyildir ki, müasir iqtisadiyyat
öyrənməyə daha çox vaxt tələb edir, lakin tədqiqatlar göstərir ki, nikaha
girməyi təqribən otuz yaĢa kimi gözləyən cütlüklər buna cavan vaxtı
girənlərdən daha uzun müddət birgə ailə Ģəklində qalırlar.
YaĢlılara təsirin necə olmasından asılı olmayaraq bu tendensiyalar
bizim uĢaqlarımız üçün o qədər yaxĢı deyildir. Tək anaların çoxu – mənim
anam da daxil olmaqla – öz uĢaqları naminə qəhrəmanlıq iĢi görürlər. Həm
də tək analarla yaĢayan uĢaqlar üçün kasıb olmaq ehtimalı tam tərkibli
ailələrdə yaĢayanlara nisbətən beĢ dəfə böyükdür. Bir valideyni olan
ailələrdən uĢaqların məktəbi atıb getməsi və erkən yaĢda valideynlərə
çevrilməsi ehtimalı, hətta gəlir faktorunu nəzərə almadan belə böyükdür.
ġəhadətlər həmçinin göstərir ki, öz həqiqi anaları və ataları ilə yaĢayan orta
yaĢlı uĢaqlar, götürülən ailələrdə yaĢayan və ya nikah bağlamamıĢ
valideynləri olan uĢaqlara nisbətən məktəbdə daha yaxĢı oxuyurlar.
Bu faktlar fövqündə ona üstünlük verən adamların nikah bağlaması və
nikahdan kənar arzuolunmayan hamiləliyin yaranmasının qarĢısını almaq
daha ağlabatan məqsəd olardı.
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Məsələn, əksəriyyət razılaĢır ki, nə federal sosial təminat proqramları,
nə vergi məcəlləsi nikahda olan cütlüyü əlveriĢsiz vəziyyətə salmamalıdır.
Klinton dövründə həyata keçirilən bu sosial təminat sisteminin islahat
cəhətləri və nikaha tarifi aĢağı salan BuĢun vergi planı elementləri hər iki
partiya tərəfindən güclü surətdə dəstəklənir.
Bu həm də yeniyetmə hamiləliyinin qarĢısını almağa da aiddir. Hamı
bununla razılaĢır ki, yeniyetmə hamiləliyi həm ana, həm də uĢaq üçün ən
müxtəlif problemlər yarada bilər. 1990-cı ildən yeniyetmə hamiləliyi 28 faiz
aĢağı düĢmüĢdür və bu istənilən nöqteyi-nəzərdən yaxĢıdır. Lakin əvvəlkitək
nikahdan kənar doğulan bütün uĢaqların demək olar ki, dörddə biri
yeniyetmələrin payına düĢür və nikahdan kənar uĢaq doğulması ehtimalı
böyükdür. YaĢayıĢ yeri üzrə keçirilən proqramlar özlərini arzuolunmaz
nikahların qarĢısını alan kimi göstərməklə yanaĢı, cinsi əlaqədən özünü
saxlamağa həvəs oyatdığına və hamiləliyin qarĢısını alan vasitələrdən
düzgün istifadəyə kömək etdiyinə görə geniĢ surətdə dəstəklənməyə layiqdir.
Nəhayət, ilkin tədqiqatlar göstərir ki, ailə həyatı üzrə seminarlar nikahı
qoruyub saxlamağa və bir yerdə yaĢayan cütlüyü daha uzunmüddətli ittifaq
yaratmağa həvəsləndirməyə böyük kömək göstərə bilər. AĢağı gəliri olan
cütlüklərin belə xidmətə əllərinin çatmasını, professional hazırlıq və
stajkeçmə, tibbi xidmət və digər artıq mövcud olan xidmətlərdən istifadə
etməklə birlikdə kompleks Ģəkildə geniĢləndirmək məsələsi ilə yəqin ki,
hamı razılaĢar.
Lakin sosial mühafizəkarların çoxu üçün sağlam düĢüncə mövqeyindən
belə yanaĢma kifayət deyildir. Onlar nikahdan kənardakı cinsi əlaqələrin
cəza və biabırçılıq gətirdiyi keçmiĢə qayıtmaq istəyirlər. O vaxtlar boĢanma
xeyli çətin idi, nikah isə təkcə Ģəxsi özünütəsdiqi deyil, həm də kiĢi və qadın
üçün dəqiq cızılmıĢ sosial rolu təklif edirdi. Onların rəyinə görə, hökumətin
guya ki, əxlaqsız davranıĢı mükafatlandıran və ya ona neytral münasibət
ifadə edən istənilən siyasi xətti – gənc adamlara hamiləliyə xəbərdarlıq
vasitələrinin verilməsi, abort, tək analara sosial kömək vermək və ya
bircinsli ittifaqların hüquqi cəhətdən tanınması, - öz təbiətinə görə nikah
institutunun dəyərini aĢağı salır. Onların təsdiq etdiyi kimi, belə siyasi
xəttlər bizi qəribə yeni dünyaya bir addım da yaxınlaĢdırır, bu dünyada isə
cinsi fərqlər silinəcək, seks yalnız əyləncə forması olacaq, nikahı asanlıqla
pozmaq mümkün olacaq, analıq yükə çevriləcək, sivilizasiyanın özü isə qum
üzərində qərar tapacaqdır.
Mən daim hərəkətdə olan mədəniyyətə hansısa bir qayda-qanun daxil
etmək cəhdini baĢa düĢürəm. Mən, əlbəttə, özlərinin ziyanlı hesab etdiyi
dəyərlərin təsirindən uĢaqlarını kənarlaĢdırmaq istəyən valideynlərin
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arzusunu qiymətləndirirəm. Mən çox vaxt radio ilə lirik mahnının sözlərini
eĢidəndə eyni hissləri yaĢayıram.
Lakin bütövlükdə mən cinsi əxlaqın normalarına riayət edilməsini
təmin etmək üçün hökuməti hərəkətə gətirmək istəyən adamlara rəğbət
bəsləyirəm. Əksər amerikalılar kimi seks məsələlərini, nikaha daxil olmanı
və uĢaqların doğulmasını olduqca Ģəxsi bir iĢ hesab edirəm – onlar bizim
Ģəxsi azadlıq sistemimizin mərkəzində dayanırlar. Haradakı Ģəxsi qərarlar
baĢqalarına xeyli ziyan vura bilər – uĢaqlarla pis və ya qəddarcasına
davranmaq, insest (qanqarıĢdırıcı əlaqə), biqamiya (ikiarvadlılıq və ya
ikiərlilik - tərcüməçi), evdəki zorakılıq və ya uĢağa görə alimenti ödəməmək
hallarında - cəmiyyət buna qarıĢmaq hüququna malikdir və qarıĢmalıdır.
(RüĢeymin Ģəxsiyyət olduğuna inananlar, bu kateqoriyaya, yəqin ki, abortu
da daxil edirlər). Mən baĢqa hallarda prezidentin, Konqressin və ya hökumət
bürokratiyasının amerikalıların yataq otağında nə baĢ verdiyini
nizamlamalarının tərəfdarı deyiləm.
Bundan əlavə, mən düĢünmürəm ki, bizim zənnimizə görə onlara daha
uyğun gələn münasibətlərə girməsinə adamları qorxu və güc tətbiq etməklə
məcbur etsək, bununla ailəni möhkəmləndirə bilərik. Və ya cinsi nəzakət
barədə bizim təsəvvürlərimizə uyğun gəlməyənləri də cəzalandırmaq ailənin
möhkəmlənməsinə xidmət edə bilməz. Mən ona kömək etməyə çalıĢıram ki,
gənc adamlar seksə və intim münasibətlərə daha böyük hörmətlə yanaĢsınlar
və o valideynləri, kilsələri və yerli ictimai proqramları alqıĢlayıram ki, onları
buna öyrədir. Ancaq mən yeniyetmə qızı – doğuĢa nəzarət vasitələrini
tapmaq mümün olmadığından bütün ömrü boyu mübarizə aparmağa
məhkum etmək istəmirəm. Mən istəyirəm ki, cütlüklər nikahla bağlı olan
öhdəliklərin və qurbanların dəyərini anlasınlar. Ancaq mən istəmirəm ki,
onların Ģəxsi Ģəraitlərindən asılı olmayaraq cütlükləri bir yerdə saxlamaq
üçün qanun gücündən istifadə edilsin.
Bəlkə də mən hesab edirəm ki, insan ürəyinin yolları çox müxtəlifdir və
mənim Ģəxsi həyatım tam mükəmməl deyil ki, mən baĢqalarının əxlaqını
mühakimə edim. Lakin mən bilirəm ki, MiĢellə mənim nikahımın ön dörd ili
ərzində baĢqalarının Ģəxsi həyatında etdikləri mübahisə bizim ailədə bir dəfə
də baĢ verməmiĢdi.
Bizim haqqında mübahisə etdiyimiz məsələ - bu daimi xarakter daĢıyır,
- iĢ və ailəni necə uyğunlaĢdırmaqdır ki, bu MiĢelə qarĢı ədalətli olsun və
bizim uĢaqlarımıza yaxĢı olsun.
Bunda biz tək deyilik. AltmıĢıncı və yetmiĢinci illərin əvvələrində
MiĢelin böyüdüyü kimi ailələrdə - bu ailələrin 70 faizindən çoxunda ana
evdə oturub, ata isə yeganə çörək qazanan idi.
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Bu gün mütənasiblik tərsinə dəyiĢilmiĢdir. Ailələrin yetmiĢ faizinə ya
hər ikisi də iĢləyən valideynlər, ya da biri iĢləyən valideynlər baĢçılıq edir.
Nəticədə mənim strategiya üzrə müĢavirim, iĢ və ailə məsələləri üzrə
mütəxəssis olan Karen Kornblnunun adlandırdığı «jonqlyor ailəsi» əmələ
gəlir. Bu ailədə valideynlər çətinliklə hesabları ödəməyə çalıĢır, uĢaqlara
baxır, ev təəssüratlarını və öz münasibətlərini saxlayırlar. Belə daimi
jonqlyorluq etmə ailə həyatına mənfi təsir göstərir. Karen «Nyu Amerika
faundeyĢn» təĢkilatı yanında «ĠĢ və ailə» probleminin rəhbəri olanda mənə
bunu izah etdi və Senatın UĢaq və Ailə yarımkomissiyanın qarĢısında
Ģəhadət verdi:
«Bu gün 1969-cu ildə olduğuna nisbətən hər amerikan öz uĢaqları ilə
keçirmək üçün həftədə 22 saat az vaxta malikdir. Hər gün milyonlarla uĢaq
lissenziya almamıĢ gündüz uĢaq müəssisələrində və ya dayəsi ilə birlikdə
evdə televizor qabağında qalır. ĠĢləyən analar hər Ģeyin öhdəsindən gəlmək
üçün gündə bir saat yuxularını itirirlər. Son məlumatlar göstərir ki, məktəb
yaĢlı uĢaqların valideynlərində stress əlamətləri daha güclü Ģəkildə təzahür
edir, bu stress onların iĢinin məhsuldarlığına təsir göstərir, onları çeviklikdən
məhrum olan iĢ cədvəlləri vardır və məktəbdən sonra uĢağını qoymağa
müvafiq bir yeri də yoxdur».
TanıĢ sözlərdirmi?
Sosial konservatorlardan çoxu deyinir ki, qadınların evdən ayrılıb iĢə
getməsi birbaĢa feminist ideologiyasının nəticəsidir və bundan belə çıxır ki,
əgər qadınlar ağıllarını baĢlarına yığsalar Ģərait bərpa oluna bilər və onlar öz
ənənəvi ev sahibəsi yollarına qayıdarlar. Bu düzdür ki, qadınların bərabərliyi
ideyaları məĢğulçuluğun transformasiyasında həlledici rol oynadı; əksər
amerikalıların anlamında qadına özünə keryera düzəltmək imkanı, maddi
müstəqilliyinə nail olması və kiĢilərlə bərabər öz istedadlarını reallaĢdırması
müasir həyatın ən böyük nailiyyətlərindən biridir.
Lakin orta amerikan qadını üçün iĢə getmək – bu sadəcə olaraq
müasibətin dəyiĢilməsi deyildir. Bu güc-bəla ilə dolanmaq cəhdidir.
Faktlara müraciət edək. Son otuz il ərzində amerikalı kiĢinin əmək
haqqı inflyasiyanı nəzərə almaqla bir faizdən az artmıĢdır. Həmin vaxt
ərzində hər Ģeyin qiyməti, mənzildən tutmuĢ tibbi xidmətə və təhsilə qədər,
daim artmıĢdır. Məhz ananın maaĢı amerikan ailələrinin böyük hissəsinin
orta sinifdən çıxmasına imkan verməmiĢdir. Elibazet Uorren və Ameliya
Tyaqi özlərinin «Ġkili gəlirin tələsi» kitabında qeyd edirlər ki, evə gətirilən
ananın əlavə gəliri heç də zinyət Ģeyləri almağa sərf olunmur. Demək olar ki,
onun hamısı uĢaqların gələcəyinə ailənin vəsait qoyulması hesab edilən
sahələrə – məktəbə qədər təhsilə, kollecdə təhsil almaq üçün pul ödəməyə və
hər Ģeydən əvvəl yaxĢı məktəbi olan təhlükəsiz rayonda mənzil alınmasına
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qoyulur. Həqiqətən də, bu daimi xərclər səbəbindən və ananın iĢləməsi ilə
əlaqədar əlavə xərclərin (xüsusən, gündüz uĢaq müəssisəsinə və ikinci
avtomobilə) əmələ gəlməsi hesabına iki iĢləyən valideyn olan orta ailə bir
iĢləyən valideyn olan ailənin otuz il əvvəl malik olduğundan az diskretion
(ehtiyatlı - tərcüməçi) gəlirə və az maddi sabitliyə malik olur.
Onda orta ailə bir üzvünün gəliri ilə dolanmaq mümkün olan həyata
qayıda bilərmi? Rayondakı bütün qalan ailələr iki gəlir mənbəyinə malik
olub, mənzilə, məktəbə, kollecə qiymət təklif etdikdə, yox. Uorren və Tyaqi
göstərirlər ki, bu gün bir qazananı olan orta ailə orta sinfin həyat üslubunu
saxlamağa çalıĢsa, 1970-ci illərdə belə ailənin malik olduğundan 60 faiz az
diskretion gəlirə malik olacaqdır. BaĢqa sözlə, ananın ev sahibi olmasını
istəyən əksər ailələr üçün bu o deməkdir ki, daha az təhlükəsiz olan rayonda
yaĢamalı və uĢaqlarını daha aĢağı rəqabətə qabiliyyətli məktəbə oxumağa
göndərməlidir.
Amerikalıların heç də hamısı bu seçimi etməyə hazır deyildir. Onlar
mövcud Ģəraitlər müqabilində maksimum əllərindən gələni etməyə çalıĢırlar,
bilirlər ki, özlərinin böyüdüyü kimi ailələri – Freyzer və Merian Robinsonun
öz uĢaqlarına tərbiyə verdiyi kimi ailələri – saxlamaq xeyli, xeyli dərəcədə
çətin olmuĢdur.
Bu yeni reallığa həm kiĢilər, həm də qadınlar uyğunlaĢmalı idi. Lakin
müasir həyatın ağırlıqlarının daha çox dərəcədə qadınların üstünə düĢdüyünü
deyən MiĢellə mübahisə etmək çətindir.
Nikahımızın ilk bir neçə ilində MiĢellə mən bütün cütlüklərin keçdiyi
adi uyğunlaĢmalardan keçdik: bir-birinin əhvar-ruhiyyəsini oxumağa və yad
Ģıltaqlığı və adətləri öyrənməyə giriĢdik. MiĢel səhər tezdən durmağı sevirdi
və saat ondan sonra gözləri yumulurdu. Mənsə gecə bayquĢu idim,
çarpayıdan qalxdıqdan sonrakı ilk yarım saat ərzində deyingən (MiĢelin
dediyi kimi, pis) olurdum. Xüsusən ona görə ki, mən ilk kitabımın üzərində
iĢləyirdim və güman ki, həm də ona görə ki, mən ailədə uzun müddət tək
uĢaq olmuĢdum və çox vaxt axĢamları bizim dəmiryol mənzilimizin
arxasındakı öz ofisimdə keçirirdim. MiĢeli özünü tənha hiss etməyə əsas
verən təkcə qoymağımı da normal hesab edirdim. Mən daim səhər
yeməyindən sonra yağı stolun üstündə qoyub gedirdim və çörək torbasını
azacıq bağlamağı unudurdum. MiĢel maĢını dayanacağa qoymaq qaydasını
pozduğuma görə cərimə sənədlərini yığmaq iĢindən cana doyurdu.
Lakin əsas etibarilə həmin illədə həyatımız adi həzzlərlə dolu idi –
kinoya baxmağa gedir, dostlarımla nahar edir və bəzən konsertlərə də tamaĢa
edə bilirdik. Hər ikimiz çox iĢləyirdik: mən vətəndaĢ hüquqları ilə məĢğul
olan bir kiçik firmada hüquqĢünas iĢləyirdim və Çikaqo universitetinin
hüquq fakültəsində dərs verməyə baĢlamıĢdım, MiĢel isə hüquqĢünaslıq iĢini
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atmağı qərara aldı ki, əvvəlcə Çikaqo PlanlaĢdırma Departamentində
iĢləməyə keçsin, sonra isə «Pablik Əllayz» adlanan milli xidmət proqramının
Çikaqo Ģöbəsinə
rəhbərlik etdi.
Bizim bir yerdə keçirtdiyimiz vaxt mən Ģtatın qanunvericilik məclisinə
öz namizədliyimi irəli sürəndə daha da qısaldı, ancaq, mənim uzun müddət
evdə olmayacağıma və MiĢelin ümumən siyasəti sevməməsinə baxmayaraq,
o, bu qərarı dəstəklədi. «Mən baĢa düĢürəm ki, sən bunu etməyi çox
istəyirsən» – o, mənə dedi. Mən Sprinqfilddə olanda axĢamlar biz telefonla
danıĢırdıq, ayrılıq günlərinin sevinclərini və kədərlərini bölüĢürdük və mən
bizim sevgimizə əminlik hissi ilə yuxulayırdım.
4 iyulda Maliya anadan oldu, bu çox sakit və çox gözəl körpə idi,
hipnotik gözləri elə bil ki, açılan andan dünyanı görmək istəyir. Maliya
bizim hər ikimiz üçün ideal vaxtda dünyaya gəlmiĢdi: belə ki, mən sessiyada
deyildim və yayda dərs deməyə ehtiyac yox idi, ona görə də bütün axĢamları
evdə keçirirdim; həmin vaxt MiĢel Çikaqo universitetində natamam iĢ günü
qaydasında iĢləməyi qərara almıĢdı ki, daha çox vaxtını körpə ilə keçirtsin
və bu yeni iĢ yalnız oktyabrda baĢlayacaqdı. Üç sehrli ayı biz çox
həyəcanlanırdıq, yenicə doğulmuĢ uĢağımıza görə narahatlıq keçirirdik,
yoxlayırdıq ki, o, nəfəs alırmı, onu gülümsəməyə məcbur edirdik, ona
mahnılar oxuyurduq, o qədər çox foto Ģəklini çəkdirmiĢdik ki, qorxurduq ki,
görmə qabiliyyətini pozacağıq. Bizim bioritimimizin müxtəlifliyi köməyə
gəldi: MiĢel ürəyinə yatan yuxudan ləzzət aldıqda yatmağa uzanmırdım və
körpənin bələyini dəyiĢdirirdim, döĢ südünü qızdırırdım, əlimdə qızcığazı
yelləyirdim və düĢünürdüm ki, bəlkə də öz körpə yuxusunu görür.
Lakin payız gələndə mənim yenidən dərslərim baĢlandı, yenidən
qanunvericilik məclisinin sessiyasına qayıtdım, MiĢel isə iĢinə getdi, - bizim
münasibətlərimizdəki gərginlik özünü göstərməyə baĢladı. Mən çox vaxt üç
gün dalbadal evdə olmurdum, hətta Çikaqoda olanda mənə axĢam
iclaslarında iĢtirak etmək, tələbələrin yazı iĢlərini yoxlamaq və ya məktublar
yazmaq lazım gəlirdi. MiĢelə məlum oldu ki, natamam iĢ günü qəribə
böyümək tendensiyasına malik imiĢ. Biz iĢdə olanda Maliyaya baxmaq üçün
evdə uĢağa xidmət göstərən gözəl bir qadın tapdıq, bu adama biz bütöv gün
üçün əmək haqqı verməli olduğumuzdan pul məsələsində çətinliklərimiz
baĢlandı.
Bizə yorğunluq və stress əziyyət verirdi, bizim nə söhbətə, nə romantik
münasibətlərə vaxtımız yox idi. Mən Konqressə seçkilərdə öz namizədliyimi
irəli sürüb, özümün uğursuz seçkiqabağı kampaniyama baĢlayanda, MiĢel bu
qərardan xoĢbəxt olmasına dair heç bir əlamət biruzə vermirdi. Mənim
yemək yedikdən sonra mətbəxdə qayda yaratmamağım qəflətən elə bir
əhəmiyyət kəsb etmədi. Mən səhər əyilib vidalaĢmaq üçün MiĢeli öpmək
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istəyəndə, cavabında yalnız yanağımda yüngül öpüĢ hiss edirdim. SaĢa
doğulanda da bacısı kimi gözəl və sakit körpə idi, - arvadım artıq hirsini
açıqca göstərirdi.
- Sən yalnız özün haqqında düĢünürsən, - o, mənə dedi, - Mən heç vaxt
düĢünmürdüm ki, mən ailəni təkcə saxlayacağam.
Məni belə ittihamlar incidirdi, düĢünürdüm ki, o, mənim barəmdə
ədalətsiz danıĢır. Axı mən hər axĢam dostlarımla içki məclisində olmurdum.
MiĢeldən mən az Ģey tələb edirdim – mən gözləmirdim ki, o mənim
corablarımı yamayacaq və mənim gəliĢimə Ģam süfrəsi açacaqdır. Hər dəfə
mən bacardığım qədər uĢaqlara baxmağa köməklik göstərirdim. Əvəzində
mən yalnız azacıq həssaslıq xahiĢ edirdim. Bunun əvəzinə mən evi idarə
etməyin hər detalının necə olması barədə ardı kəsilməyən danıĢıqlara, mənə
nə etmək lazım olduğunun və nələri etmədiyimin uzun siyahılarına və
ümumən qaĢqabaqlı münasibətə sahib olurdum. Mən MiĢelə xatırladırdım
ki, ailələrin əksəriyyəti ilə müqayisədə biz ağlasığmaz dərəcədə xoĢbəxtik.
Mən həmçinin ona xatırladırdım ki, mənim bütün nöqsanlarıma baxmayaraq,
mən onu və qızlarımızı dünyada hər Ģeydən artıq sevirəm. Mən hesab
edirdim ki, mənim məhəbbətim kifayət olacaqdır. Onun Ģikayətlənmələri
üçün heç bir əsas yoxdur.
Ancaq o çətin illər ötüb keçdikdən və uĢaqlar məktəbə getdikdən sonra
bir qədər fikirləĢib, mən MiĢelin o vaxtlar hansı çətinliklərdən keçdiyini
qiymətləndirməyə baĢladım - iĢləyən qadınların hamısının tipik mübarizəsi
belə idi. Mən özümü nə qədər emansipasiya (burada qadın azadlığı nəzərdə
tutulur – tərcüməçi) tərəfdarı saysam da, MiĢelə özümün bərabər partnyorlar
olduğumuzu, onun arzularının və cəhdlərinin mənimki kimi vacib
olduqlarını nə qədər desəm də, əslində uĢaqlar meydana gələndə, mənə yox,
ona uyğunlaĢmaq lazım gəldi. Təbiidir ki, mən kömək edirdim, lakin bu
daim mənim Ģəraitimdən, mənim cədvəlimdən asılı olurdu. Elə həmin vaxt
o, öz karyera yüksəliĢini dayandırmalı oldu. UĢaqların qidalandırılmıĢ
olmasına da, hər axĢam çimizdirilməsinə də, o qayğı göstərirdi. Əgər Maliya
və SaĢa xəstələnsə və ya uĢağa baxan qadın gəlməsə, ona lazım gəlirdi ki,
çox vaxt iĢə zəng edib, görüĢü ləğv etsin.
MiĢelə həm də ona görə ağır idi ki, o, uĢaqlarla iĢ arasında qalmıĢdı. Bir
də bu səbəbdən ona ağır gəlirdi ki, öz rəyinə görə, hər iki iĢi o, kifayət qədər
yaxĢı görmürdü. Bu, əlbəttə, düz deyildi; iĢ verənlər onu sevirdi və hamı
görürdü ki, o, necə yaxĢı anadır. Lakin mən baĢa düĢürdüm ki, onun
təsəvvüründə iki obraz münaqiĢədə idi – anası kimi güclü, etibarlı, yaxĢı ev
sahibəsi, daim uĢaqlarının yanında olan bir qadın kimi olmaq arzusu və öz
peĢəsində fərqlənmək, dünyada iz qoymaq və bizim birinci günkü
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görüĢümüzdə söylədiyi bütün planları həyata keçirmək arzusu bir-birinin
mövcudluğuna zidd çıxırdı.
Nəhayət, mən MiĢelin gücünə – onun bu çətinliklərlə bacarmağa hazır
olması, məni və qızlarımızın naminə qurbanlara getməsi- bu çətin vaxtları
arxada qoya bildiyimizə görə inanıram. Lakin bizim sərəncamımızda çox
sayda amerikan ailələrinin malik olmadığı resurslar da var idi. Birincisi,
MiĢellə mənim professional kimi statuslarımız imkan verirdi ki,
gözlənilməyən Ģəraitlər baĢ verdikdə biz iĢimizi itirmək risqinə girmədən öz
cədvəllərimizi dəyiĢək (və ya əlavə istirahət günü götürək). Amerikan
iĢçilərinin əlli yeddi faizi belə dəbdəbəyə malik deyildir. Bundan əlavə,
onların əksəriyyəti uĢağa baxmaq üçün əmək haqqını itirmədən və ya
məzuniyyət hesabına əlavə istirahət günü götürə bilməz. Öz cədvəllərinə
malik olmağa cəhd edən bəzi valideynlər üçün isə bu karyera yüksəliĢi
imkanı olmadan natamam iĢ gününü nəzərdə tutan iĢ deməkdir və ya demək
olar ki, bu vaxt heç bir əlavə ödəniĢ verilmir.
MiĢellə mənim həmçinin kifayət qədər gəlirimiz var idi ki, iĢləyən ararvadın olduğu ailənin üzərinə düĢən yükü yüngülləĢdirən bütün xidmətlərin
haqqını ödəyə bilək. Bunlara etibarlı uĢaq müəssisəsi, lazım olduqda əlavə
uĢağa baxanın xidməti, bizim yemək hazırlamağa nə vaxtımız, nə günümüz
olmadıqda sifariĢlə evə nahar gətirilməsi, həftədə bir dəfə evi yığıĢdırmaq
üçün ev xidmətçisi, özəl məktəbəqədər müəssisə və uĢaqlar böyüyəndə yay
düĢərgəsi daxildir. Amerikan ailələrinin əksəriyyətinə belə kömək maddi
səbəblərə görə əlçatmazdır. UĢaq müəssisəsinin haqqı isə xüsusən böyükdür.
Qərb dövlətləri içərisində BirləĢmiĢ ġtatlar yeganə ölkədir ki, öz iĢləyən
vətəndaĢlarının hamısına hökumət tərəfindən subsidiya ilə əhatə olunan,
yüksək keyfiyyətli uĢaq müəssisələri xidməti təqdim etmir.
Digər tərəfdən, mənim qayınanam bizdən on beĢ dəqiqəlik məsafədə,
MiĢelin böyüdüyü evdə yaĢayır. Merianın yetmiĢə yaxın yaĢı vardır. MiĢel
tam iĢ gününə qayıdanda, Merian qızlara baxmaq üçün bankdakı iĢ saatını
ixtisara salmağı qərara aldı. Bir çox amerikan ailələri üçün belə kömək
sadəcə olaraq qeyri-mümkündür; bundan əlavə çox sayda ailələrdə Ģərait
əksinədir – ailədə kiməsə digər ailə vəzifələri yerinə yetirməkdən savayı
həm də ahıl valideynlərə qayğı göstərmək, qulluq etmək lazım gəlir.
Əlbəttə, federal hökumət hər bir ailəni yaxĢı, sağlam, natamam iĢ günü
iĢləyən və yaxında yaĢayan qaynana ilə təmin edə bilməz. Lakin əgər biz ailə
dəyərlərinə ciddi yanaĢırıqsa, onda iĢlə jonqlyorluq etməni və uĢaqların
tərbiyəsini bir qədər yüngülləĢdirən proqramlar tərtib edə bilərik. Biz hər bir
ailə üçün əlçatan və ehtiyac duyduqları keyfiyyətli gündüz uĢaq müəssisələri
yaradılmasından baĢlaya bilərik. Avropa ölkələrindən fərqli olaraq BirləĢmiĢ
ġtatlarda gündüz uĢağa baxılması bir sistemsiz tədbirdir.
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Gündüz uĢağa baxmaqla məĢğul olanların attestasiyasının və
öyrədilməsinin yaxĢılaĢdırılması, federal və Ģtat səviyyəsində uĢaq vergisi
kreditlərinin geniĢlənməsi, ehtiyacı olan ailələrə dəyiĢkən Ģkala üzrə
subsidiya verilməsi, - bütün bunlar aĢağı gəliri olan və orta sinifə aid olan
valideynlərə iĢ günü ərzində sakitlik verər, - və iĢdən buraxma hallarının
azaldılması nəticəsində iĢ verənlərə faydalı olardı.
Bizim məktəblərimizi də modernləĢdirmək vaxtı gəlib çatmıĢdır. Özü
də təkcə iĢləyən valideynlərə görə deyil, həm də bizim uĢaqları rəqabətin
gücləndiyi dünyada həyata hazırlamaq üçün. Saysız-hesabsız tədqiqatlar
məktəbəqədər təhsilin güclü proqramının faydalı olduğunu təsdiq edir, çünki
buna hətta valideynlərdən biri evdə qalan ailələr də üstünlük verirlər. Bu
həmçinin uzadılmıĢ gün və yay məktəblərinə, eləcə də dərsdən sonra
aparılan proqramlara da aiddir. Bu üstünlüklərin bütün uĢaqlar üçün
mümkün olmasının təmin edilməsi pul tələb edir, lakin nə qədər ki, bu
məktəb təhsilinin geniĢ islahatının bir hissəsi hesab olunur, biz bir cəmiyyət
kimi belə qiyməti ödəməyə hazır olmalıyıq.
Hər Ģeydən əvvəl ona nail olmalıyıq ki, iĢ verənlər iĢ cədvəlini daha tez
uyğunlaĢan etsinlər. Klinton adminstrasiyası tibbi və ailə Ģəraitilə əlaqədar
məzuniyyət barədə Qanunu (FMLA) dərc etməklə bu istiqamətdə addım
atdı, ancaq bu qanun yalnız haqqı ödənilməyən məzuniyyəti və əlli ildən
artıq iĢçisi olan Ģirkətləri nəzərdə tutduğundan əksər amerikalılar onun
üstünlüklərindən istifadə edə bilmirlər. Biri istisna olmaqla bütün varlı
ölkələr hansısa formada uĢağa baxmaq üçün pulu ödənilən məzuniyyət
verirlər, iĢgüzar dairələr məcburi pulu ödənilən məzuniyyətin tətbiq
edilməsinə güclü təsir göstərirlər. Kiçik müəssisələrə onun göstərəcəyi təsirə
görə narahatlıq xüsusən böyükdür.
Yaradıcı surətdə yanaĢmaqla biz yəqin ki, bu tupikdən çıxacağıq.
Kaliforniya bu yaxınlarda əmək qabiliyyətini itirməyə görə sığorta
fondundan bu məzuniyyətlərin pulunu ödəməyə baĢladı, ona görə də indi
xərcləri təkcə iĢverən özü çəkmir.
Biz valideynlərə onların gündəlik tələbatları üçün tez uyğunlaĢan qrafik
verə bilərik. Ġri Ģirkətlər, artıq tez uyğunlaĢan iĢ qrafiki proqramlarına
malikdir və onlar əməkdaĢlarının mənəvi ruhunun yüksəldiyini və iĢçi
qüvvəsi axının azaldığını bildirdilər. Böyük Britaniya bu problemə yeni
qaydada yanaĢdı yüksək populyarlığa malik olan «Əməyin və həyatın
tarazlığı kampaniyası»nın bir hissəsi kimi altı yaĢına qədər uĢağı olan
valideynlər öz iĢ qrafiklərini dəyiĢmək barədə iĢ verənə yazılı
tələb vermək hüququna malikdirlər. ĠĢ verənlər bu tələbi ödəməyə
borclu deyillər, lakin onlar bu məsələyə baxmaq üçün iĢçi ilə görüĢməyə
borcludurlar. Hələlik Britaniyanın bu hüquqa malik olan valideynlərindən
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yalnız dörddə biri əmək məhsuldarlığını aĢağı salmamaq Ģərtilə ailə üçün
faydalı cədvəl barədə razılığa gələ bilmiĢdir. Buna bənzər novator metodları,
texniki dəstəyi birləĢdirməklə və ictimai rəyi formalaĢdırmaqla hökumət
biznesə kömək edə bilər ki, az xərclər hesabına öz iĢçilərinə daha yaxĢı
münasibət göstərsin.
Təbiidir ki, bu proqramlardan heç biri maddi qurbanlara baxmayaraq
valideynlərdən birinin evdə qalmasına maneə göstərməməlidir. Bir sıra
ailələr üçün bu o deməkdir ki, onlar müəyyən maddi təskinliyə malik
olmayacaqlar. Digərləri üçün isə bu evdə öyrənmə və ya yaĢamağın ucuz
olduğu rayona köçmək demək olacaqdır. Bəzi ailələrdə evdə ana qalacaqdır
– baxmayaraq ki, ailələrin əksəriyyətində əvvəlki tək uĢaqlara birinci
növbədə ana qulluq edəcəkdir.
Qərarın necə olmağından asılı olmayaraq ona hörmətlə yanaĢmaq
lazımdır. Əgər sosial mühafizəkarlar nədəsə haqlıdırlarsa, bu da odur ki,
bizim müasir mədəniyyətimiz bəzən ana – ev sahibəsinin verdiyi nəhəng
emosional və maddi töhfəni – qurbanları və sadəcə ağır zəhməti, bütünlüklə qiymətləndirə bilmir. Sosial mühafizəkarların haqlı olmadıqları
məsələ odur ki, onlar təkid edirlər ki, guya bu ənənəvi rol anadan gəlmədir, bu ana olmanın ən yaxĢı və ya yeganə mümkün modelidir. Mən istəyirəm ki,
mənim qızlarımın onlar üçün və ailələri üçün nəyin yaxĢı olduğunu seçmək
imkanı olsun. Onların bu seçimi olacaq ya yox, bu təkcə onların özlərinin
səylərindən və münasibətlərindən asılı olmayacaqdır. MiĢel mənə göstərdi
ki, bu həmçinin kiĢilərdən də, onların hörmət etmələrindən və qadınlar üçün
seçim Ģəraiti yaratmalarından da asılıdır.
- Salam, ata.
- Salam, mənim Ģirin piroqum.
Ġndi cümə gününün axĢamıdır və mən evə tez qayıtmıĢdım ki, MiĢel
bərbərxanada olduğu vaxt qızlara baxım. Mən Maliyanı qucağıma götürdüm
və ağ sifətli bir qızın ona böyük olan çeĢməkdən mətbəxdən mənə baxdığını
gördüm.
- Bu kimdir? - Maliyanı döĢəməyə qoyub soruĢdum.
- Bu Semdir. Oynamağa gəlmiĢdir.
- Salam, Sem.
Sem tərəddüd etdi, sonra sərbəst qaydada əlimi sıxdı, Maliya gözlərini
dolandırdı.
- EĢit ata... uĢaqlarla əl görüĢmürlər.
- GörüĢmürlər?
- Yox,- Maliya dedi - hətta yeniyetmələr də əl sıxmırlar. Bəlkə də sən
hiss etmirsən, axı indi iyirmi birinci əsrdir.
Maliya gülüĢünü saxlayan Semə baxdı.
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- YaxĢı, iyirmi birinci əsrdə nə edirlər?
- Sadəcə «salam» deyirlər. Bəzən əllərini yelləyirlər. Bunlar bəsdir.
- Aydındır. Ümid edirəm ki, sizi pərt etmədim.
Maliya gülümsündü.
- Hər Ģey qaydasındadır. Sən bilmirdin, çünki yaĢlı adamlarla əllə
görüĢməyə adət etmisən.
- Bu düzdür. Bəs bacın hardadır?
- Yuxarıda.
Mən yuxarı qalxdım və gördüm ki, SaĢa qısa tumandadır və çəhrayı
parçaya bürünmüĢdür. O, məni qucaqladı və sonra dedi ki, Ģortikini tapa
bilmir. Mən Ģkafa baxdım və yeĢikdə görünən yerdə olan Ģortiki tapdım.
SaĢa qaĢqabağını tökdü, əlimdən Ģortiki alıb geyindi. Bir neçə
dəqiqədən sonra dizimin üstünə çıxıb dedi:
- Bu Ģortikdə mən özümü rahat hiss etmirəm.
Biz SaĢanın Ģkafına qayıtdıq, yeĢiyi çəkib göy rəngli yeni Ģortiklər
tapdıq.
- Bunlar necədir? – deyə soruĢdum.
SaĢa yenə qaĢqabağını tökdü. Belə dayananda o, öz anasının üç fut
uzunluğundakı bir bənzəri idi. Maliya və Sem gəldilər ki, problemin necə
həll olunduğunu görsünlər.
- SaĢaya nə bu, nə digər Ģortiklər xoĢ gəlmir, - deyə Maliya bildirdi.
Mən SaĢaya tərəf dönüb, niyə belə olduğu ilə maraqlandım.
- Çəhrayı və göy bir yerdə getmir, - deyə nəhayət o, fikrini bildirdi.
Maliya və Sem gülüĢdülər. Mən sifətimə ciddi görünüĢ vermək
istədim, axı belə Ģəraitdə MiĢel özünü belə aparırdı və SaĢaya dedim ki, qoy
Ģortiki geyinsin. O, mənə qulaq asdı, ancaq baĢa düĢdüm ki, sadəcə olaraq
mənə lütfkarlıq göstərdi.
Qızlarıma gəldikdə onların heç biri mənim ciddiliyimə o qədər məhəl
qoymurlar. Bu günki çoxları kimi mən atasız böyümüĢəm. Valideynlərim
mənim iki yaĢım olanda ayrılmıĢdılar, öz həyatımın çox hissəsində atamın
göndərdiyi məktublardan və anamın və nənəmlə babamın onun barəsindəki
danıĢıqlarından tanıyırdım. Mənim həyatımda, əlbəttə, kiĢilər olmuĢdu atalığım bizimlə dörd il bir yerdə yaĢamıĢdı, qalan vaxtlarda babam nənəmlə
birlikdə məni tərbiyə etmiĢdilər – hər ikisi yaxĢı adamlar idi və mənə
məhəbbət dolu münasibət göstərirdilər.
Lakin mənim onlarla münasibətlərim zəruri olaraq tam deyildi.
Atalığıma gəldikdə bu, nisbətən qısa müddətli ünsiyyətlə və onun
təbiətindəki bağlılıqla əlaqədar idi. Babama nə qədər yaxın olsam da, o, çox
qoca idi və öz problemlərinin yükündən əziyyət çəkirdi, ona görə də mənə
lazımi diqqət göstərə bilmirdi.
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Mənim həyatıma tarazlıq verən qadınlar – inadkar praktikliyi ilə ailəni
üzməkdə saxlayan nənəm və məhəbbəti və ruhunun təmizliyi ilə mənim və
bacımın dünyasını mərkəzləĢdirən anam idi. Onların hesabına mən vacib
olan nədəsə çatıĢmayan bir Ģey hiss etməmiĢəm. Bu günə qədər mənə
bələdçilik edən dəyərləri onlardan özümə hopdurmuĢam.
Lakin yaĢa dolduqca mən anlamağa baĢladım ki, evdə bizi kiĢilərsiz
böyütmək anam və nənəm üçün nə qədər çətin imiĢ. Mən qərara aldım ki,
atamın öz uĢaqlarına məsuliyyətsiz münasibəti, atalığımın uzaqlığı və
babamın səhvləri mənim üçün əyani dərs olacaqdır və mənim uĢaqlarımın
arxalana biləcəkləri atası olacaqdır.
Ən ümumi mənada mən buna nail olmağa müvəffəq oldum. Nikahım
toxunmamıĢ qalır, ailəm bunun üçün ehtiyata malikdir. Mən valideyn
yığıncaqlarına və rəqs məĢğələlərinə gedir və qızlarım mənim
məhəbbətimdən qızınırlar. Ancaq həyatımın bütün sahələrindən öz
bacarığım barədə hər Ģeydən çox Ģübhə etdiyim ər və ata olmaqdır.
Mən baĢa düĢürəm ki, bunda mən tək deyiləm. Hansısa bir səviyyədə
mən sadəcə olaraq ziddiyətli hisslərə məruz qalıram və sabit olmayan
iqtisadiyyat və dəyiĢilən sosial normalar Ģəraitində digər atalar da bundan
kənarda qalmırlar. Daha az əl çatan olduqca, 1950-ci illər atasının obrazı –
doqquzdan beĢə qədər iĢləyən və ailəsini dolandıran, hər axĢam hazırlanmıĢ
Ģam yeməyi süfrəsi arxasında oturan, gənclərdən ibarət komandanı məĢq
etdirən və əlində çəkic tutmağı bacaran ata mədəniyyətə, ana – ev sahibəsi
obrazından az təsir göstərmir. Çox sayda kiĢilər üçün bu gün ailədə yeganə
çörək qazanan olmağı bacarmamaq narazılıq və hətta xəcalət mənbəyinə
çevrilir. Heç də iqtisadi determinizm tərəfdarı olmaq lazım deyildir, hesab
edəsən ki, iĢsizliyin yüksək səviyyəsi və aĢağı əmək haqqı uĢaqların
tərbiyəsinə valideynin cəlb olunmasının yoxa çıxmasına və afroamerikanlar
arasında nikahların aĢağı səviyyəyə düĢməsinə Ģərait yaradır.
ĠĢləyən kiĢilər üçün, iĢləyən qadınlardan heç də az dərəcədə olmamaqla
iĢə götürülmə Ģərtləri dəyiĢmiĢdir. Atalarının yüksək maaĢ alan professional
olması və ya konveyerə xidmət etməsindən asılı olmayaraq, onlardan
əvvəldə olduğundan daha çox vaxt ərzində iĢləməyi gözləyirlər. UĢaqları
gözləyəndə ki, ataları onlarla vaxtilə öz atalarının etdiyi kimi daha fəal
məĢğul olacaqdır, bu vaxt ataların iĢ cədvəli daha gərgin bir Ģəkil alır.
Lakin hətta valideynin fəal ideal obrazı reallığa oxĢamır, həm də
mənim ailəyə verə biləcəyimi heç də həmiĢə vermədiyim kimi bir
düĢüncədən məni xilas etmir. Keçən ilki Ata Günündə məni Çikaqonun
Sautsayddakı Salem baptist kilsəsinə çıxıĢ etməyə dəvət etdilər. Mənim
hazır mətnim yox idi, ona görə də «YaĢlı kiĢi olmaq üçün nə lazımdır»
mövzusunu götürdüm. Mən dedim ki, ümumiyyətlə kiĢilər, xüsusən qara
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kiĢilər üçün vaxt gəlib çatmıĢdır ki, öz ailələrində olmamaq barədəki
bəhanələri kənara atsınlar. Mən auditoriyadakı kiĢilərə xatırlatdım ki, ata
olmaq uĢağa ata olmaqdan daha artıq məna kəsb edir. Hətta bizlərdən fiziki
cəhətdən ailədə olub, emosional cəhətdən orada olmayanlar ona görə
meydana gəlir ki, bizim çoxumuzun evdə atası olmamıĢdır, biz öz
səylərimizi artırmalıyıq ki, bu çevrəni qırıb dağıdaq, əgər biz uĢaqlarımızdan
çox Ģey tələb ediriksə, bizim özümüzdən daha artıq tələb etməliyik.
Bu sözləri xatırlayanda mən bəzən özümdən soruĢuram ki, özüm görən
bu nəsihətlərə nə qədər uyğun gəlirəm. Mənim o vaxt müraciət
etdiklərimdən çoxundan fərqli olaraq ailəmə çörək qazanmaq üçün iki iĢdən
yapıĢmağa və ya gecə növbəsinə getməyə ehtiyacım yoxdur. Mən elə iĢ tapa
bilərdim ki, o mənə hər axĢam evdə olmağa imkan versin. Və yaxud mən elə
iĢ tapa bilərdim ki, çox pul gətirim, elə iĢ ki, ona sərf etdiyim uzun vaxt
ailəm üçün hansısa hiss olunan fayda ilə əsaslandırıla bilsin, deyək ki,
MiĢelə öz iĢ vaxtını qısaltmağa və ya uĢaqlar üçün hansısa iri məbləğdə
maddi yardım almağa imkan versin.
Lakin mən gülməli iĢ cədvəli olan həyatı seçdim, o həyatı ki, MiĢel və
qızlarımla uzun ayrılıqları tələb edir və MiĢeli cürbəcur stresslərə məruz
qoyur. Mən özümə deyə bilərəm ki, böyük hesabda nəzərə aldıqda mən
siyasətlə Maliya və SaĢa üçün məĢğul oluram, mənim iĢim onlar üçün
dünyanı daha yaxĢı edəcəkdir. Lakin belə haqq qazandırmalar, səsverməyə
görə mən məktəb bayramını buraxanda və ya MiĢelə zəng edib, sessiyanın
uzandığını və məzuniyyəti təxirə salmaq lazım olduğunu deyəndə, az
inandırıcı səslənir. Bundan baĢqa, siyasətdəki mənim bu yaxınlardakı
uğurlarım günah hissini pis sakitləĢdirir. MiĢel bir yarızarafatla dediyi kimi,
qəzetdə atanın fotoĢəkilini birinci dəfə çıxanda görmək yaxĢıdır, lakin bu
Ģəkil daim orada çıxırsa – bir qədər yaxĢı olmur.
BaĢımda fırlanan bu ittihamlara bütün gücümlə cavab tapmağa
çalıĢıram. Ġttihamlar isə ondan ibarətdir ki, mən eqoistəm, Ģöhrətpərəstliyə
görə və ya ürəyimdəki boĢluğu doldurmaq üçün bu iĢlə məĢğulam. Mən
Ģəhərdə olanda, çalıĢıram ki, Ģam yeməyinə evdə olum ki, Maliya və SaĢanın
onların günlərinin necə keçdiyi barədə danıĢdıqlarına qulaq asım, onlara
kitab oxuyum və onları yatmağa yola salım. Mən çalıĢıram ki, bazar
günlərinə tədbirlər planlaĢdırmayım – yayda mən bu günü qızlarımı
zooparka və ya hovuza aparıram, qıĢda biz muzeyə və ya akvariuma gedirik.
Qızlarım özlərini pis aparanda azacıq danlayıram və çalıĢıram ki, onlar
mümkün qədər televizora az baxsınlar və «boĢ kalorili» yeməkləri az
yesinlər. Hər Ģeydə mən MiĢeldən nümunə götürürəm, ancaq bəzən məndə
belə bir hiss yaranır ki, mən onun ərazisinə müdaxilə edirəm – özümün evdə
olmamağım hesabına onun qurduğu dünyaya qarıĢmaq sahəsindəki müəyyən
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hüquqlardan mən məhrum olmuĢam. Qızlara gəldikdə, mənim tez-tez evdə
olmadığıma baxmayaraq onlar özlərini açıqca əla hiss edirlər. Bu əsasən
MiĢelin tərbiyə üsulunun faydalı olduğunu bildirir, o, Maliyaya və SaĢaya
optimal qaydada yanaĢmaq bacarığına malikdir, dəqiq hədlər qoya bilir və
bu zaman azadlığı da pozmur. O, həmçinin çalıĢır ki, mənim Senata
seçilməyim qızların adəti iĢ cədvəllərinə güclü qaydada təsir göstərməsin,
baxmayaraq ki, orta sinifdən olan amerikan körpəsinin normal uĢaqlığının
indi nə hesab olunduğu anlayıĢı tərbiyə anlayıĢının özü kimi dəyiĢilmiĢdir.
Valideynlərin sadəcə olaraq küçəyə və parka göndərdiyi və Ģam yeməyinə
qədər dönməyi tapĢırdığı vaxtlar ötüb keçmiĢdir. Bu gün, xəbərlərdə adam
oğurluğu barədə məlumatlar verildiyi və öz-özünə törəyən hər Ģeyə, hətta
sadəcə olaraq azacıq zəifliyə açıq Ģübhə ilə yanaĢıldığı bir vaxtda uĢaqların
cədvəli öz valideynlərininki kimi eyni dərəcədə gərgindir. Buna oyun üçün
görüĢlər, balet dərsləri, gimnastika, tennis, fortepiano çalmağı öyrənmək
dərsləri, futbol və bir qədər həftəlik bayramlara bənzəyən ad günləri
daxildir. Mən Maliyaya dedim ki, mənim bütün böyüdüyüm illərdə cəmi iki
ad günü Ģənliyində olmuĢam, onların hər birində beĢ-altı uĢaq, kağız
Ģlyapalar və tort var idi. O, mənə öz babama Depressiya zamanları barədə
danıĢanda baxdığım kimi, maraq və imkansızlığın qarıĢığı Ģəklində baxdı.
UĢaqların bütün hərəkətlərini MiĢel nizamlamalı olur. Bacardığım vaxt
mən öz köməyimi təklif edirəm, MiĢel bunu qiymətləndirir, ancaq çalıĢır ki,
mənim vəzifələrimi məhdudlaĢdırsın. Keçən ilin iyununda SaĢanın ad
günündən əvvəl mənə iyirmi hava Ģarı, iyirmi uĢağa çatacaq pendirlə
hazırlanmıĢ pittsa və buz tapıb gətirməyi dedilər. Bunun icra olunması çətin
deyildi və MiĢel mənə xəbər verəndə ki, uĢaqlara paylanacaq hədiyyə
kisələri almağa gedəcəkdir, mən təklif etdim ki, qoy onları da mən alım. O,
güldü.
- ġirniyat kisələri ilə sən bacarmazsan, - o, dedi: - Qoy sənə Ģirniyyat
kisələrinin nə olduğunu izah edim. Hədiyyələr mağazasına gedib, kisələri
seçmək lazımdır. Sonra kisələrə nə qoyulacağını seçmək lazımdır. Həm də
oğlan uĢaqları üçün olan kisələrdəkilər qızlar
üçün olanlardan
fərqlənməlidir. Sən mağazada bir saat gəzəcəksən, sonra isə sadəcə olaraq
baĢın fırlanacaqdır.
Artıq əvvəlki əminliyi hiss etmədən mən Ġnternetdə axtarıĢa baĢladım.
ġarları satan və bayramın keçiriləcəyi gimnastika studiyasının yaxınlığında
yerləĢən mağazanı tapdım, digər mağaza isə günorta 3:45-də pittsanı
gətirəcəyinə söz verdi. Sabahısı günü qonaqlar yığıĢanda Ģarlar yerində idi,
Ģirə qutuları buza qoyulmuĢdu. Mən digər valideynlərlə birlikdə oturub son
dedi-qoduları dinləyirdim, iyirmi nəfər beĢ yaĢlı uĢağın qaçmasına, mayallaq
vurmasına, idman avadanlıqlarında tullanmasına baxırdım, onlar əsl Ģən
276

elflərə (pəri-tərcüməçi) bənzəyirdi. Saat 3:50-də hələ də pittsa yox idi, mən
bir qədər təĢviĢ keçirməyə baĢladım, lakin sifariĢ daĢıyan oğlan uĢaqlar süfrə
arxasına oturana beĢ dəqiqə qalmıĢ onu gətirib çıxardı. MiĢelin qardaĢı
Kreyq, mənim həyəcanlandığımı baĢa düĢüb, çiynimə vurub, mənə ürəkdirək vredi. MiĢel pittsanı kağız boĢqablara qoyanda mənə baxıb,
gülümsündü.
Böyük final kimi pittsa yeyilib və Ģirələr içilib qutaranda, biz «HappyBirthday» «Ad günün mübarək» mahnısını oxuyub qurtardıqdan sonra
gimnastika məĢqçisi uĢaqları köhnə rəngarəng paraĢütün ətrafına yığdı və
SaĢaya göstəriĢ verdi ki, onun mərkəzində otursun.»Üç» rəqəmi deyiləndə
havaya, atdılar, sonra ikinci, üçüncü dəfə atdılar. Hər dəfə, o, parçanın
dalğasının üstünə qalxanda sevincdən gülürdü.
Maraqlıdır, görən böyüyəndə bu anı xatırlayacaqmı. Bəlkə də, yox;
mən ancaq beĢ yaĢım olandakı dövrün xatirələrinin qırıqlarını yadıma
salıram. Lakin düĢünürəm ki, qızımın bu paraĢüt üstündə hiss etdiyi həmin
xoĢbəxtlik onun yaddaĢında həmiĢəlik nəqĢ olunacaqdır. Belə anlar uĢağın
xarakterində yazılır və təcəssüm olunur, onun ruhunun bir hissəsinə çevrilir.
Bəzən mən eĢidirəm ki, MiĢel necə öz atası barədə danıĢır, Freyzer
Robinsonun Ģöhrət və effektli əməllərinə görə deyil, təvazökar adi iĢlərinə,
yanındakılara sevgisinə görə layiq olduğu həmin xoĢbəxtliyin, məhəbbətin
və hörmətin əks-sədasını eĢidirəm. Mən özümdən soruĢdum ki, görən mənim
qızlarım də mənim barəmdə belə danıĢa biləcəklərmi.
Ancaq belə xatirələr üçün pəncərə çox tez örtülür. Maliya artıq açıqca
digər fazaya keçir: onu daha çox oğlanlar maraqlandırır və geyiminə daha
çox fikir verməyə baĢlamıĢdır. Maliya həmiĢə öz yaĢından böyük görünür,
qeyri-adi dərəcədə ağıllıdır. Bir dəfə, onun altı yaĢı olanda biz birlikdə gölün
kənarı ilə gedirdik, birdən dayandı və soruĢdu ki, bizim ailə varlıdırmı. Mən
ona dedim ki, biz o qədər də varlı deyilik, lakin əksər adamlara nisbətən biz
çox Ģeyə malikik. Mən maraqlandım ki. nəyə görə bu onun üçün maraqlıdır.
- YaxĢı... Mən bu barədə çox fikirləĢmiĢdim və qərara aldım ki, çox
varlı olmaq istəmirəm. Mən düĢünürəm ki, mən sadə həyat sürmək
istəyirəm.
Onun sözləri o qədər gözlənilməz idi ki, mən güldüm. O, mənə baxıb
gülümsündü, lakin baxıĢlarından gördüm ki, bunu o, ciddi demiĢdir.
Mən tez-tez həmin söhbəti xatırlayıram. Mən özümdən soruĢuram ki,
Maliya görən mənim sadə olmayan həyatım barədə nə fikirləĢir. Əlbəttə, o,
qeyd etdi ki, baĢqa atalar onun futbol komandasının oyununa məndən daha
tez-tez gəlirlər, bu onun əhval-ruhiyyəsini pozsa da, bunu biruzə vermir.
Maliya baĢqalarının hisslərini himayə etməyə meyllidir və hər bir Ģəraitə
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yaxĢı tərəfdən yanaĢır. Ancaq səkkiz yaĢlı qızımın atasına olan məhəbbətinə
görə nöqsanlarıma göz yumması mənə az təsəlli verir.
Bu yaxınlarda sessiya adəti günlərdə olduğuna nisbətən tez qurtardığına
görə Maliyanın bir oyununa baxmağa gedə bilmiĢdim. XoĢ yay günü idi və
meydança Ģəhərin hər yerindən gəlmiĢ ailələrlə - qaralarla, ağlarla dolu idi,
qadınlar Ģezlonqlarda oturmuĢdular, kiĢilər topa zərbə vurmağı məĢq edir,
nənələr və babalar isə körpələrə ayaq üstə durmağa kömək edirdilər. Mən
MiĢeli gördüm və onun yanında otun üstündə oturdum. SaĢa gəlib mənim
dizimin üstündə oturdu. Maliya artıq oyunçular arasında meydançada idi;
onlar topu əhatə etmiĢdilər. Onun fiziki imkanları futbola uyğun gəlməsə də
– o, öz dostlarından bir baĢ hündür idi, lakin qılçaları boyuna görə o qədər
inkiĢaf etməmiĢdi, - o, həvəslə və coĢğunluqla oynayırdı, biz isə bərkdən
həvəskarlıq edirdik.
- Ġdman, özünü necə hiss edirsən? – deyə mən ondan soruĢdum.
- Əla! – o, bir qurtum su içdi. – Ata mənim bir sualım var.
- De gəlsin.
- Biz it ala bilərikmi?
- Anan buna necə baxar?
- O, mənə dedi ki, səndən soruĢum. Mən, deyəsən, artıq onu dilə
tutmağa baĢlamıĢam.
Mən MiĢelə baxdım, o, gülümsündü və çiyinlərini çəkdi.
- Gəl bu barədə oyundan sonra danıĢaq – deyə mən təklif etdim.
- YaxĢı. - Maliya bir qurtum da su içib, məni yanağımdan öpdü. – Mən
Ģadam ki, sən evdəsən.
Mən cavab verə bilməmiĢ, o, dönüb meydançaya qaçdı. AxĢam çağının
istisində mənə qəflətən belə gəldi ki, öz böyük qızımda gələcəkdə
çevriləcəyi qadını gördüm, elə bil ki, hər addımda o, hündür görünürdü,
onun ölçüləri dolurdu və uzun ayaqlarının hər addımı onu öz həyatına
yaxınlaĢdırırdı.
Mən dizimin üstündəki SaĢanı daha möhkəm qucaqladım. Güman ki,
fikirlərimi hiss edib, MiĢel mənim əlimdən tutdu.
Kampaniya vaxtı, siyasətçinin arvadı necə olmalıdır barədə sual verən
reportyora MiĢelin sözləri yadıma düĢdü.
- Çətindir- MiĢel dedi. Sonra təbbəsümlə əlavə etdi: - Ona görə də
Barak belə minnətdar adamdır.
HəmiĢə olduğu kimi, mənim arvadım haqlı idi.

Epiloq

278

2005-ci ilin yanvarında Bġ Senatında and içməyimlə iki il əvvəl öz
namizədliyimi irəli sürdüyümü elan etdiyim gündən baĢlanan proses baĢa
çatdı – nisbətən nəzərə çarpmayan həyatdan geniĢ ictimai həyata keçdim.
Əlbəttə, çox Ģey dəyiĢilməmiĢ qaldı. Ailəmiz yenə də Çikaqoda
yaĢayır. Mən əvvəlki tək saçımı qırxdırmaq üçün həmin «Hayd-park»
bərbərxanasına gedirəm, MiĢellə mən seçkidən əvvəlki kimi yenə eyni
dostlarımızı evimizdə qəbul edirik və qızlarımız yenə həmin uĢaq
meydançasına qaçırlar.
O vaxtdan, Ģübhə yoxdur ki, dünya mənim üçün dərin qaydada
dəyiĢilmiĢdir və bu dəyiĢiklikləri etiraf etmək mənim üçün heç də həmiĢə
xoĢ deyil. Mənim sözlərim, mənim hərəkətlərim, mənim səyahət planlarım,
mənim ödədiyim vergi – hər Ģey səhər qəzetlərində və axĢam televiziya
xəbərlərində iĢıqlandırılır. Mən qızlarımı zooparka aparanda, kənar
adamların bizim ən yaxĢı niyyətlərimizi icra etməyə imkan verməmələri ilə
onlar barıĢmalı olurlar. Hətta Çikaqodan kənrada nəzərə çarpmadan
aeraporta keçmək xeyli çətinləĢmiĢdir.
Bir qayda olaraq, bütün bu diqqət göstərilməsini ciddi qəbul etmək
mənə çətindir. Axı mən əvvəlki tək evdən müxtəlif kostyumlardan olan
pencəkdə və Ģalvarda çıxıram. Mənim dünyaya təqdim olunduğum kimi,
fikirlərim o qədər də səliqəli olmur, mənim günlərim isə heç də o qədər
mütəĢəkkil deyildir, bəzən komik vəziyyətlər meydana gəlir. Xatırlayıram
ki, bir dəfə and içməmiĢdən bir gün əvvəl, öz köməkçilərimlə mətbuat
konfransı keçirməyi qərara aldıq. O vaxt yaĢa görə mən doxsan doqquzuncu
yerdə idim və bütün reportyorlar Senatın anbarından gedən dəhlizin
qurtaracağında Dirksen - bildinqin kürsülük mərtəbəsində olan kiçik ofisə
toplaĢmıĢdı. Bu mənim binada olduğum ilk gün idi, hələ heç bir səsvermədə
iĢtirak etməmiĢdim, heç bir qanun layihəsi irəli sürməmiĢdim, mən hətta
Senatda stol arxasında da oturmamıĢdım. Ciddi reportyorlardan biri ayağa
qalxıb soruĢdu: «Senator Obama, tarixdə sizin yeriniz nədir?».
Hətta bəzi reportyorlar güldülər.
Müəyyən qədər bu hiperbola (obrazlı mübaliğə-tərcüməçi) mənim
2004-cü ildə Demokratik Partiyanın Bostondakı Seçkiqabağı qurultayındakı
çıxıĢıma gedib çıxırdı, o vaxt ilk dəfə ölkənin diqqətini qazanmıĢdım. Fakt
orasındadır ki, nəyə görə məni əsas məruzəçi seçmiĢdilər, nidiyədək bu
mənim üçün bir sirr olaraq qalır. Con Kerri ilə ilk dəfə mən Ġllinoys ilkin
seçkilərindən sonra görüĢmüĢdüm, o vaxt mən vəsait toplamaq tədbirində
çıxıĢ edirdim və sonra onu sənət təhsili proqramının vacibliyini qeyd etdiyi
mitinqə müĢayiət etmiĢdim. Bir neçə həftə sonra mənə çatdırdılar ki,
Kerrinin adamları istəyirlər ki, mən qurultayda çıxıĢ edim, baxmayaraq ki,
orada hansı keyfiyyətdə çıxıĢ edəcəyim də aydın deyildi. Bir dəfə
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günortadan sonra, mən Sprinqfilddən Çikaqoya axĢam seçkiqabağı
yığıncağa gedəndə, Kerri kampaniyasının meneceri Meri Bet Kahil mənə
zəng edib, xəbəri çatdırdı. Mən dəstəyi asdıqdan sonra sürücüm Mayk
Siqneytora tərəf dönüb dedim:
- Mən, anlayıram ki, bu yaxĢı bir iĢdir.
Mayk baĢı ilə razılığını bildirdi:
- Sən bunu deyə bilərsən.
Bu vaxta qədər mən yalnız Demokratik partiyanın bir seçkiqabağı
qurultayında, 2000-ci ildə Los-Ancelesdə keçirilən qurultayda olmuĢdum.
Mən həmin qurultaya getməyi planlaĢdırmamıĢdım. Ġllinoys Birinci
Konqress dairəsindən Demokratik partiyanın ilkin seçkilərindəki
məğlubiyyətimdən yenicə özümə gəlirdim və yayın xeyli hissəsini
hüquqĢünaslıq praktikamda buraxılmıĢ imkanları bərpa etməyə həsr
edəcəkdim, çünki, kampaniya vaxtı bu iĢdən diqqətimi yayındırmıĢdım (bu
laqeydlik mənə baha baĢa gəlmiĢdi), həmçinin son altı ayda məni az görən
arvadımla və qızımla keçirmək istəyirdim.
Ancaq, axırıncı dəqiqədə ora getmək istəyən dostlar və tərəfdarlar təkid
etməyə baĢladılar ki, mən onlara qoĢulmalıyam. Onlar mənə dedilər ki,
gələcək kampaniyam üçün sənə ölkə səviyyəsində kontaktlar əldə etmək
lazımdır - həm də, ümumiyyətlə səfərimiz Ģən olacaqdır. Baxmayaraq ki, o
vaxt onlar bunu mənə deməmiĢdilər, ancaq, Ģübhələnirəm ki, onlar qərara
gəliblərmiĢ ki, qurultaya bu səfər mənim üçün faydalı olacaqdır, nəzəriyyəyə
görə əgər atdan yıxılmısansa, ən yaxĢısı, o saatca yenidən onun belinə
minməkdir.
Nəhayət, mən razılaĢdım və Los-Ancelesə bilet sifariĢ etdim.
Təyyarədən düĢəndə, mən kirayəyə avtomobil götürməyə getdim, piĢtaxta
arxasında duran qadına öz «Amerikan ekspress» kartımı verdim və VenisBiçin yanında tapdığım ucuz otelə getmək üçün xəritəyə baxmağa baĢladım.
Bir neçə dəqiqə sonra qadın qayıdıb, utancaq Ģəkildə dedi:
- BağıĢlayın, mister Obama, sizin kartınızı qəbul etmirlər.
- Bu ola bilməz. Bəlkə, bir də yoxlayasınız.
- Ser, mən iki dəfə yoxladım. Bəlkə siz «Amerikan eksperss»ə zəng
vurasınız. Yarım saat telefonla danıĢıdıqdan sonra «Amerikan ekspress»in
xeyirxah nəzarətçisi avtomobil kirayəsinə səlahiyyət verdi. Lakin bu epizod
mənim üçün pis əlamət oldu. Nümayəndə olmadığıma görə, iclas zalına
buraxılıĢ vərəqəsi ala bilmədim. Partiyanın Ġllinoys təĢkilatının sədrinə çox
xahiĢlər edilsə də, o, mənə yalnız əraziyə keçmək üçün buraxılıĢ vərəqəsi
verə bildi. ĠĢ onunla qurtardı ki, mən televiziya ekranına baxdım, SteyplSentrin müxtəlif yerlərində televizorlar qoyulmuĢdu, bəzən isə dostlarım və
tanıĢlarımın yanına mühüm Ģəxslər üçün olan otağa keçirdim və aydın
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görünürdü ki, mən bu məclisə mənsub deyiləm. ÇərĢənbə axĢamı mən
anladım ki, mənim burada olmağım nə mənim öz marağıma, nə də
Demokratik partiyanın marağına xidmət etmir və ona görə də çərĢənbə günü
səhər tezdən artıq birinci reyslə Çikaqoya uçdum.
Mənim əvvəlki çağırılmamıĢ qonaq rolum ilə indiki yeni əsas məruzəçi
rolum arasındakı fərqi nəzərə almaqla narahat olmağa əsasım vardı ki,
Bostondakı çıxıĢım bəlkə də lazımınca alınmayacaqdır.
Lakin bu ana qədər mən kampaniya vaxtı hər cür ağılsız iĢlərin baĢ
verdiyinə adət etdiyimdən, o qədər də həyəcanlanmırdım. Xanım Kahilin
zəngindən bir neçə gün sonra mən yenə özümün Sprinqfilddəki otel
otağımda idim, çıxıĢımın eskizlərini cızırdım və televizorla basketbola
baxırdım. Mən seçkiqabağı kampaniya vaxtı nə danıĢdıqlarım – əgər belə
imkan varsa adamların gərgin iĢləməyə hazır olması, həmin imkanlar üçün
hökumətin bünövrə yaratması zərurəti, amerikalıların qarĢılıqlı öhdəliklər
hissinə malik olmalarına inam - barədə düĢünürdüm. Mən toxunmalı
olduğum məsələlərin siyahısını tutdum: səhiyyə, təhsil, Ġraqdakı müharibə.
Hər Ģeydən əvvəl kampaniya vaxtı görüĢdüyüm adamların sözləri
barədə düĢünürdüm. Mən, Geylsberqdə yeniyetmə oğluna qaraciyər
köçürülməsinə nail olmağa çalıĢa Tim Uiller və onun arvadı ilə görüĢümü
xatırladım. Mən Ġst-Molində ġeymus Ahern adlı Ġraqa yollanan gəncin öz
ölkəsinə xidmət etmək istəyini, atasının iftixar hissi ifadəsini və üzündəki
təhlükə həyəcanını gördüyümü xatırladım. Mən Ġst-Sent-Luisdəki gənc qara
qadını xatırladım, mən onun adını eĢidə bilməmiĢdim. Bu qadın mənə
özünün kollecə girmək cəhdlərindən danıĢdı, baxmayaraq ki, onun ailəsində
bir nəfər də orta məktəbi bitirməmiĢdi.
Mənə təsir edən təkcə bu adamların mübarizəsi deyildi. Daha çox mənə
təsir edən onların qətiyyətliliyi, öz qüvvələrinə inanmaları, çətinliklər
qarĢısında onların zəifləməyən nikbinliyi idi. Mənim pastorum, mübarək
Ceremiya A.Raytın bir dəfə moizəsində dediyi kəlməni xatırladım.
Ümidin cəsarəti.
Mən düĢündüm ki, bu amerikan ruhunda ən yaxĢı cəhətdir, - belə bir
ümidə malik olmaqla bütün sübutların ziddinə, bizim münaqiĢələrlə
dağıdılmıĢ milli birlik hissimizi bərpa edə biləcəyimizə inamdır. ġəxsi
uğursuzluqlara, iĢi itirməyə, ailənin üzvünün xəstəliyinə və ya yoxsulluqda
keçirilən uĢaqlığa baxmayaraq, inam hədyanlığıdır ki, biz öz taleyimiz
üzərində müəyyən nəzarətə və həm də məsuliyyət hissinə malikik.
Məhz bu cəsarət, mən düĢündüm ki, bizi bir xalq kimi birləĢdirmiĢdir.
Məhz bu hər Ģeyə nüfuz edən ümid ruhu mənim ailəmin rəvayətlərini çox
böyük Amerikan rəvayətləri ilə, mənim öz rəvayətlərimi təmsil etmək
istədiyim seçicilərin rəvayətləri ilə bağlamıĢdır.
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Mən basketbola baxmaq üçün televizoru söndürdüm və yazmağa
baĢladım.
- Bir neçə həftə sonra mən Bostona gəldim, üç saat yatdım və oteldən
Flit – Sentrə «yollandım ki, ilk dəfə «Mətbuatla görüĢ» veriliĢində çıxıĢ
edim. VeriliĢin sonuna yaxın Tim Rassert ekrana 1996-cı ildə «Klivlend
pleyn diler» qəzetinə verdiyim intervyüdən bir hissəsini çıxardı. Mən onu
tamam yaddan çıxarmıĢdım, o vaxt Ġllinoys ġtatının Senatına namizəd kimi
siyasətlə məĢğul olmağa yenicə baĢlamıĢdım və reportyor məndən Demokratik partiyanın Çikaqodakı qurultayı barədə nə fikirləĢdiyimi
soruĢmuĢdu.
- «Seçkiqabağı qurultay satılır... Sən orada 10.000 dollara Qızıl Çevrə
klubundakı nahar xörəyini almalısan. DüĢünürəm ki, adi seçici buna baxanda
tam əsasla bu qərara gələ bilər ki, o bu prosesdən kənardadır. Onlar 10.000
dollarlıq səhər yeməyinə gələ bilməzlər. Onlar bilir ki, kim ora gəlmək
vəziyyətindədir, ora girməyi onlar heç təsəvvürlərinə də gətirə bilməzlər».
Ekrandan sitat götürüldükdən sonra Rassert mənə müraciət etdi.
- Bu qurultay üçün yüz əlli donor 40 milyon dollar pul vermiĢdir, - o
dedi. – Sizin standartlara baxdıqda, bu Çikaqoda olduğundan da pisdir. Bu
sizi narazı salırmı və bu orta seçiciyə nə deyir?
Mən cavab verdim ki, siyasət və din hər iki partiya üçün problem
olmuĢdur, lakin Con Kerrinin və mənim özümün səs verməyim göstərir ki,
biz ölkə üçün daha yaxĢı olan məsələlərə səs veririk. Mən dedim ki, qurultay
bunları dəyiĢəcəkdir, lakin mən təsdiq edirəm ki, özünü prosesdən xaric
edilmiĢ sayan adamları Demokratlar daha çox iĢtiraka cəlb edəcəklərsə, onda
biz daha çox mənĢələrimizə, sadə amerikanlar partiyasına sadiq qalacağıq və
bir partiya kimi güclü olacağıq.
ġəxsən özüm fikirləĢirdim ki, 1996-cı ildəki ilkin sitat daha yaxĢı idi.
Vaxt var idi ki, siyasi qurultaylar siyasətin vacibliyini və dramatizmini
əks etdirirdi - o vaxtlar namizədlər partiya fraksiyalarının nümayəndələri
tərəfindən, səslərin sayılması, təzyiq vasitəsilə müəyyən olunurdu, ehtiraslar
və səhvlər ikinci, üçüncü və ya dördüncü səsvermə aparılmasına səbəb
olurdu.
Lakin o vaxtlar çoxdan ötüb keçmiĢdir. Ġlkin seçkilərin keçirilməsi ilə,
partiya bosslarının ağalığına çoxdan gözlənilən son qoyulmasının baĢ
verməsi səhnə arxasındakı sövdələĢmələrin dayandırılması ilə, indiki
seçkiqabağı qurultaylarda gözlənilməyən heç nə baĢ vermir. Onlar daha çox
partiyanın və onun namizədinin həftə boyu davam edən reklam çarxlarından,
həmçinin partiyaya Ģəfqətli olanların və əsas sponsorların dörd gün ərzində
yeyib-içməsi, əylənməsi və professional danıĢıqlarla müĢayiət olunan
mükafatlanması vasitəsindən ibarətdir.
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Seçkiqabağı qurultayda mən demək olar ki, üç günü bu təmtəraqlı
tamaĢada, öz rolumu oynamaqla keçirdim. Mən Demokratik partiyanın
donorları ilə dolu olan zallar qarĢısında da çıxıĢ edir və əlli Ģtatın hamısından
olan nümayəndələrlə səhər yeməyi yeyirdim. Mən öz çıxıĢımı videolent
qarĢısında qaydaya qoydum, onun necə təqdim olunacağını məĢq etdim,
harada dayanmaq, harada əl etmək və mikrofondan necə yaxĢı istifadə etmək
barədə təlimatlar aldım. Əlaqələr üzrə direktorum Robert Gibbs və mən
Flit-Sentrin pilləkənləri ilə yuxarı-aĢağı qaçır və bəzən iki dəqiqəlik fasilə ilə
Ey-bi-siyə (ABC), En-bi-siyə (NBC), si-bi-esə (CBS), Si-en-enə, (SNN),
«Foks nyusa» və En-pi-ara (NPR) intervyülər veririk, hər an Kerri-Edvards
komandasından bizə verilmiĢ tezisləri qeyd edirdik, bu tezislərin isə hər sözü
yəqin ki, saysız-hesabsız səsvermələrdə və fokus qurpularında yoxlanmıĢdı.
BaĢ verənlərin qızğın sürətini nəzərə aldıqda, mənim öz çıxıĢımın necə
qəbul ediləcəyini düĢünməyə də vaxtım yox idi. Yalnız çərĢənbə axĢamı
günü axĢam mənim köməkçilər dəstəmlə MiĢel yarım saat hansı qalstuku
geyinməli olduğum haqda mübahisə etdikdən sonra (nəhayət, Robert
Gibbsin boynundakı qalstuku geyinməli oldum), Flit-Sentrə gedəndə yolda
tanımadığımız adamların «Uğurlar!» və «Onları cəhənnəmə göndər,
Obama!» qıĢqırıqlarını eĢitdikdən, çox məlahətli və Ģən Tereza Haynts
Kerrinin otel otağındakı görüĢünə getdikdən sonra, nəhayət təkcə MiĢellə
mən səhnə arxasında oturub, translyasiyaya baxdıq və mən bir qədər
həyəcanlanmağa baĢladım. O, məni bərk qucaqladı, gözümə baxıb, dedi:
«Təkcə hər Ģeyi korlama!».
Biz hər ikimiz güldük. Bu anda quruluĢ hissəsinin menecerlərindən biri
içəri girib, mənə dedi ki mən artıq səhnə arxasında yerimi tutmalıyam. Qara
pərdənin arxasında dayanıb Dik Durbinin məni necə təqdim etməsini
dinləyərək, mən öz anam, atam və babam barədə, auditoriyada olsaydılar
onların nə hiss edəcəkləri barədə düĢündüm. Mən nənəmin Havaylarda
televiziya ilə seçkiqabağı qurultaya baxmasını düĢündüm, beli çox
ağrıdığından ona səyahət etmək olmazdı. Ġllinoysda mənim namimə çox Ģey
edən bütün könüllülər və tanıĢlarım barədə düĢündüm.
Allah, mənə kömək et, onların rəvayətlərini düzgün danıĢım, deyə mən
öz-özümə pıçıldadım. Sonra səhnəyə çıxdım.
Boston qurultayındakı çıxıĢım müsbət reaksiya ilə qarĢılanmasının aldığım məktubların, Ġllinoysa geri dönərkən kütlələrin mitinqlərin mənə
Ģəxsi həzz vermədiyini desəm, yəqin ki, yalan danıĢmıĢ olardım. Hər Ģeydən
əlavə mən siyasətə gəlmiĢdim ki, ictimai diskussiyaya bir təsir göstərə bilim,
düĢündüm ki, ölkənin hansı istiqamətdə getməli olduğu barədə mənim
danıĢmağa sözüm vardır.
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Lakin çıxıĢdan sonra üzərimə tökülən açıqlıq məndə belə bir hissi
möhkəmləndirdi ki, Ģöhrət necə də tez ötüb keçəndir, necə də o min cür
təsadüflərdən, nəyinsə belə yox, baĢqa cür baĢ verməsindən asılıdır. LosAnceles beynəlxalq aeroportunda (LAX) müvəqqəti olaraq qaldığım vaxtdan
daha ağıllı olmamıĢam. Mənim səhiyyəyə, təhsilə və ya xarici siyasətə
baxıĢlarım icma təĢkilatçısı kimi gözə çarpmayan iĢdə iĢlədiyim vaxtdan
daha mürəkkəb olmamıĢdır. Əgər mən daha ağıllı olmuĢamsa, bu əsasən ona
görədir ki, mən özüm üçün seçdiyim yolla, siyasətçi yolu ilə bir az uzağa
getmiĢəm və görmüĢəm ki, o həm xeyirə, həm də Ģərə aparıb çıxara bilər.
Məndən bir qədər yaĢlı, altmıĢıncı illərdə Çikaqoda vətəndaĢ hüquqları
ilə məĢğul olmuĢ və ġimal-Qərb universitetində Ģəhər problemləri
tədqiqatından dərs verən dostumla təqribən iyirmi il əvvəlki söhbətimizi
xatırlayıram. Mən üç il iĢlədikdən sonra hüquq fakültəsinə girməyi qərara
aldım. Bu adam mənə az sayda tanıĢ olan müəllimlərdən biri olduğundan
ondan mənə zəmanət verə biləcəyi barədə soruĢdum.
O, dedi ki, zəmanət yazmağa Ģad olacaqdır; ancaq əvvəlcə bilmək
istərdi ki, mənə hüquqĢünas diplomu nəyə lazımdır. Xatırlatdım ki, mənə
vətəndaĢ hüquqları ilə məĢğul olmaq maraqlıdır və mən istəyirəm ki, bir
dəfə öz namizədliyimi dövlət vəzifəsinə irəli sürüm. O, baĢı ilə razılığını
bildirdi və maraqlandı ki, belə yol seçiminin nə olacağını bilirəmmi,
düĢünmüĢəmmi ki, hüquqi icmal hazırlamaqla və ya partnyor olmaqla,
yaxud həmin birinci vəzifəyə seçilməklə sonra yuxarı qalxmalıyam. Bir
qayda olaraq, hüquqĢünaslıq və siyasət kompromiss tələb edir - o, dedi, - özü
də ayrı-ayrı məsələlər üzrə yox, fundamental məsələlərdə - sənin
dəyərlərində və ideallarında. O, dedi ki, bunu ona görə izah etmir ki, məni
qərarımdan çəkindirsin. Sadəcə olaraq bu faktdır.
Kompromissə getmək istəmədiyindən o, cavanlığında ona çox təklif
etsələr də, həmiĢə siyasətə getməkdən imtina etmiĢdi.
- Bu o demək deyildir ki, kompromiss öz-özlüyündə pisdir – mənə dedi.
– Sadəcə olaraq o mənə məmnunluq gətirmirdi. Ġllər keçdikdən sonra məlum
oldu ki, məmnunluq gətirənləri etmək lazımdır. Ümumən isə, mən
düĢünürəm ki, yaĢa dolmağın bir üstünlüyü vardır, bu da odur ki, nəhayət
nəyin sənə vacib olduğunu anlamağa baĢlayırsan. Problem ondadır ki, bu
suala sənin əvəzinə heç kəs cavab verməyəcəkdir.
Ġyirmi il sonra mən bu söhbəti xatırlayıram və dostumun dediyi sözləri
o vaxtkına nisbətən daha yaxĢı qiymətləndirməyi bacarıram. Mən isə o yaĢa
çatıram ki, bu vaxt sənə nəyin məmnunluq gətirdiyini hiss edirsən və
baxmayaraq ki, mən güman ki, özəl məsələlərdə kompromissə dostumdan
daha dözümlüyəm və əminəm ki, məmnunluğu heç də televiziya
yupiterlərinin iĢığında və kütlənin alqıĢlarında tapmayacağam. Məmnunluq
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görünür adamlara ləyaqətlə yaĢamaqda kömək etməyi konkret olaraq mənim
bacara biləcəyim Ģüurundan gəlir. Mən Bencamin Franklinin öz anasına
nəyə görə bu qədər vaxtı dövlət xidmətinə sərf etdiyini izah etdiyi barədə də
düĢünürəm: «Mən istərdim ki, mənim haqqımda: o varlı öldü deyil, o faydalı
yaĢadı, desinlər».
Ġndi mənə məmnunluq gətirən, düĢünürəm ki, - ailəmə və məni seçmiĢ
adamlara faydalı olmağım, özümdən sonra mənim uĢaqlarımın həyatını
bizimkinə nisbətən daha bol ümidli edəcək irs qoyub getmək istəyidir. Bəzən
VaĢinqtonda iĢləyəndə hiss edirəm ki, bu məqsədə yaxınlaĢıram. BaĢqa vaxt
mənə elə gəlir ki, məqsəd məndən uzaqlaĢır və mənim bütün məĢğuliyyətim
– dinlər, çıxıĢlar, mətbuat konfransları və memorandumlar – bu, bütün
baĢqaları uçün faydasız olan özündən bədgümanlıqır.
Belə əhval-ruhiyyədə olanda, Esplanadada qaçmağı xoĢlayıram. Adətən
mən xüsusən yayda və payızda axĢam tərəfi qaçırdım, bu vaxt VaĢinqtonda
hava isti və sakit olur, yarpaqlar yavaĢca yellənir. Qaranlıq düĢəndə orada
adam çox olmur, bir neçə gəziĢən cütlük, skameykalarda oturan evsizlər öz
müxəlləfatlarını götür-qoy edirlər. Demək olar ki, mən həmiĢə VaĢinqton
Memorialının önündə dayanıram, ancaq bəzən Ġkinci Dünya Müharibəsi
Milli Memorialına tərəf küçə ilə, sonra isə Vyetnam veteranları
Memorialının Əks etmə gölməçisinin yanı ilə və Linkoln Memorialının
pilləkənləri ilə yuxarı qaçıram.
Gecə nəhəng məbəd iĢıqlıdır, lakin çox vaxt boĢ olur. Onun mərmər
sütunları arasında daynıb, mən Gettisberq Müraciətini və Ġkinci Ġnauqurasiya
nitqini oxuyuram. Sonra Əks etmə gölməçəsinə baxıram, kütlənin Kinqin
güclü səsindən susduğunu təsəvvürümə gətirirəm, sonra nəzərlərlərimi
projektorlarla iĢıqlandırılmıĢ obeliskin və Kapitolinin parıldayan qübbəsinə
dikirəm.
Məhz bu vaxt Amerika barədə, onu quranlar barədə düĢünürəm.
Dövlətin əsasını qoyanlar barədə ki, onlar hansısa yolla cılız ambisiyalardan
və dar hesablamalardan yuxarı qalxdılar ki, ölkənin dənizdən dənizə
uzandığını təsəvvür edə bilsinlər. Linkoln və Kinq kimi adamlar barədə,
hansılar ki, nəhayət etibarilə qeyri-mükəmməl olan ittifaqı kamilləĢdirmək
naminə öz həyatlarını qurban vermiĢlər. Bütün adsız kiĢilər və qadınlar,
qullar, əsgərlər, dərzilər və qəssablar haqqında, hansılar ki, özləri, öz
uĢaqları, nəvələri üçün kərpicbə-kərpic, tirbə-tir, qabarlı əllərlə həyat
qurmuĢdular ki, bizim ümumi arzumuzu reallığa çevirsinlər.
Məhz bu prosesdə mən iĢtirak etmək istəyirəm.
Mənim ürəyim bu ölkəyə məhəbbətlə doludur.

285

(Üz qabığının 4-cü səhifəsində yazılacıq mətn)
Barak Obamanın ilk dəfə 2006-cı ildə vətənində çapdan çıxmıĢ
«Ümidin cəsarəti» kitabının yaxın dostumun israrlı məsləhəti ilə orijinaldan
tərcümə etdikdə, bu ağır zəhmət tələb edən iĢdən fərəh duydum. Əsərdə
müəllifin kredosu, ölkənin strateji məsələləri öz əksini tapmıĢdır.
Dəyərlərinə görə «Nyu-York Tayms» qəzeti kitabı bir nömrəli bestsellər
elan etmiĢdir.
«Ümidin cəsarəti»ni BirləĢmiĢ ġtatların siyasi, iqtisadi, sosial və
mənəvi həyatının minatur panoraması hesab etmək olar. Tablodakı hər bir
yaxma, iĢıq və və rəng oyunu rəssamın istedadından xəbər verdiyi kimi, yazı
manerası, tarixə uğurlu ekskurslar, təsvir olunan Ģəxsiyyətlərin daxili
aləminə nüfuz etmək bacarığı müəllifin qələminin gücünü nümayiĢ etdirir.
O, geniĢ dünyagörüĢə malikdir, səmimi və təvazökardır. Bu isə yazının
cazibədarlığını artırmağa kömək edir.
Müəllif ambisiyalardan xali olmadığını da bildirir və iki il sonra ABġ
Prezidenti seçilməsi bunu bir daha parlaq Ģəkildə sübut etdi. Onun qəlbi
bani-atalardan tutmuĢ Amerikanı ən böyük dövlətə, amerikanların ümumi
arzularını isə reallığa çevirən Ģəxsiyyətlərin hamısına minnətdarlıq hissləri
ilə doludur. Öz ulduz saatını da o belə bir mübarizədə tapmıĢdır. Unudulmaz
Abraham Linkoln kimi o da Allahın himayəsi altında olan bu millətin
azadlığına yeni həyat vermək arzusundadır. Buna ardıcıllıqla nail olduqca o,
özünün faydalı ömür sürmək idealının bütünlüklə gerçəkləĢdiyinə əminlik
tapacaqdır.
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