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Ձերը չէ, որ տաք («Գնդապետ
Դեյվիդ Կրոկետի կյանքը» գրքից)

(համառոտ)

Հարց մտորել� համար. ծանր վիճակ�մ գտնվող մարդկանց և

ընտանիքներին պետ�թյո՞ւնը պետք է օգն�թյ�ն տրամադրի, թե՞ անձամբ

անհատները` իրենց սեփական միջոցներից:

Մի օր Ներկայաց�ցիչների պալատ�մ քննարկվ�մ էր մի օրինագիծ,

որով նախատեսվ�մ էր մի բարձրաստիճան ռազմածովային սպայի այր�

դրամական օգն�թյ�ն հատկացնել: Հնչեցին տարբեր գեղեցիկ ել�յթներ՝ ի

պաշտպան�թյ�ն այդ օրինագծի: Խոսնակն արդեն պատրաստվ�մ էր

հարցը դնել քվեարկ�թյան, երբ Կրոկետը տեղից վեր կացավ � ասաց.

«Պարոն Խոսնակ, ես հարգ�մ եմ զոհվածի հիշատակը և հասկան�մ եմ

ապրողի տառապանքները, ինչպես պալատ�մ գտնվող յ�րաքանչյ�րը,

սակայն չպետք է մահացածներին հարգելով և նրանց հարազատներին

կարեկցելով՝ մյ�ս ապրողների հետ անարդար վարվենք: Չեմ պատրաստվ�մ

փաստարկներ ներկայացնել � ապաց�ցել, որ Կոնգրեսն իրավաս� չէ այդ

գ�մարը հատկացնել բարեգործական նպատակով: Այստեղ ներկա

գտնվողներից յ�րաքանչյ�րը դա գիտի: Որպես անհատներ՝ մենք իրավ�նք

�նենք մեր սեփական միջոցներից բարեգործական նպատակներով

հատկացնել այնքան, որքան ցանկան�մ ենք, բայց որպես կոնգրեսականներ՝

հանրային միջոցներից ն�յնիսկ մեկ դոլար հատկացնել� իրավ�նք չ�նենք:

Որոշ պերճախոս կոչեր հնչեցին առ այն, որ դա մեր պարտքն է զոհվածի

առաջ: Պարոն Խոսնակ, զոհվածը պատերազմի ավարտից հետո դեռ երկար

ապրել է, մինչև մահ աշխատել է, և ես երբևէ չեմ լսել, որ պետ�թյ�նը նրան

պարտք լիներ:

Այստեղ գտնվող յ�րաքանչյ�րը գիտի, որ դա պարտք չէ: Այս գ�մարը

Հեղինակ՝ Էդվարդ Էլիս
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որպես պարտքի մար�մ հատկացնելը կոպտագ�յն խախտ�մ կլինի: Մենք

այդ գ�մարը ն�յնիսկ որպես բարեգործ�թյ�ն հատկացնել� իրավ�նք

չ�նենք: Պարոն Խոսնակ, ես ասացի, որ իրավաս� ենք մեր սեփական

միջոցներից տալ՝ որքան որ կցանկանանք: Ես այստեղ ներկա գտնվող

կոնգրեսմեններից ամենաաղքատն եմ: Ես չեմ կարող քվեարկել այս

օրինագծի օգտին, բայց իմ մեկ շաբաթվա աշխատավարձը կհատկացնեմ

այս նպատակով, և եթե Կոնգրեսի յ�րաքանչյ�ր անդամ ն�յն կերպ վարվի,

արդյ�նք�մ ստացված գ�մարը կգերազանցի օրինագծով նախատեսված

գ�մարը»:

Նա նստեց: Ոչ ոք չարձագանքեց: Օրինագիծը դրվեց քվեարկ�թյան և

միաձայն ընդ�նվել� փոխարեն (որն ի սկզբանե ենթադրվ�մ էր, և եթե չլիներ

այս ել�յթը, անկասկած, կընդ�նվեր), օրինագիծը ընդամենը մի քանի ձայն

ստացավ և իհարկե մերժվեց:

Ավելի �շ, երբ Կրոկետի ընկերներից մեկը հարցրեց, թե ինչ� էր նա դեմ

արտահայտվել այդ հատկացմանը, Կրոկետն այսպես բացատրեց.

«Մի երեկո՝ տարիներ առաջ, Կոնգրեսի մի քանի մյ�ս անդամների հետ

կանգնած էի Կապիտոլի�մի աստիճաններին, երբ մեր Ջորջթա�նի երկինքը

լ�սավորվեց: Ակնհայտորեն մեծ հրդեհ էր: Արագ դեպի կառքը վազեցինք և

հնարավորինս արագ սլացանք այնտեղ: Հնարավոր ամեն բան ձեռնարկվել

էր, բայց շատ տներ էին այրվել, � շատ ընտանիքներ անտ�ն էին մնացել, իսկ

որոշներն իրենց հագի շորերից բացի ամեն ինչ կորցրել էին: Շատ ց�րտ էր, և

երբ այդքան շատ դժբախտ կանայք � երեխաներ տեսա, ցանկ�թյ�ն

առաջացավ որևէ բանով օգնել նրանց: Հաջորդ առավոտ մի օրինագիծ

ներկայացվեց, որով նախատեսվ�մ էր այդ մարդկանց հոգսը թեթևացնել�

նպատակով 20  000 դոլար հատկացնել: Մյ�ս բոլոր գործերը մի կողմ դնելով՝

շտապեցինք հնարավորինս արագ ընդ�նել այդ օրինագիծը»:

Հաջորդ ամառ, երբ եկավ ընտր�թյ�նների մասին մտածել�

ժամանակը, որոշեցի շրջել իմ ընտրատարածք�մ: Այնտեղ ընդդիմ�թյ�ն

չ�նեի, սակայն մինչև ընտր�թյ�նը դեռ որոշ ժամանակ կար, և չգիտեի, թե

ինչ կարող էր դեռ փոխվել: Մի օր անցն�մ էի իմ ընտրատարածքով, որտեղ
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ինձ ոչ ոք չէր ճանաչ�մ, և տեսա, որ դաշտ�մ հող մշակող մի մարդ գալիս է

դեպի ճանապարհը: Ես արագացրի քայլերս՝ ցանկապատի մոտ նրան

հանդիպել� համար: Երբ մոտեցավ, խոսեցի նրա հետ: Նա քաղաքավարի

պատասխանեց, բայց ձայնի մեջ սառն�թյ�ն կար։

Ես սկսեցի այսպես. «Դե, ընկե՛րս, ես թեկնած� կոչված դժբախտներից

եմ և...»»

«Գիտեմ, Դ�ք գնդապետ Կրոկետն եք. ես մի անգամ տեսել եմ Ձեզ �

նախորդ ընտր�թյ�ններին ձայնս Ձեզ եմ տվել: Ենթադր�մ եմ՝ այժմ

նախընտրական քարոզարշավ եք վար�մ, բայց ավելի լավ է՝ ո՛չ Ձեր

ժամանակը ծախսեք, ո՛չ էլ իմ: Ես այլևս Ձեզ ձայն չեմ տալ�»:

Դա մահաց� հարված էր... Աղաչեցի, որ ասի՝ ինչ�մն է բանը:

«Չարժե ժամանակ և բառեր ծախսել դրա վրա, գնդապե՛տ: Դա արդեն

ան�ղղելի է. անցած ձմեռ Դ�ք մի նախագծի օգտին քվեարկեցիք, և դա ց�յց

տվեց, որ ի վիճակի չեք հասկանալ� սահմանադր�թյ�նը կամ այնքան

ազնիվ և վճռական չեք, որ դրանով առաջնորդվեք: Ամեն դեպք�մ չեմ

ցանկան�մ, որ Ձեր պես մարդն ինձ ներկայացնի: Ներեցե՛ք, որ այսպես եմ

արտահայտվ�մ: Մտադիր չէի օգտագործել թեկնած�ի հետ �ղիղ խոսել�

առիթն � անպատվել կամ վիրավորել Ձեզ: Միայն �զ�մ էի ասել, որ ես և Դ�ք

տարբեր կերպ ենք ընկալ�մ սահմանադր�թյ�նը. նաև ասեմ (մի բան, որը

եթե անքաղաքավար�թյ�նս չլիներ, չէի ասի), որ հավատ�մ եմ Ձեր

ազնվ�թյանը… Բայց չեմ կարող անտեսել այն, որ մենք տարբեր կերպ ենք

ընկալ�մ սահմանադր�թյ�նը. չէ՞ որ որպեսզի սահմանադր�թյ�նն արժեք

�նենա, այն պետք է որպես սրբ�թյ�ն ընդ�նել և խստորեն պահպանել դրա

բոլոր դր�յթները: Մարդը, որն իշխան�թյ�ն �նի և սխալ է մեկնաբան�մ

սահմանադր�թյ�նը, որքան ավելի ազնիվ, այնքան ավելի վտանգավոր է:

«Ընդ�ն�մ եմ բոլոր ասածներդ, բայց հավանաբար այստեղ

թյ�րիմած�թյ�ն կա: Չեմ հիշ�մ, որ անցած ձմեռ որևէ սահմանադրական

հարցի օգտին քվեարկած լինեմ»:

«Ո՛չ, գնդապետ, թյ�րիմած�թյ�ն չկա: Թեև այս խ�լ վայր�մ եմ

ապր�մ � հազվադեպ եմ տանից դ�րս գալիս, Վաշինգտոնի թերթերից
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մանրամասն տեղեկան�մ եմ Կոնգրեսի աշխատանքի մասին: Թերթեր�մ

կարդացել եմ, որ անցած ձմեռ Դ�ք մի օրինագծի օգտին եք քվեարկել, որը

Ջորջթա�նի հրդեհից տ�ժած որոշ մարդկանց համար 20  000 դոլար

հատկաց�մ էր նախատես�մ: Դա ճի՞շտ է»:

«Դե, ընկերս, խոստովան�մ եմ: Բռնացրիր ինձ: Բայց, անշ�շտ, ոչ ոք չի

կարող բողոքել, որ մեր երկրի նման հզոր և հար�ստ երկիրն այդ աննշան

20 000 դոլարը հատկացն�մ է իր տառապող կանանց � երեխաներին՝ նրանց

հոգսը թեթևացնել� համար, հատկապես որ պետական գանձարանը

բավարար միջոցներ �նի. և ես վստահ եմ, որ դ� իմ փոխարեն ն�յն կերպ

կվարվեիր»:

«Գ�մարի մասին չէ խոսքը, գնդապե՛տ, այլ սկզբ�նքի: Նախ՝

պետ�թյ�նը գանձապետարան�մ պետք է �նենա միայն օրինական

նպատակների համար բավարար միջոցներ և ոչ ավել: Բայց դա կապ չ�նի

հարցի հետ: Դրամական միջոցներ հավաքել� և դրանք ըստ հայեցող�թյան

ծախսել� լիազոր�թյ�նը մարդ�ն վստահված ամենավտանգավոր

լիազոր�թյ�նն է, հատկապես որ մեր երկր�մ պետական եկամ�տները

հավաքագրվ�մ են դր�յքներով, որոնք աղքատի և հար�ստի համար ն�յնն

են, և որքան մարդն աղքատ է, այնքան իր միջոցների համեմատ ավելի շատ է

վճար�մ: Բայց ավելի վատ բան էլ կա. մարդը չգիտի` որտեղ է իրեն ճնշող

համակարգի ծանր�թյան կենտրոնը: Միացյալ Նահանգներ�մ մարդը չի

կարող գ�շակել, թե որքան է վճար�մ պետ�թյանը:

Հասկանո՞ւմ եք՝ մեկին օգնել� համար վերցն�մ եք հազարավոր այլ

մարդկանցից, որոնք այդ մեկից էլ ավելի վատ վիճակ�մ են գտնվ�մ: Եթե

որևէ բան տալ� իրավ�նք �նեիք, գ�մարի չափն ընդամենը հայեցող�թյան

հարց էր, և ն�յն իրավ�նքով ինչպես 20 հազար, այնպես էլ 20 միլիոն դոլար

կարող էիք հատկացնել: Եթե իրավ�նք �նեք տալ մեկին, ապա իրավ�նք

�նեք տալ նաև բոլորին։ Եվ քանի որ սահմանադր�թյ�նը չի տալիս

բարեգործ�թյան սահման�մը և չի սահման�մ գ�մարի չափը, ապա ըստ

Ձեր հայեցող�թյան կարող եք ցանկացածին տալ այն ամենը, որ

բարեգործ�թյ�ն կհամարեք և այն չափով, որը ճիշտ կհամարեք: Շատ պարզ
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կտեսնեք, որ դա մի կողմից կնպաստի խարդախ�թյանը,

կաշառակեր�թյանը և ֆավորիտիզմին, իսկ մյ�ս կողմից՝ ժողովրդին

թալանել�ն:

Ոչ, գնդապե՛տ, Կոնգրեսը բարեգործ�թյ�ն անել� իրավ�նք չ�նի:

Առանձին անդամներ կարող են իրենց սեփական միջոցներից տալ` որքան

ցանկան�մ են, բայց այդ նպատակի համար պետական միջոցներից ն�յնիսկ

մեկ դոլար ծախսել� իրավ�նք չ�նեն: Եթե այս վարչաշրջան�մ

Ջորջթա�ն�մ այրված տներից երկ� անգամ ավելի շատ տ�ն այրվեր

հրդեհից, ո՛չ Դ�ք, ո՛չ էլ Կոնգրեսի որևէ այլ անդամ չէիք մտածի մեզ մի դոլարի

օգ�թյ�ն տրամադրել� մասին: Կոնգրեսն �նի մոտ երկ� հարյ�ր քառաս�ն

անդամ: Եթե նրանցից յ�րաքանչյ�րն իր մեկ շաբաթվա աշխատավարձը

տրամադրեր որպես օգն�թյ�ն տ�ժածներին, 13  000 դոլարից ավել

կհավաքվեր: Վաշինգտոն�մ և դրա շրջակայք�մ բազմաթիվ հար�ստներ

կան, որոնք առանց շքեղ�թյ�ններից զկվել� կարող էին 20  000 դոլար

տրամադրել: Սակայն կոնգրեսականները որոշեցին չտրամադրել իրենց

սեփական փողը, որն ըստ հաշվետվ�թյ�նների՝ նրանցից ոմանք այնքան էլ

ողջամիտ չեն ծախս�մ: Իսկ Վաշինգտոնի կողմեր�մ ապրող մարդիկ,

անկասկած, ողջ�նել են Ձեզ, քանի որ իրենց ազատել եք սեփական

միջոցները տրամադրել� անհրաժեշտ�թյ�նից՝ տալով այն, որը Ձերը չէր:

Ժողով�րդը սահմանադր�թյան միջոցով Կոնգրեսին որոշակի

գործող�թյ�ններ կատարել� լիազոր�թյ�ններ է վստահել: Դրա համար

Կոնգրեսն իրավ�նք �նի հարկեր հավաքել � միջոցներ հատկացնել, և �րիշ

ոչինչ: Սրանից դ�րս ցանկացած բան ապօրինի յ�րաց�մ և

սահմանադր�թյան խախտ�մ է համարվ�մ:

Ինչպես տեսն�մ եք, գնդապետ, Դ�ք խախտել եք սահմանադր�թյ�նը

մի հարց�մ, որը ես խիստ կարևոր եմ համար�մ: Սա երկրի համար մեծ

վտանգ ներկայացնող նախադեպ է, որովհետև երբ Կոնգրեսն սկսի դ�րս գալ

սահմանադր�թյամբ իրեն վերապահված լիազոր�թյ�նների սահմաններից,

այլևս չի կարողանա կանգ առնել, և դա կվտանգի մարդկանց

անվտանգ�թյ�նը: Ես չեմ կասկած�մ, որ Դ�ք բարեխղճորեն եք գործել,
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բայց դա իրավիճակը չի փոխ�մ, բացի այն հանգամանքից, որ Դ�ք անձամբ

ներգրավված եք, � տեսն�մ եք, որ չեմ կարող Ձեր օգտին քվեարկել»:

Հավատացեք` ես ջախջախված էի: Ես հասկացա, որ եթե ընդդիմ�թյ�ն

լիներ, և այս մարդը ել�յթներ �նենար, նրա խոսքը կվարակեր մյ�սներին, և

ես այս տարածք�մ մի կողմնակից ն�յնիսկ չէի �նենա: Չկարողացա նրան

պատասխանել. իրական�մ գիտեի, որ նա ճիշտ է, � չէի ցանկան�մ

բանավիճել: Բայց պետք էր այնպես անել, որ նա գոհ մնար, և ես ասացի.

«Ճիշտ նշանակետին խփեցիր, ընկերս, երբ ասացիր, որ ես լիովին չէի

հասկացել սահմանադր�թյ�նը: Իմ նպատակն էր սահմանադր�թյամբ

առաջնորդվել, և կարծ�մ էի, որ այն հիմնովին �ս�մնասիրել եմ: Կոնգրեսի

լիազոր�թյ�նների մասին բազ�մ ել�յթներ եմ լսել Կոնգրես�մ, բայց այն, ինչ

ասացիր այստեղ՝ գ�թանիդ մոտ կանգնած, ավելի խոր � ողջամիտ իմաստ է

պար�նակ�մ, քան երբևէ լսածս բոլոր ել�յթները միասին: Եթե այս հարցին

քո տեսանկյ�նից նայեի, ձեռքս կկտրեի, բայց այդ քվեն չէի տա։ Եթե ներես

ինձ � կրկին իմ օգտին քվեարկես, ինձ գնդակահարել� էլ լինեն, երբևէ նման

հակասահմանադրական օրենքի օգտին չեմ քվեարկի»:

Նա ծիծաղելով պատասխանեց. «Լավ, գնդապետ, Դ�ք այդ երդ�մն

արդեն մի անգամ տվել եք, բայց ես նորից կվստահեմ Ձեզ՝ մեկ պայմանով:

Աս�մ եք՝ համոզվեցիք, որ սխալ եք քվեարկել: Այն, որ ընդ�ն�մ եք դա, ավելի

մեծ օգ�տ կտա, քան Ձեզ դրա համար պատժելը: Եթե այս տարածքով շրջեք

� մարդկանց պատմեք այդ քվեի մասին՝ ասելով, որ սխալ եք վարվել, ես ոչ

միայն կքվեարկեմ Ձեր օգտին, այլև ամեն հնարավոր բան կանեմ, որ ճնշեմ

ընդդիմ�թյանը և գ�ցե այդ կերպ կարողանամ ինչ-որ ազդեց�թյ�ն

�նենալ»:

Ես ասացի. «Եթե այդպես չանեմ, թող ինձ գնդակահարեն: Ու որպեսզի

քեզ ապաց�ցեմ, որ անկեղծ եմ, մեկ շաբաթից կամ տասն օրից կրկին

կանցնեմ այստեղով, � եթե մարդկանց հավաքես, նրանց առջև ել�յթ

կ�նենամ: Խորոված կկազմակերպես. ես կվճարեմ»:

«Ոչ, գնդապետ, այստեղի բնակիչները հար�ստ չեն, բայց կարող ենք մի

լավ խորոված կազմակերպել � անգամ կերակրել նրանց, որ ոչինչ չ�նեն: Մի
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քանի օրից բերքահավաքը կավարտվի, � այդ ժամանակ կկարողանանք մի

օր հանգստանալ � խորոված անել: Այսօր հինգշաբթի է: Հաջորդ շաբաթ օրը

կարծ�մ եմ կարող ենք կազմակերպել: Ուրբաթ օրը եկեք իմ տ�ն, և մենք

միասին կգնանք: Խոստան�մ եմ շատ պատկառելի մարդկանց հավաքել,

որոնք կցանկանան տեսնել � լսել Ձեզ»:

«Լավ, կգամ: Բայց հրաժեշտ տալ�ց առաջ մի բան էլ: Ան�նդ ի՞նչ է»:

«Բանս է ան�նս»: «Չլինի՞ Հորացիո Բանս»: «Այո»:

«Դե, պարոն Բանս: Քեզ երբեք չեմ տեսել, չնայած դ� ասեցիր, որ դ�

ինձ տեսել ես։ Բայց ես քեզ շատ լավ գիտեմ: Ուրախ եմ, որ հանդիպեցի քեզ և

հպարտ եմ, որ հնարավոր է՝ ընկերներ դառնանք»:

Նրան հանդիպելը կյանքիս ամենաերջանիկ պահերից էր: Նա քիչ էր

հայտնվ�մ հասարակական վայրեր�մ, բայց շատերին էր հայտնի իր

բացառիկ խելքով, անկաշառ�թյամբ և բարեսրտ�թյամբ, որն

արտահայտվ�մ էր ոչ միայն խոսքով, այլ նաև գործով: Նա իր բնակավայր�մ

հեղինակ�թյ�ն էր վայել�մ, և նրա համբավն իր անմիջական ծանոթների

շրջանակից դ�րս էր տարածվել: Թեև ես նրան նախկին�մ չէի տեսել, շատ էի

լսել նրա մասին, � եթե այդ հանդիպ�մը չլիներ, հավանաբար ընդդիմ�թյ�ն

կ�նենայի և կտապալվեի: Մի բան հստակ է. այդ տարածք�մ այլևս ոչ ոք չէր

ընդդիմանալ� ինձ:

Պայմանավորված ժամին ես նրա տանն էի։ Իսկ մինչ այդ մեր զր�յցի

մասին պատմ�մ էի ժողովրդին � մարդկանց, որոնց հետ ժամանակ էի անց

կացն�մ. զգ�մ էի, որ մարդիկ աննախադեպ մեծ հետաքրքր�թյ�ն և

վստահ�թյ�ն են ց�ցաբեր�մ իմ նկատմամբ:

Չնայած նրան, որ արդեն բավականին հոգնած էի, երբ նրա տ�ն հասա

� սովորաբար վաղ եմ պառկ�մ քնել�՝ մինչև կեսգիշեր նրա հետ խոսեցինք

պետ�թյան կառավարման սկզբ�նքների և պետական գործերի մասին։ Այդ

ժամանակ ես այդ ամենի մասին ավելի իրական � ճիշտ պատկերաց�մ

կազմեցի, քան ողջ կյանքիս ընթացք�մ:

Հաջորդ առավոտ գնացինք խորովածի, և ի զարմանս ինձ՝ այնտեղ մոտ

հազար մարդ էր հավաքվել: Ես մի շարք մարդկանց հետ ծանոթացա, և իմ
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ընկերն � նրանք սկսեցին ինձ բոլորի հետ ծանոթացնել. վերջ�մ առնվազն

բոլորն արդեն ինձ գիտեին:

Եկավ իմ ել�յթի ժամանակը: Բոլորը հավաքվեցին նախապես

տեղադրված ամբիոնի մոտ: Ել�յթս սկսեցի հետևյալ խոսքերով.

«Սիրելի՛ համաքաղաքացիներ, ես այսօր որպես նոր մարդ եմ

ներկայան�մ ձեզ: Վերջերս ինձ համար պարզ դարձան որոշ

ճշմարտ�թյ�ններ, որոնք անգիտ�թյան կամ կանխակալ վերաբերմ�նքի

պատճառով նախկին�մ տեսադաշտիցս դ�րս էին մնացել: Զգ�մ եմ, որ այժմ

կարող եմ ավելի լավ ծառայել ձեզ: Այսօր այստեղ եմ` սխալս ընդ�նել�, այլ ոչ

ձեզ խնդրել�, որ քվեարկեք իմ օգտին: Պետք է ինքս ինձ և ձեզ խոստովանեմ:

Ձայն կտաք ինձ, թե ոչ, ձեր ընտր�թյ�նն է»:

Սկսեցի նրանց պատմել` ինչպես եմ հրդեհի և գ�մարի հատկացման

օրինագծին կողմ քվեարկել, այն�հետև բացատրեցի` ինչ� եմ դա սխալ

համար�մ: Ել�յթս եզրափակեցի հետևյալ խոսքերով.

«Իսկ հիմա, սիրելի՛ համաքաղաքացիներ, ինձ մն�մ է միայն ասել, որ

այստեղ հնչած ել�յթիս մեծ մասը, որն այդքան մեծ հետաքրքր�թյամբ

�նկնդր�մ էիք, զ�տ այն փաստարկների կրկն�թյ�նն էր, որ ձեր հարևան

պարոն Բանսն էր բերել` դրդելով, որ ընդ�նեմ սխալս:

Սա կյանքիս լավագ�յն ել�յթն է, բայց դրանով նրան եմ պարտական:

Եվ ես հ�սով եմ` նա բավարարված է` տեսնելով մարդ�, որը նրա շնորհիվ

փոխեց իր տեսակետը: Կխնդրեմ նրան այստեղ բարձրանալ � ասել ձեզ այդ

մասին»:

Նա բաձրացավ ամբիոնի մոտ � ասաց.

«Հարգելի՛ համաքաղաքացիներ, ինձ համար մեծ �րախ�թյ�ն է

կատարել գնդապետ Կրոկետի խնդրանքը: Ես նրան միշտ անբասիր և ազնիվ

մարդ եմ համարել � չեմ կասկած�մ, որ նա պատշաճ կերպով կկատարի

այսօրվա խոստ�մները»:

Նա իջավ, � բազմ�թյ�նից Դեյվի Կրոկետին աջակցող այնպիսի

բացականչ�թյ�ններ լսվեցին, որ երբևէ չէին հնչել:

Ես այնքան էլ դյ�րազգաց չեմ, բայց այդ պահին հ�զվեցի � զգացի, թե
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ինչպես են արց�նքները սահ�մ այտերովս: Եվ պետք է ասեմ, որ այդպիսի

մարդ� կողմից ասված այդ մի քանի բառի և դրանց առաջացրած անկեղծ �

ինքնաբ�խ այդ բացականչ�թյ�նների հ�շն ինձ համար որպես

կոնգրեսական ավելի մեծ արժեք �նի, քան ստացածս կամ երբևէ ստանալիք

բոլոր պարգևներն � վաստակածս ողջ հեղինակ�թյ�նը:

«Սը՛ր», ամփոփեց Կրոկետը, «հիմա Դ�ք գիտեք` ինչ� երեկ այդ ճառն

արտասանեցի:

«Կա ևս մի բան, որի վրա կ�զեի Ձեր �շադր�թյ�նը հրավիրել: Հիշ�մ

եք, որ առաջարկեցի տալ իմ մեկ շաբաթվա աշխատավարձը: Այն պալատ�մ

բազմաթիվ շատ հար�ստ մարդիկ կան, որոնք չեն ափսոսա մեկ շաբաթվա

աշխատավարձը կամ դրա մեծ մասը ընթրիքի կամ գինարբ�քի վրա ծախսել,

եթե դրանից օգ�տ են սպաս�մ: Նրանցից մի քանիսը գեղեցիկ ճառեր

ասեցին կյանքից հեռացածի հանդեպ երախտագիտ�թյան և պետ�թյան

պարտքի մասին, որը հնարավոր չէ փոխհատ�ցել գ�մարով, և նրա մասին,

թե որքան անարժեք � անկարևոր է փողը, մասնավորապես այդ չնչին 10 000

դոլարը, երբ խոսքը գն�մ է պետ�թյան պատվի մասին:

Այնինչ նրանցից ոչ մեկը չարձագանքեց իմ առաջարկին: Փողը նրանց

համար արժեք չ�նի, երբ վճարողը ժողով�րդն է: Բայց դա հենց այն կարևոր

բանն է, հան�ն որի նրանցից շատերը պայքար�մ են և պատրաստ են

զոհաբերել պատիվը, ազնվ�թյ�նն � արդար�թյ�նը»:

Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձինք ընդամենն

ընտրազանգվածի լավ կամ վատ առաջնորդների արտացոլանքն են:

Հորացիո Բանսը պատասխանատ� քաղաքաց� վառ օրինակ է: Եթե

նրա նմանները շատ լինեին, պետական պաշտոններ�մ նոր դեմքեր

կտեսնեինք կամ Դեյվի Կրոկետի դեպք�մ՝ նոր Կրոկետներ:

Բայց անկախ նրանից՝ նոր դեմքեր կլինեն, թե նոր Կրոկետներ, մեր մեջ

պետք է Հորացիո փնտրենք:

Ամփոփոիչ մտքեր: Ի՞նչ եք մտած�մ այս պատմվածքի շ�րջ Լեոնարդ

Է. Ռիդսի մեկնաբան�թյ�նների մասին:

Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձինք ընդամենն
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ընտրազանգվածի լավ կամ վատ առաջնորդների արտացոլանքն են:

Հորացիո Բանսը պատասխանատ� քաղաքաց� վառ օրինակ է: Եթե

նրա նմանները շատ լինեին, պետական պաշտոններ�մ նոր դեմքեր

կտեսնեինք կամ Դեյվի Կրոկետի դեպք�մ՝ նոր Կրոկետներ:

Բայց անկախ նրանից՝ նոր դեմքեր, թե նոր Կրոկետներ կլինեն, մեր մեջ

պետք է Հորացիո փնտրենք:

Էդվարդ Էլիսի «Գնդապետ Դեյվիդ Կրոկետի կյանքը» գրքից «Ձերը չէ, որ տաք» պատմ�թյ�նը

տրամադրել է Տնտեսագիտական կրթ�թյան հիմնադրամը` "Creative Commons Attribution 4.0" միջազգային

լիցենզիայի հիման վրա:

https://fee.org/

