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Бере бергидей cилердики эмес
«Полковник Дэвид Крокеттин

жашоосу» китебинен

Ойлонуу үчүн суроо: Кыйчалыш кырдаалдагы кишилерге жана үй-бүлөлөргө
өкмөт аркылуу колдоо көрсөтүлсө жакшыбы же жеке кишилер өз акчасынан
даректүү көмөктөшсө жөндүү болобу?

Күндөрдүн биринде Өкүлдөр үйүндө көрүнүктүү деңизчи офицердин
жесирине акча бөлүү жөнүндө мыйзам долбоору кабыл алынды. Долбоорду
колдогон бир нече сонун сөздөр сүйлөндү. Спикер маселени добушка коймокчу
болгондо, Крокетт ордунан козголду:

“Спикер мырза, мен бул Үйдөгү бардык кишилер сыяктуу эле
маркумдардын элесин урматтайм жана тирүүлөрдүн азап-кайгыларына боорум
ооруйт, бирок биз маркумдарды урматтап, тирүүлөргө ылым саноо менен
коомдогу калыптанып калган тең салмактуулуктун адилетсиз түрдө бузулушуна
жол бербешибиз керек. Мен Конгресстин бул акчаны кайрымдуулук катары
колдонууга укугу жок экенин далилдеш үчүн акыйлашып отурбайын. Муну бул
жайдагы мүчөлөрдүн ар бири билет. Биз жеке киши катары кайрымдуулук иште
өзүбүз каалагандай көп акчаны берүүгө укуктуубуз; бирок Конгресстин мүчөлөрү
катары мамлекеттик акчанын бир долларын да багыттоого укугубуз жок. "Бул -
маркум алдындагы карызыбыз" деп чечендик менен сүйлөп, чакырык
жасагандар да болду. Урматтуу спикер, маркум согуш бүткөндөн кийин да көп
жыл жашады; ал өлгөнгө чейин кызматта болду; мен мамлекеттин ага карызы
бар экенин эч уккан эмесмин.

Бул Үйдөгү ар бир киши мындагы маселе - карызда эместигин билет. Биз,
эң ири жемкорлукка барбай туруп, бул акчаны карыз төлөмү катары жактырып
сала албайбыз. Биздин бул акчаны кайрымдуулук катары жактырууга ыйгарым
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укугубуз жок. Спикер мырза, мен жогоруда өз акчабызды каалашыбызча берүүгө
акылуубуз деп айттым. Мен бул Үйдөгү эң жакыр кишимин. Бул мыйзам
долбооруна добуш бере албайм, бирок ушу мүдөөгө бир апталык эмгек акымды
берем; эгерде Конгресстин ар бир мүчөсү ушуга барса, анда акча мыйзам
долбоорунда сунушталгандан да көп болот”.

Ал ордуна келип отурду. Эч ким жооп кайтарган жок. Мыйзам долбоору
добушка коюлду; бул долбоор алиги сөздөн кийин мурдараак болжолдонгондой
бир добуштан кабыл алынбастан, анча-мынча гана добушка ээ болду жана,
албетте, четке кагылды.

Кийинчерээк бир досу эмне үчүн каржылоого каршы болгонун сураганда,
Крокетт мындай деп түшүндүргөн:

«Бир нече жыл мурда Конгресстин башка мүчөлөрү менен чогуу
Капитолийдин тепкичинде турсак, Жоржтаундун үстү жап-жарык боло түштү. Бул
- чоң өрт экендиги айдан ачык болчу. Биз дароо такси жалдадык да, ал жакка
жетип бардык. Бардык чаралар көрүлгөнүнө карабастан, көптөгөн үйлөр
өрттөнүп, көптөгөн үй-бүлөлөр үйсүз калышты, ал эми кээ бирөөлөр үстүндөгү
кийимдери менен гана калышты. Күн абдан суук болчу, мен көптөгөн аялдар
менен балдардын кыйналып жатканын көрүп, аларга жардам бериш керек
экенин сездим. Эртеси эртең менен аларга жардам катары 20 миң доллар
бөлүнгөн мыйзам долбоору сунушталды. Биз башка иштердин баарын
жыйыштырып, мыйзамды мүмкүн болушунча тез кабыл алдык”.

“Кийинки жайда шайлоо жөнүндө ойлоно турган убак келип, мен өз
аймагымдагы тургундардан кабар алмакчы болдум. Менде бул жакта каршылаш
деле жок болчу, бирок шайлоого дагы кыйла убакыт бар болгондуктан, эмне
болуп кетээри мага белгисиз эле. Аймактын мени эч ким тааныбаган бир
жеринде кетип баратып, жол боюнда жер айдап жүргөн бир кишинин жол
тарапка бет алганын көрдүм. Ал кашаага жетип келгенде жолугалы деп,
басыгымды тездеттим. Ал келген соң, экөөбүз сүйлөшүп калдык. Ал сылык жооп
берди, бирок мага салкын карагандай сезилди.

Мен сөз баштадым: “Дос, мен талапкер деген бактысыздардын биримин
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жана... "
"Ооба, мен сизди тааныйм; сиз полковник Крокеттсиз, мен сизди буга

чейин бир жолу көргөм жана акыркы жолу шайланганыңызда, сизге добуш
бергенмин. Менимче, сиз эми шайлоого кайра катышасыз го, бирок өз
убактыңызды да, менин убактымды да текке кетирбесеңиз. Мен эми сизге добуш
бербейм”,- деди.

Дендароо боло түштүм. Анан эмне болгонун айтуусун өтүндүм.
"Жок, полковник, буга убакытты да, сөздү да куру бекер коротпой эле

коёлу. Аны эми оңдогонго болбойт, бирок сиз өткөн кышта бир маселени колдоп
добуш бердиңиз, бул же сиздин Конституцияны аңдоого дараметиңиз жоктугун,
же ага ылайык чынчылдык жана бекемдик менен иштей албастыгыңызды
көрсөтүп салды. Кандай болбосун, сиз менин өкүлүм болчу киши эмессиз. Бирок
муну ушинтип балп айтканым үчүн кечирим сурайм. Мен, талапкер менен ачык
сүйлөшүү укугумду пайдаланып, сизди кемсинтейин же көңүлүңүздү оорутайын
деген ниетте эмес элем. Мен муну менен сиздин Конституция жөнүндө
түшүнүгүңүз меникинен такыр башкача экенин гана айткым келип жатат; бир аз
сыпайыраак болгондо айтмак эмесмин, бирок мен сиздин чынчыл экениңизге
ишенгим келет… Бирок сиздин Конституция боюнча түшүнүгүңүз меникинен
айырмаланса, мен муну айтпай коё албайм, анткени Конституция татыктуу
болуш үчүн ыйык тутулууга жана анын бардык жоболору бекем сакталууга
тийиш. Бийликти түшүнбөй туруп колдонгон киши канчалык чынчыл болсо, ал
ошончолук коркунучтуу болот”.

"Мен сиздин айтканыңыздын бардыгын моюнга алам, бирок мында саал
катачылык бардай, анткени мен өткөн кышта кайсы бир конституциялык маселе
боюнча добуш бергеним эсимде жок”.

"Жок, полковник, эч кандай ката жок. Мен бул жерде, элетте жашасам да,
үйдөн сейрек чыксам да, Вашингтондон гезиттерди алып, Конгресстин бардык
отурумдарынын жүрүмүн өтө кунт коюп окуйм. Мендеги гезиттерде өткөн кышта
сизди Жоржтаундагы өрттөн жабыркагандарга 20 000 доллар бөлүү боюнча
мыйзам долбоорун колдоду деп жазылган. Ушул чынбы?”
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"Ооба, досум, чын, муну мойнума алам. Сиз туура айттыңыз. Бирок
биздикине окшогон улуу жана бай өлкө байкуш аялдардын жана балдардын
тарткан азабын жеңилдетиш үчүн болбогон бир 20 миң доллар берип койду деп
эч ким нааразы болбосо керек. Өзгөчө Казынада каражат ашып-ташып турганда.
Эгер менин ордумда сиз болсоңуз, сиз деле ошондой кылмаксыз”.

"Кеп - акча көлөмүндө эмес, полковник, менин айткан сынымдагы кеп -
принципте. Биринчиден, мамлекеттин казынасы мыйзамдуу милдеттерин
аткаруу үчүн жетиштүү болгондон арбын акчалуу болбошу керек. Бирок мунун
алиги суроого тийешеси жок. Акчаны ыракаттануу менен чогултуу жана
бөлүштүрүү укугу - бул кишиге тапшырыла турган эң коркунучтуу ыйгарым укук,
айрыкча киреше деңгээлине карабастан, элдин баары тартыла турган биздин
салык чогултуу системабызда бул - абдан коркунучтуу. Бизде киши канчалык
жакыр болсо, ал салыкты ошончолук көп катышта төлөйт. Эң жаманы, система
аны бардык жагынан өзүнө билдирбестен кысып турат, ошондуктан АКШда
мамлекетке канча төлөөрүн так билген бир да киши жок.

Демек, сиз бирөөгө жардам берем деп, ал үчүн каражатты абалы андан да
начар болгон миңдеген кишилерден тартып алып жатканыңызды көрүп турасыз.
Эгерде сиздин бир нерсе берүүгө укугуңуз болсо, анда бул акчанын саны сиз
каалагандай болот жана сиз 20 000 доллар да, 20 000 000 доллар да берүүгө
акылуусуз. Бирөөнө берүүгө укугуңуз бар болсо, анда баарына берүүгө укугуңуз
бар; ал эми Конституцияда кайрымдуулук аныкталбагандыктан жана анын
көлөмү көрсөтүлбөгөндүктөн, сиз ишене турган, же ишенем деп эсептеген
кишилердин баарына кайрымдуулук кылып, туура көргөн сандагы акчаны
берүүгө укуктуусуз. Муну менен бир жагынан алдамчылыкка, жемкорлукка жана
жаатчыл колдоого, экинчи жагынан элди тоноого кандай чоң эшик ачылаарын
сиз оңой эле түшүнөсүз.

Жок, полковник, Конгресстин кайрымдуулук кылууга акысы жок. Жеке
кишилер өз акчасынан каалагандай бере алышат, бирок алардын мамлекеттик
акчанын бир долларына да алиги максатта кол тийгизүүгө акысы жок. Эгерде
бул ооданда Жоржтаундагыдан эки эсе көп үй өрттөнүп кетсе, сиз да,
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Конгресстин башка мүчөлөрү да бизге жардам үчүн жок дегенде бир доллар
бөлүүнү да ойломок эмессиңер. Конгресстин эки жүз кыркка жакын мүчөсү бар.
Эгерде алар бир апталык эмгек акысын чогултуу менен жабыркагандарга
боорукердик көрсөтүшсө, анда ал 13 000 доллардан ашмак. Вашингтондо жана
анын айланасында байгер турмушунун четине да залал тийгизбестен туруп, 20
миң доллар бере алчу бай кишилер арбын. Конгрессмендер жеке акчаларын
сактоону тандашты, эгер баяндамаларга ишенсек, алардын айрымдары бул
каражаттарды ыксыз сарпташат; Вашингтондогу кишилер, албетте, сизге
башкалардын акчасын берүү менен аларды акча берүү зарылчылыгынан
куткарганыңыз үчүн кол чабышты. Конституцияга ылайык, эл Конгресске айрым
белгиленген иштерди аткаруу үчүн ыйгарым укуктарды берген. Бул үчүн ага
салык чогултуу жана каражат бөлүштүрүү укугу гана берилген, башка укугу жок.
Бул ыйгарым укуктардын чегинен чыккандардын баары – бийликти басып алуу
жана Конституцияны бузуу”.

"Көрдүңүзбү, полковник, сиз Конституциянын мен эң өзөккү деп эсептеген
жобосун буздуңуз. Бул – өлкөгө коркунуч туудурган терс өрнөк жорук, анткени
Конгресс бир жолу Конституциянын чегинен чыкса, бүттү, ал андан ары токтоно
албайт жана элдин коопсуздугу коркунучта калат. Мен чынчылдык менен
аракеттенгениңизден күмөн санабайм, бирок мындан, сиздин жеке өзүңүздү эске
албаганда, жакшы болуп кеткен жок; эми сизге добуш бере албастыгымды көрүп
турасыз”.

Чынында, дендароо болдум. Бул аймакта атаандашым болчу болсо, бул
киши ушинтип сүйлөй берсе, ал башкаларды да сөзгө тартса, анда бул ооданда
мени эч ким тоотпой турганын аңдадым. Мен ага жооп бере алган жокмун жана,
чынында, аныкы туура экенине толук ынанганымдан, талашкым да келбеди.
Бирок мен аны канааттандырууга тийишмин, анан ага мындай дедим:

“Ооба, досум, сиз мага Конституцияны аңдоого акылың жетпейт экен деп
таамай баа берип айттыңыз. Мени Башмыйзам жетектейт деп ниет кылып, аны
толук үйрөндүм деп ойлогом. Мен Конгрессте анын ыйгарым укуктары жөнүндө
көптөгөн сөздөрдү уктум, бирок сиздин мындагы сокоңуздун жанындагы кебиңиз
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мен уккан бардык кооз сөздөрдөн бекемирээк, жөндүү сөз болду. Эгерде мен
буга чейин сиздикиндей көз карашта болгондо, бул добушту бергенче, колумду
кесип салмакмын; эгер мени кечирип, кайра мага добуш берсеңиз, эгерде мен
Конституцияга каршы келген башка мыйзамга добуш берсем, анда мени ылайым
атып салышсын".

Ал күлүп жооп берди: "Ооба, полковник, сиз буга чейин бир жолу ант
бергенсиз, бирок мен сизге бир гана шарт менен ишенем. Сиз "калпыс добуш
бергенимди түшүндүм" деп жатасыз. Сиздин муну моюнга алганыңыз сизди
сабаганга караганда көбүрөөк пайдалуу. Эгерде сиз ооданды кыдырып
жүргөндө, бул добуш берүү жөнүндө элге айтсаңыз жана анын калпыс болгонун
элге түшүндүрсөңүз, мен сизге добуш бермек түгүл, атаандашыңызды басуу
үчүн колумдан келгенди бүт жасайм. Бул ишим анча-мынча таасирин тийгизиши
мүмкүн".

"Муну жасабасам", - дедим мен, - "ылайым мени атып салышсын. Мен
сизди ишендирүү үчүн, айткандарым ак дилден экенине ынандыруу үчүн, бир
аптада же он күндө ушул жол менен кайтам, ошондо сиз элди чогултсаңыз, мен
аларга чыгып сүйлөйүн. Менин эсебимден элге барбекю уюштуралы”.

“Жок, полковник, биз, бул аймактагылар, бай адамдар эмеспиз, бирок
бизде барбекюга салым кылчу көп нерселер бар, ал турсун эч нерсеси жокторду
да тойгуза алабыз. Бир аз күндүн ичинде жыйым-теримибиз бүтөт, анан
барбекюга бир күн бөлө алабыз. Бүгүн – бейшемби; кийинки аптанын
ишембисинде сиз менен көрүшөлү. Жума күнү үйүмө келиңиз, экөөбүз чогуу
баралы. Сиз менен таанышып, сөзүңүздү тыңдай турган кадырлуу топту
чогултам деп убада берем”.

“Жарайт, мен биякка келем. Бирок коштошуудан мурун дагы бир нерсем
бар. Мен сиздин атыңызды билишим керек”. "Менин атым Банс." "Горацио
Банс?" "Ооба."

"Жакшы, Банс мырза, мен сизди мурда учуратпадым, бирок сиз мени
көргөнүңүздү айттыңыз. Эми, бирок, сизди жакшы билем. Мен сиз менен
таанышканыма кубанычтамын жана сиз менен достошом го деп турганыма
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абдан сыймыктанам”.
Ага кезиккеним жашоомдогу эң бактылуу учурлардын бири болду. Ал

коомчулук менен аз аралашкан, бирок укмуштуудай акыл-эси жана ак
ниеттүүлүгү, кең пейил жүрөгү жана боорукердиги менен сөз жүзүндө эле эмес,
иш жүзүндө да элге таанымал киши эле. Ал ошол чөйрөнүн көзү ачык
кадырманы эле, анын атак-даңкы чакан чөйрөсүнөн алда канча кеңири аймакка
таркап кеткен болчу. Мен аны менен мурда эч качан көрүшпөсөм да, ал жөнүндө
көп укчумун, бул жолугушуу болбогондо, балким, мага каршы атаандаш чыкмак
жана жеңилип деле калмакмын. Бир жагдай абдан таасын: ушул окуядан кийин
бул ооданда мага эч ким каршы тура албады.

Белгиленген убакта мен анын үйүндө болдум, экөөбүздүн
баарлашканыбызды жолуккан элге жана түнү бою ар бир кишиге айтып
бергенимде, бул мага элдин мурда эч кезикпеген кызыгуусун жана мага болгон
элдик ишенимди ого бетер чыңдаганын байкадым.

Анын үйүнө жеткенде абдан чарчадым жана адаттагыдай эрте жатышым
керек болчу, бирок мен аны түн ортосуна чейин кармап, мамлекеттин
принциптери жана иштери жөнүндө сүйлөшүп, алар жөнүндө чыныгы билимге,
мен буга чейинки бүткүл өмүрүмдө алганга караганда, алда канча чыныгы
билимге ээ болдум.

Эртеси эртең менен барбекюга бардык; таң калганым, ал жерде миңге
жакын киши бар экен. Мен мурда тааныбаган көптөгөн жакшы кишилер менен
кезиктим, досум мени конокторго тааныштырып жүрдү, бери дегенде, алардын
бардыгы мен тууралуу билип калышты.

Тийешелүү маалда мага эле кайрылчу убак келгени кабарланды. Калайык
мурда тургузулган трибунанын айланасына чогулду. Мен сөзүмдү мындайча
баштадым:

“Мекендештер, мен бүгүн сиздердин алдыңыздарда өзүмдү жаңы кишидей
сезип турам. Акыркы убакта менин көзүм караңгылык же сокур ишеним, же экөө
тең менден жашырган чындыктарга ачылды. Мен азыр сиздерге буга
чейинкиден алда канча баалуураак кызмат өтөй алам го деп өз сунушумду
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билдиргим келип турат. Мен бүгүн бул жерге добушуңуздарды сураш
мүдөөсүндө эмес, көбүнесе өз катамды моюнга алуу үчүн келдим. Мен катамды
өзүм үчүн да, сиздердин алдыңыздарда да моюнга алышым керек. Мага добуш
бересиздерби же жокпу – сиздер эле чечесиздер”.

Мен аларга өрт жана каражат бөлүүнү колдоп добушум бергеним тууралуу
айттым. Анан мунун эмне үчүн туура эместигин аңдаганыма кантип ыраазы
болгонумду баяндадым. Сөзүмдү минтип аяктадым:

"Эми, мекендештер, сиздерге айтчу бир нерсе гана калды: сиздер
ушунчалык кызыгуу менен тыңдаган ушу сөзүмдүн басымдуу бөлүгү мени
калпыстык кылганыма ынандырган өз коңшуңуздар - Банс мырзанын
далилдерин тек гана кайталоом болду.

"Бул - менин өмүрүмдөгү эң мыкты чыгып сүйлөө болду, бирок бул үчүн
алкыш - ага таандык. Ал менин көз карашымын өзгөргөнүнө кубанат жана бул
жакка чыгып, өзү да айтып берет деп үмүттөнөм”.

Ал трибунага чыгып, мындай деди:
"Мекендештер, полковник Крокеттин өтүнүчүн аткаруу мага чоң кубаныч

тартуулайт. Мен аны дайыма чынчыл адам деп эсептечүмүн жана ал бүгүн мага
убада кылган нерселеринин бардыгын ишенимдүүлүк менен аткарганына
канааттандым”.

Ал ылдый түшкөндө, калайык "Дэви Крокет!" деп буга чейин эч бир жерде
болбогондой колдоп ураан чакырды.

Мен анча жашык деле эмесмин, бирок ошол учурда буулугуп кеттим жана
жаагымдан мөлтүр жаш кулап жатканын сездим. Эми сизге чынын айтсам,
мындай кишинин айткан бир нече сөзүн, чогулган калайыктын чын жүрөктөн
колдоо ирээтинде чакырган ураанын эскерүүм мен үчүн Конгресстин мүчөсү
катары алган жана ала турган бардык сыйлыктарымдан, атак-даңкымдан
кымбатыраак турат.

"Эми, сэр - деп жыйынтыктады Крокетт, - эмне үчүн мен кечээ алиги сөздү
айтканымды эми билесиз".

"Сиздин көңүлүңүздү бура турган дагы бир жагдай бар. Эсиңиздеби, мен
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бир апталык эмгек акымды берүүнү сунуштадым эле. Бул Үйдө көптөгөн өтө бай
кишилер бар, алар пайдасы тийе турган болсо, бир же он чакты апталык эмгек
акысын ойлонбостон туруп бир кечки тамакка же шарап кечесине сарптап
коюшат. Ошол эле кишилердин кээ бирлери өлкө маркумдун алдында карыздар
экени, бул карыз акча менен бааланбай тургандыгы жана улуттун намысы
жөнүндө сөз болуп жатканда, 10 000 доллар акча деле эмес экени жөнүндө ооз
көптүрүп кооз сүйлөштү.

Бирок алардын бири да менин сунушума жооп берген жок. Эгер акча
элдин эсебинен түшчү болсо, анда берки байлар үчүн ал таштандыга тете.
Бирок акча - булардын көбү жанталашып умтулчу улуу нерсе жана алардын көбү
ага жетүү үчүн намысты, ак ниеттүүлүктү жана адилеттикти курмандыкка
чалышат”.

Саясий бийликке ээ адамдар шайлоочулардын арасында үстөмдүк кылган
жакшы жана жаман лидерлик сапаттарды чагылдырат.

Горацио Банс — жоопкерчиликтүү жарандын мыкты үлгүсү болуп саналат.
Ага окшогондор көбөйсө, мамлекеттик кызматтарда көптөгөн жаңы жүздөрдү
көрмөкпүз; же Дэйви Крокеттин учурда, жаңыланган Крокеттстерди көрмөкпүс.

Жаңы жүздөр же жаңы Крокетттер пайда болушу үчүн, биз өзүбүздөн
Горатиону издешибиз керек!

Жыйынтыктоочу ойлор. Бул баянга берилген Леонард Э.Риддин
пикирлери жөнүндө кандай ойдосуз?

Саясий кызматтын ээлери - шайлоочулардын арасында үстөмдүк кылган
лидерлик сапаттардын (жакшы да, жаман да ) чагылышы.

Горацио Банс — жоопкерчиликтүү жарандын мыкты үлгүсү болуп саналат.
Эгерде ал сыяктуулар көбөйсө, биз бийликте көптөгөн жаңы жүздөрдү, же Дэви
Крокеттин окуясындагыдай, жаңы Крокетти көрмөкпүз.

Жаңы жүздөр же жаңы Крокетттер пайда болушу үчүн, биз өзүбүздөн
Горациону издешибиз керек!

Эдвард С. Эллистин «Полковник Дэвид Крокеттин жашоосу» деген китебинен алынган «Бере бергидей
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