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“Nuk është jotja që ta japësh” nga jeta
e Kolonel Dejvid Kroket (David
Crockett) [Versioni i shkurtuar]

Pyetje nxitëse: A është mbështetja për individët dhe familjet, që janë në situatë të vështirë, e

kanalizuar më mirë përmes qeverisë apo e dhënë personalisht përmes individëve nga vetë të

ardhurat e tyre?

Një ditë në Dhomën e Përfaqësuesve, u mor në shqyrtim një projektligj për të akorduar

një ndihmë financiare për një vejushë të një oficeri të shquar të Forcave Detare. Shumë fjalime

të bukura u mbajtën në mbështetje të këtij projektligji. Në momentin që Kryetari i Dhomës po

u kërkonte përfaqësuesve ta mbështesin propozimin u ngrit Kroket që tha:

“Z. Kryetar - Unë kam po aq respekt për kujtimin e të ndjerit dhe po aq keqardhje për

vuajtjet e të gjallëve, nëse ka vuajtje, ashtu sikurse secili që ndodhet në këtë Dhomë të

Përfaqësuesve, por ne nuk duhet të lejojmë që respekti për të vdekurit ose keqardhja jonë për

një pjesë të të gjallëve të na çojë drejt një akti të padrejtë ndaj të gjallëve. Unë nuk do të

paraqes argumente për të provuar se Kongresi nuk ka asnjë pushtet të ndajë këto para si akt

bamirësie. Çdokush në këtë sallë e di mirë këtë. Ne kemi të drejtën si individë të dhurojmë aq

sa duam nga paratë tona për bamirësi; por si anëtarë të Kongresit ne nuk kemi asnjë të drejtë të

ndajmë qoftë edhe një dollar nga paratë publike. Disa thirrje të mirartikuluara janë bërë ndaj

nesh me argumentin se ky është një borxh që ia kemi të ndjerit. Z. Kryetar, i ndjeri jetoi shumë

kohë pas përfundimit të luftës; ai ishte në detyrë deri në ditën e vdekjes dhe nuk kam dëgjuar

kurrë që qeveria të ketë pasur pagesa të pashlyera ndaj tij.

Çdonjëri nga ne në këtë Dhomë e di se ky nuk është një borxh. Ne nuk mund të ndajmë

këto para si pagesë kundrejt një borxhi pa u përfshirë në korrupsion. Ne nuk e kemi autoritetin

për të alokuar këto para për bamirësi. Z. Kryetar, unë thashë më lart se ne kemi të drejtën të

japim aq sa duam nga paratë tona. Unë jam njeriu më i varfër në këtë sallë. Unë nuk mund ta

votoj këtë projektligj, por jam i gatshëm të ofroj pagën e një jave për këtë dhe nëse secili
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anëtar i Kongresit do të veprojë njësoj, atëherë shuma do të jetë më e madhe se ajo e propozuar

në projektligj”.

Më pas ai u ul. Askush nuk reagoi. Projektligji kaloi për votim dhe në vend që të

votohej unanimisht, ashtu siç pritej dhe ashtu sikurse nuk kishte asnjë hije dyshim se do të

ndodhte, por për shkak të atij fjalimi, shumë pak e votuan dhe sigurisht që projektligji dështoi.

Më vonë kur u pyet nga një mik përse e kishte kundërshtuar propozimin, Kroket ofroi

këtë shpjegim:

“Disa vite më parë isha duke qëndruar në shkallët e Kapitolit me disa anëtarë të tjerë të

Kongresit, kur na tërhoqi vëmendjen një dritë e madhe mbi Xhorxhtaun (Georgetown). Dukej

qartë që ishte një zjarr i madh. U nisëm menjëherë drejt zjarrit sa më shpejtë që ishte e mundur.

Përkundër gjithë asaj që mund të bëhej, shumë shtëpi u dogjën dhe shumë familje mbetën të

pastrehë dhe përveç kësaj, disa prej tyre nuk shpëtuan asgjë tjetër përveç rrobave të veshura.

Moti ishte shumë i ftohtë dhe kur pashë kaq shumë gra dhe fëmijë duke vuajtur, ndjeva se

diçka duhej të bëhej për ta. Mëngjesin tjetër u propozua një projektligj për një fond prej 20 000

dollarësh si ndihmë për fatkeqësinë. Ne i lamë mënjanë çështjet tona dhe me nxitim e

miratuam fondin.”

“Verën tjetër, kur ishte koha për të menduar për zgjedhjet elektorale, vendosa të bëja

një vizitë në qarkun tim. Nuk kisha kundërshtarë atje; por, duke qenë se kishte mjaft kohë deri

te zgjedhjet, nuk isha i sigurt se çfarë mund të ndodhte deri atëherë. Ndërsa isha duke lëvizur

me makinë një ditë në qarkun tim, ku isha më i huaj se çdokush tjetër, pashë një burrë në fushë

duke lëvruar dhe duke ardhur drejt rrugës. E përllogarita ecjen time që mund të takoheshim te

gardhi. Ndërsa ai u afrua, unë e përshëndeta. Ai u përgjigj me mirësjellje, edhe pse m’u duk

disi një e folur e ftohtë,

fillova t’i flisja: “Epo, miku im, unë jam një nga ato qeniet fatkeqe të quajtura

“kandidatë” dhe...”-

“Po, ju njoh; ju jeni Kolonel Kroket dhe ju kam parë një herë më parë dhe votova për ju

herën e fundit që u zgjodhët. Besoj se tani keni dalë për të bërë fushatë, por uroj të mos çoni

dëm kohën tuaj ose timen. Unë nuk do të votoj për ju këtë herë.”

“Kjo ishte si një shuplakë... iu luta që të më tregonte si qëndronte çështja’”.

“Epo, Kolonel, nuk besoj se ia vlen që të humbasim kohë apo të flasim më kot për këtë.
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Nuk e di si mund të rregullohet; por vota juaj dimrin e kaluar tregon se ju ose nuk keni

kapacitetin e duhur për të kuptuar Kushtetutën, ose doni të udhëhiqeni nga ndershmëria dhe

vendosmëria. Cilido të jetë rasti, ju nuk jeni personi i duhur për të më përfaqësuar. Por ju

kërkoj ndjesë që e shpreha në këtë mënyrë. Nuk kisha ndërmend të përfitoja nga privilegji që

kam si votues i zonës që t’i flisja hapur një kandidati me qëllimin për ta fyer ose lënduar. Me

këtë doja të thosha se njohuria juaj për Kushtetutën është shumë ndryshe nga e imja; por dua

t’ju them, përveç veprimit të pasjellshëm që s’duhet ta kisha bërë, unë besoj se ju jeni njeri i

ndershëm... Por unë nuk mund ta injoroj atë që ju kuptoni për Kushtetutën që është ndryshe

nga ajo që kuptoj unë, sepse Kushtetuta, për të qenë e vlefshme, duhet të jetë e shenjtë dhe të

respektohet me përpikëri në të gjitha dispozitat e saj. Njeriu që zotëron pushtet dhe e

keqinterpreton atë është më shumë i rrezikshëm, sesa i ndershëm.

“Unë jam dakord me të gjitha që po thoni, por duhet të ketë ndonjë gabim, sepse nuk

më kujtohet të kem votuar dimrin e kaluar për ndonjë çështje kushtetuese”.

“Jo, Kolonel. Nuk ka asnjë gabim në këtë. Edhe pse jetoj këtu në pyll dhe rrallë

largohem nga shtëpia, unë i lexoj gazetat nga Uashingtoni dhe i lexoj me shumë kujdes të

gjitha zhvillimet e Kongresit. Gazetat thonë se vitin e kaluar ju votuat pro një projektligji për të

akorduar një fond prej 20 000 dollarësh për të prekurit nga zjarri në Xhorxhtaun. A është kjo e

vërtetë?”

“Epo, miku im, më duhet ta pranoj që ishte gabim. Këtu më zure në pozitë të vështirë.

Po sigurisht që askush nuk do të ankohet se një shtet i madh dhe i pasur si ky i yni, duhet të

japë një shumë të parëndësishme prej 20 000 dollarësh për t’u ardhur në ndihmë grave dhe

burrave, në veçanti ku Thesari është plot dhe i tejmbushur dhe unë jam i sigurt, nëse do të ishit

atje, që ju do të kishit vepruar njësoj si unë”.

“Ankesa ime nuk ka të bëjë me shumën, Kolonel, por me parimin. Në radhë të parë,

qeveria duhet të ketë në Thesar jo më shumë sesa është e mjaftueshme për qëllimet e saj

legjitime. Por kjo nuk ka të bëjë fare me çështjen në fjalë. Pushteti për të mbledhur dhe

shpërndarë para sipas dëshirës është pushteti më i rrezikshëm që mund t’i besohet njeriut,

veçanërisht sipas sistemit tonë të mbledhjes së të ardhurave përmes një takse, që secili në këtë

shtet duhet ta paguajë, pavarësisht se sa i varfër është ai dhe sa më i varfër të jetë ai më shumë

paguan në proporcion me të ardhurat e tij. Dhe më e keqja është se kjo e detyron atë të paguajë
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pa e ditur se ku është ekuilibri, sepse nuk ka asnjë njeri në Shtetet e Bashkuara që mund ta

marrë me mend se sa është shuma që i paguan qeverisë.

Pra, e shikoni, që ndërsa përpiqeni të ndihmoni një tjetër, ju jeni duke marrë nga mijëra

të tjerë, që janë më të pafat se ai. Nëse do të kishit të drejtën për të dhënë diçka, shuma ishte

thjesht një zgjedhje e juaja dhe ju kishit po aq të drejtë që të jepnit 20 000 000 dollarë sikur të

ishin 20 000 dollarë. Nëse keni të drejtën për t’i dhënë dikujt, ju keni të drejtën që t’u jepni të

gjithëve; dhe meqenëse Kushtetuta nuk e përcakton bamirësinë e as shumën, ju jeni i lirë t’i

jepni kujtdo dhe gjithçka sipas asaj që besoni ose pretendoni të besoni se kjo është bamirësi

dhe në shumën që ju e mendoni si të përshtatshme. Ju do të kuptoni lehtësisht se nga njëra anë

kjo do të hapte një derë të madhe për mashtrim, korrupsion dhe favorizim dhe në anën tjetër

për grabitjen e njerëzve.

Jo, Kolonel, Kongresi nuk ka të drejtë të ndajë fonde për bamirësi. Anëtarë të caktuar

mund të japin sa të duan nga paratë e tyre sipas dëshirës, por ata nuk kanë të drejtën të prekin

qoftë një dollar nga paratë publike për këtë qëllim. Nëse në këtë qark do të ishin djegur dyfishi

i shtëpive sa në Xhorxhtaun, as ju dhe as ndonjë anëtar tjetër i Kongresit nuk do të kishte

menduar për të ndarë qoftë edhe një dollar si ndihmë për ne. Kongresi ka afërsisht dyqind e

dyzet anëtarë. Nëse ata do ta kishin treguar keqardhje për të prekurit duke kontribuuar secili

prej tyre pagën e një jave, shuma e mbledhur do të ishte mbi 13 000 dollarë. Ka shumë të pasur

në Uashington dhe zonat përreth që mund të jepnin 20 000 dollarë pa e privuar veten e tyre

qoftë edhe nga luksi i jetës. Anëtarët e kongresit zgjedhin të mos ofrojnë paratë e tyre, të cilat,

nëse raportet thonë të vërtetën, disa prej tyre i shpenzojnë jo në mënyrë të arsyeshme dhe

njerëzit rreth Uashingtonit, pa asnjë dyshim ju kanë përgëzuar që i keni çliruar ata nga nevoja

për të ofruar, duke dhënë atë që nuk ishte e juaja. Njerëzit i kanë deleguar Kongresit, përmes

Kushtetutës, pushtetin për të bërë gjëra të caktuara. Për të bërë këto, ai është i autorizuar të

mbledhë dhe ndajë para dhe asgjë tjetër. Çdo gjë përtej kësaj është uzurpim dhe shkelje e

Kushtetutës”.

“Pra, siç e shikoni Kolonel, ju keni shkelur Kushtetutën në atë që unë e quaj pikë jetike.

Ky është një precedent i rrezikshëm për vendin, sepse një herë që Kongresi fillon të shtrijë

pushtetin e vet përtej kufijve të Kushtetutës, atëherë nuk ka më kufij dhe as siguri për njerëzit.

Nuk kam asnjë dyshim që keni vepruar me ndershmëri, por kjo nuk e lehtëson situatën,
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vetëm nëse jeni personalisht i shqetësuar dhe siç mund ta kuptoni nuk mund të votoj për ju”.

Po ju them se u ndjeva i shqetësuar. Mendova nëse duhej të kisha kundërshtar, sepse ky njeri

mund të vazhdonte të fliste duke i nxitur edhe të tjerët dhe në këtë qark unë do të isha si një pre

e lehtë. Nuk mund t’i jepja një përgjigje dhe fakti qëndron se, unë isha kaq i bindur se ai kishte

të drejtë sa as nuk doja të reagoja. Por më duhej ta pranoja dhe kështu i thashë:

“Epo, miku im, keni plotësisht të drejtë kur thatë se unë nuk kisha njohurinë e duhur

për të kuptuar Kushtetutën. Unë synoj të udhëhiqem prej saj dhe mendova se e kisha studiuar

plotësisht atë. Në Kongres kam dëgjuar shumë fjalime rreth pushteteve të Kongresit, por ajo që

keni thënë ju këtu në parmendën tuaj është me vend dhe e arsyeshme më shumë se të gjitha

fjalimet e bukura që kam dëgjuar ndonjëherë. Nëse do të kisha vepruar sipas pikëpamjes suaj,

atëherë do ta kisha futur kokën në zjarr para se të kisha dhënë atë votë; dhe nëse do të më falni

dhe të votoni për mua përsëri, nëse do të votoj ndonjëherë për një ligj tjetër antikushtetues,

atëherë uroj të më vrasin”.

“Ai u përgjigj me të qeshur: “Po, Kolonel, ju u betuat një herë më parë për këtë, por do

t’ju besoj përsëri, por me një kusht. Ju po thoni se jeni i bindur se vota juaj ishte e gabuar.

Duke qenë se e pranoni këtë, kjo do të sjellë më shumë dobi, sesa t’ju ndëshkonim për këtë.

Nëse, ndërsa vizitoni qarkun, ju do t’u tregoni njerëzve për këtë votë dhe pranoni se ishte

gabim, unë jo vetëm që do të votoj për ju, por do të bëj të pamundurën për ta penguar opozitën

dhe mbase mund të ushtroj disi ndikimin tim në atë mënyrë”.

“Nëse nuk e bëj”, iu përgjigja unë, “Uroj të qëllohem me plumb dhe për t’ju bindur se e

them me të vërtetë do të kthehem përsëri pas një jave ose dhjetë ditësh dhe nëse ju do t’i

grumbulloni njerëzit, unë do t’ju drejtohem atyre me një fjalim. Përgatitni një barbekju dhe unë

do t’i mbuloj shpenzimet për këtë”.

“Jo, Kolonel, ne nuk jemi të pasur në këtë zonë, por kemi mjaftueshëm për të siguruar

një barbekju, madje edhe për ata që nuk kanë fare. Mbjellja e kulturave do të përfundojë pas

disa ditësh dhe më pas mund të lemë një ditë për barbekju. Sot është e enjte. Do të shikoj nëse

mund të mblidhemi të shtunën e javës tjetër. Ejani të premten në shtëpinë time dhe do të

shkojmë së bashku dhe ju premtoj se do të shikoni një grup njerëzish shumë të respektuar që

mund t’i drejtoheni.

Por edhe një gjë tjetër, para se t’ju them “mirupafshim”. Më duhet të di si e keni
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emrin”. “Unë quhem Bënc (Bunce)”. “Jo Horatio Bunce?” “Po”.

“Epo, Z. Bunce, nuk ju kam parë kurrë më parë, edhe pse ju thoni se më keni parë mua,

por unë ju njoh mjaft mirë.” Jam i gëzuar që ju takova dhe shumë krenar që mund t’ju kem si

mikun tim”.

Është një nga momentet më me fat të jetës sime që ju takova”. Ai nuk përzihej shumë

me publikun, por ishte gjerësisht i njohur për inteligjencën e jashtëzakonshme dhe integritetin

e tij të pakorruptueshëm dhe për zemrën e mbushur dhe të tejmbushur me mirësi dhe

dashamirësi, që dukeshin jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra. Ai ishte orakulli i gjithë

kombit përreth tij dhe fama e tij ishte përhapur përtej rrethit të tij të ngushtë. Edhe pse nuk e

kisha takuar kurrë më parë, por kisha dëgjuar shumë për të dhe nëse nuk do të ishte për këtë

takim gjasat do të ishin që opozita aty të ishte e fortë, madje edhe të humbisja. Një gjë është e

sigurt, askush nuk mund t’ia dilte mbanë në atë qark me një votë të tillë.

“Në kohën e caktuar shkova në shtëpinë e tij, dhe u tregova të gjithë atyre që takova për

bashkëbisedimin tonë dhe çdo personi me të cilin qëndrova deri në orët e vona dhe zbulova se

kjo zgjoi interes te njerëzit dhe një vetëbesim më të fortë në mua që nuk e kisha parë kurrë më

parë.

“Ndonëse isha shumë i lodhur kur mbërrita në shtëpinë e tij dhe si normalisht duhej të

kisha fjetur herët, qëndrova zgjuar me të deri në mesnatë duke folur për parime dhe çështje të

qeverisë dhe u informova më shumë dhe me të vërtetë për këto, sesa kisha kuptuar më parë në

gjithë jetën time.

“Mëngjesin tjetër shkuam te vendi ku na prisnin për barbekju dhe për befasinë time

gjeta atje gati njëmijë njerëz. Takova shumë njerëz të mirë që nuk i kisha njohur më parë dhe

ata dhe miku im më prezantuan me të gjithë derisa u njoha të paktën nga të gjithë.

“Në kohën e duhur ata u njoftuan se do të mbaja një fjalim. Ata u grumbulluan në

platformën që ishte ngritur. Unë e nisa fjalimin time duke thënë:

“Të nderuar bashkëqytetarë, sot paraqitem para jush si një njeri i ri. Sytë e mi janë

hapur së fundmi për të parë të vërtetën, që ishte deri tani e fshehur nga sytë e mi për shkak të

injorancës ose paragjykimit, ose të dyjave. Unë ndihem se sot mund t’ju ofroj mundësinë për

t’ju dhënë më shumë shërbime të vlefshme sesa kam dhënë ndonjëherë. Unë jam këtu sot më

shumë me qëllimin për të pranuar gabimin tim, sesa për të kërkuar votën tuaj. Dhe këtë e
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pranoj personalisht, por gjithashtu edhe përpara jush. Nëse do të votoni për mua apo jo, kjo

është plotësisht në gjykimin tuaj”.

“Më pas vazhdova t’u flisja për zjarrin dhe votën time për alokimin e fondit dhe se e

pranova që isha në gabim. Dhe në fund e mbylla me këto fjalë:

“Dhe tani bashkëqytetarë, unë vetëm mund t’ju them se shumë nga fjalimi që ju keni

dëgjuar me kaq interes ishte thjesht përsëritje e argumenteve përmes së cilave fqinji juaj Z.

Bunce, më bindi për gabimin tim.

“Është fjalimi më i mirë që kam mbajtur ndonjëherë në jetën time, por merita për këtë i

shkon atij. Dhe tani shpresoj që ai të jetë i kënaqur me të konvertuarin e tij dhe të ngjitet këtu

dhe ta pohojë këtë”.

“Ai u ngjit në platformë dhe tha:

“Bashkëqytetarë - Është kënaqësia ime të pajtohem me kërkesën e Kolonel Kroket.

Unë gjithmonë e kam konsideruar atë një njeri krejtësisht të ndershëm dhe jam i kënaqur që ai

do të përmbushë me besnikëri gjithçka që ju ka premtuar sot”.

Ai e la platformën dhe nga turma u dëgjua një thirrje e fortë për Dejvi Kroket (Davy

Crockett), duke qenë se emri i tij nuk u përmend më parë.

“Unë nuk jam shumë i prirur të lëshoj lot, por në atë moment sikur m’u mor fryma dhe

ndjeva se lotët më rrodhën nëpër faqe. Dhe tani ju them se kujtimi i atyre fjalëve të shprehura

nga një njeri i tillë dhe britmat e ndershme dhe të përzemërta që ata lëshuan, kanë më shumë

vlerë për mua, sesa të gjitha nderimet që kam marrë dhe i gjithë reputacioni që kisha krijuar,

apo nëse do të kem, si anëtar i Kongresit.

“Tani, zotëri”, e mbylli Kroket, “ju e dini pse e mbajta atë fjalim dje.

“Tani kam edhe diçka tjetër që dua të kem vëmendjen tuaj. Besoj e mbani mend që

propozova që të jap rrogën e një jave. Në atë Dhomë ka shumë njerëz të pasur - njerëz që nuk e

kanë aspak problem të shpenzojnë rrogën e një jave, apo të një viti, për një darkë apo festë vere

kur mendojnë se do të arrijnë diçka përmes saj. Disa prej këtyre burrave mbajtën fjalime të

bukura për detyrimin dhe mirënjohjen e thellë që kombi ka ndaj të ndjerit - një borxh që nuk

mund të shlyhej me para - dhe parëndësia dhe pavlefshmëria e parave, veçanërisht kaq të

parëndësishme sa shuma prej 10 000 dollarësh përkundrejt nderit të kombit.

Megjithatë, asnjë prej tyre nuk iu përgjigj propozimit tim. Paraja për ta nuk vlen aspak,
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kur ajo sigurohet nga populli. Por është një gjë e madhe që shumica prej tyre po përpiqet dhe

shumë prej tyre sakrifikojnë nderin, integritetin dhe drejtësinë për ta siguruar atë.

Mbajtësit e posteve politike nuk janë gjë tjetër veçse reflektim i udhëheqjes dominuese

- të mirë apo të keqe - ndërmjet elektoratit.

Horatio Bunce është një shembull i jashtëzakonshëm i qytetarit të përgjegjshëm. Nëse

do të kishim shumë të tillë, ne do të shikonim shumë fytyra të reja në poste publike; ose, si në

rastin e Dejvi Kroket (Davy Crockett), një Kroket të ri.

Qofshin këto fytyra të reja apo Kroketë të rinj, secili prej nesh duhet ta gjejë “Horation”

e tij te vetja!

Mendime përmbyllëse. Çfarë mendoni rreth komenteve të Leonard E. Rid (Leonard E.

Read) në këtë tregim?

Mbajtësit e posteve politike nuk janë gjë tjetër veçse reflektim i udhëheqjes dominuese

- të mirë apo të keqe - ndërmjet elektoratit.

Horatio Bunce është një shembull i jashtëzakonshëm i qytetarit të përgjegjshëm. Nëse

do të kishim shumë të tillë, ne do të shikonim shumë fytyra të reja në poste publike; ose, si në

rastin e Dejvi Kroket, një Kroket të ri.

Qofshin këta fytyra të reja apo Kroketë të rinj, secili prej nesh duhet ta gjejë “Horation”

e tij te vetja!

"Nuk është e jotja për ta dhuruar nga jeta e Kolonel David Crockett" nga Edward S. Ellis është kortezi e Foundation for

Economic Education, i përdorur me leje nga "Creative Commons Attribution 4.0 International License".

https://fee.org/

