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C

orc Vaşinqton (ing. George
Washington; 22 fevral
1732, Brics-Krik, Virciniya
– 14 dekabr 1799, Maunt-Vernon,
ABŞ) — ABŞ- nın dövlət xadimi. ABŞ
İstiqlal müharibəsi zamanı Kontinental
Ordunun baş komandanı, ABŞ-ın ilk
Prezidenti (1789–1797).

CORC

VAŞİNQTON

1753-1754-cü illərdə Virciniyadakı könüllü hərbi birləşmələrdən
birinə rəhbərlik etmişdir. 1759-cu
ildə polkovnik rütbəsində istefaya
çıxmış, 1759-1774-cü illərdə Virciniya qanunvericilik məclisinin deputatı
olmuşdur. 1787-ci ildə Vaşinqtonun
sədrliyi ilə ABŞ Konstitusiyası hazırlanmış və yeni paytaxtın salınması
üçün Potomak çayı sahilindəki yeri
Corc Vaşinqton seçmişdir. Şəhər əvvəllər onun şərəfinə Corctaun, sonra
isə Vaşinqton adlandırıldı.
Tarixdə 100 ən çox öyrənilmiş şəxsiyyətlər siyahısına daxil edilib.
Corc Vaşinqton adı Amerika tarixinə böyük hərflərlə yazılmış şəxsiyyətlərdəndir. O, on üç koloniyanın
əvvəl suveren respublikalar ittifaqına, sonra dünyada ilk federal dövlətə
çevrilməsində mühüm rol oynamışdır. Virciniyada keçirilən ilk Kontinental konqresdə qətiyyətlə İngiltərənin müstəmləkə siyasətinə qarşı
çıxanlardan olmuşdur. Amerika hərbi qüvvələrinin Ali Baş Komandanı
kimi hərbi müqaviməti təşkil və ona
rəhbərlik etmiş, səkkiz il davam edən
müharibə Amerikanın tam müstəqilliyi ilə nəticələnmişdir.
1789-cu il fevral ayının 4-də keçirilən prezident seçkilərində Corc Vaşinqton ABŞ-ın ilk prezidenti seçilir.
Səslərin sayına görə ikinci yeri tutan
Con Adams Konstitusiyanın müvafiq maddəsinə əsasən vitse-prezident
olur.
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Prezident olaraq ilk
gördüyü iş hakimiyyətin
icraedici orqanlarını yaratmaq olur. Bunun üçün
o, ətrafına intellektual və
bacarıqlı şəxsləri toplayır. Aleksandr Hamilton
maliyyə, Tomas Cefferson
beynəlxalq əlaqələr, Henri
Noks hərbi məsələlər,Edmund Rendolf ədliyyə naziri təyin edilir. Bu dövrdə
federalistlər xalq kütlələrinin təzyiqi altında konstitutsiyaya ilk 10 əlavəni
etdilər. (1791) Fransa inqilabı 2 partiya arasında mübarizəni daha da kəskinləşdirdi. Federalistlər əsasən
İngiltərə ilə əməkdaşlıq
etmək kimi xarici siyasət
kursu yeridirdilər.
1794-cü ildə ABŞ-la İngiltərə arasında bağlanmış
ticarət müqaviləsi ölkədə
böyük narazılıq yaratdı.
Ceffersonun başçılığı altında olan respublikaçılar
Fransa inqilabına rəğbətlə
yanaşırdılar. 1793-cü ilin
aprelində Vaşinqton konqreslə
məsləhətləşmədən
Avropada Fransaya qarşı
aparılan
müharibələrdə
ABŞ-ın bitərəfliyini elan
etdi. Əslində Vaşinqton
İngiltərə ilə yaxınlaşmağa
meyl edirdi. Mövcud demokratik klublar federalistlərin xarici siyasətini
tənqid edirdilər. Antibritaniya hərəkatı elə geniş
vüsət alır ki, ABŞ höküməti 1794-cü ildə İngiltərə ilə
ticarət əlaqələrini kəsir,
o vaxta kimi ki, İngiltərə
öz qoşunlarını 1783-cü il
Paris sülhünün şərtlərinə
əsasən şimal qərb fortların-
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dan çıxarsın. 1794-cü ildə
buğdadan viski düzəltməyə
görə əlavə vergi qoyulması Qərbi Pensilvaniyada,
Qərbi Virginiyada silahlı
hərəkatın başlanmasına səbəb oldu. Cəmiyyətdə olan
böyük nüfuzuna baxmayaraq o, ikinci dəfə prezident
seçilmək istəmirdi. Vaşinqton, xüsusən T.Ceffersonun
ciddi təkidlərindən sonra
öz namizədliyini irəli sürür
və 1792-ci il seçkilərində
ikinci dəfə ABŞ-ın prezidenti seçilir. 1796-cı ilin
yazından, Vaşinqton xalqa
vida müraciətini hazırlayır. O, 1792-ci ildə yazılmış
müraciəti A.Hamiltonun
köməyi ilə yenidən işləyir
və bu müraciət 1796-cı il
19 sentyabrda qəzetlərdə
çap olunur. İstefaya çıxdığı
15 mart 1797-ci il tarixindən sonra Maunt-Vernon
malikanəsində yaşamağa
başlayır və Filadelfiyaya
etdiyi qısamüddətli səfərləri nəzərə almasaq buranı
heç vaxt tərk etmir.
Raşmor dağında təsviri həkk olunan 4 prezidentdən biridir. Onun təsviri
soldan birincidir.
O, Seçicilər kollegiyasında səslərin 100%-ni qazanmış yeganə ABŞ prezidentidir.
Hazırkı 1 ABŞ dollarının üzərində Corc Vaşinqtonun təsviri vardır.
Corc Vaşiqton öz bağında marixuana yetişdirirmiş.
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CON

A

C

on Adams (ing. John Adams;
30 oktyabr 1735, Kuin
si, Massaçusets, Bri
taniya
Amerikası - 4 iyul 1826, Kuinsi, Massaçu
sets, ABŞ) — Amerika Birləşmiş Ştatları
nın 1-ci vitse-prezidenti (1789-1797) və
2-ci prezidenti (1797-1801). ABŞ İstiqlal
Bəyannaməsinin müəlliflərindən biridir.
Adams dövlət xadimi, diplomat və Ame
rikanın Böyük Britaniyadan ayrılmasının
aparıcı müdafiəçisidir. O, quldarlığa qarşı
olmuş, heç zaman qul sahibi olmamış və
bununla fəxr etmişdir. Adams 6-cı ABŞ
prezidenti Con Kuinsi Adamsın atasıdır.
Con Adams 1735-ci il 30 oktyabr
da Massaçusets ştatının Breyntri yaşayış
məntəqəsində, nüfuzlu fermer ailəsində
dünyaya gəlmişdi. Ailənin kənd şəraitin
də yaşamasına baxmayaraq təhsilə xüsusi
meyli ilə digərlərindən fərqlənirdi. Gələ
cək prezident Harvardda təhsilini bitirdik
dən sonra vəkil kimi fəaliyyətə başlayır və
tezliklə böyük uğurlar qazanır. Çox keçmir
ki, onun adı Bostonun tanınmış vəkilləri ilə
bir sırada çəkilir. 1764-cü ildə pastor qızı
Abigeyl Smitlə ailə həyatı qurur. Bu Ame
rika müstəmləkələrinin metropoliyaya qar
şı mübarizəsinin başlandığı dövrə təsadüf
edir. Öz karyerası haqqında düşünən gənc
Adams bu mübarizədə iştirak etməkdən çə
kinir. Hətta o, 1770-ci ildə Bostonun mülki
əhalisinə qarşı qanunsuz əməllərinə görə
mühakimə edilən ingilis əsgərlərini müvəf
fəqiyyətlə müdafiə edir.

DAMS
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Lakin tezliklə əmisi oğlu Samuel
Adamsın təsiri altında mübarizəyə qatılır.
Kontinental konqresin nümayəndəsi kimi,
istiqlaliyyət qazanılmasında mühüm rol
oynayır. Konqresdə İstiqlaliyyət Bəyan
naməsini hazırlayacaq komissiyanın beş
üzvündən biri olur. 1778-ci ildə oğlu Con
Kunsi ilə birgə diplomatik danışıqlar apar
maq üçün Avropaya göndərilir. Diplomatik
nümayəndə heyətinə «birinci amerikalı»
adını almış Bencamin Franklin başçılıq
edirdi. Bu səbəbdən onun fəaliyyəti kölgə
də qalmışdı. 1779-cu ildə vətənə qayıdan
Adams Massaçusets ştatının konstitusiya
sını hazırlayır. Bu konstitusiyanın başlı
ca xüsusiyyəti – güclü icraedici hökumət,
ikipalatalı qanun verici orqan və müstəqil
məhkəmə sistemi – onun ideal hesab etdiyi
qarışıq və məhdud idarəetmə forması idi.
Lakin o, 1787-1788- ci illərdə yeni konsti
tusiya layihəsinin müzakirələrində bir o qə
dər fəalıq göstərmirdi. 1788-ci il prezident
seçkiləri ilə əlaqədar Massaçusetsə qayı
dır. Adams Vaşinqtona alternativ qismində
özünü bu vəzifəyə şanslı hesab etmirdi və
vitse-prezidentliklə razılaşmaq onun üçün

26

elə də çətin deyildi. Vitse-prezident kimi
Adamsın ölkənin idarə edilməsində kifayət
qədər böyük xidmətləri olmamışdır. Belə
ki, prezident C. Vaşinqton onunla təsadüfi
hallarda məsləhətləşərdi. Konstitusiyanın
müvafi q bəndinə görə o, həmçinin senatın
sədri hesab olunurdu. Səsvermələrdə səslə
rin sayı bərabər olduqda həlledici səsə ma
lik idi. Adams özünü respublikaçı hesab etsə
də, gələcəkdə Birləşmiş Ştatların İngiltərə
kimi monarxiyalı respublikaya çevriləcə
yinə olan inamını gizlətmirdi. 1791-ci ildə
çap etdirdiyi «Davil haqqında düşüncələr»i
Fransa Burjua inqilabının təsiri altında olan
amerikalılar arasında öz nüfuzunu itirmə
sinə səbəb olur. Başlıcası isə, bu yazı onun
Ceffersonla olan dostluq münasibətlərinə
son qoyur. Lakin Şimal ştatlarında o, hələ
böyük hörmətə malik idi və 1792-ci il seç
kilərində yenidən vitse-prezidenti seçilir.

1795-ci ildə Vaşinqton bir daha prezident
seçilməyəcəyini bəyan etdikdə Konqresin fede
ralist üzvləri Adamsın namizədliyini irəli sür
məyi qərara alırlar. Növbəti ildə 16 ştatda keçi
rilən seçkilər (bu zaman Kentukki, Tennesi və
Vermont da ittifaqa daxil olmuşdular) partiyalı
sistemin yeni inkişaf mərhələsi olur. Seçkilər
artıq özlərinin təkmil ideologiya və proqramları
olan partiyaların yarışına çevrilir. Respublika
çılar isə T.Cefferson və Aron Burrun namizəd
liyini irəli sürürlər. Gərgin keçən seçkilərdə,
Adams yalnız iki səs üstünlüyü ilə qalib gəlir. T.
Cefferson vitse-prezident seçilsə də, bu vəzifə
ni ciddi qəbul etmir və özünün Montiçellodakı
malikanəsinə çəkilir. Partiyalı seçkilərdə, vit
se-prezidentin uyğun Konstitusiya maddəsi ilə
müəyyənləşdirilməsi özünü doğrultmur və bu
çatışmazlıq 1804-cü ildə Konstitusiyaya edilən
12-ci düzəlişlə aradan qaldırılır. 1797-ci il 4
martda İnauqurasiya nitqi söyləyən Con Adams
siyasi qruplaşmalar arasında barışdırıcı mövqe
tutacağını vəd edir. Öz sələfi nə sadiq olduğunu
göstərərək kabinetdə ciddi dəyişiklik etmir. Və
tezliklə səhv etdiyini anlayır. Əslində Adamsın
mükəmməl fəaliyyət proqramı olmamışdır. Bu
səbəbdən o, vaxtının çox hissəsini Massaçuset
sdəki malikanəsində keçirir. Digər tərəfdən o,
qarşıya çıxan hər hansı problemi qətiyyətlə həll
etmək bacarığına malik idi. Adamsın yeritdiyi
xarici siyasi kurs əsasən ABŞ-ın beynəlxalq
aləmdə bitərəfl iyinə hesablanmışdı. İngiltərə
ilə münasibətlər Cey tərəfi ndən bağlanmış
müqavilə ilə tənzimlənirdisə, artıq 1796-cı ilin
payızından Fransa ilə münasibətlər korlanmağa
başlayır. 1797-ci ilin mayında prezident eks
tremist federalistlərin etirazına baxmayaraq
münasibətləri qaydaya salmaq üçün Fransaya
nümayəndə heyəti göndərir. Altı aydan sonra
nümayəndələr, danışıqların baş tutması üçün
Fransa Xarici İşlər Naziri Taleyranın onlardan
böyük miqdarda pul tələb etdiyini bildirirlər.
Bu hadisə tarixə «XYZ fırıldağı» kimi düş
müşdür. Problemin bu yolla həlli Adamsı razı
salmır və 1799-cu il 18 fevralında Parisə yeni
nümayəndə heyəti göndərilir. Nəhayət danışıq
lar öz səmərəsini verir. 1800-cü ilin oktyabrın
da Napoleon Fransası ilə ABŞ üçün əlverişli
müqavilə imzalanır və hələ onun prezidentliyi
dövründə senatda ratifi kasiya edilir. Bu proses

lər Adamsın nüfuzuna böyük zərbə vurur.
Çünki, onun tərəfdarları arasında da Fransa
ilə müharibənin başlanmasını istəyənlər vardı.
Bəzi federalistlərin, xüsusilə A.Hamiltonun Lu
iziana və Floridanı işğal etmək barədə fi kirləri
özünə tərəfdarlar toplaya bilmişdi. Hamilton
və onun bir sox tərəfdarlarının kabinetdən kə
narlaşdırılması federalistlər arasındakı ziddiy
yətləri daha da kəskinləşdirirdi. Cavab olaraq
Hamilton Adamsın daha prezidentliyə yarama
dığını bəyan edir. Bu isə növbəti seçkilərə öz
təsirini göstərməyə bilməzdi. Prezidentliyinin
son aylarını Adams Vaşinqtonda davam etdirir.
1790-cı ildə paytaxt haqqında qəbul edilmiş
qərara əsasən Vaşinqton şəhərinin tikilməsi ye
kunlaşırdı. Hökumətin buraya köçməsi 1800cü ilin yazına təsadüf edir. Köçürmə prosesi
çətin olmur və qısa müddətdə həyata keçirilir.
Nazirliklərin bütün sənədləri yeddi iri qutuya
asanlıqla yerləşirdi. Abigeyl Adams prezident
sarayının ilk «sahibəsi» olur. Con Adamsın pre
zidentlik kürsüsündəki son fəaliyyəti, bir çox
gələcək konfl iktlərin əsasını qoyur. Bu çox
saylı hakim vəzifələrinə federalistlərin təyin
edilməsi ilə həyata keçirilir. Ən başlıcası isə,
xarici işlər naziri Con Marşallın ABŞ Ali Məh
kəməsinə sədr təyin edilməsi olur. 1801-ci il 4
martda Ceffersonun prezidentlik fəaliyyətinə
başlamasına bir neçə saat qalmış Adams ikin
ci müddətə seçilməmiş ilk eks-prezident kimi
nəzərə çarpmadan paytaxtı tərk edir.
65 yaşlı eks-prezident özünü vəkilliyə və ya
yenidən siyasi mübarizəyə həsr etmək üçün çox
yaşlı hesab edirdi. Onun tarixin gedişi, Amerika
inqilabı vaxtında həll edə bilmədiyi problemlər
haqqında fi kir yürütməyə çoxlu vaxtı vardı. Bu
düşüncələr onun ədəbi-fəlsəfi yaradıcılığında
öz əksini tapmışdır. 1811-ci ildən başlayaraq,
öz köhnə rəqibi T.Ceffersonla yazışmaları ona
bir növ məğlubiyyət acısını unutdurur. Ömrü
nün son günlərini Boston yaxınlığındakı Kuinsi
malikanəsində keçirir. Con Adams oğlu C.K.A
dams 1824-cü ildə prezident seçildikdən sonra,
1826-cı il iyulun 4-də 90 yaşında vəfat edir. Bu
gün Con Adams ABŞ tarixində görkəmli dövlət
xadimlərindən biri hesab edilir. Bu dəyərləndir
mə, onun prezidentlik fəaliyyəti yox, bütün hə
yat və yaradıcılığı kontekstində götürülür.
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T

omas Cefferson (ing.
Thomas Jefferson; 13
aprel 1743, Şeduell,
Virciniya, Britaniya Amerikası - 4 iyul
1826, Şarlotsvill, Virciniya, ABŞ) —
Amerika Birləşmiş Ştatlarının 2-ci vit
se-prezidenti (1797-1801) və 3-cü pre
zidenti (1801-1809), ilk Dövlət katibi
(1789-1793). ABŞ İstiqlal Bəyannamə
sinin əsas müəllifi. Onun prezidentliyi
dövründə ABŞ Fransadan Luiziana tor
paqlarını satın alaraq öz ərazisini əhə
miyyətli dərəcədə genişləndirmişdir.
Tarixdə 100 ən çox öyrənilmiş şəx
siyyətlər siyahısına daxil edilib.
T.Cefferson 13 aprel 1743-cü ildə
Virciniya ştatının Albemarl qraflığın
da, varlı plantator ailəsində dünyaya
gəlmişdir. Yaşlı vaxtında yazdığı me
muarlarda, əcdadlarının Şimali Ame
rikaya ilk müstəmləkəçilərlə birlikdə
Uelsdən gəldiyini bildirir. Uşaqlığı ata

şından xüsusi müəllimlər yanında sis
temli təhsil alırdı. 1757-ci ildə Tomas
çox sevdiyi atasını itirir. Bu ona böyük
zərbə olur. Atasının vəsiyyətnaməsinə
əsasən, ona 3.000 hektar torpaq sahəsi
və 60 qul miras qalır. Lakin Cefferson
təhsilini davam etdirmək niyyəti ilə
Şedvili tərk edərək Uilyamsburqa gəlir.
Burada o, virciniyalıların fəxri sayılan
nüfuzlu «Uilyam və Meri» kollecinə
daxil olur. Bu kollec din, hərb, tibb və
hüquqşünaslıq sahələrində mütəxəssis
lər hazırlayırdı. Tomas tərəddüd etmə
dən vəkil olmağı qərara alır. 1763-cü
ildə təhsilini bitirən Cefferson dostu və
müəllimi, professor Corc Uaytın hüquq
kontorunda fəaliyyətə başlayır və tez
liklə böyük uğur qazanır. Virciniyanın
varlı plantatorları onun müştərilərinə
çevrilirlər. Cəmiyyətdə böyük nüfuz
qazanan gənc Tomas 26 yaşında Virci
niya qanunvericilik məclisinin üzvü se
çilir. 1770-ci ildə Şedvil malikanəsində
yanğın baş verir. Yanğın onun evi ilə

Tomas Cefferson
sı Piter Ceffersona məxsus Şedvil ma
likanəsində keçmişdir. Ailənin böyük
oğlu olduğundan, atası onun təhsilinə
ciddi fikir vermişdir. Çünki, Virciniya
plantatorları feodal Avropa ənənələrinə
sadiq qalaraq böyük oğlu əsas varis
hesab edirdilər. Balaca Tomas beş ya

birlikdə, zəngin kitabxanasını da məhv
edir. Bu ərəfədə o, gənc dul qadın Marta
Skeltonla tanış olur. 1772-ci il yanvarın
1-də onlar evlənirlər. Bu nikahdan beş
övladları olsa da, onların yalnız ikisi
sağ qalır.
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Ceffersonun siyasi fəaliyyətə başlaması
müstəmləkələrdə antiingilis əhval-ruhiyyələrinin
gücləndiyi dövrə təsadüf edir. O, müstəmləkələrin
azadlıq hərəkatında fəal iştirak edərək, 1775ci ildə Virciniyada əlaqələndirici Komitənin
yaradıcılarından olmuşdur. Artıq belə komitələr
əksər ştatlarda da yaradılmışdı və metropoliya
qanunlarına tabe olmadığı üçün buraxılmış
Müstəmləkə Assambleyasını əvəz edirdi.
Cefferson 1775-ci ildə Kontinental Konqresə
üzv seçilir. Qeyd edək ki, natiqlik bacarığının
olmaması ona «qaradinməz deputat» imici
qazandırmışdı. Lakin geniş erudisiya və dərin
elmi biliklərə malik olması qərar və qanun
layihələrinin hazırlanmasında onu əvəzsiz edirdi.
1776-cı ilin iyun ayında Kontinental Konqresdə
İstiqlaliyyət haqqında bəyannamə hazrlamaq
üçün B.Franklin, C.Adams, C.Dikkinson,
E.Livinqston və Ceffersondan ibarət komissiya
yaradılır. Komissiya üzvləri tərəddüd etmədən bu
işi Ceffersona həvalə edirlər. O, layihə üzərində on
yeddi gün gərgin işləyərək Adams və Franklinin
xırda düzəlişlərindən sonra onu Konqresə təqdim
edir. Layihə uzun sürən müzakirələrdən sonra 4
iyul 1776-cı ildə qəbul edilir. Bu, T.Ceffersonun
siyasi arenada ilk böyük qələbəsi idi. Şedvildə
baş vermiş yanğından sonra öz layihəsi əsasında

tikilmiş Montiçello malikanəsinə qayıdan
Cefferson Virciniya parlamentində fəaliyyətini
davam etdirir 1779-cu ildə Tomas Cefferson
yenidən fəal siyasi mübarizəyə başlayır. Bu dəfə o,
Virciniya ştatının qubernatoru vəzifəsinə – ştatın
ali siyasi hakimiyyətinə iddialı olduğunu bildirir.
Gərgin keçən seçkilərdə dostu Peynə qalib gələrək
qubernator olur. Bu vəzifəni tutmaqda onun
əsas istəyi bir çox sahələrdə islahatlar keçirmək
idi. Onun başlıca arzusu azadlıq uğrunda dinc
mübarizəni davam etdirərək, seçki hüququnu
təkmilləşdirmək, təhsil sistemini yaxşılaşdırmaq
idi. Bu niyyətlə o, dini azadlıq haqqında qanun
layihəsi hazırlasa da, bu layihə Virciniya ştatının
qanunverici məclisi tərəfi ndən yalnız yeddi
ildən sonra – 1786-cı ildə C.Medisonun səyləri
nəticəsində qəbul olundu. Bu günə qədər həmən
qanun Virciniya ştatının Konstitusiyasının dini
azadlıq haqqında müddəasının əsasını təşkil edir.
Lakin, İstiqlaliyyət uğrunda gedən müharibənin
Şimaldan Cənuba keçirilməsi təəssüf ki,
maarifçilik deyil, onda olmayan hərbçilik bacarığı
tələb edirdi. Bəzi hərbi problemlərin həllində
qətiyyətsizliyi, ştatın müdafiəsini yaxşı təşkil
edə bilməməsi onu 1781-ci ildə istefaya getməyə
məcbur edir. Növbəti il, ona daha bir bədbəxtlik
üz verir, həyat yoldaşı Marta vəfat edir.

İstefaya çıxdıqdan sonra Cefferson Montiçello malikanəsinə qayıdır. 1782-ci ilin axırlarında
Filadelfiyadan gələn kuryer, Konqresin onu diplomatik missiya ilə Fransaya göndərmək fi krində
olduğunu çatdırır. Lakin bu ərəfədə Fransadan İngiltərə və ABŞ arasında razılıq əldə edildiyi xəbəri
gəlir. Səfər yalnız 1784-cü ilin yayında baş tutur.

30

Səfərin əsas məqsədi, Ceffer
sonun bu zaman Avropada olan
C.Adams və səfi r B.Franklinlə bir
likdə 19 Avropa ölkəsi ilə siyasi və
ticarət müqavilələri imzalaması idi.
1785-ci ilin yazında Franklin onun
səfi rlik fəaliyyətinə son qoyulması
xahişi ilə Konqresə müraciət edir.
Konqres tərəddüd etmədən Ceffer
sonu ABŞ-ın Fransada səfi ri təyin
edir. O, Fransadakı fəaliyyəti müd
dətində Fransa maarifçiləri ilə dost
luq əlaqələri saxlamışdı.
Səfərin əsas məqsədi, Ceffer
sonun bu zaman Avropada olan
C.Adams və səfi r B.Franklinlə bir
likdə 19 Avropa ölkəsi ilə siyasi və
ticarət müqavilələri imzalaması idi.
1785-ci ilin yazında Franklin onun
səfi rlik fəaliyyətinə son qoyulması
xahişi ilə Konqresə müraciət edir.
Konqres tərəddüd etmədən Ceffer
sonu ABŞ-ın Fransada səfi ri təyin
edir. O, Fransadakı fəaliyyəti müd
dətində Fransa maarifçiləri ilə dost
luq əlaqələri saxlamışdı.
23 noyabr 1789-cu ildə Ceffer
son Parisdən vətənə qayıdır. Bura
da ona gözləmədiyi bir xəbər çat
dırırlar: prezident Vaşinqton onu
Dövlət katibi təyin etmək istəyir.
Dekabrın 11-də o, bu məzmunda
Vaşinqtonun şəxsi məktubunu alsa
da, qəti cavab vermir. Nəhayət
1790-cı ilin fevralında, xüsusən
dostu Medisonun təkidlərindən
sonra Cefferson dövlət katibi tə
yin edilməsinə razılıq verir. Döv
lət katibi kimi çalışdığı dövrdə,
o, ABŞ-ın xarici siyasət kursunun
müəyyənləşdirilməsində başlıca
rol oynamışdır. Ceffersonun əsas
məqsədi bütün müharibələrdən
kənarda qalmaq, bir sözlə ABŞın bitərəfl iyini təmin etmək idi.
O, yazırdı: «Yeni Dünya Köhnə
Dünyanın səfehliyindən mənfəət
götürməlidir. Onlar vuruşurlarsa,
biz möhkəmlənməliyik». Onun
müəyyənləşdirdiyi yeni xarici si
yasi kurs, ölkənin bir çox Avropa

dövlətləri ilə qurduğu iqtisadi-ticari
əlaqələrə də öz təsirini göstərməyə
bilməzdi. Bu əlaqələrdən ölkənin
daha çox qazanc götürməsi məqsə
dini güdən maliyyə naziri A.Ha
miltonla uzun müddət davam edən
qarşıdurmalar öz mənbəyini məhz
buradan götürürdü.
1796-cı ilin əvvəllərində C.Va
şinqton bir daha prezident seçilmək
arzusunda olmadığını bildirdi. Res
publikaçılar bu vəzifəyə Ceffersonu
namizəd göstərdilər. İlin axırında
keçirilən seçkilərdə federalistlə
rin namizədi Con Adams kiçik üs
tünlüklə (71:68) prezident seçilir.
Cefferson vitse-prezident olur. La
kin, Adamsla aralarında ciddi fi kir
ayrılığı olduğu üçün, ölkənin idarə
edilməsində onun rolu nəzərəçar
pacaq olmur. 1800-cü il prezident
seçkiləri, artıq liderlər yox, yaxşı
təşkil edilmiş, konkret fəaliyyət
proqramlarına malik partiyalar ara
sında gedən mübarizə kimi xarak
terizə edilir. Bu seçkilərə respubli
kaçılar böyük əhəmiyyət verirdilər.
Hətta T.Cefferson onu 1776-cı il
inqilabı ilə eyniləşdirirdi. Prezident
seçkilərində T.Ceffersonun ilk atdı
ğı addım, partiya daxilində həmrəy
liyə nail olunması məqsədi güdür
dü. Bunun üçün Şimal ştatlarında
böyük nüfuza malik Aaron Burrla
bir mövqedən çıxış etməyi qərar
laşdırır. Belə ki, Burr Şimal ştatla
rında onun, o isə Cənub ştatlarında
Burrun federalistlərlə mübarizəsinə
yardımçı olmalı idi. Belə taktikanın
seçilməsi, onların hər ikisinin fede
ralistlərin nümayəndəsi Adamsdan
çox səs toplaması ilə sonuclanır.
Lakin səslər bərabər olduğundan,
seçkilər Konqresin Nümayəndələr
Palatasına keçirilir. Burada hər ştat,
nümayəndələrinin sayından asılı
olmayaraq bir səslə təmsil olunur.
Gərgin keçən seçkilərdə T.Ceffer
son prezident seçilir. Aaron Burr
vitse-prezident olur.
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Tomas Ceffersonun prezident kimi gördüyü ilk iş kabineti formalaşdırmaq olmuşdur. Onu ən çox narahat edən iki əsas nazirin:
maliyyə naziri və dövlət katibinin təyin edilməsi idi. O, bu vəzifələrə əvvəlcədən nəzərdə
tutduğu şəxsləri təyin edir. Beləliklə C.Medison Dövlət katibi, əslən isveçrəli olan Albert
Qallatini isə maliyyə naziri təyin edilir. Tomas
Ceffersonun ilk prezidentlik dövründə əldə etdiyi ən böyük uğuru şübhəsiz ki, Luiziananı
ABŞ-a birləşdirməsi olmuşdur. ABŞ dövləti
80 milyon frank ödəməklə Fransanın nəzarəti
altında olan Luiziananı əldə edir. Bu isə ABŞ
ərazisinin təqribən iki dəfə böyüməsi demək
idi. 1804-cü ilin ortalarından respublikaçılar
partiyası növbəti prezident seçkilərinə hazırlaşmağa başlayır. Cefferson yenidən respublikaçılar partiyasının namizədi kimi göstərilsə
də, vitse-prezidentliyə A.Burrun deyil, Corc
Klintonun namizədliyi irəli sürülür. Bu halda
Burr federalist lərlə koalisiya yaratmaq istəsə
də, federalistlərin lideri A.Hamilton buna
razılıq vermir. Burr və Hamilton arasındakı düşmənçilik iyul ayında duellə nəticələnir.
Hamilton dueldə öldürülür. Bu, Aaron Burrun
da siyasi ölümü demək idi. Müxalifət partiyası
olan federalistlər Pinkni və Kinqin namizədliyini irəli sürürlər. Əvvəlki prezident seçkisində
verdiyi vədlərin heç də hamısını yerinə yetirə

bilməməsi Ceffersonun qalib gəlməsinə mane
olmur. Luiziananın əldə edilməsi öz işini görmüşdü. İkinci müddətə prezident seçilən Cefferson kabinetində ciddi dəyişikliklər etmir.
Avropada başlamış Napoleon müharibələri
ABŞ ticarət donanmasının Atlantik okeanında və Avropa limanlarında hərəkət etməsinə
mane olurdu. Buna görə də ticarət hüquqlarının qorunması ikinci prezidentlik müddətində «bitərəf» Ceffersonun başlıca problemi olur. İngiltərənin hərbi donanması ABŞ
ticarət gəmilərini müsadirə etməkdən belə
çəkinmir. Problemi diplomatik yolla həll edə
bilməyən prezident Avropa ölkələri ilə ticarət
əlaqələrinə embarqo tətbiq edir. İngilislərə
təzyiq kimi nəzərdə tutulan bu qərar, nəticədə ABŞ-ın özünə böyük ziyan vurur. Sonralar
Cefferson bu qərarı özünün böyük səhvi olduğunu etiraf etmişdir. Hələ 1807-ci ildə respublikaçılar partiyasının liderləri Ceffersona
üçüncü dəfə namizədliyini irəli sürməyi təklif
etmişdilər. Lakin respublikaçıların lideri buna
qəti etirazını bildirir. O, əsası Vaşinqton tərəfi
ndən qoyulmuş ənənəni pozmaq istəmir. İstefaya çıxmamışdan əvvəl özünün siyasi varisi
haqqında düşünür. Bu vəzifəyə daha çox Medisonu layiq görür. Ölkə rəhbərinin iradəsi öz
təsirini göstərir. C. Medison yekdilliklə növbəti seçkilərə namizəd göstərilir.

İstefaya çıxdıqdan sonra Montiçello malikanəsinə qayıdan eks-prezident maarifçilik
fəaliyyəti ilə məşğul olmuşdur. 1919-cu ildə yaradılmış Virciniya Universiteti onun maarifçilik fəaliyyətinin bariz nümunəsidir. Universitet
binasının tikilməsindən tutmuş, tədris planının
hazırlanmasına qədər bütün prosesə şəxsən özü
rəhbərlik etmişdir. Onun təşəbbüsü ilə universitetə Avropadan təcrübəli müəllim və alimlər
dəvət olunmuşdur. 1826-cı ilin yazında Ceffersonun səhhəti pisləşir. O, əsasən yaddaşının
pozulmasından, ayaqlarındakı bərk ağrılardan
şikayət edir. Mart ayında tərtib etdiyi vəsiyyətnaməsində bütün mülkiyyətinin qızı və nəvələrinə çatmasını, kitabxanasının isə Virciniya

Universitetinə verilməsini göstərir. İyunun 13də qeydiyyat kitabçasına sonuncu qeydini edir.
3 iyulda İstiqlaliyyət haqqında bəyannamənin
qəbul edilməsinin 50 illiyi ərəfəsində sonuncu
dəfə «4 iyul hələ başlamayıb?» deyə soruşur. Bu
onun dediyi son sözlər olur. Növbəti günün səhəri Cefferson vəfat edir. Elə həmin gün Massaçusets ştatında başqa bir xadim – Con Adams vəfat
edir. Adamsın sonuncu kəlməsi «Cefferson isə
hələ yaşayır» olur. Bu, Adamsın sonuncu səhvi
idi. O öz siyasi rəqibi və dostundan bir neçə saat
çox yaşamışdı. Ceffersonu ailə qəbiristanlığında,
həyat yoldaşı Marta və qızı Mariyanın qəbirləri
arasında dəfn edirlər.
Raşmor dağında (Cənubi Dakota) təsvir
edilmiş ABŞ prezidentləri
Raşmor dağında təsviri həkk olunan 4 prezidentdən biridir. Onun təsviri soldan ikincidir.
1976-cı ildə ABŞ-ın 200 illiyi şərəfinə buraxılmış 2 dollarlıq əskinasların üzərində Tomas Cefferson təsvir olunmuşdur. Əskinasın
arxa tərəfində isə ABŞ İstiqlal Bəyannaməsinin
qəbul olunma səhnəsini görmək olar.
Tomas Ceffersonun “ABŞ istiqlal bəyannaməsi”ni yazdığı yer İstiqlaliyyәt salonudur.
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Ceyms Medison

eyms Medison (ing. James Madison; 16 mart 1751, Port Konuey,
Virciniya, Britaniya Amerikası - 28 iyun 1836-cı il, Monpelye,
Virciniya, ABŞ) — Amerika Birləşmiş Ştatlarının 4-cü prezidenti
(1809-1817) və 5-ci Dövlət katibi
(1801-1809).
Ceyms Medison 1751-ci il
martın 16-da Virciniya ştatının
Port-Konuey yaşayış məntəqəsində varlı plantator ailəsində
anadan olmuşdur. Ailənin on iki
uşağından ən böyüyü olan Ceyms, mirasa olan hüquqlarından
istifadə etməmiş, yalnız özünü
dolandırmaq üçün vəsait tələb
etmişdir. Yerli internatda beş il
təhsil aldıqdan sonra 1769-cu
ildə, indi Prinston Universiteti adlanan Nyu-Cersi kollecində
təhsilini davam etdirir. Burada
o, Şotland Maarifçilərinin ideyalarına böyük maraq göstərir.
Özünün bir çox siyasi mübarizə
həmkarlarından fərqli olaraq
onun hüquq təhsili olmamışdır.
Məhz bu səbəbdən bəzi müasirləri konstitusiyanın zəif olmasını
iddia edirdilər.

23 yaşında siyasi fəaliyyətə başlayan Me
dison Virciniyada ingilis ağalığına qarşı müqa
vimət hərəkatının Orinc komitəsinə üzv seçilir.
1776-cı ilin iyulunda o, Orinc dairəsini İnqilabi
Konqresdə təmsil edir. Növbəti il Virciniya de
putatlar məclisinə seçkilərdə uğur qazanmayan
Medison 1777-79-cu illərdə Virciniya quberna
tor Şurasının, sonra, 1783-cü ilə qədər isə Kon
federasiya Konqresinin iştirakçısı olur. Sonra
Virciniyaya qayıdaraq yerli qanunverici məclis
də fəaliyyətini davam etdirir. Məclis üzvlərinin
sərt müqavimətinə, populist əhval-ruhiyyələrinə
baxmaya-raq, dini azadlıq və kilsənin dövlətdən
ayrılması haqqında Tomas Cefferson tərəfindən
hazırlanmış qanun layihəsinin təsdiq edilməsinə
nail olur. Bu qanun Amerika maarifçiliyinin əsa
sını təşkil edir. C.Medison dul qadın Dolli Toddla
ailə həyatı qursa da onların övladları olmamışdır.
Dolli Medison Amerika prezidentləri tarixində
ilk «First Ledy» hesab edilir.
1786-cı il Annapolis Ticarət konfransında
Virciniyanın nümayəndəsi kimi iştirak edən Me
dison Konstitusiya islahatı tərəfdarları ilə birlik
də Filadelfiyada Konstitusiya Konventinin çağı
rılmasına nail olur və orada doğma ştatını təmsil
edir. O, 1787-ci ildə yazdığı «Birləşmiş Ştatlar
siyasi sisteminin qüsurları» məqaləsində Konfe
derasiya Haqqında Əsasnamənin çatışmazlıqları
nı qeyd edərək, mükəmməl Konstitusiyaya ehti
yac olduğunu bildirir. Əsas mətni Medison tərəfi
ndən yazılmış Konstitusiya ratifi kasiya edilməsi
üçün ştatlara göndərilir. O, Cen Cey və Aleksan
der Hamiltonla birlikdə yeni konstitusiyanın təb
liğinə yönəlmiş 85 qəzet məqaləsi ilə çıxış edir.
«Publius» ləqəbi ilə imzalanan bu yazılar, sonra
dan «Federalist» adlı kitab kimi nəşr edilmişdir.
Fraksiyaçılığın geniş təhlil edildiyi və aktuallığı
nı bu gün də itirməmiş 10 saylı məqalə Medison
tərəfi ndən yazılmışdı. Konstitusiya əleyhdarla
rı icraedici hökumətə həddən artıq səlahiyyətlər
verilməsinə, insan hüquqlarının qorunmamasına
etirazlarını bildirirlər. Medison ilk Nümayəndələr
Palatası önündə verdiyi vədə əməl edərək Konsti
tusiyaya ilk on dəyişikliyi hazırlayır. Bu dəyişik
liklər 1791-ci ildə Hüquqlar Haqqında Bill adı ilə
qüvvəyə minir.
C. Medison 1797-ci ilə qədər Konqresin
Nümayəndələr Palatasının üzvü olur. Burada o,
Ceffersonla birlikdə Hamiltonun siyasi-iqtisadi
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proqramlarının tənqidçisi olaraq müxalif respub
likaçılar partiyasını yaradır. Cefferson prezident
seçildikdən sonra onun formalaşdırdığı kabi
netdə xarici işlər naziri olur. 1808-ci ildə onun
prezident seçilməsi partiyadaxili çəkişmələrlə
müşayiət olunmuşdur. Bir dəfə də seçkiqabağı
nitq söyləməyən Medison öz siyasi dostlarının,
xüsusən Ceffersonun köməyi və bəzi partiya
daxili sövdələşmələr əldə edilməsi nəticəsində
respublikaçılar partiyasının namizədi olur. Belə
razılaşmalardan biri vitse-prezident vəzifəsinin
Nyu-Yorklu partiya üzvlərinə güzəştə gedilməsi
dir. 60 yaşlı Corc Klinton vitse-prezident seçilsə
də 1812-ci ildə onu, bu vəzifəyə daha layiq Elbric
Cerri əvəz etmişdir. Kabinetin formalaşdırılma
sında partiyadaxili qruplaşmaları və regional fak
toru əsas götürən prezident maliyyə naziri A.Qal
latindən başqa bütün nazirliklərə yeni rəhbərlər
təyin edir. Bu təyinatların heç də hamısı uğurlu
olmur. Tezliklə xarici işlər naziri Robert Smitin
öz vəzifəsini layiqincə yerinə yetirə bilməməsi
aşkar olur. 1811-ci ilədək Virciniya qubernatoru
işləmiş Ceyms Monronun bu vəzifəyə təyin olun
masına qədər, prezident eyni zamanda xarici işlər
naziri vəzifəsini də icra edir.
1807-ci ildən Avropa ölkələri ilə ticarət
əlaqələrinə tətbiq olunmuş embarqo kabinetin ilk
müzakirə mövzusu olur. İxrac edilməyən kənd
təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərinin sürətlə
aşağı düşməsi amerikalılara böyük ziyan vurur
du. Nyu-York və digər liman şəhərlərinin gəmi
sahibləri ticarət gəmiçiliyinin təcili bərpasını
tələb edirdilər. Bunun üçün Fransa və İngiltərə
ilə münasibətlərin qaydaya salınması lazım idi.
Problemləri danışıqlar yolu ilə həll edə bilməyən
prezident, Qallatinin məsləhəti ilə müharibəyə
hazırlaşır. 1812-ci il iyunun 1-də C.Medison
İngiltərəyə müharibə elan edilməsi məzmunlu
məktubunu Konqresə təqdim edir. O, bu təklifi
ni belə əsaslandırır: İngiltərə ABŞ-a – «müstəqil
və bitərəf millətə» düşmən münasibət bəsləyir.
Ticarət gəmilərinin müsadirə edilməsi, minlərlə
matrosun əsir götürülərək məcburi xidmətə cəlb
olunması, hindu tayfalarının üsyanının təşkil
edilməsi böyük cinayətlərdir. Təklif istər Nü
mayəndələr palatasında (79: 49), istərsə də Se
natda (19: 13) təsdiqlənir. Beləliklə iyunun 19-da
İngiltərəyə rəsmi olaraq müharibə elan edilir.

Səsvermənin nəticələrindən göründüyü kimi
müharibə əleyhdarları da az olmamışdır. Onlar,
xüsusilə də virciniyalı deputat Con Rendolf mü
haribənin başlanmasına qəti etirazlarını bildirir
lər. Əhali arasında, xüsusilə mərkəzi ştatlarda
anti-müharibə əhval-ruhiyyəsi güclənirdi. Bu
1812-ci il prezident seçkilərinə təsirni göstərir.
Mərkəzi Ştatlarda aşkar məğlubiyyətə uğrayan
C.Medison səslərin ümumi sayına görə (128: 89),
federalistlər partiyasının nümayəndəsi De Uitni
Klintona qalib gələrək ikinci dəfə prezident seçi
lir. Hərbi əməliyyatlar əsasən üç cəbhədə: Kanada
sərhədləri boyunca, Atlantik okeanı sahillərində
və Meksika körfəzində aparılırdı. Tarixçi Robert
Rutlend prezidentin hərbi məqsədləri haqqında
yazırdı: «Medisonun məqsədi İngiltərəyə məx
sus torpaqların işğalı deyildi. O, Britaniya rəh
bərlərindən ABŞ-ı uzaq, asılı qohum kimi yox,
müstəqil dövlət kimi tanımasını istəyirdi». Bu
baxımdan 1812-15-ci il müharibəsini ikinci İs
tiqlaliyyət müharibəsi adlandırırlar. Avropada
davam edən Napoleon müharibələri 1814-cü ildə
onun hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması ilə nəti
cələndi. Medison haqlı olaraq, döyüşlərdən azad
olan ingilis qoşun hissələrinin də bu müharibəyə
cəlb ediləcəyindən narahat idi. Bu perspektivdən
ehtiyatlanan prezident və onun kabineti hərbi
əməliyyatları dayandırmaq, müharibədən əvvəl
ki vəziyyətin bərpa edilməsi (status-kvo) şərti ilə
sülh danışıqlarına başlamaq qərarına gəlir. Bu
ərəfədə ingilis qoşunları Vaşinqtonu tutaraq Döv
lət binalarını o cümlədən prezident iqamətgahı
nı yandırırlar. Medison tələsik paytaxtı tərk edir.
Hindularla aparılan müharibələrdə böyük təcrübə
toplamış general Endrü Cekson 1815-ci il yanva

rın 8-də Yeni Orlean şəhəri yaxınlığında ingilislə
rin 5.000 canlı qüvvəsini məhv edərək qələbə qa
zanır. Lakin buna qədər 1814-cü il 24 dekabrında
flamand şəhəri Kentdə sülh müqaviləsi imzalan
mışdı. 14 fevral 1815-ci ildə Medison Vaşinqtona
qayıdır. Müharibə qeyri-müəyyən sonluqla başa
çatsa da, Birləşmiş Ştatları Amerika kontinentin
də ciddi ictimai quruluşa malik dövlət kimi bir
daha təsdiqləyir.
C.Medison 1816-cı il prezident seçkilərində
iştirak etməsə də öz siyasi varisinin bu vəzifəyə
seçilməsinə köməklik göstərmişdir. Həmin va
ris gələcək səkkiz ildə ölkənin prezidenti olmuş
Ceyms Monro idi. Vəzifə yüklərindən azad olan
eks-prezident 6 aprel 1817-ci ildə ömrünün son
illərini yaşadığı Cənuba köçür. Bu zaman o, bir
müasirinin yazdığı kimi «tətilə gedən şagird»
kimi sevinirdi. C.Medison istefada olanda da
bəzi konstitusional problemlərin həllində iştirak
etmiş, öz məsləhətlərini vermişdir. Onun qul
darlıqla bağlı dəqiq mövqeyi olmasa da 1817-ci
ildə yaradılmış Amerika müstəmləkə Cəmiyyəti
nin sədri seçilmişdir. Bu cəmiyyət azad edilmiş
qulları Afrikaya göndərməklə məşğul idi. Lakin
maliyyə problemləri olduğu üçün özünə məxsus
qulları azad edə bilməmişdir.
C.Medison 1836-cı il iyunun 28-də Vircini
ya ştatındakı Montpiliyer malikanəsində vəfat
etmişdir.
Ceyms Medison ABŞ prezidentləri arasında
ən kiçik boylu prezidentdir (162 sm). Ən hündür
boylu isə Avraam Linkoln (193 sm) olmuşdur.
Ceyms Medison təsviri 5000 dollarlıq əski
nasında var idi.
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Ceyms Monro

Ceyms Monro (ing. James Monroe; 28 aprel 1758, Vestmorlend qraflığı,
Virciniya, Britaniya Amerikası - 4 iyul 1831, Nyu-York, ABŞ) — Amerika Birləşmiş Ştatlarının 5-ci prezidenti (1817-1825) və 7-ci Dövlət katibi (1811-1814,
1815-1817). ABŞ və Fransa arasında 1803-cü il Luiziana sövdələşməsinin təşkilatçılarından biri və prezidentliyi dövründə qəbul olunan ABŞ-ın Avropanın
daxili işlərinə qarışmaması və Amerika qitəsinin ABŞ-ın maraq dairəsində olmasının elan edildiyi Monro doktrinasının müəllifidir.

ABŞ-ın 5-ci prezidenti Ceyms Monro 1758ci il aprelin 28-də Virciniyanın Vestmorlend dairəsindəki Vaşinqton-Periş şəhərciyində anadan
olmuşdur. Virciniyanın digər siyasətçilərindən
fərqli olaraq, atası Spens Monro yalnız 500 akr
torpaq sahəsinə malik fermer idi. Ceyms Monro ilk ibtidai təhsilini keşiş Arçibald Kempbellin yanında alır. 16 yaşında Virciniyanın paytaxtı Uilyamsburqa gələrək «Uilyam ənd Meri»
kollecində təhsilini davam etdirir. İstiqlaliyyət
müharibəsi başladıqda Kontinental ordunun
Virciniya alayına daxil olur və 18 yaşında zabitlik şəhadətnaməsi alır, 1778-ci ildə podpolkovnik rütbəsi verilir. Qeyd edək ki, Medisonun
göstərdiyi hərbi xidmət rəhbərlik tərəfindən
yüksək qiymətləndirilmiş, ona Qərb ərazisində
böyük torpaq sahələri verilmişdir. 1780-83-cü
illərdə Tomas Ceffersonun rəhbərliyi altında
hüquq elmlərini öyrənərək, onunla uzun müddət dostluq əlaqələri saxlamışdır.
1782-ci ildə Virciniya qanunvericilik məclisinə üzv seçilən Monro, siyasi fəaliyyətə başlayır. 1786-cı ilədək, ştatin nümayəndəsi kimi,
iclaslarını Nyu-Yorkda keçirən Konfederasiya
Konqresinin iştirakçısı olur. Nyu-Yorkda yaşadığı vaxt (16 fevral, 1786-cı ildə) müflis olmuş
Vest-Hind plantatorunun qızı Elizabet Konraytla ailə qurur. Həmin ilin dekabr ayında
anasının şərəfinə Elizabet adlandırılan ilk öv-
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ladları dünyaya gəlir.
Nümayəndələr palatasına seçkilərdə C.Medisona məğlub olmasına baxmayaraq, 1790cı ildə Virciniya parlamenti onu senator seçir.
Fransaya səfir göndərilənədək dörd il müddətində senator olur. Onun Fransada səfir kimi
fəaliyyəti qənaətbəxş olmur və 29 iyul 1796-ci
ildə xarici işlər naziri Timoti Pikerinq tərəfindən geri çağırılır. Səfi rlik fəaliyyətinin kəskin
tənqid olunması onun siyasi nüfuzuna xələl gətirmir. Monro 1799-cu ildə Virciniya Ştatının
qubernatoru seçilir və 1802-ci ilə qədər bu vəzifədə çalışır. Dostu T.Cefferson Birləşmiş Ştatların prezidenti seçildikdən sonra Vaşinqtona
qayıdan Monro 1809-cu ilədək siyasi fəaliyyətini burada davam etdirmişdir. 1803-cü ildə yenidən Parisə səfər edərək, burada R.Livinqstonla
birlikdə Luiziananın alınması danışıqlarında
iştirak edir. Lakin Qərbi Floridanın İspaniyadan alınması və Londonda İngiltərə ilə münasibətlərin nizamlanması haqqında Uilyam Pinkni ilə birgə aparılan danışıqların uğursuzluqla
nəticələnməsi onun siyasi reytinqinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Bu ona 1808-ci il prezident
seçkilərində namizədliyini irəli sürməyə mane
olur. O, 1788-ci ildə olduğu kimi, bu dəfə də Medisona məğlub olur və bu, iki siyasətçi arasında
münasibətlərin korlanmasına gətirib çıxarır.

C.Monro 1811-ci ildə yenidən
Virciniya ştatının qubernatoru seçilir. Cefferson Medisonla onu barışdırdıqdan sonra, prezident 1811-ci
ilin mart ayında Monronu Robert
Smitin yerinə xarici işlər naziri təyin edir. C.Medisonun prezidentliyi
müddətində, ABŞ-ın xarici siyasəti,
xüsusilə İngiltərə ilə münasibətlər,
məhz Monronun fəaliyyəti ilə müəyyənləşmişdir. İngiltərə ilə aparılan
müharibə ərəfəsində Con Armstronq
müdafiə naziri vəzifəsindən uzaqlaşdırıldıqdan sonra bu vəzifə də C.
Monroya tapşırılır. Yeni Orlean və
Plattsburqda ABŞ ordusunun qələbələri, eyni zamanda Kent sülhünün
bağlanması onun siyasi mövqeyini
daha da möhkəmləndirir.
O, partiyadakı tərəfdarlarının
böyük köməyi sayəsində Respublikaçılar partiyasının 1816-cı il prezident
seçkilərinə namizədini müəyyənləşdirməyə həsr olunmuş konqresində
Medison hökumətində maliyyə naziri olmuş Uilyam Krouforda kiçik
üstünlüklə (65: 54) qalib gələrək
partiyanın namizədi olur. Prezident
seçkiləri Monronu xüsusi narahat
etmirdi. Belə ki, müharibədən sonra
federalistlər partiyası praktiki olaraq öz fəaliyyətini dayandırmışdı.
Nəticədə o, federalistlərin namizədi
Rufus Kinqə böyük üstünlüklə (183:
34) qalib gələrək prezident olur. Ceyms Monronun səkkiz illik prezidentlik dövrü «xoş əhval-ruhiyyələr dövrü» («The era Good feelings») kimi
xarakterizə edilir. Bu hər şeydən əvvəl onun prezidentliyi dövründə partiyalar arası ziddiyyətlərin olmaması
ilə əlaqədardır. Prezidentin partiyalar fövqündə dayanması prinsipini
əsas tutan Monro istər şəxsi, istərsə
də fraksiyalar arası münasibətlərlə bağlı qarşıdurmalarda iştirak etməməsidir. Bu mövqeyi onun kabinetə olan münasibətində də özünü
göstərmişdir. İspaniya ilə bağlanmış
müqaviləni Monro hökumətinin böyük uğuru hesab etmək olar. 24 fev-

ral 1819-cu ildə Monro tərəfindən
imzalanan Transkontinental müqavilə haqlı olaraq Adams-Onis müqaviləsi adlanır. Xarici işlər naziri
Adamsın gərgin fəaliyyəti sayəsində
bağlanmış bu müqaviləyə əsasən bütün Florida ABŞ-a birləşdirilmişdi.
1820-ci ildə keçirilən prezident seçkiləri ötən seçkilərdən fərqli olaraq
sakit keçmişdir. Respublikaçıların
rəsmi namizədi kimi çıxış edən Monronun rəqibi müstəqil respublikaçı
C.K.Adams olmuşdur. C.Monro böyük üstünlüklə (234: 1) ikinci müddətə prezident seçilmişdir. Bu dövr
bir çox beynəlxalq-siyasi hadisələrlə
zəngin olmuşdur. Xatırladaq ki, İspaniyanın Avropada gedən Napoleon
müharibələrinə cəlb olunması onun
Latın Amerikasındakı müstəmləkələrini itirməsi ilə nəticələnir. Müharibələr sona çatdıqda Müqəddəs
İttifaqda birləşmiş dövlətlər İspaniyanın öz əski müstəmləkələrindəki ağalığını bərpa etməsinə kömək
göstərirlər. Bu, ABŞ-ın ciddi etirazı
ilə qarşılanır. Bununla əlaqədar 2
dekabr 1823-cü ildə Ceyms Monro
Konqresə məktub göndərir. Sonradan «Monro doktrinası» adını almış
məktubda dünyanın Avropa və Amerika sistemlərinə bölünməsi prinsipi
elan edilir, ABŞ-ın Avropanın daxili
işlərinə qarışmayacağına təminat verilir, eyni zamanda Avropadan Amerikanın daxili işlərinə qarışmamaq
tələb olunurdu.
Ceyms Monro 1824-cü il prezident seçkilərində iştirak etmir, ömrünün son illəri maddi çətinliklər
içərisində keçir. 1830-cu il 23 sentyabrda həyat yoldaşı vəfat etdikdən
sonra, Nyu-Yorka qayıdaraq kiçik
qızı Mariya Hesterin yanında yaşayır. 4 iyul 1831-ci ildə, Birləşmiş Ştatların İstiqlaliyyət Bəyannaməsinin
55-ci ildönümü günü vəfat edir.
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Con Kuinsi Adams

C

on Kuin
si Adams
(ing. John
Quincy Adams; 11 iyul 1767,
Kuinsi, Massaçusets, Britaniya
Amerikası - 28 fevral 1848, Va
şinqton, Kolumbiya Federal Da
irəsi, ABŞ) — Amerika Birləşmiş
Ştatlarının 6-cı prezidenti (18251829) və 8-ci Dövlət katibi (18171825). ABŞ-ın 2-ci prezidenti
Con Adamsın böyük oğlu. 18091814-cü illərdə ABŞ-ın Rusiyada
ilk rəsmi nümayəndəsi olmuşdur.
ABŞ-ın ilk altı prezidenti dövlətin
əsas qurucuları hesab olunur və
ənənəvi olaraq «bani atalar» ad
landırılır. Onların sonuncusu Con
Kuinsi Adamsdır.
1824-cü il prezident seçkilə
rində prezidentliyə namizədlər
dən heç biri lazımi səsi toplaya
bilmədiyi üçün ABŞ Konstitusi
yasına uyğun olaraq, rəqibi Endrü
Ceksondan daha az səs toplama
sına baxmayaraq ABŞ Konqre
si Con Kuinsi Adamsı prezident
elan etdi. Bu, ABŞ tarixində ye
ganə belə haldır.

Con Kuinsi Adams 11 iyul 1767-ci ildə Massaçusets ştatının Brey
ntri (indi Kuinsi adlanır) şəhərində, ABŞ-ın ikinci prezidenti olmuş Con
Adamsın ailəsində dünyaya gəlmişdir.[1] Amerikanın köhnə siyasət
çiləri ailəsinə mənsubluğu onun gələcək taleyinin müəyyənləşməsində
həlledici rol oynamışdır. Hələ 17 yaşlı gənc ikən atasını bir çox Avropa
ölkələrinə səfərlərində müşayiət etmiş, 1794-cü ildə Haaqada ölkəsinin
səfiri olmuşdur. Bu səfərlər zamanı nəinki müxtəlif məktəb və universi
tetlərdə öz bilik səviyyəsini artırmış, həm də məşhur Avropa sarayları
nın siyasi yönümü ilə yaxından tanış olmuşdur. Zəngin həyat təcrübəsi,
aldığı mükəmməl təhsil onu Amerikanın görkəmli dövlət xadimlərin
dən biri etmişdir. Londonda yaşadığı müddətdə, tütün ticarətçisinin qızı
Luiza Ketrin Consonla tanış olur. Nəticədə onlar 1797-ci il 26 iyulda
evlənirlər.

Con Kuinsi Adams
C.K.Adamsın
prezident
seçildiyi 1824-cü ilə qədərki
müxtəlif hadisələrlə zəngin həyatında üç amil xüsusilə seçilir:
1814-cü ildə ingilis-amerikan
müharibəsinə son qoymuş Kent
sülhü, 1819-cu ildə İspaniya
ilə bağlanmış Transkontinental müqavilə, 1823-cü ildə elan
edilən Monro Doktrinası. Xüsusilə sonuncu iki hadisə məhz
C.K.Adamsın yaradıcı fəaliyyətinin bəhrəsi idi və onun prezident Ceyms Monro ilə sıx əməkdaşlığının nəticəsində həyata
keçirilmişdi. 1820-ci il prezident
seçkilərinə müstəqil respublikaçı kimi qatılan Adams Monroya
məğlub olur. Lakin bu məğlubiyyət onun növbəti seçkilərə
qatılmasına mane olmur.
1824-cü il prezident seçkiləri olduqca gərgin keçmişdir. Bu
vəzifəyə iddialılar arasında heç
bir inzibatçılıq təcrübəsi olma-

sa da hərbi qələbələri sayəsində şöhrət zirvəsində olan Endrü Ceksondan başqa, kabinet
və konqres üzvləri də vardı.
Adamsla yanaşı Kalxaun, Krouford, Kley kimi dövlət xadimləri iddiaçilar arasında idilər.
1 dekabr 1824-cü ildə keçirilən
seçkilərdə Endrü Cekson daha
çox səs toplasa da, səslərin sayı
prezident seçilmək üçün zəruri
olan miqdara çatmadı və seçkilər nümayəndələr palatasında
keçirildi. 1825-ci il 9 fevralda
nümayəndələr palatasında keçirilən seçkidə E.Cekson deyil,
ilkin seçkilərdə ikinci yer tutmuş C.K.Adams prezident seçildi. Adams Henri Kleyi dövlət
katibi təyin etdikdə Cekson və
tərəfdarları Adamsı seçkilərdən öncə H.Kleylə gizli ittifaq
bağlamaqda ittiham etdilər. Bu
məsələ hələ də düzgün şərhini
tapmayıb.

AMERİKA...

Şəxsi keyfiyyətlərindəki bəzi naqisliklər Adamsa siyasi komandasını yaratmağa mane olurdu. Bu
özünü kabinetin təşkil edilməsində də göstərir. Ceksonu müdafiə naziri təyin etmək istəsə də, bu fikirdən daşınır. Başa düşür ki, Cekson bu vəzifəni özünə
qarşı təhqir kimi qəbul edəcək. Krouforda maliyyə
naziri vəzifəsini təklif etsə də rədd cavabı alır və bu
vəzifəyə 1818-ci ildən Avropada yaşayan, ABŞ-da heç
bir siyasi dayağı olmayan, Londonda Amerika səfiri
Riçard Raşı təyin edir. Beləliklə Adams siyasi rəqib-
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lərini zərərsizləşdirə bilmir. Tezliklə Cekson, Krouford və Kolxaun tərəfdarları Konqresdə birləşirlər
və Adamsın siyasi kursuna müxalif mövqedən çıxış
edirlər. Prezidentliyinin üçüncü ilində Konqresə keçirilən seçkilərdə Adamsın rəqibləri hər iki palatada üstünlüyə nail olurlar. Deyilənlərlə yanaşı onun
prezidentlik illərində digər problemlər də qarşıya
çıxmışdır. Amerika ticarət gəmiçiliyinin Britaniyaya
məxsus Karib adaları arasında hərəkətinə bərabər
hüquqlar tələb edilməsi Londonun etirazına səbəb

olur, hətta 1826-cı ildə bütün Vest-hind limanları ABŞ
gəmilərinin üzünə bağlanır. 1827-ci ilin martından
Adamsın İngiltərə gəmilərinin Amerika limanlarına
daxil olmasını qadağan etməsindən başqa çarəsi qalmır. Vest-hind ticarət əlaqələrini yalnız 1830-cu ildə
qaydaya salmaq mümkün olmuşdur. Konqresdə ona
qarşı formalaşmış mütəşəkkil müxalifət Adamsın öz
siyasi-iqtisadi platformasını reallaşdırmağa böyük
əngəl yaradır. Artıq onun 1828-ci il seçkilərində məğlub olacağı qabaqcadan görünür. Bu seçkilərdə səslə-

rin 56 %-ni toplayan E.Cekson prezident olur
Yenidən seçilməyən bütün prezidentlər aktiv siyasətdən uzaqlaşmışdılar və atası Con Adams buna
ən yaxşı nümunə idi. Lakin onun oğlu qəribə istisna
təşkil edir. Qısa fasilədən sonra 1831-ci ilin dekabrında Plimutdan nümayəndələr palatasına üzv seçilərək
ömrünün axırınadək burada fəaliyyət göstərir. Con
Kuinsi Adams Amerika-Meksika müharibəsi haqqında aparılan müzakirələr zamanı 1848-ci il fevralın
28-də konqresdə iclas zamanı vəfat etmişdir.
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ndrü Cekson (ing. Andrew Jackson; 15 mart 1767, Voks
hou[d] – 8 iyun 1845, Ermitaj[d], Tennessi) — Amerika
Birləşmiş Ştatlarının 7-ci prezidenti (1829-1837). Demok
ratlar partiyasından seçilmiş ilk ABŞ prezidenti. Endrü Cekson sadə
amerikalılar arasından çıxmış ilk prezidentdir. O, yalnız bacarıq və qa
biliyyəti, işgüzarlığı sayəsində ölkənin ali vəzifəsinə sahib olmuşdur. Nə
onun keçirdiyi ağır uşaqlıq dövrü, nə aldığı səthi təhsil gələcəkdə parlaq
karyera edəcəyindən xəbər vermirdi.

ndrü

Cekson

15 mart 1767-ci ildə Cənubi Karolina ştatının Uokshou yaşayış məntəqəsində, irland
immiqrantı ailəsində anadan olan Cekson
məşəqqətlərlə dolu həyat yolu keçib. O, hələ
dünyaya gəlməmiş atası vəfat edir. Ailənin
maddi çətinliklərinə baxmayaraq anası Elizabet Xaçinson onu yerli məktəblərdən birində
oxudur. Lakin tezliklə başlayan İstiqlaliyyət
müharibəsi onu təhsilini yarımçıq qoyaraq
həmyaşıdları ilə birgə hərbi təlimlər keçməyə
məcbur edir. 1780-ci ildə hərbi əməliyyatlar
Uokshouya da gəlib çatır. Burada baş vermiş
ağır döyüşlərdə Ceksonlar ailəsinin böyük
oğlu Uilyam həlak olur. Ağır dərdə dözməyən
Elizabet tezliklə vəfat edir. 1782-ci ildə məktəbi bitirən Endrü pedaqoji kadrlar çatışmadığı
üçün həmin məktəbdə müəllim kimi fəaliyyət
göstərir. Lakin o, on yeddi yaşında doğma
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Uokshounu tərk edir. Müstəqil həyata qədəm
qoyan Endrü hüquqşünas olmağa qərar verir. Hüquqşünaslıq Şimali Amerikada artıq
hörmətli peşə hesab edilir, istər ictimai nüfuz,
istərsə də yaxşı təminatlı həyatın qarantına
çevrilirdi. Cənubi Karolinanın Solsberi şəhərciyində Makkeyin hüquq kontorunda praktika keçən Endrü vəkillik fəaliyyətinə başlayır,
iki il sonra ştatın Ali Məhkəməsinə üzv seçilir.[5] Təcrübəli vəkillərin çoxluq təşkil etdiyi
Solsberidə uğur qazanmaq onun üçün çətin
idi. Ona görə Qərbə köçməyi qərara alır və
1788-ci ildə Neşvill qəsəbəsində məskunlaşır.
Qısa müddət ərzində böyük hörmətlə yanaşı var dövlət də toplaya bilir. 24 yaşlı Cekson
Neşvill sakini, tanınmış ailədən olan Raşel Rabardsla ailə qurur.

XVIII əsrin 90-cı illərində Cənub-Qərb
bölgəsi sürətlə inkişaf edirdi. Artıq burada ya
şayan əhalinin sayı 76.000 nəfərə çatırdı. Bu
baxımdan ərazinin müstəqil ştata çevrilməsi
gündəmə gəlir (federal qanunvericiliyə əsasən
əhalisinin sayı 60 mini keçdikdə əraziyə ştat
statusu verilə bilər). 1796-cı ildə çağırılan
konventdə əraziyə ştat statusu verildi və Ten
nessi adlandırıldı. Cekson bu prosesdə fəallıq
göstərmiş və haqlı olaraq İttifaqa daxil edilmiş
Tennessidən Nümayəndələr Palatasına üzv
seçilmişdir. Növbəti il o, Ştatı senatda təmsil
edir. Lakin Cekson yalnız altı ay senatorluq
edir. 1798-ci ilin yazında biznes ortağı Devid
Allison həbs edildikdə istefa verərək Neşvillə
qayıdır. Az bir zamanda işlərini qaydaya sa
lır. İşgüzar sahibkar, varlı quldar Cekson şta
tın Ali Məhkəməsinə üzv seçilir. E.Ceksonun
karyerasında növbəti mərhələ Tennessi legis
laturasında milis general-mayoru seçilməsidir.
Lakin, o, hərbi xidmətlə yanaşı siyasi fəaliy
yət də göstərir, belə ki, 35 yaşlı general Şimali
Amerikada Avropa müstəmləkə torpaqları və
hindular yaşayan ərazilər hesabına ABŞ əra
zisinin genişləndirilməsi arzusunda olduğunu
bildirir. Onun bu istəyi sülhsevər prezident
Ceffersondan dəstək almır.

1812-ci ildə prezident Medison İngiltərəyə
müharibə elan etdi. Müharibəyə qatılan İn
giltərə hökuməti hindu qəbilələrini ələ alaraq
onların ABŞ-a qarşı qiyama qalxmasına nail
olur. 1813-cü ilin əvvəllərindən iki alay forma
laşdıran Cekson Cənub-qərbdə hindu qiyamla
rını yatırmağa göndərilir. Hindularla amansız
döyüşlərdə bir-birinin ardınca qələbə qazanan
Cekson bəzi qəbilələri tamamilə məhv edir, qi
yam amansızlıqla yatırılır. Hindulara məxsus
23 milyon akr torpaq sahəsi ABŞ-a birləşdirilir.
Bundan razı qalan Konqres Ceksona ordu gene
ralı rütbəsi verir. Endrü Cekson prezidentliyin
dən əvvəl quldarlığın və hinduların öz yaşayış
məskənlərindən köçürülməsinin qatı tərəfdarı
kimi tanınmış və hakimiyyəti dövründə də bu
istiqamətdə siyasət yürütmüşdür. Qorxmaz, cə
sur bir döyüşçü olması və sərt xarakterinə görə
ona "Qoca Hikori" (Old Hickory) ləqəbi veril
mişdi. Əldə etdiyi uğurlar Ceksona şöhrət gə
tirsə də bəzi dairələrdə buna barmaqarası baxır,
primitiv silahlarla döyüşən hindular üzərindəki
qələbələri böyük rəşadət hesab etmirdilər. La
kin ingilis nizami orduları üzərində, xüsusilə
Yeni Orlean yaxınlığındakı qələbəsi onun ba
carıqlı hərbçi olduğunu təsdiq edərək generalı
milli qəhrəmana çevirdi.
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1818-ci ildə Florida ABŞ-a birləşdirildikdən son
ra prezident Monro, onu yeni ştatın qubernatoru təyin
edir. Lakin general tezliklə istefa verir, üç il sonra isə
ordudan gedir. Yaxınlarına yazdığı məktublarında qa
lan həyatını dinc fermerlik fəaliyyətinə həsr etmək
arzusunda olduğunu bildirir. Lakin yaxın dostları,
xüsusilə Tennessi ştatının varlı şəxsləri J.Levis, C.O
verton və C.İton onun növbəti prezident seçkilərinə
namizədliyini verməsini istəyirlər. 1824-cü il prezi
dent seçkilərində prezidentliyə namizədlərdən heç biri
üstünlük qazana bilməmiş və ABŞ Konstitusiyasına
uyğun olaraq prezidenti Konqres müəyyənləşdirmiş
di (ABŞ tarixində yeganə belə haldır). Lakin, Endrü
Ceksondan daha az səs toplamasına baxmayaraq, Con
Kuinsi Adams prezident elan edilmişdi. H.Kleyin səs
lərini Adamsa verməsi sonuncunun prezident seçilmə
si ilə nəticələnir. Məğlubiyyətdən məyus olan Cekson
Adamsı və onun dövlət katibi təyin etdiyi H.Kleyi giz
li sövdələşmədə günahlandırır. Qeyd edək ki, gərgin
keçən seçkilər siyasi qüvvələrin yenidən qütbləşmə
sinə səbəb olmuşdur. Adams-Kley qruplaşması milli
respublikaçılar, 1832-ci ildən viqlər adlandırılan par
tiyanın yaranması ilə nəticələnir. Cekson tərəfdarları,
xüsusilə C.Kalxaun və M.Van Burenin təşəbbüsü ilə
demokrat respublikaçılar və ya sadəcə demokrat ad
landırılan partiyanı təsis edirlər.
1828-ci il seçkilərinə ciddi hazırlaşan demokratlar
yeni təbliğat taktikalarından istifadə edirlər. Artıq na
mizəd proqramını seçicilərlə birbaşa təmas yaratmaq
la, mitinqlərdə açıqlayır, mətbuatdan geniş istifadə
olunur. Bu tədbirlər bəhrəsini verir və Cekson Adamsa

böyük üstünlüklə qalib gələrək prezident seçilir. İna
uqurasiya nitqində demokratik islahatların zəruriliyin
dən danışan yeni prezident bu işə ilk olaraq dövlət mə
murlarının dəyişdirilməsi ilə başlayır. Cekson hələ 12
il əvvəl prezident Monroya yazdığı məktubunda parti
ya mənsubluğuna görə dövlət vəzifələrinin paylanma
sının əleyhinə çıxırdı: «Hər bir halda partiya marağı
və partiya mənsubluğu kənara qoyulmalıdır… Böyük
və güclü millət rəhbəri özünü partiya mənsubluğu ilə
buxovlamamalıdır». Buna baxmayaraq sonrakı fəaliy
yətində əvvəl dediklərinə riayət etmir, tərəfdarlarını
vacib vəzifələrə təyin edir. Bunu o, Adamsın dövründə
kadrların korrupsiya və rüşvətxorluğa qurşanması ilə
izah edirdi. Hadisələrin sonrakı inkişafı onun haqlı ol
duğunu göstərdi. Təkcə hərbi dəniz nazirliyində aparı
lan yoxlamalar ildə bir milyon dollar yeyinti olduğunu
üzə çıxartdı.
Ceksonun siyasi rəqibləri islahatların keçiril
məsinə müqavimət göstərir, təyin etdiyi kadrların
Konqresdə təsdiq olunmasına maneçilik törədirdilər.
Tədricən prezidentin fəaliyyəti demokrat partiyasının
daxilində narazılıqla qarşılanmağa başladı. Xüsusilə
federal hakimiyyətin hüquqlarını ştatların suverenli
yindən üstün tutması partiyanın vitseprezident Kalxa
unun başçılıq etdiyi cənub qanadının ciddi etirazına
səbəb oldu. Konstitusiyanı özünəməxsus şəkildə şərh
edən Kalxaun, ştatların İttifaqdan ayrılması hüququnu
özündə saxladığını iddia edirdi. Prezident isə onun bu
təfsiri ilə qətiyyən razılaşmırdı. Fikir ayrılığı, mühari
bəylə sonuclanacaq quldarlıq problemi gündəmə gəl
məmiş, partiya daxili ikitirəliyin yaranmasına səbəb

oldu. Partiyadaxili ixtilaflar Ceksonun nüfuzuna ziyan
vurmur. Onun yeni formalaşan kiçik burjuaziyanın
mənafeyini güdən maliyyə sistemində apardığı islahat
lar, Konqres qanunlarına veto qoymaqla Milli Bankın
monopoliyasının qarşısını alması cəmiyyətdə ona isla
hatçı-prezident imici qazandırmışdı.
1832-ci il seçkilərində Ceksonun əsas rəqibi Henri
Kley olur. Gərgin keçən seçkilərdə Cekson böyük üs
tünlüklə ikinci müddətə prezident seçildi. Seçkilərdə
üçüncü siyasi qüvvə kimi çıxış edən Antimason parti
yası ciddi uğur qazanmadı və bu ümumiyyətlə ABŞ-da
bərqərar olmuş iki partiyalı sistemə əsaslı dəyişiklik
gətirmədi. Onların nümayəndəsi Floyd seçimçilər kol
legiyasında Cekson və Kleyin topladıqları 219 və 49
səsə qarşı yalnız 11 səs ala bilmişdi. Cekson ikinci pre
zidentlik müddətində də götürdüyü kursun fundamen
tal xarakter daşıdığına inanır və başladığı demokratik
islahatları özünəməxsus inadkarlıqla davam etdirirdi.
Cekson prezidentlik müddətinin başa çatmasından çox
əvvəl daha seçilmək niyyətində olmadığını bildirir və
siyasi varis qayğısına qalır. Məhz onun istəyilə demok
ratların 1835-ci ilin mayında keçirilən Konventində M.
Van Buren prezidentliyə namizəd göstərilir. Elə onun
böyük köməyi nəticəsində də Martin Van Buren ABŞın növbəti prezidenti seçilir.
Tennessiyə qayıdan eks-prezident Ermitaj mali
kanəsində yaşayır. Buradakı mənzərə heç də ürəkaçan
deyildi. Səkkiz illik prezidentliyi müddətində oğulluğu
Endrü-kiçiyə tapşırdığı böyük təsərrüfat iflas həddinə
çatmışdı. Buna səbəb bir tərəfdən 1834-cü ildə Ermi
tajda baş vermiş yanğın idisə, digər tərəfdən oğullu

ğunun işə soyuq yanaşması, spirtli içkilərlə aludə ol
masıydı. Təsərrüfata rəhbərliyi ələ alan eks-prezidentə
tədricən vəziyyəti sabitləşdirmək nəsib olur. Təsər
rüfatla ciddi məşğul olması, ona ölkədə gedən siyasi
prosesləri izləməyə mane olmamışdır. Xüsusilə 1844cü il seçkilərində, siyasi əlaqələrindən, partiya daxi
lində hələ də mövcud olan böyük nüfuzundan istifadə
edərək Ceyms Noks Polkun prezident seçilməsinə yar
dımçı olmuşdur. 1845-ci ilin əvvəllərindən Ceksonun
səhhəti pisləşir. Qısa müddətdə hərəkət qabiliyyətini
itirən qoca general xüsusi quraşdırılmış kreslodan is
tifadə edir. Bu ərəfədə onun əhval-ruhiyyəsini yüksəl
dən yalnız Texasın ilhaq olunması idi. Var-dövlətinin
böyük hissəsinin Endrü-kiçiyə və nəvələrinə, şəxsi si
lah-sursatlarının yaxın dostlarına verilməsini vəsiyyət
edir. E.Cekson 8 iyun 1845-ci ildə 78 yaşında vəfat
etmişdir. İki gün sonra düzənlənən dəfn mərasimində
onu son mənzilə yola salmağa üç mindən çox adam
toplanmışdı.
Endrü Cekson hazırkı 20 ABŞ dollarının üzərində
təsvir olunmuşdur. Əvvəllər 5, 10, 50 və 10 000 dol
larlıq banknotların, həmçinin Amerika Konfederativ
Ştatlarının 1000 dollarlıq əskinaslarının üzərində də
onun təsviri yer almışdır.

M

Martin Van Buren

artin Van Buren (ing. Martin Van
Buren; 5 dekabr 1782, Kinderhuk,
Nyu-York, ABŞ - 24 iyul 1862,
Kinderhuk, Nyu-York, ABŞ) — Amerika Birləşmiş
Ştatlarının 8-ci prezidenti (1837-1841), 8-ci vitse-prezidenti
(1833-1837) və 10-cu Dövlət katibi (1829-1831). Tomas
Ceffersonla yanaşı hər üç vəzifəni tutmuş yeganə şəxsdir.
Amerikanın Britaniyadan müstəqillik qazanmasından
sonra doğulmuş ilk ABŞ prezidentidir.
Martin Van Buren 5 dekabr 1782-ci ildə Nyu-York
yaxınlığındakı Kinderhuk şəhərində anadan olmuşdur.
Sonralar yazdığı memuarlarında əcdadlarının Amerikaya
1633-cü ildə Hollandiyadan gəldiklərini bildirirdi. Nüfuzlu
fermer və meyxana sahibi olan atası Avraam Van Buren
işgüzarlığı sayəsində böyük sərvət toplaya bilmişdi.Martin
ailənin 5 uşağından üçüncüsü idi. İbtidai təhsilini latın dili
tədris olunan məktəbdə almış, 14 yaşında ikən vəkil olmaq
məqsədilə dəftərxanada işləməyə başlamışdır. O, dövrün
tanınmış vəkillərindən biri olan Frensis Silvesterin yanında
praktika keçdikdən sonra müstəqil fəaliyyətə başlamışdır.
1803-cü ildə məhkəmədə işləməyə başlayarkən Martin Van
Buren artıq yerli siyasətdə Ceksonun tərəfdarı kimi tanınırdı.
Martin 1807-ci ildə anasının uzaq qohumu Hanna Hoeslə
ailə həyatı qurmuşdur.

30 yaşında Nyu-York senatına
seçilən Martin Van Buren doğma
ştatın siyasi həyatında əhəmiyyət
li rol oynamışdır. Q, 1821-ci ildə
Nyu-York Konstitusiya konventində
ştatın siyasi sisteminin demokratik
ləşdirilməsi uğrunda fəal mübarizə
aparırdı. Elə həmin il ştatı Vaşinton
da təmsil edəcək iki senatordan biri
seçilir. Prezident Adamsın yeritdi
yi siyasi kursa müxalif olması onu
Ceksonla yaxınlaşmağa sövq edir.
1828-ci ildə yenidən senator seçilsə
də mandatdan imtina edərək NyuYork qubernatoru seçkilərində na
mizədliyini irəli sürür. Bu siyasi ge
dişdə onun məqsədi, paralel olaraq
keçirilən prezident seçkilərində Cek
sonun namizədliyini təbliğ etmək
idi. O, qubernator seçilsə də, 1829cu ilin martında Ceksonun qurduğu
kabinetdə xarici işlər naziri vəzifəsi
ni tutur. Prezidentin yaxın silahdaşı
kimi 1831-ci ildə istefaya gedərək
ona kabineti yenidən qurmaq imkanı
yaradır. Van Buren İngiltərədə səfir
təyin edilsə də, senatda olan müxalif
qüvvələr buna razılıq vermir. Lakin
çox keçmir ki, Ceksonun Van Buren
haqqında daha ciddi fikirdə olduğu
aşkar olur. Prezident onu özünün
siyasi varisi görmək istəyirdi. 1836cı ildə Ceksonun arzusuna uyğun
olaraq Van Buren və Kentukki şta
tından Riçard Consonun uyğun ola
raq prezident və vitse-prezidentliyə
namizədlikləri irəli sürülür. Cekson
və Van Burenin siyasi rəqibləri ar
tıq viqlər partiyasında birləşsələr də
seçkilərə vahid namizədlə gedə bil
mədilər. Belə ki, 1836-cı il seçkilə
rində Ohayo ştatından olan U.H.Har
risonla birgə Tennessili H.L.Uayt,
Massaçusetsdən D.Uebster, Cənubi
Karolinadan U.P.Manqam da seç
kiyə qoşuldular. Səslərin bölünməsi
Van Burenin qələbəsini təmin etmiş
oldu.

Bəziləri Van Burenin gələcək
fəaliyyətini sadəcə Ceksonun üçün
cü prezidentlik müddəti olacağını
deyirdilər. Lakin verilən proqnoz
ların əksinə olaraq, Van Buren bir
çox məsələlərin həllinə özünəməx
sus tərzdə yanaşırdı. Müharibələrin
artıq tarixə çevrilməsi onu İngiltərə
ilə mülayim davranmağa sövq edir
di. 1837-ci ildə baş vermiş iqtisadi
böhran onun nüfuzunaböyük zər
bə vurmuşdur. Qırxıncı illərə qədər
davam etmiş iqtisadi böhran, onun
növbəti seçkilərdə uğur qazanmama
sının başlıca səbəbi olmuşdur. Buna
baxmayaraq Van Buren prezidentliyi
dövründə qarşıya çıxan bir çox prob
lemləri müvəffəqiyyətlə həll edir.
1837-ci ilin qışında Niaqara çayında,
1838-ci ilin qışında isə şimal-şərq
sərhəd zolağında İngiltərəylə, hər
ikisi müharibə ilə nəticələnə biləcək
qarşıdurma yaranır. Hər iki halda
general Uinfild Skottun rəhbərliyi
altında qoşunları Kanada ilə sərhəd
bölgəsinə göndərən prezident ona
münaqişədən yayınmaq və dostluq
münasibətləri yaratmağı tapşırır. Bu
nunla o, nəinki labüd müharibənin
qarşısını alır, eyni zamanda Birləş
miş Ştatlarla Kanada arasında mü
bahisəli sərhəd problemini birdəfəlik
həll edir. Təəssüf ki, Van Buren bu
uğurlardan səmərəli yararlana bil
mir. 1840-cı il seçkilərində demok
ratların güclü köməyinə baxmayaraq
viqlər partiyasının nümayəndəsi Uil
yam Harrisona məğlub olur. Ümumi
səsvermədə 46,8 % səs toplasa da,
seçimçilər kollegiyasındakı səsver
mədə pis nəticə göstərir (60-234).

Belə ağır məğlubiyyətə
uğraması onu heç də ruhdan
salmır. Nyu-Yorkdakı fer
masında yaşayan Van Bu
ren yenidən siyasətə qayıt
maq haqqında düşünür. Bu
məqsədlə 1842-ci ildə Bir
ləşmiş Ştatlara səfərə çıxır.
Lakin Texasın ilhaq edilmə
sinin əleyhdarı olması onun
1844-cü il prezident seçkilə
rində qələbə çalacağını şü
bhə altına salır və demokrat
lar ehtiyat varianta əl ataraq
C.Polkun namizədliyini irəli
sürürlər. Van Buren yeni
dən öz malikanəsinə çəkilir.
C.Polkun siyasi xəttinin cə
miyyətdə birmənali qarşılan
maması, quldarlığın ləğvi ilə
əlaqədar partiya daxilində
ikitirəliyin yaranmasına bi
ganə qala bilməyən qoca si
yasətçi 1848-ci il prezident
seçkilərində namizədliyini
irəli sürür. O, seçkilərdə yal
nız üçüncü yeri tutsa da, nə
ticədən razı idi. Məhz onun
sayəsində quldarlıq proble
mi ilk dəfə olaraq seçkiönü
mübarizənin əsas amilinə

çevrilirdi. Bu, eyni zamanda
Şimal və Cənub arasında mü
naqişələrin başlanmasına rəvac
vermişdir. Quldarlığın barışmaz
əleyhdarı olan Van Buren ümu
milikdə 10 % səs toplasa da Cə
nub ştatlarında bir səs belə ala
bilmir. Bu, Van Burenin milli
siyasətdə sonuncu böyük çıxışı
idi. 1853-55-ci illərdə Avropaya
səyahətə çıxır və eyni zamanda
tamamlaya bilmədiyi bioqrafi
yasını yazmaqla məşğul olur.
Burada o, siyasi partiyalara və
müasir partiyalı dövlətə olan
inamını bir daha təsdiq edir.
Ömrünün son illərini Kinder
hukdakı Lindenvald malikanəsin
də keçirir. O, 24 iyul 1862-ci ildə,
vətəndaş müharibəsinin qızğın
vaxtında vəfat edir.
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U

ilyam Henri Harrison (ing. William Henry
Harrison; 9 fevral 1773, Çarlz Siti, Virciniya,
Britaniya Amerikası - 4 aprel 1841, Vaşinqton,
Kolumbiya Federal Dairəsi, ABŞ) — Amerika Birləşmiş Ştatlarının
9-cu prezidenti (4 mart-4 aprel 1841). Ən qısa müddətdə hakimiyyətdə
olmuş ABŞ prezidenti (32 gün 12 saat 30 dəq.). 1841-ci il martın 4-də
inauqurasiya çıxışı zamanı güclü yağış və küləyə baxmayaraq, ABŞ
prezidentlərinin inauqurasiya çıxışları tarixində ən uzunmüddətli
nitq söyləmiş (2 saat), nəticədə xəstələnərək pnevmaniya və plevrit
diaqnozu ilə bir aylıq uğursuz müalicədən sonra vəfat etmişdir.
Uilyam Harrison hakimiyyət başında vəfat edən ilk ABŞ
prezidentidir.
Məşhur Tekumse müharibəsinin gedişindəki Tippekano
döyüşündə qazandığı uğurlar və 1812-ci il müharibəsindəki
xidmətlərinə görə ABŞ-da yaxşı tanınırdı. 1836-cı il prezident
seçkilərində Viqlər partiyasının namizədi olmuş, lakin Martin Van
Burenə məğlub olmuşdur.
23-cü ABŞ prezidenti Bencamin Harrisonun babasıdır. Baba və
nəvənin müxtəlif dövrlərdə ABŞ prezidenti olması ABŞ prezidentliyi
tarixində yeganə haldır.

U ilyam Henri Harrison

XVII əsrin əvvəllərindən
Amerikada məskunlaşmış ingilis əsilli Harrisonlar ailəsindən çoxlu dövlət xadimləri,
varlı quldarlar, böyük torpaq
sahibləri çıxmışdır. Gələcək
prezidentin atası Bencamin
Harrison İstiqlaliyyət Bəyannaməsinə imza atan şəxslərdən, sonralar 1781-84-cü illərdə isə Virciniya qubernatoru
olmuşdu. Britaniya vətəndaşı
kimi doğulmuş sonuncu prezident Uilyam Henri Harrison 1783-cü il 9 fevralda Virciniyanın Çarlz-Siti şəhərində
dünyaya gəlib. Elmə xüsusi

marağı ilə seçilməyən balaca
Uilyam ibtidai təhsilini yerli
HemptonSidni kollecində alır.
Kolleci bitirən ərəfədə atasını itirən Uilyam ailənin digər
üzvlərinin təkidi ilə tibbi təhsil almaq üçün Filadelfiyaya
göndərilir. 17 yaşlı Harrison
Kvaker-Sitidə tibb kollecinə
daxil olur. Lakin növbəti il
kollecdən çıxaraq hərbçi olmağa qərar verir. 1791-ci ildə
orduya daxil olan gənc Harrison Virciniya qubernatoru
R.H.Linin himayədarlığı ilə
ABŞ ordusunun praporşiki
olur. 22 yaşında ikən daşın-

maz əmlak ticarətçisi və hakim Con Simmsin qızı Anna
Tothil Simmslə ailə qurur.
Gələcək karyerasında əhəmiyyətli rol oynamış uğurlu
nikahdan onun doqquz övladı olmuşdur.[1] Qeyd edək ki,
oğlu Con Skott hələlik prezident oğlu və atası şərəfinə
nail olmuş yeganə amerikalıdır. Belə ki, Con Skottun oğlu
Bencamin Harrison 1888-ci
ildə ABŞ prezidenti seçilmişdir.

23 illik hərbi karyerası ərzində əsasən hindularla
çoxsayli döyüşlərdə iştirak
edərək general-mayor rütbəsi alır. 1811-ci ildə Tippekenu-Krik
yaxınlığında
hindularla aparılan amansız
döyüşlərdəki qələbəsi ona
«Qoca Tippekenu» ləqəbini

qazandırır.[2] Hərbi nazirlə
arasındakı ixtilaflar 1814-cü
ildə onun istefasıyla sonuclanır.
İstefadan sonra siyasətlə məşğul olur. Əvvəl Ohayo
ştatının Nümayəndələr Palatasında, sonra ştatın Vaşinqtonda, senatda nümayəndəsi

kimi fəaliyyət göstərir. Adams
administrasiyasında dövlət
katibi olan H.Kley 1828-ci
ildə onu Kolumbiyaya səfir
göndərir. Harrisonun səfirliyi uzun çəkmir, yeni seçilən
prezident Cekson onu geri çağırır və Harrison Ohayodakı
Bend fermasına qayıdır.

Böyük külfətini dolandırmaq məqsədilə 1834-cü ildə
yerli məhkəmədə katib işləməyə başlayır. 1836-cı il prezident seçkilərində Kley onun
xalq arasında milli qəhrəman nüfuzunu nəzərə alaraq,
viqlərin namizədi olmasına
köməklik göstərir. Harrison
seçkilərdə viqlərin üç namizədindən biri olur. Köhnə
siyasət ustası, şöhrətpərəst
Kleyin üç namizədlə seçkilərə
getməkdə məqsədi, 12 il əvvəl olduğu kimi, demokratların nümayəndəsi Van Burenə
zəruri minimum səs topla-

maqda mane olmaq, seçkiləri Nümayəndələr Palatasına
keçirmək idi. Lakin Van Burenin inamlı qələbəsi Kleyin
məqsədini puç etdi. 1840-cı il
seçkilərində Van Burenin iqtisadi böhran səbə bindən nüfuzunu itirməsi viqlərə qələbə
imkanı yaratdı. Partiyanın
namizədi olmaq istəyən Kley
partiyadaxili müxalifətin ona
mane olması səbəbiylə bu dəfə
də istəyinə çatmır və partiyanın Harrisberqdə keçirilən
konventində keçmiş seçkilərdə təcrübə toplamış Harrison
namizəd göstərilir. Bu dəfə

tale üzünə gülür və o, böyük
üstünlüklə prezident seçilir.
Lakin seçkilər Harrisonun
qələbəsindən daha çox M.Van
Burenin acınacaqlı məğlubiyyəti ilə yadda qalmışdır. İqtisadi böhranın qarşısını ala
bilməməsi ona inamı azaltmış,
hətta doğma ştatı Nyu-Yorkda belə seçkiləri uduzmuşdu.
U.H.Harrison ABŞ prezidentlik tarixinə bir neçə rekord yazmışdır. Onların heç
də hamısı müsbət işarəli olmamışdır. Əvvəla o, prezident
seçilmiş ən yaşlı (67 yaş)

şəxs idi (Onun bu rekordunu 1980-ci ildə prezident seçilən 70 yaşlı Ronald Reyqan
təzələdi). İkincisi, onun prezidentliyi çox qısa, vur-tut bir

ay sürmüşdür. İlk dəfə olaraq prezident, səlahiyyətlərini
icra edərkən vəfat edir. 4 mart
1841-ci ildə qeyri-adi, saatyarımlıq inauqurasiya nitqi söy-

ləyir. Soyuq və rütubətli mart
havası səhhətinə mənfi təsir
göstərir və o, sətəlcəm olur. Bir
ay sonra 4 aprel 1841-ci ildə elə
bu xəstəlikdən də vəfat edir.

C

on Tayler (ing. John Tyler; 29 mart 1790, Çarlz siti, Virciniya, ABŞ - 18
yanvar 1862, Riçmond, Virciniya, ABŞ) — Amerika Birləşmiş Ştatlarının
10-cu prezidenti (1841-1845) və 10-cu vitse-prezidenti (4 mart-4 aprel 1841).
Con Tayler seçim yolu ilə deyil, vitse-prezident kimi, özündən əvvəlki prezident Uilyam Henri
Harrisonun vəfat etməsindən sonra hakimiyyətə gəlmiş ilk ABŞ prezidentidir.
Viqlər partiyasının nümayəndəsi olmasına baxmayaraq, hakimiyyəti dövründə
demokratların mövqeyini dəstəkləmiş və hakimiyyətinin sonunadək Konqreslə gərgin
münasibətlərdə olmuşdur.
Tayler 1841-1845-ci illərdə prezident olmuşdur. 1861-ci ildə ABŞ-da cənub ştatlarının
şimaldan ayrılmasına çağırışla bağlı Vətəndaş müharibəsi başlamışdır. Cənublular Taylerin
də iştirak etdiyi (o, həmin vaxt Nümayəndələr Palatası Konfederasiyasının üzvü olmuşdur)
konfederasiya yaratmışlar. Nəticədə cənubluların digər liderləri ilə yanaşı ona şimallılar
tərəfindən dövləti cinayətdə ittiham elan edilmişdir. Tayler 1862-ci ildə (müharibə üç il sonra
başa çatmışdır) vəfat etmişdir.

Con Tayler

İngilis əsilli əcdadları 200 əvvəl Virciniyada məskunlaşmış Con Tayler 1790-cı il martın 29-da Uilyamsburqda anadan olub. Atası Con Tayler varlı plantator və
quldar olmaqla yanaşı ölkənin siyasi xadimləri, xüsusilə
T. Ceffersonla dostluq əlaqələrinə malik idi. O, 180911-ci illərdə Virciniyanın qubernatoru, sonra isə ştatın
federal məhkəməsinin hakimi olmuşdu. Con Tayler ilk
olaraq nüfuzlu «Uilyam Ənd Meri» kollecində oxuyur.
Kolleci bitirdikdən sonra o dövrün aristokratik ənənələrinə uyğun olaraq vəkillik sənətinə yiyələnir. O, hüquqşünaslığı bu elmin görkəmli nümayəndələrinin rəhbərliyi altında öyrənir: əvvəl atası, sonra isə C.Vaşinqton
administrasiyasında ədliyyə naziri olmuş məşhur Edmund Rendolf onun müəllimi olur. Özəl vəkillər kontoru
açaraq qısa müddətdə varlanır. 23 yaşlı Con Virciniya
müstəmləkəçisinin qızı Letisiya Kristianla evlənir. Onun
vəfatından iki il sonra, 1842-ci ildə, özündən 30 yaş kiçik
Culiya Qardinerlə ailə qurur. Taylerin iki nikahdan on
beş övladı olmuşdur. Tayler ABŞ tarixində ən çox uşaqlı
prezident olmuşduür. Onun birinci arvadından 8, ikinci
arvadından isə 7 uşağı olmuşdur. 15-ci uşağı prezidentin 70-dən artıq yaşı olan vaxt doğulmuşdur. 2-ci evliliyi prezidentlik dövrünə təsadüf edir (26 iyun 1844). O,
hakimiyyətdə olduğu müddətdə evlənmiş ilk ABŞ prezidentidir. Taylerin kiçik qızı Perl (1860-1948) böyük qızı
Meridən (1815-1848) 45 il sonra dünyaya gəlmiş və ondan 100 il sonra vəfat etmişdir.
Gənc yaşlarından siyasi fəaliyyət göstərməsi 21 yaşında Virciniya parlamentinə seçilməsi ilə sonuclanır.
1816-21-ci illərdə Konqresin Nümayəndələr Palatasının,
1827-36-cı illərdə isə senatın üzvü olur. 1825-27-ci illərdə Virciniya qubernatoru vəzifəsini tutmuşdur. Taylerin
zəngin siyasi təcrübə toplamasına baxmayaraq konkret
partiya mənsubluğu olmamışdır. 1836-cı il prezident
seçkilərində bəzi ştatlarda H.Uaytla, digərlərində isə
U.Harrisonla yanaşı vitse-prezidentliyə namizəd kimi
çıxış edir. O, əsl cənublu kimi quldarlığın məhdudlaşdırılmasının, ittifaqın silah gücünə qorunub saxlanılmasının əleyhinə çıxır. Bununla o, Ceksonun rəqibinə çevrilir və nəticədə viqlər partiyasına yaxınlaşır. Partiyanın
1839-cu ildə keçirilən Konventində H.Kleyin namizədliyini müdafiə etsə də, Harrisonun namizədliyi göstərilir. Viqlərin Cənubda qələbəsinə kömək göstərəcəyini
nəzərə alıb, Tayleri vitse-prezidentliyə namizəd göstərirlər. 4 mart 1841-ci ildə vəzifəsinin icrasına başlasa da,
hökumətin formalaşdırılmasına təsir göstərə bilməyəcəyini anlayaraq Uilyamsburqdakı malikanəsinə çəkilir.
Aprelin 5-də səhər tezdən prezidentin vəfatı xəbərini
alaraq Vaşinqtona tələsir və növbəti gün ABŞ-ın 10-cu
prezidenti kimi and içir.
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Bəzi problemlərin həllində onun, hələ Harrisonun qurduğu kabinet üzvləri ilə ciddi fi kir ayrılığı
əmələ gəlir. Xüsusilə, prezidentin ABŞ Xəzinə Bankının yaradılması haqda qanun layihəsinə veto
qoyması 1841-ci il 11 sentyabrda dövlət katibi Uebsterdən başqa bütün nazirlərin istefaya getməsi
ilə nəticələnir. Eyni zamanda Tayler yeni üzv olduğu viqlər partiyasından xaric edilir. Tayler iki gün
ərzində Şimal və Cənubdan dəvət etdiyi tanınmış siyasətçi-viqlərin köməyilə yeni kabineti qurur.
Dövlət katibi Uebster istefa verdikdə isə o, Con Kalhaunu bu vəzifəyə təyin edir. Bu öz növbəsində
prezidentin Cənub ştatlarından olan demokratlarla yaxınlaşmasına səbəb olur. Tayler növbəti seç
kilərdə Demokrat partiyasının namizədi olacağına ümid bəsləyir. Lakin özünə sadiq və etibarlı ko
manda yarada bilməməsi onun bu ümidlərini də heçə çıxarır.
Prezidentlik müddəti bitdikdən sonra Virciniyadakı malikanəsinə qayıdır. Demokratlarla sıx
əlaqə saxlasa da aktiv siyasi fəaliyyət göstərmir. Son illər Uilyamsburqdakı kollecdə kansler kimi
çalışır. Yalnız hər an başlaya biləcək vətəndaş müharibəsi təhlükəsi, onu dinc kənd həyatından ayırır.
Virciniya parlamentinin təşəbbüsü ilə müharibənin qarşısını almaq məqsədilə Vaşinqtonda aparılan
danışıqlarda iştirak edir. Müharibənin labüdlüyünü başa düşərək doğma ştata İttifaqdan ayrılmağı
məsləhət görmüşdür. Noyabr ayında İttifaqdan ayrılmış ştatların Nümayəndələr palatasına üzv seçilsə
də, orada fəaliyyət göstərmək ona nəsib olmur. Con Tayler 1862-ci il 18 yanvarda 72 yaşında vəfat
edir. Özü də ölən vaxt o, rəsmi olaraq ABŞ-ın vətəndaşı olmamışdır (bu da ABŞ prezidentləri üçün
unikal hadisədir) - o, Konfederasiyanın vətəndaşı olmuşdur. Onun adı ABŞ tarixində ən uğursuz pre
zidentlər sırasındadır. Xarici müşahidəçilər bunu hətta ABŞ Prezidentlik İnstitutunun böhranı kimi
dəyərləndirirdilər. Sadəcə Taylerin şəxsi keyfiyyətlərinin naqisliyi ucbatından, bəzi tanınmış siyasi
xadimlərlə dil tapa bilməməsi, onun yeritdiyi siyasi kursun Konqresdə dəstəklənməməsi ilə nəti
cələnmişdir. Prezidentlik İnstitutu belə siyasi çəkişmələrdən daha da təkmilləşmişdir.
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C

eyms Noks Polk (ing. James Knox Polk; 2 noyabr 1795,
Paynvil, Şimali Karolina, ABŞ — 15 iyun 1849, Neşvil,
Tennessi, ABŞ) — Amerika Birləşmiş Ştatlarının 11ci prezidenti (1845-1849). Tarixçilər tərəfindən ABŞ tarixindəki ən yaxşı 10
prezidentdən biri hesab olunur.
Polkun hakimiyyəti dövründə ABŞ Luiziananın satın alınmasından
sonrakı ən böyük ərazi artımına nail olmuşdur. 1846-1848-ci illər ABŞ-Meksika
müharibəsi nəticəsində Nyu-Meksiko, Kaliforniya, Nevada və Yutanın işğalı,
Britaniyadan Oreqonun şimal hissəsinin əldə edilməsi və Texasın özünə
birləşdirilməsi yolu ilə ABŞ öz ərazilərini 1,3 milyon km² artırmış və nəticədə
Sakit okeana çıxış əldə etmişdi.

Ceyms

Noks
Polk
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Nazirlərin təyin edilməsində Polk yüksək siyasi və inzibati bacarıq
göstərmişdir. Dövlət katibi vəzifəsini tutan Ceyms Bükenenlə yanaşı
Uilyam L.Mersi (hərbi), Robert Uolker (maliyyə), Corc Bankroft (hərbidəniz donanması) kimi yüksək səviyyəli mütəxəssislər kabinetə daxil
edildilər. Onlar prezidentin demokratik prinsiplərini müdafiə etsələr
də, icraedici hakimiyyətin siyasi kursuna əhəmiyyətli təsir göstərə
bilmədilər. Çünki əsas kursu Polk özü müəyyənləşdirir və həyata
keçirirdi. Bu isə onun prezidentliyi üçün bəzi problemlərin yaranması
ilə nəticələndi. Prezidentin gömrük xidmətini təkmilləşdirmək üçün
vəsait ayrılmasını nəzərdə tutan qanun layihəsinə veto qoyması qərb
demokratlarının partiyadan uzaqlaşmasına səbəb olur. Onlar Polku
cənub ştatlarının mənafeyinə xidmət etməkdə günahlandırırdılar.

ABŞ-ın 11-ci prezidenti Ceyms Noks Polk
2 noyabr 1795-ci ildə Şimali Karolina ştatının
Meklenburq dairəsində anadan olmuşdur[1]
He was the first of 10 children born into a family of farmers. On bir yaşında ikən ailəsiylə
birlikdə Tennessiyə köçürlər. Səhhətində olan
problemlər onun ibtidai təhsil almasını gecikdirmişdir. Lakin bu, onun mükəmməl təhsil almasına mane olmur. 21 yaşında Şimali Karolina
Universitetinə daxil olaraq, 1818-ci ildə oranı
müvəffəqiyyətlə bitirir. Tennessiyə qayıdaraq
Neşvilldə vəkillər kontorunda işləyir. 1824-cü
ildə varlı biznesmen, böyük torpaq sahibi mayor
Coel Çayldresin qızı Sara ilə ailə həyatı qurmuş,
lakin övladları olmamışdır. Saranın atası vəfat
etdikdən sonra, onun bütün varidatı, Tennessi
və Alabamada malikanələr, çoxsaylı qullar Polklara çatmışdır.
E.Ceksonun və demokrat partiyasının inanılmış tərəfdarı olan Polk parlaq natiqlik bacarığı ilə hətta rəqiblərinin də hörmətini qazanmışdı. 1823-25-ci illərdə Tennessi parlamentinin
üzvü olur. Onun çoxlu tanışları olsa da, onların
çox az hissəsi ilə dostluq əlaqələri qurmuşdu.
Endrü Cekson onun ən yaxın dostlarından biri
idi. Məhz onun yaxından köməyi və himayədarlığı sayəsində Polk böyük siyasətə gəlmişdi.
Ştatın tanınmış şəxsləri ilə isti münasibətdə olması onun yerli milisin polkovniki və qanunverici orqanın üzvü seçilməsinə kömək etmişdi.
23 yaşında ikən Konqresə seçilir və 1825-39-cu
illərdə burada fəaliyyət göstərir. Son dörd ildə
Nümayəndələr Palatasının spikeri seçilmiş və
burada demokratlar fraksiyasına rəhbərliyi ələ
almışdı.
1839-41-ci illərdə Tennessinin qubernatoru kimi siyasi təcrübə toplayan Polk məğlub
olduğu iki ardıcıl seçkidən (1841, 1843) sonra
Vaşinqtona qayıdır. 1844-cü ildə demokratların
Baltimorda keçirilən partiya konventində onu
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prezidentliyə namizəd göstərirlər. Bunun başlıca səbəbi partiyanın görkəmli xadimləri Martin
Van Buren, L.Kass və C.Bükenenin arasındakı
qarşıdurma olur. Onlar qarşıdurmanı kəskinləşdirməkdən çəkinərək Polkun şəxsində ortaq
məxrəcə gəlirlər. Siyasi xadim olmaqla yanaşı,
quldar olan Polk Cənubda böyük nüfuza malik
idi. Cənublular onun prezident olacağı təqdirdə
vergiləri azaldacağına, bankların özbaşınalığına qarşı çıxacağına ümid bəsləyirdilər. Viqlər
demokratların seçiminə istehza ilə yanaşır,
«Ceyms Polk kimdir axı?» kimi istehzalı şüarla çıxış edirdilər. Lakin Polk özünü seçkiönü
mübarizənin bacarıqlı strateqi kimi göstərdi və
müxtəlif regional maraqlardan öz xeyri üçün istifadə etdi. Belə ki, Texasın ilhaq edilməsi planı
demokratlar arasında ikitirəliyin yaranmasına
səbəb olmuşdu. Polk Şimalda seçiciləri Texasın ABŞ-a birləşdirilməsinin onların da marağı
çərçivəsində olduğuna inandırmaq istəyirdi. O,
senator Robert Uolkerlə birlikdə Cənubda qullar və quldarlar arasında başlaya biləcək hər
hansı konfliktin Şimala da yayılacağını bildirirdi. Bunun qarşısını isə yalnız ABŞ ərazilərini
genişləndirməklə almaq olardı. Polk quldarlığın
əleyhinə olmasa da, onun ABŞ-a daxil edilmiş
yeni ştatlara yayılmasının tərəfdarı deyildi. Mühafizəkar viqlərdən fərqli olaraq Polk ictimai
rəyin ərazilərin genişləndirilməsi tərəfi ndə olduğunu yaxşı başa düşür və bundan səmərəli
istifadə edirdi. Uğurlu seçkiönü kampaniya təşkil edə bilməsi, nəticədə onun viqlərin namizədi
H.Kleydən daha çox səs toplaması ilə nəticələndi. Seçimçilər kollegiyasında Kleyə böyük fərqlə
qalib gəlsə də (170:105), əhalinin seçkilərdə iştirak səviyyəsinin yüksək olmasına (79,9 %)
baxmayaraq, yalnız 49,6 % səs topladı. 1824-cü
ildən sonra ilk dəfə prezident 50 %-dən aşağı səs
toplamaqla seçilirdi.
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Prezident kimi fəaliyyətində əsasən ölkə ərazisinin genişləndirilməsi kursunu götürən Polk
1845-ci ilin dekabrında Texasın 28-ci ştat kimi ABŞ-a birləşdirilməsinə nail olur. Bunun ardınca
o, həmin vaxt Meksikaya məxsus olan Nyu-Meksiko və Kaliforniyanı da İttifaqa daxil edir.
Beləliklə Polkun prezidentliyi dövründə Birləşmiş Ştatların ərazisi 2/3-si qədər artırılır.

Səhhətində əmələ gələn problemlər üzündən Polk demokratların 1848-ci il prezident
seçkilərinə namizədi olmaqdan imtina edir. Digər tərəfdən partiyadaxili müzakirələrdə onun
artıq ikinci müddətə prezidentlik üçün yaramadığı fikri səslənirdi. Belə ki, partiyanın Şimal
qanadı onun cənubluların mövqeyində dayanmasından narazı idi. Prezidentlik müddəti başa
çatdıqdan sonra Tennessiyə qayıdaraq Neşvilldə yaşayır. Bir neçə ay sonra, 15 iyul 1849-cu ildə
53 yaşında vəfat edir.

Z

akari Teylor (ing. Zachary
Taylor; 24 noyabr 1784,
Barbursvil,
Virciniya,
ABŞ — 9 iyul 1850, Vaşinqton, Kolumbiya
Federal Dairəsi, ABŞ) — Amerika Birləşmiş Ştatlarının 12-ci prezidenti (1849-1850),
peşəkar hərbçi. Onu bəzən apolitik (siyasətdən kənar) prezident də adlandırırlar. Doğrudan da C.Vaşinqton və E.Cekson kimi Zakari Teylor da hərbdə qazandığı uğurlardan
siyasi karyera qurmaq üçün istifadə etmişdir. Onun şəxsində ilk dəfə olaraq peşəkar
əsgər Ağ Evin sahibi olmuşdur.
1846-1848-ci illər ABŞ-Meksika müharibəsində ABŞ ordusuna komandanlıq etmiş və Meksika ordusu üzərində bir neçə
əhəmiyyətli qələbə qazanmışdır. 1912-ci
ildə Vudro Vilsonun prezident seçilməsinədək cənub ştatlarından seçilən son prezident olmuşdur.

Zakari Teylor
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Zakari Teylor 1850-ci ildə qastro
enteritdən vəfat etmişdir. 1991-ci ildə
onun qalıqlarının kimyəvi təhlili zama
nı arsenlə zəhərləndiyi barədə iddialar
öz təsdiqini tapmamışdır.
Zakari Teylor 24 noyabr 1784-cü
ildə Virciniya Ştatının Orinc dairəsində
anadan olmuşdur. Amerikada yaşamış
ilk Teylor 1620-ci ildə məşhur «Meyfl
auer» gəmisində Yeni Dünyaya gəlmiş
piliqrimlərdən idi. Gələcək prezidentin
atası Riçard Teylor Virciniya və Ken
tukkidə böyük torpaq sahələrinə, çoxlu
sayda qula sahib olmuş, İstiqlaliyyət
müharibəsində zabit kimi iştirak etmiş
di. Erkən uşaqlıq çağlarından ailəsi ilə
Kentukkiyə köçən Zakari Luisvilldə
böyüyür. Ailənin geniş maddi imkanla
rına baxmayaraq, səthi təhsil alır. 20 yaşı
olarkən Kentukki polisinə qəbul edilir
və 1808-ci ildə ona leytenant rütbəsi ve
rilir. Bu vaxtdan etibarən onun bütün hə
yat və fəaliyyəti ordu ilə bağlı olmuşdur.
1810-cu ildə Merilendli Marqaret Mekel
Smitlə ailə qurmuş, bu nikahdan onların
altı övladı dünyaya gəlmişdir.
Z.Teylorun tərcümeyi-halını Bir
ləşmiş Ştatların XIX əsrin birinci yarı
sında apardığı müharibələr tarixi kimi
dəyərləndirmək olar. O, 1812-ci ildə
İngiltərəyə qarşı aparılan müharibədə
iştirak edir və mayor rütbəsi alır. Mü
haribənin sonuna yaxın ordudan tərxis
olunmuş və rütbəsinin endirilməsinə
baxmayaraq, növbəti il yenidən ordu
ya qayıdaraq əvvəlki hərbi rütbəsini
bərpa etmişdir. 1830-cu ildə Konqres
«Hinduların köçürülməsi haqqında qa
nun» qəbul etdi və hinduların əksəriy
yəti on il ərzində bəzi yerlərdə torpaq
alqı-satqısı haqqında müqavilə yolu ilə,
digər yerlərdə zorla boş qərb torpaqla
rına köçürüldü.
Bu isə hindu qəbilələrinin haqlı
narazılığına səbəb oldu və hindularla
ABŞ ordusu arasında elan olunmamış
qanlı müharibələr başlandı. 1832-ci
ildə İllinoys və Viskonsin ərazisində
«Qara tərlanlar» adlandırılan mühari
bədə iştirak edən Teylor böyük rəşadət
göstərir və ona polkovnik rütbəsi veri

lir. İki il sonra Hindu-seminollarla apa
rılan müharibədə isə briqada generalı
olur. Döyüşlərdə göstərdiyi qəhrəman
lıq və cəsurluğu ona «Qoca dəlisov»
ləqəbi qazandırır.
Zakari Teylorun iştirakçısı olduğu
sonuncu müharibə 1846-48-ci illərdə
Meksika ilə aparılan müharibədir. Mü
haribə ərəfəsində, xüsusilə Palo-Alto
və Monterey yaxinlığındakı döyüşlərdə
özünü bacarıqlı sərkərdə kimi göstər
miş və ona general-mayor rütbəsi ve
rilmişdir. Buena-Vista yaxınlığında
rəqibin sayca üstün ordusu üzərində
çaldığı qələbə isə onu milli qəhrəmana
çevirmişdir.
1848-ci il prezident seçkilərində
Z.Teylor viqlər partiyasının namizədi
olur. Viqlər heç vaxt siyasi fəaliyyət
göstərməmiş generalın xalq arasındakı
nüfuzuna güvənirdilər. Demokrat par
tiyası isə daxili çəkişmələrdən olduqca
zəif görünürdü. Quldarlığa olan müna
sibət partiyada ikitirəliyin yaranmasına
səbəb olur. Buna görə də partiyanın şi
mal qanadı ayrılaraq seçkilərdə Azad
torpaq partiyası kimi çıxış edir. Onlar
quldarlığın yeni yaradılmış ştatlarda
yayılmasının qəti əleyhdarı Martin Van
Bureni prezidentliyə, C.K.Adamsın
oğlu Çarlz Frensis Adamsı isə vitse-pre
zidentliyə namizəd göstərirlər. Köhnə
Demokratlar Miçiqanlı senator Lyu
is Kassı namizəd göstərsələr də, onun
proqramı tərəfdarlarından ciddi dəstək
almır. Belə ki, L.Kass quldarlığın qəbul
edilib-edilməməsinin ştatların daxili işi
kimi onların özlərinə həvalə edilməsini
istəyirdi. Teylorun cənubdan olub Lu
izianada yaşaması, Miçiqanda pambıq
plantasiyaları və 100-ə yaxın qula sa
hib olması seçkilərdə qalib gəlməsinə
mane olmur. İlk dəfə olaraq bütün ştat
larda eyni gündə keçirilən seçkilərdə,
seçki hüququna malik əhalinin 72 %-i
iştirak edir. Zakari Teylor ümumi səs
vermədə 47,4 %, seçimcilərin isə 163
səsini alaraq prezident olur. Nyu-York
lu liberal viq Millord Fillmor isə vit
se-prezident seçilir.
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ABŞ prezidentləri sırasında, ölkənin siyasi kursuna onun qədər az təsir göstərmiş ikinci prezident
olmamışdır. Gözlənilirdi ki, o bütün qanunvericilik təşəbbüslərini Konqresə etibar edərək, yalnız
qanunların icrasına nəzarətlə məşğul olacaq. Teylorun səlahiyyətlərinin icra etməsinə əvvəlcə siyasi
cəhətdən daha təcrübəli vitse-prezident Fillmor köməklik göstərsə də, sonradan bu funksiyanı Massa
çusetsli senator Uilyam Syüard yerinə yetirir. Onun məsləhəti ilə prezident kadr islahatları aparmaqla
viqlərin mövqeyini möhkəmləndirməyə cəhd göstərmiş, lakin əsaslı nəticələrə nail olmamışdı. Dip
lomatiya sahəsində heç bir təcrübəyə malik olmayan Con Kleytonun xarici işlər naziri təyin olunması
uğursuz kadr siyasətinin göstəricisi idi. Nazirin qeyri-diplomatik davranışı Fransa ilə münasibətlərə
sərinlik gətirmişdi.
Buna baxmayaraq 1850-ci ildə İngiltərə ilə
imzalanmış «Kleyton-Bulever» sazişini Teylor hö
kumətinin uğuru kimi dəyərləndirmək olar. Bu sa
zişə əsasən hər iki dövlət Mərkəzi Amerika torpaq
larını ilhaq etməmək haqda öhdəlik götürürdülər.
Zakari Teylorun prezidentliyi 1 il 3 ay davam edir.
O, 1850-ci il iyulun 9-da Ağ Evdə gözlənilmədən
vəfat edir. İstiqlaliyyət gününə həsr edilmiş təntənə
li mərasimdə iştirak edən Teylor qızmar günəş al
tında çoxlu vaxt keçirərək yorğun halda evə qayıt
mışdı. Çoxlu meyvə yeyərək, buz kimi soyuq süd
içmiş, bunun nəticəsində də onda qıc olma və ba
ğırsaqlarda soyuqlama baş vermişdi. Teylorun qəfi
l vəfatı müxtəlif şayiələrin yayılmasına səbəb oldu.
Şayiələrdə prezidentin zəhərlənib öldürülməsi ver
siyası üstünlük təşkil edirdi. Nəhayət 1891-ci ildə
aparılan eksqumasiya və məhkəmə-tibb ekspertizası
Teylorun ölümündə sui-qəsd olmadığını birmənalı
olaraq təsdiq etdi.

M

illard Fillmor (ing.
Millard
Fillmore; 7 yanvar 1800,
Sammerhil, Nyu-York, ABŞ - 8 mart
1874, Buffalo, Nyu-York, ABŞ) — Amerika Birləşmiş Ştatlarının 13-cü prezidenti (1850-1853) və 12-ci vitse-prezidenti
(1849-1850). Zakari Teylor vəfat edən günün səhəri, 1850-ci il iyunun 10-da vitse-prezident Millard Fillmor prezident
səlahiyyətlərinin icrasına başladı. Sələfindən fərqli olaraq uzunmüddətli siyasi təcrübəyə malik Fillmor ənənəvi yolla çətin
ki, prezident seçilərdi. Viqlər partiyasının
liderləri ilə sıx əməkdaşlıq edərək daxili
və xarici siyasətdə bəzi uğurlar qazanmasına baxmayaraq onun ikinci müddətə
prezident seçilməsi üçün heç bir şansı
olmamışdır. Fillmor 1856-cı il prezident
seçkilərində iştirak etsə də uğur qazana
bilməmişdir.

M
illard
Fillmor

Millard Fillmor 7 yanvar 1800-cü
ildə kasıb fermer ailəsində dünyaya gəlib.
Gələcək prezidentin ağır uşaqlıq dövrü
atasına məxsus fermada keçib. Təsərrüfat
işlərində ailəyə kömək etməsi səbəbindən
ildə iki-üç ay təhsil ala bilib. Çətin fermerlik həyatının bəhrəsizliyini görən ailə başçısı övladlarına heç olmasa yaxşı sənət öyrətməyi qərara alır. Bu məqsədlə 14 yaşlı
Millard dərzi emalatxanasında şagird
olur. Lakin az müddətdən sonra yenidən
doğma fermaya qayıdaraq ağac emalı
sexində fəhləlik edir. Yaxınlıqda açılan kitabxana onda bütün həyatı boyu saxladığı
mütaliə həvəsi oyadır. Çoxlu mütaliə etməsi 19 yaşında ikən ona məktəbdə təhsilini davam etdirmək imkanı verir. Elə bu
məktəbdə də gələcək həyat yoldaşı, müəlliməsi Abigeyl Pauerslə tanış olur.

Buffaloda hüquq təhsili alaraq 1823cü ildə vəkil işləməyə başlayır. Növbəti il
siyasətlə məşğul olaraq, Con Kuinsi Adamsın tərəfdarı kimi tanınır. 1829-31-ci illərdə
Antimason «Müstəqil bənnalar partiyası»nı Nyu-York parlamentində Eri dairəsinin
deputatı kimi təmsil edir. Bu ərəfədə artıq dörd nəfərdən ibarət ailəsi ilə birlikdə
Buffaloya köçür. Gələcək prezident qərbi
Nyu-Yorkda viqlər partiyasının yerli şöbəsinin yaradıcılarından olaraq 1832-ci ildə
konqresə seçilir. Nümayəndələr palatasının
üzvü kimi əsasən H.Kleyin ideyalarının qızğın tərəfdarı olmuşdur.
1844-cü ildə vitse-prezidentliyə namizəd olmaq cəhdi viqlər tərəfindən dəstəklənmədiyi üçün həyata keçmir. Növbəti seçkilərdə, partiyanın Filadelfiyada keçirilən
konventində, H.Kleyin köməkliyi sayəsində Fillmor, Z.Teylorla yanaşı vitse-prezidentliyə namizəd göstərilir. O, Nyu-York
ştatında Teylorun seçkiönü kampaniyasına
rəhbərlik edir. Teylor və Fillmor bir-birlərini şəxsən tanımırdılar və ilk dəfə yalnız
uğurlu keçən seçkilərdən sonra görüşürlər.
Qeyd edək ki, Fillmor, konqres üzvləri ilə
məhrəm münasibətdə olmasına baxmayaraq, Teylor administrasiyası ona etinasız
yanaşmışdı. Hətta doğma ştatı Nyu-Yorkda vəzifə bölgüsü aparılarkən belə onunla
məsləhətləşməmişdilər.
Fillmor prezident kimi 1850-ci ilin
avqustunda Konqresə göndərdiyi məktubunda quldarlıq məsələsində Cənubla
Şimalı barışmağa çağırır. Sentyabrda isə
quldarlıq probleminin həllinə yönəlmiş və
«1850-ci il kompromisi» adlanan qanunlar toplusunu imzalayır. Bu qanunlarla o,
sələfi Teylordan fərqli olaraq, «xalqın suverenliyi» prinsipini təsdiq edir. Bu prinsipə
əsasən quldarlığın ləğvi və ya qəbulu ştatın
müstəsna hüququ kimi göstərilir. Barışdırıcı xarakter daşımasına baxmayaraq,
qanunlar toplusu heç də birmənalı qarşılanmadı. Hətta Şimaldan olan viqlər belə
burada Cənublu quldarlara böyük güzəştlər olduğunu bildirirdilər. Xüsusən şimala
qaçan qulların tutularaq geriyə, öz sahiblərinə qaytarılmasını nəzərdə tutan maddə
kəskin etiraz doğururdu.
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1848-49-cu illərdə bəzi Avropa dövlətlərini respub
lika üsul-idarəsinin yaranması ilə nəticələnən milli-de
mokratik inqilablar bürümüşdü. Bir çox amerikalılar
bunda ölkələrinin tarixi ilə paralellər görür və dövlətin
bu hərəkata köməklik göstərməsini istəyirdilər. Fillmor
administrasiyası bu çağırışlara reaksiya vermir və yal
nız formal olaraq Köhnə Dünyada baş verən demok
ratik dəyişikliklərin tərəfdarı olduğunu bildirir. Uzaq
Şərqə ticarət yolunun açılması məqsədilə Fillmor,
1852-ci ildə Metyü Perinin komandanlığı altında Ya
poniyaya dörd hərbi gəmi göndərir. Hərbi gücünə gü
vənən Periyə 1854-cü ildə Kanaqava prefekturası ilə
saziş imzalamaq nəsib olur. Bu sazişə əsasən Yaponiya
limanları ABŞ ticarət gəmilərinə açıq elan edilir.

Viqlər partiyasının 1852-ci ildə
keçirilən
konventində
Fillmorun
namizədliyi təsdiqini tapmır. Xüsusilə
«Qaçqın qullar haqda Akt»ı imzalaması
onu partiyanın şimal qanadının dəstəyindən
məhrum etmişdi. Partiyanın namizədi
isə ABŞ-Meksika müharibəsinin məşhur
iştirakçılarından olan general Uinfild Skott
olur.
Fillmorun siyasi məyusluğuna onun
şəxsi faciəsi də əlavə olur. 1853-cü ildə,
yeni seçilmiş prezident Pirsin inauqurasiya
mərasimində Fillmorun xanımı Abigeyl
bərk soyuqlayır və tezliklə dünyasını

dəyişir. Buffaloya qayıtdıqdan bir il sonra
yeganə qızı vəfat edir. Bu dərdləri qismən
də olsa unutmaq məqsədilə o, Avropaya
səfərə çıxır və hətta Roma Papasının
qəbulunda olur. Səfərdən qayıtdıqdan sonra
1856-cı il prezident seçkilərində iştirak
edir, yalnız 21 % səs toplaya bilir. Bu onun
böyük siyasətdə son çıxışı olur. Buffaloya
qayıdaraq yerli siyasətdə aktiv fəaliyyət
göstərməyə başlayır.
Millard Fillmor 1874-cü il martın 8-də
beyninə qan sızması nəticəsində vəfat
etmişdir.
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Franklin Pirs 9 noyabr 1834-cü ildə
Bouduin kollecinin keçmiş prezidentinin qızı Ceyn Minz Epltonla ailə həyatı
qurur. Epltonlarla qohumluğu Franklin
Pirsin gələcək karyerasına əhəmiyyətli
dərəcədə təsir göstərmişdir.
Cəmi iki il vəkillik fəaliyyəti göstərən
Franklin siyasətlə məşğul olmağı qərara
alır və 25 yaşında Nyu-Hempşir ştatının
qanunverici orqanına seçilir və tezliklə
bu orqanın spikeri olur. 25 yaşlı Pirs əvvəl doğma ştatın qanunverici orqanına
(tezliklə spikeri olmuşdur) seçilir. Dörd il
burada göstərdiyi uğurlu fəaliyyəti onun
Vaşinqtonda Nümayəndələr Palatasına seçilməsi ilə nəticələnir. 1837-ci ildə isə ştatın
senatdakı iki təmsilçisindən biri olur.
Amerika tarixçiləri onu "ABŞ tarixinin ən pis prezidentləri" sırasına daxil
edirlər. 1864-cü ildə qara ciyər sirrozundan vəfat etmişdir.

Franklin Pirs

Franklin Pirs (ing. Franklin Pierce;
23 noyabr 1804, Hillsborou, Nyu-Hempşir, ABŞ - 8 oktyabr 1864, Konkord,
Nyu-Hempşir, ABŞ) — Amerika Birləşmiş Ştatlarının 14-cü prezidenti (18531857). XIX əsrdə doğulmuş ilk prezident. Onun prezidentliyi müharibənin
qaçılmazlığını göstərən ictimai gərginlik
və dəyişikliklər dövrünə təsadüf edir.
ABŞ-ın 14-cü prezidenti Franklin
Pirs 23 noyabr 1804-cü ildə Nyu-Hempşir ştatının Hillsboro şəhərində anadan
olmuşdur. Atası bencamin Pirs inqilab
generalı və ştatın qubernatoru olmuşdu. Çox da varlı olmayan Pirslər ailəsi
övladlarının yaxşı təhsil almasına çalışmışlar. Franklin Pirs ilk təhsilini məşhur Bouduin kollecində almışdı.[2]. Kolleci birirən Franklin üç il ərzində hüquq
elmlərini öyrənir və 22 yaşında özəl vəkil kontorunu açır.

C

eyms Byukenen (ing. James Buchanan; 23 aprel
1791, Merkersburq, Pensilvaniya, ABŞ — 1 iyun
1868, Lankaster, Pensilvaniya, ABŞ) — Amerika
Birləşmiş Ştatlarının 15-ci prezidenti (1857-1861) və 17-ci Dövlət
katibi (1845-1849). ABŞ-ın parçalanmasından və vətəndaş müharibəsindən əvvəlki son prezident.
Ceyms Byukenen 1791-ci il 23 apreldə Pensilvaniya ştatının
Mersersberq şəhərciyində irland immiqrantı ailəsində anadan olmuşdur. (C.Byukenenin atası Amerikadan kənarda doğulmuş beş
prezidentdən biridir).
Ceymsin atası varlı ticarətçi olaraq övladlarının təhsilinə ciddi
fikir verirdi. Ailənin on bir uşağından biri, eyni zamanda böyük
oğlu olan Ceyms ibtidai təhsilini Karlisldəki Dikkinson kollecində
almışdı. 1809-cu ildə kolleci bitirərək Lankaster vəkillər kollegiyasının nüfuzlu nümayəndəsi Ceyms Hopkinsin rəhbərliyi altında vəkillik öyrənmişdir.
Qısa müddətə 1812-ci il müharibəsində (ABŞ-la İngiltərə arasında) könüllü kimi iştirak etdikdən sonra Lankasterə qayıdaraq
müstəqil vəkillik praktikasına başlamışdı.

Ceyms Byukenen

Siyasi təcrübəsinin zənginliyinə görə Byukenen, demək olar ki, bütün prezidentləri
üstələmişdi. O, 1814-1816-cı illərdə Pensilvaniya parlamentinin deputatı, 1821-1831-ci illərdə federalistlər partiyasının (1824-cü ildən demokrat partiyasının) üzvü kimi konqresin
deputatı olmuşdu. 1834-1845-ci illərdə Pensilvaniya ştatının Senatda nümayəndəsi kimi siyasi fəaliyyətini davam etdirmişdi. Ceyms Byukenen ədliyyə naziri təyin edilsə də, o. bu vəzifədən imtina edir. O, 1832-1833-cü illərdə diplomatik missiya ilə Rusiyada səfərdə olmuşdu. C.Polk administrasiyasında dövlət katibi vəzifəsini tutmuşdu. “Monro doktrinası”nın
qızğın tərəfdarı kimi, İngiltərənin Mərkəzi Amerika və Oreqondan çıxarılması ideyasını
müdafiə etmiş, Texas və Kaliforniyanın ilhaq edilməsində bilavasitə iştirak etmişdir.
Ceyms Byukenen 1848-ci və 1852-ci prezidentliyə namizəd olmaq istəsə də müvəffəqiyyətsizliyə uğrayır. Onun bu arzusu 1856-cı ildə həyata keçmiş, o, Sinsinattidən demokratlar
partiyasının nümayəndəsi kimi, prezidentliyə namizəd göstərilmişdir. C.Byukenenin seçkiqabağı kompaniyasının leytmotivini abolisionist təbliğata son qoymaqla İttifaqı qorumağa çağırış təşkil edirdi. Onunla yanaşı respublikaçı Con Fremon və Amerika partiyasından
keçmiş viq Millard Fillmor da prezidentliyə iddiaçı idilər.

Quldarlığa loyal münasibəti, ABŞ torpaqlarının genişləndirilməsinin tərəfdarı olması ona Cənub ştatlarında,
demək olar ki, mütləq qələbə qazandırır.
Ceyms Byukenen ABŞ tarixinə quldarlıq problemini
həll edə və İttifaqın dağılmasının qarşısını ala bilməmiş
zəif prezident kimi daxil olmuşdur. O, cənublu olmasa
da, müasirləri tərəfindən Cənub ştatlarının tərəfdarı kimi
tənqid edilmişdir. 2006 və 2009-cu illərdə Amerika tarixçiləri tərəfindən müəyyənləşdirilən “ABŞ tarixinin ən pis
prezidentləri” siyahısına başçılıq edir.

L

Avraam
inkoln

Avraam Linkoln (ing. Abraham Lincoln; 12 fevral 1809, Kentukki, ABŞ – 15
aprel 1865, Vaşinqton, ABŞ) — Amerika Birləşmiş Ştatlarının 16-ci prezidenti (18611865). ABŞ-ın iki hissəyə parçalanması və vətəndaş müharibəsi dövründə ölkəyə
rəhbərlik etmiş, ABŞ-da quldarlığın ləğvini təmin etmişdir.
1832-ci ildə (23 yaşında) ABŞ Konqresinə seçkilərdə namizədliyini irəli sürmüş,
lakin yetərli səs toplaya bilməmişdi.
1834-cü ildə (24 yaşında) bir daha namizədliyini irəli sürmüş və İllinoys ştatından
Konqresin Nümayəndələr Palatasına üzv seçilmişdi.
1855 (46 yaşında) və 1858-ci (49 yaşında) illərdə Senata üzv olmaq üçün çalışsa
da, hər 2 kampaniya uğursuzluqla nəticələnmişdir.

Onun 1861-ci (52 yaşında) ildə hakimiyyətə gəlməsi ilə eyni vaxtda quldarlığın tərəfdarı olan cənub ştatları Amerika
Konfederativ Ştatları adı altında birləşərək
ABŞ-ın tərkibindən çıxdıqlarını elan etmişlər. 4 il davam edən müharibə sonda ABŞ-ın
qələbəsi ilə nəticələnmişdir. Bu qələbədən 6
gün sonra 15 aprel 1865-ci (56 yasinda) ildə
Avraam Linkoln teatrda "Bizim Amerikalı
əmioğlumuz" (Our American Cousin) tamaşasına baxarkən həmin teatrın aktyoru Con
Uilks But tərəfindən qətlə yetirilmişdir. Bununla o, qətlə yetirilmiş ilk ABŞ prezidenti
olmuşdur. Güllə atandan sonra Butt səhnəyə
çıxaraq latınca “Sic semper tyrannis!” (tərcümədə: “Tiranların taleyi belədir”- cənub
ştatı olan Vircinyanın şüarı) kəlməsini səsləndirmişdi.
Avraam Linkoln tarixdə 100 ən çox öyrənilmiş şəxsiyyətlər siyahısına daxil edilib.
Abraham Linkolnun dörd illik prezidentliyi
ərəfəsində Vətəndaş Müharibəsi ilə yanaşı ailəsində çətinliklərlə üzləşməsi təsadüfi
deyildi. Bir oğlunu erkən yaşlarında itirmiş
Linkoln Ağ Evdə məskunlaşarkən digər üç
oğlu arasında xeyli yaş fərqi var idi: Robert
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17, William 10, Thomas is 7 yaşında idi. Robert bu ərəfədə Harvard Universitetində
təhsil alırdı və periodik olaraq valideynlərini ziyarət etmək üçün paytaxta qayıdardı.
Ata Linkoln konservativ (Republican) partiyanı təmsil etsə də uşaqları və yoldaşına
qarşı çox liberal yanaşırdı və uşaqları tam
sərbəst şəkildə böyütməyin tərəfdarı idi.
Bu isə xanım Linkolna çox narahat edirdi
və bir neçə hallarda şikayətlərini eşitməyən
ərindən Senatorların xanımlarına ünvanlanan məktublarda şikayətlənərdi. Hamının
sevimlisi olan Williamın 11 yaşında xəstəlikdən vəfat etməsi ailəyə ağır zərbə olmuşdu
və üç il sonra atası da teatrda güllələnmişdir. Prezidentin ölümündən sonra Abraham
Linkoln partnyoruna müsabiqə verən Mrs.
Linkolnun sözlərinə əsasən ərinin işlə bağlə
çətinliklərinə baxmayaraq ailəsinə münasibəti heç vaxt dəyişməzdi. Çox keçmədən
Thomas da 18 yaşında ağciyər xəstəliyindən
vəfat etdi. Universiteti bitirən Robert atasının vəfatından sonra cəbhədən geri dönmüş
və anası ilə birlikdə Çikaqoya köçüb atasının yolunu davam etdirmişdir (Abraham
Linkoln məşhur vəkil idi).

Mary Harlanla evləndikdən sonra üç
uşaq atası olan Robert özünü idarə edə
bilməyən anasını 1875-ci ildə dəlixanaya
məhkum etdirdi. Daha sonra hökumətdə mühim vəzifə tutan Robert Prezident
James Garfieldin və Prezident William
McKinleyin sui-qəsdinin şahidi olur.
Bununla mövcudluğunun prezidentlərə düşərli olmadığını müəyyən edir və
iş həyatını tərk edərək ölümünə qədər
(1926) atasının xatirələrini mühafizə etməyi qərar verir.
İlinoys Ali Məhkəməsində vəkillik
karyerasına başlayan Linkoln, bir çox
işdə uğurlu olaraq o dövrün ən uğurlu
vəkilləri arasına girməyi bacardı. Linkolnun ən mühüm işi 1858-ci ildə bir cinayət olub. Linkolnun müvəkkili Uilyam
“Duff” Armstronq, Ceyms Metzkeri
öldürməklə günahlandırılırdı.1858 ildə
müdafiə etdiyi məşhur Uilyam “Duff”
Armstronq işiylə, hüquqşunaslığını da
nümayiş etdi. Fərqli və o zamanlar nadir
rast gəlinən bir taktika istifadə etmək vasitəsilə, təcrübə şahidlərinin yalan söylədiyini cütçü ilə sübut etdi. Linkoln, İllionis əyalətində keçirdiyi 23 illik hüquq
həyatı boyu, 5.100-dən çox işdə vəkillik
edib

Raşmor dağında təsviri həkk olunan
4 prezidentdən biridir. Onun təsviri sağdan birincidir.
Avraam Linkoln ABŞ prezidentləri
arasında ən hündür boylu prezidentdir
(193 sm). Ən alçaq boylu isə Ceyms Medison (162 sm) olmuşdur.
Rəy sorğularına əsasən Avraam Linkoln ABŞ tarixinin ən yaxşı prezidentlərindən biri hesab olunur, halbuki, hakimiyyəti dövründə çoxsaylı tənqidlərə
məruz qalmışdı.
1860-cı ilin oktyabrında Vestfilddən
olan on-bir yaşlı qız Qreys Bedellu Avraam Linkolna məktub yazaraq saqqal buraxmağı məsləhət bilmiş və o buna əməl
etmişdir.
“Linkoln” filmi ABŞ rejissoru Stiven
Spilberq tərəfindən dahi ABŞ prezidenti Avraam Linkolnun həyatından bəhs
edən bioqrafik janrda çəkilmiş filmdir.
Linkolnu canlandıran Deniel Dey-Lüis
əksər tənqidçilərin rəyinə əsasən ilin ən
yaxşı aktyoru seçilmişdir
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E
Endrü Conson

ndrü Conson (ing. Andrew Johnson; 29 dekabr 1808, Roli,
Şimali Karolina, ABŞ - 31 iyul 1875, Grinvil, Tennessi,
ABŞ) — Amerika Birləşmiş Ştatlarının 17-ci prezidenti
(1865-1869). ABŞ-ın iki hissəyə parçalanması və vətəndaş
müharibəsindən dərhal sonra ölkəyə rəhbərlik etmişdir.
Avraam Linkolnun ikinci hakimiyyəti dövründə vitseprezident vəzifəsini daşımış, lakin onun 15 aprel 1865-ci ildə
qətlə yetirilməsindən sonra prezident vəzifəsini tutmuşdur.
ABŞ tarixində əleyhində impiçment prosesi başladılan ilk
prezidentdir.

U

liss Qrant
Uliss Simpson Qrant (ing. Ulysses Simpson Grant, ilk adı Hayram Uliss Qrant; 27 aprel 1822, Poynt
Plizant, Ohayo, ABŞ — 23 iyul 1885, Uilton, Nyu-York, ABŞ) — Amerika Birləşmiş Ştatlarının 18-ci
prezidenti (1869-1877). ABŞ hərbi və siyasi xadimi. Vətəndaş müharibəsi dövründə ABŞ ordusunun
komandanlarından biri və 1866-1869-cu illərdə general olmuşdur.
50 dollarlıq əskinasın üzərində təsvir olunmuşdur.
-Uliss Qrant atıyla qaydanı pozduğu üçün 24 dollar cərimə olunmuşdur.

liss Qrant

R

aterford Börçard Heys (ing. Rutherford Birchard Hayes; 4 oktyabr 1822, Delaver, Ohayo,
ABŞ — 17 yanvar 1893, Fremont, Ohayo, ABŞ)
— Amerika Birləşmiş Ştatlarının 19-cu prezidenti (1877-1881).
Onun prezident seçilməsi ABŞ tarixində ən “çirkin” prezident seçkiləri nəticəsində mümkün olmuşdur.

Raterford Heys

1876-cı ilin noyabrında keçirilən seçkilərdə Demokrat Partiyasının namizədi Nyu-York ştatının qubernatoru Semuel Tilden Raterford Heysi 250 min səslə
üstələyərək qələbə çalır. Lakin prezident Uliss Qrant hakimiyyəti öz təmsil etdiyi
partiyanın nümayəndəsinə təhvil verə bilmək üçün Semuel Tildenin qalib gəldiyi 4
ştatda – Florida, Luiziana, Şimali Karolina və Oreqonda səslərin yenidən sayılmasına nail olur. İlk üç ştata ordu hissələri yeridilir. Səslərin yenidən sayılması nəticəsində Heysin qalib gəldiyi elan edilir. Vaşinqtonda baş verən iğtişaşların qarşısını
almaq üçün buraya da qoşun yeridilir.

C

Ceyms Qarfild

eyms Abram Qarfild (ing. James Abram Garfield; 19 noyabr 1831,
Morlend Hills, Ohayo, ABŞ — 19 sentyabr 1881, Lonq-Branç,
Nyu-Cersi, ABŞ) — Amerika Birləşmiş Ştatlarının 20-ci prezidenti
(4 mart – 19 sentyabr 1881). Vətəndaş müharibəsi illərində ABŞ ordusunda general-mayor rütbəsinədək yüksəlmişdir.
1881-ci il iyulun 2-də Vaşinqton şəhərinin dəmir yolu vağzalında olarkən psixi
cəhətdən sağlam olmayan Şarlem Gito prezident Ceyms Qarfildə arxadan atəş açır.
Güllə dərinə getməsə də, həkimlərin onu çıxarmaq cəhdləri qara ciyərin zədələnməsinə və infeksiya keçməsinə səbəb olur. Uğursuz və səriştəsiz müalicə sui-qəsddən 2 ay
sonra 1881-ci il sentyabrın 19-da Ceyms Qarfildin ürək dayanması nəticəsində vəfat
etməsi ilə nəticələnir.
Ceyms Qarfild eyni vaxtda bir əli ilə latın, digər əli ilə qədim yunan əlifbasında
yaza bilirmiş

Ç

ester Alan Artur (ing. Chester Alan Arthur; 5 oktyabr 1829, Feyrfild, Vermont, ABŞ — 18 noyabr 1886, Nyu-York, Nyu-York ştatı,
ABŞ) — Amerika dövlət xadimi, hüquqşünas. Amerika Birləşmiş
Ştatlarının 21-ci prezidenti (1881-1885) və 20-ci vitse-prezidenti.
1881-ci il sentyabrın 19-da prezident Ceyms Qarfildin qətlindən sonra həmin
vaxt vitse-prezident vəzifəsini daşıyan Çester Artur prezident vəzifələrinin icrasına
başlamış və sentyabrın 22-də konstitusiyaya sədaqət andı içmişdir.

Çester Artur

Dövlət vəzifələrinin hakim partiyanın nümayəndələri arasında bölüşdürülməsi
qaydasını ləğv edərək 1883-cü ildə dövlət qulluğu haqqında qanun qəbul etmişdir. Qanuna əsasən ABŞ dövlət aparatında vəzifəyə təyinatlar müsabiqə yolu ilə həyata keçirilməyə başlandı.

S

Qrover Klivlend

tiven Qrover Klivlend (ing. Stephen Grover
Cleveland; 18 mart 1837, Kolduel, Nyu-Cersi,
ABŞ — 24 iyun 1908, Prinston, Nyu-Cersi,
ABŞ) — Amerika Birləşmiş Ştatlarının 22-ci və 24-cü prezidenti
(1885-1889, 1893-1897). Prezident vəzifəsini fasiləylə iki dəfə
tutmuş yeganə şəxsdir.
Klivlend həmçinin, respublikaçıların tam ağalığı ilə keçən
1860-1912-ci illər aralığında Demokratlar partiyasından seçilmiş
yeganə ABŞ Prezidentidir.
1928-1946-cı illərdə çap olunan 1000 dollarlıq əskinasın
üzərində Qrover Klivlendin portreti təsvir olunmuşdu.
Qrover Klivlend Ağ Evdə evlənmiş yeganə ABŞ prezidentidir.
O, birinci prezidentlik dövründə, 1886-cı ilin iyununda Ağ Evin
Mavi Zalında 21 yaşlı Fransez Folsomla ailə həyatı qurmuşdur.

B

enjamin Harrison (ing. Benjamin Harrison; 20 avqust 1833, Şimali Bend,
Ohayo, ABŞ - 13 mart 1901, İndianapolis, İndiana, ABŞ) — Amerika
Birləşmiş Ştatlarının 23-cü prezidenti (1889-1893). 9-cu ABŞ Prezidenti
Uilyam Henri Harrisonun nəvəsi. Vətəndaş müharibəsi dövründə şimal ordusunda briqada
generalı rütbəsində iştirak etmişdir.

Bencamin Harrison

S

tiven Qrover Klivlend (ing. Stephen Grover Cleveland; 18 mart
1837, Kolduel, Nyu-Cersi, ABŞ — 24 iyun 1908, Prinston, Nyu-Cersi, ABŞ) — Amerika Birləşmiş Ştatlarının 22-ci və 24-cü prezidenti
(1885-1889, 1893-1897). Prezident vəzifəsini fasiləylə iki dəfə tutmuş yeganə şəxsdir.
Klivlend həmçinin, respublikaçıların tam ağalığı ilə keçən 1860-1912-ci illər aralığında Demokratlar partiyasından seçilmiş yeganə ABŞ Prezidentidir.
1928-1946-cı illərdə çap olunan 1000 dollarlıq əskinasın üzərində Qrover Klivlendin portreti təsvir olunmuşdu.
Qrover Klivlend Ağ Evdə evlənmiş yeganə ABŞ prezidentidir. O, birinci prezidentlik dövründə, 1886-cı ilin iyununda Ağ Evin Mavi Zalında 21 yaşlı Fransez Folsomla ailə həyatı qurmuşdur[1].

Qrover Klivlend

U

ilyam Mak-Kinli (ing. William McKinley; 29
yanvar 1843, Nils, Ohayo, ABŞ — 14 sentyabr
1901, Baffalo, Nyu-York, ABŞ) — Amerika
Birləşmiş Ştatlarının 25-ci prezidenti (1897-1901). Prezident
vəzifəsinə seçilmiş sonuncu vətəndaş müharibəsi iştirakçısı.
1901-ci il sentyabrın 5-də ümumamerika sərgisində iştirak
edərkən Polşa əsilli amerikalı anarxist Leon Frank Çolqoş
prezident Mak-Kinliyə tapançadan 2 dəfə atəş açaraq onu ağır
yaraladı. Aparılan müalicə nəticəsiz qaldı və o sentyabrın 14-də
daxili orqanların qanqrenasından vəfat etdi.

Uilyam Mak-Kinli

Alyaskada yerləşən və Şimali Amerikanın ən yüksək zirvəsi olan
Mak-Kinli dağı Uilyam Mak-Kinlinin şərəfinə adlandırılmışdır.

T

eodor
Ruzvelt
(ing. Theodore Roosevelt; 27 oktyabr 1858, Nyu-York,
ABŞ — 6 yanvar 1919,
Oyster Bey, Nyu-York,
ABŞ) — Amerika Birləşmiş Ştatlarının 26-cı
prezidenti (1901-1909).
1906-cı il Nobel Sülh Mükafatı laureatı. ABŞ-ın
32-ci prezidenti Franklin
Delano Ruzveltin uzaq
qohumu olmaqla yanaşı,
həm də onun qardaşı qızı
Franklin Ruzveltin həyat
yoldaşı olmuşdur.

Teodor Ruzvelt

Adı tarixdə 100 ən çox öyrənilmiş şəxsiyyətlər siyahısına daxil edilib.
1912-ci il prezident seçkilərində Respublikaçılar partiyasından namizədliyini irəli sürmək
istəmiş, lakin partiyadaxili ilkin seçkilərdə qalib
gəlsə də, partiyanın qurultayında onun yerinə
həmin vaxt prezident vəzifəsini tutan Uilyam
Taft namizəd seçilmişdir. Bundan qəzəblənən
Teodor Ruzvelt 300-dən artıq tərəfdarı ilə Respublikaçılar partiyasından ayrılaraq Proqressiv
partiyanı yaratmış və bu partiyadan prezidentliyə namizəd olmuşdur. Seçkilərdə Uilyam Taftı
geridə qoysa da, demokratların namizədi Vudro
Vilsona böyük fərqlə məğlub olmuşdur.
O, konqress üçün əsaslı surətdə ilk müraciətnaməsini hazırladı. Yeni prezident xarici siyasətə
çox diqqət ayırırdı. Öz sələfinin Filippinin işğalı,
həmçinin Kuba və Puerto-Rikoda protektorat
qurulması kimi xarici siyasət kursunu dəstəklədiyini qeyd edərək yeni prezident bəyan etdi
ki, ABŞ, eləcə də bütün Amerika qitəsi ölkələrinin xarici siyasətdə başlıca əsaslandığı akt məhz
Monro doktorinası olmalıdır. Bu Ruzveltin
Monro doktorinası haqqında ilk deyimi idi; sonralar o yenidən bu məsələnin üzərinə bir daha
qayıdaraq, onun üçün xüsusi şərh verəcəkdir.
Bu müraciətdə isə Ruzvelt ardıcıl olaraq güclü
donanma sülhün zəmanətidir - arqumentinə əl
ataraq, özünün ən çox sevdiyi ideyalardan biri
olan ABŞ-ın hərbi-dəniz qüvvələrinin möhkəmləndirilməsi, güclü donanma quruculuğunun labüdlüyü haqqındakı fikirlərini ifadə edirdi.

1903
-cü ildə Ruzvelt Kubanı məcbur etdi ki, ABŞ-a adaya müdaxilə və işğal etmək hüququ verən və bədnam
“Plata düzəlişi” (koqress tərəfindən 1901-ci ildə qəbul
edilib) ilə razılaşsın. İspan zülmündən zorla azad olmuş
Kuba, amerikan yarımmüstəmləkəsinə çevrildi, bundan
ilk növbədə ABŞ-ın iri inhisarları istifadə etdi. Ruzveltin prezidentliyi illərində (1902-ci ildən 1909-cu ilədək)
Kubada amerikan kapital qoyuluşu 30 milyarddan 200
milyard dollaradək artdı.
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Prezidentlik onun üçün öz
ekspansionist
nəzəriyyələrini
təcrübədə tətbiq etməyə böyük
imkanlar açıldı. Sakit okeanda
ABŞ-ın hömranlığı yeni prezi
dentin başlıca ideyası idi. 1900cü ildə o, açıq-aşkar yazırdı:
“Mən Birləşmiş Ştatları Sakit
okeanda başçılıq edən dövlət
kimi görmək istərdim”. Tama
milə aydındır ki, Makkinli Fi
lippinin zəbt olunmasını elan
edərkən Ruzvelt onu dəstəklə
yirdi. O, filippinlilərin özünü
idarə etmək qabiliyyətinə malik
olmadıqlarını təkid edərək mil
li-azadlıq hərəkatını boğmaq və
adalarda amerikan idarə etmə
sisteminin tətbiq olunmasını
tələb edirdi. Ruzveltin prezident
postuna gəlişi zamanına qədər
adalardakı hərbi hərəkat rəsmi
olaraq dayandırılmışdır, baxma
yaraq ki, Aginaldonun-filippin
üsyançılarının başçısının-ameri
kanlılar tərəfindən əsarətə alın
ması və 1901-ci ilin martında
onun təslimindən sonra üsyan
çılar ordusu bir-birinn ardınca
müqaviməti dayandırdılar. La
kin amerikan ordusunun üsyan
çılara və adaların din əhalisinə
qarşı görünməmiş qəddar divanı
davam edirdi. Ruzvelt bu cəza
tədbirlərini “qanuna tabe olma
tərbiyəsi” adlandırırdı. ABŞ-ın
filippin xalqını od və qılıncla
düzəltmək hüququna malik ol
ması əqidəsinə əmin olan Ruz
velt öz hökumətinin hərəkət
lərinə doğrudan da etiraz edən
və xalqın gözünü adaların zəbt
olunmasının və amerikan əsgər
lərinin qəddarlığının əsl səbəblə
rinə həqiqətən də açmaq istəyən
anti-imperialistlərə qarşı qəzə
bini çətinliklə gizlədirdi. Onu
sosialistlərdən daha çox burjua
pafisistləri (milyoner E.Karne
gi, senatorlar Xoar və Petttiqru,
Şurts), daha doğrusu, öz sinifinin
mötəbər nümayəndələri xüsusən
təhrik edirdilər ki, onlardan da
yaxa qurtarmaq asan iş deyildi.

P

rezident
T.Ruzveltin
fərqləndirici cəhətlərin
dən biri də lazımi adamla
rın onun hərəkətlərini məzəmmət etmək
deyil, onunla fəxr eləməsi və ya heç ol
mazsa, onun hərəkətlərinə haqq qazandır
maları arzusu idi. 1902-ci ilin yayında fi
lippinlilərə qarşı qəddar münasibətə görə
senator Xoar tərəfindən günahlandırılan
müraciətə o, görünməyən riyakarlıqla ca
vab yazdı: “…Sizin gözünüzdə mənim,
nəhəng işində öz vəzifəsini pis yerinə
yetirən insan kimi görsənməyim mənim
üçün dözülməzdir. Rica edirəm inanasınız
ki, uzun, ağır düşüncələrdən sonra, mə
nim vəzifəmin nədən ibarət olduğu barə
dəki çox axtarışlardan və bəzi inamsızlıq
lardan sonra indi mən vəzifəmi mənə necə
görünürsə, elə də yerinə yetirirəm”. Pre
zidentin fikrincə bu vəzifə müqavimətin
qeyd-şərtsiz olaraq qırılması və “qanun
və qaydaların bərpasının” silah gücünə
yerinə yetirilməsindən ibarətdir.
Hələ konqressə ilk müraciətində Ruz
velt Monro doktrinasını ölkənin xarici si
yasətində təməl daşı kimi irəli çəkmiş və

Amerika qitəsi ölkələrini müstəmləkəyə
çevirməsində 1902-1903-cü illər ərzində
guya qaydaların mühafizəsi üçün qanun
və sivilizasiyanın əsayişi uğrunda onu
bir silah kimi istifadə etməyi bacarmışdır.
Açıq-aşkar bəyan etdiyi məqsədinə çat
maq üçün prezidentin sərf etdiyi enerji və
inadkarlığın həddi-hüdudu yox idi.
Prezident olmamışdan çox əvvəl Ruz
velt, Monro doktorinasını “Birləşmiş Ştat
ların siyasətinin geniş və ümumi prinsipi”
kimi qiymətləndirmişdir. Hətta 1896-cı
ildə o, bəyan etmişdir ki, “əgər Monro
doktorinası olmasaydı, o zaman onu dər
hal yaratmaq lazım idi. O vaxtlar (birin
ci Venesuela böhranı dövründə) Ruzvelt,
Monro doktorinasının şərhini “avropanın
amerikan torpağına soxulmasına qadağa
ilə” məhdudlaşdırırdı. Bu səpkidə Monro
doktorinasına o, hələ ilk prezident müra
ciətində toxunmuşdur. Buna baxmayaraq,
o tezliklə təkcə ərazi işğalına qadağadan
danışmadı, həm də bəyan etdi ki, ABŞ
heç bir amerikan respublikaları üzərində
hər hansı bir avropa dövlətinin nəzarətinə
dözməyəcək.

Nəhayət, 1904-cü ilin dekabrında konqressə
növbəti müraciətində Ruzvelt, Monro doktorinasına öz əlavəsini xülasələşdirərək, o nəticəyə
gəldi ki, Birləşmiş Ştatlar “beynəlxalq polis qüvvəsi” rolunda bütün Amerika qitəsində “qayda-qanuna nəzarət etmək” hüququna malik olan
yeganə dövlətdir. Bu maraqlı ifadə prezidentin
özünə məxsusdur. Cənubi Amerika ölkələrinin
“xroniki nizamsızlıq” vəziyyətində olduqlarını
və sivilizasiyalı dövlətlərlə münasibət qurmaq
iqtidarında olmadıqlarını qeyd edən T.Ruzvelt
xəbərdarlıq edirdi ki, elə zaman gələ bilər ki,
“sivilizasiyalı dövlətin”qarışması labüd olsun.
“Monro doktorinasını qəbul etmiş Birləşmiş
Ştatlar Qərb yarımkürəsində nadir hallarda, öz
istəklərindən başqa, belə nizamsızlıq hallarında
beynəlxalq polis qüvvələri rolunu yerinə yetirmək məcburiyyətində qala bilər”.
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Bu çoxmənalı hədə “xalqı özünü yaxşı aparan istənilən ölkə bizim səmimi dostluğumuza
arxalana bilər” kimi uzun və saxta sentensiyalarla müşahidə olunurdu. Başqa sözlə, Birləşmiş
Ştatların prezidenti cənub qonşularını ABŞ-ın hökumət dairələrinin maraqları olarsa, onların
daxili işlərinə qarışacaqları ilə hədələyirdi.
“Təmkinlə danış, lakin iri dəyənəyi əldən vermə, və sən çox uzağa gedərsən”, - Ruzvelt tərəfindən dövriyyəyə buraxılmış bu hakimanə sözlər onun xarici siyasətinin şüarı və formulası idi.
Belə formulanın qüvvədə olması üçün Ruzveltə güclü donanma lazım idi; onsuz da heç kəsin
hədələmədiyi ölkəsinin ərazisini müdafiə üçün deyil, başqa kiçik və böyük ölkələrə hədə-qorxunu
daha da gücləndirmək üçün.

1902-ci ildə İngiltərə, Almaniya və İtaliya Venesuelaya ultimatum verdiyi zaman prezident
arbitr rolunu öz üzərinə götürdü. Amma o, özünü Amerika qitəsi ölkələrinin sahibi kimi aparırdı,
buna görə də Avropa dövlətləri, ABŞ-ın qərb yarımkürəsində polis qüvvəsi kimi hüququnu faktiki
olaraq tanımaq məcburiyyətində qaldılar.
Ruzveltin imperialist əməllərinin tacı – yeri gəlmişkən bunlarla o, həmişə öyünərdi – təbii
ki, okeanlar arası kanalın tikilməsi üçün Panama boğazındakı ərazinin zəbt edilməsi oldu. “Mən
kanal ərazisini aldım və konqressə bu məsələni müzakirə etməyi təqdim etdim…, müzakirələrin
getdiyi vaxt isə kanalın tikintisi davam edirdi”. 1911-ci ildə Ruzvelt tərəfindən söylənilən bu fraza
kanalın tikintisi barədə İngiltərə ilə aparılan yarım əsrlik danışıqlara son vermiş Panama epopeyasında prezidentin rolunu dəqiq ifadə edir.
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Ruzvelt boğazı zəbt etməyi çoxdan arzulayırdı. Hələ
XIX əsrin 90-cı illərində, İngiltərə ilə yeni müqavilənin
(Heya-Paunsefota) bağlanması haqqında ilk danışıqlar
getdiyi zaman o, tam mənasında hiddətlənərək, Hey və
Makkinlini daha cəsarətli addımlar atmağa sövq etməyə
çalışırdı. O, nəinki İngiltərə
və ya heç bir başqa ölkə ilə
əməkdaşlıq etmədən ABŞ-ın
kanalı mənimsəməsini, həm
də kanal ərazisinin silahlı mühafizə hüququnun da ABŞ-da
olmasını istəyirdi. Ruzveltin
fikrincə boğaz sahillərindəki amerikan silahları ABŞ-ın
bütün düşmənlərinə tərəf istiqamətlənməli idi. “Ah, mən
necə də istərdim ki, Siz və
prezident müqaviləni (söhbət
Kleyton-Bulver
müqaviləsindən gedirdi, hansınınki
əvəzində Hey və İngiltərənin
xarici işlər naziri Paunsefot
yeni akt hazırlamalı idilər)
kəsib bizim öz kanalımızın
tikintisi və möhkəmləndirilməsi haqqındakı billi tətbiq edəsiz” - deyə Nyu-York
qubernatoru Ruzvelt ABŞ
dövlət katibi J.Heyə yazırdı.
Burlarla müharibədə böyük
itkilər verərək zəifləmiş İngiltərə sonunda güzəştə getdi,
və 1901-ci ildə artıq Ruzvelt
tərəfindən imzalanmış yeni
Hey-Paunsefota müqaviləsi
kanalın tikintisi və inşasında
Ştatları faktiki olaraq yegənə
ölkə etdi. Kanalın tikintisi
üçün iki variant mövcud idi:
ya Panama şirkəti tərəfindən
artıq qazıntısına başlanmış
Kolumbiya ərazisindən keçməklə və ya Nikaraquadan
keçməklə. Hər iki halda icarə
haqqında razılıq alınmalı idi.

Təbii ki, bu respublikaların
hökumətləri öz zəngin qonşularından xeyli miqdarda məbləğ (kanalın dəyəri Nikarauqadan keçərkən
189 864 min dollar, Kolumbiyadan keçərkən isə 250mln.-a
yaxın idi) qoparmaq istəyirdilər.
Konqresdə hansı variantın qəbul
edilməsi haqqında müzakirələr
gedərkən prezident təəssüflənirdi
ki, ərazi yalnız icarəyə götürüləcəyindən kanal ABŞ-n mülkiyyəti
olmayacaq. “Nəyə görə biz boğazı
Kolumbiyadan icarəyə götürmək
əvəzinə onu sadəcə olaraq satın
almırıq? – deyə o, Heyə yazırdı. –
mənə elə gəlir ki, bu çox gözəl bir
şey ola bilər. Fikrimcə, biz onlara
kifayət qədər təklif etsək, onlar öz
konstitusiyalarını dəyişərlər.
Çıxış yolu O.Henrinin “Krallar və kələmlər” məşhur romanındakı kimi tapıldı. On illərlə boğazda öz suveren dövlətini yaratmaq
istəyən Panama xalqının çoxdankı
separatist cəhdlərindən xəbərdar
olan ABŞ hakimiyyəti kolumbiya
hakimiyyətinə qarşı çıxış edən separativ qrupa gizli olaraq dəstək
verldi. 1903-cü ilin noyabrında
Panama özünü müstəqil elan etdi,
Ruzvelt isə ləyaqətsiz olaraq dərhal yeni hökuməti tanıdı. İki həftə
keçmədən Vaşinqtonda kanalın
10 mil enində olan ərazisinin əbədi istifadə üçün ABŞ-a vermlməsi haqqında müqavilə imzalandı. Kompensasiya kimi Panama
cəmi 10 mln.dol-lar miqdarında
birdəfəlik məbləğə və müqavilə
təsdiq edildikdən 9 il sonra isə
hər il 250 min dollar miqdarında
məbləğə sahib oldu. Panamanın
müstəqilliyi xəyali oldu. ABŞ vəziyyətdən istifadə edərək, “Panamanı əvvəlcə respublika edib, sonra isə onun boğazında – amerikan
imperializminin təsdiq olduğu kanal ərazisi - əsl ABŞ müstəmləkəsi
yaradıb ölkəni özünə tabe etdi”.

Təbii ki, bu respublikaların hökumətləri öz zəngin
qonşularından xeyli miqdarda məbləğ (kanalın dəyəri
Nikarauqadan keçərkən 189 864 min dollar, Kolumbiyadan keçərkən isə 250mln.-a yaxın idi) qoparmaq
istəyirdilər. Konqresdə hansı variantın qəbul edilməsi
haqqında müzakirələr gedərkən prezident təəssüflənirdi ki, ərazi yalnız icarəyə götürüləcəyindən kanal
ABŞ-n mülkiyyəti olmayacaq. “Nəyə görə biz boğazı
Kolumbiyadan icarəyə götürmək əvəzinə onu sadəcə
olaraq satın almırıq? – deyə o, Heyə yazırdı. – mənə
elə gəlir ki, bu çox gözəl bir şey ola bilər. Fikrimcə, biz
onlara kifayət qədər təklif etsək, onlar öz konstitusiyalarını dəyişərlər.

Çıxış yolu O.Henrinin “Krallar
və kələmlər” məşhur romanındakı
kimi tapıldı. On illərlə boğazda öz
suveren dövlətini yaratmaq istəyən
Panama xalqının çoxdankı separatist cəhdlərindən xəbərdar olan
ABŞ hakimiyyəti kolumbiya hakimiyyətinə qarşı çıxış edən separativ qrupa gizli olaraq dəstək verldi.
1903-cü ilin noyabrında Panama
özünü müstəqil elan etdi, Ruzvelt
isə ləyaqətsiz olaraq dərhal yeni hökuməti tanıdı. İki həftə keçmədən
Vaşinqtonda kanalın 10 mil enində
olan ərazisinin əbədi istifadə üçün
ABŞ-a vermlməsi haqqında müqavilə imzalandı. Kompensasiya kimi
Panama cəmi 10 mln.dol-lar miqdarında birdəfəlik məbləğə və müqavilə təsdiq edildikdən 9 il sonra isə
hər il 250 min dollar miqdarında
məbləğə sahib oldu. Panamanın
müstəqilliyi xəyali oldu. ABŞ vəziyyətdən istifadə edərək, “Panamanı
əvvəlcə respublika edib, sonra isə
onun boğazında – amerikan imperializminin təsdiq olduğu kanal ərazisi - əsl ABŞ müstəmləkəsi yaradıb
ölkəni özünə tabe etdi”.
Öz hökumətinə arxalanan amerikan inhisarları dərhal yeni və kiçik
bir respublikanın təbii var-dövlətinə
əl uzatmağa başladılar. 1904-cü ildə
ABŞ tərəfindən Panama Respublikasına zorla qəbul etdirilmiş konstitusiya boğazda “qayda-qanun
yaratmaq məqsədi ilə” ABŞ-a güc
tətbiq etmək hüququ verdiyindən
Panama hökuməti bütün bunlara
dözmək məcburiyyətində qalırdı.
Ruzvelt ərazinin zəbti və kanalın
tikintisini özünün böyük uğuru hesab edirdi. Sonralar o, məmnuniyyət hissi ilə açıq-açığına öyünərək,
kanal ərazisinin işğalının onun şəxsi
ideyası olduğunu deyir və öz tərcümeyi-halında yazırdı: “Mən kabinetlə məsləhətləşmədən kanalı zəbt
etdim”. 1904-cü ilin fevralında senat, demək olar ki, könülsüz olaraq,
Panama müqaviləsini təsdiqlədi.
Sonuncu hadisə Ruzvelt üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi, baxmayaraq ki, ölkə yeni prezident seçkiləri
ərəfəsində idi, Ruzvelt isə seçilmiş
prezident olmaq həsədində idi.
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Əgər Hanna sağ qalsaydı 1904-cü ilin payızındakı hadisələrin necə inkişaf edəcəyi məlum deyildi, lakin 1904-cü ilin fevralında Hanna vəfat etdi və prezident respublikaçıların yeganə namizədi
oldu. Risk etmək istəməyən prezident Respublika partiyası rəhbərliyində özünə tərəfdarlar tapdı
– Milli komitənin başçısı postuna, Hannanın yerinə əvvələr onun şəxsi katibi, son ildə isə ticarət
naziri olan Jorc Kortilyunu qoya bildi.
Kortilyu Ruzvelt kompaniyası üçün
geniş seçki fondu yığaraq onu böyük
səs-küylə keçirdi. Nəhayət 1904-cü
ilin noyabrında T.Ruzvelt prezident
olaraq, öz arzusunu həyata keçirməyə nail oldu. O, böyük səs çoxluğu
ilə Parkerə qalib gəldi. Qalibiyyətdən
cuşa gələn prezident, təbrikləri qəbul
edərək (Ruzvelt Oyster-Beydə səs verib gecəykən Vaşinqtona qayıtmışdı)
elə bir müraciət etdi ki, onun bəzi bioqrafları bunu kobud səhv kimi qiymətləndirdilər.
Yazılmamış qaydalara görə prezident namizədliyi adətən ikinci
müddətə çəkilir. Buna baxmayaraq,
Ruzvelt Milli qurultayda öz partiyasından olan bosların - Hanna, Plat,
Oldricin – onun namizədliyini
O deyirdi: “Heç bir şey məni bir
də heç zaman namizəd olmağa məcbur edə bilməz və mən bir də irəli
sürülməyi qəbul etməyəcyəəm”. Bu
müraciətə görə sonralar o peşman
oldu, zira onun kimi işgüzar və hakimiyyətsevər insan üçün adi insan
həyatı dözülməz idi. Elə bu illərdə o,
Filippin qubernatoru Vilyam Q.Taftla (William Taft) yaxın əlaqələr saxlayaraq, onu öz kabinetinə, 1904-cü
ilin əvvəllərində istefaya çıxmış hərbi
nazir Rutun yerinə dəvət etdi. Bütün
bu şəxsiyyətlər öz proqressiv baxışları
ilə fərqlənmirdilər, əksinə, daha çox
bənzər idilər. Konstitusiyaya əsasən
ABŞ prezidentinin nazirlər kabinetinin başçısı və silahlı qüvvələrin baş
komandanı kimi böyük səlahiyyətlərə
malik olması imkanı Ruzveltə şərait
yaratdı ki, o, latın amerikası ölkələrinin ABŞ diktaturasına tabe edilməsi
kimi ABŞ-n hakim dairələrinin imperialist cəhdlərini və öz şəxsi planlarını
həyata keçirsin.
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“Ruzvelt doktorinasının”
qurbanı Dominikan Respub
likası oldu. Avropa imperia
listləri tərəfindən talan edilən
bu kiçik ölkənin hökuməti
ABŞ dövlət departamentinin
təzyiqi ilə kömək üçün zən
gin qonşusuna müraciət et
mək məcburiyyətində qalır.
Ruzvelt “qeyri-adi həssaslıq”
göstərdi və bunun nəticəsi
olaraq 1905-ci ilin fevralında
Santo-Dominqoda imzalanan
protokol meydana gəldi ki,
burada da amerikan hərbi gə
miləri çoxmənalı hədə kimi
dayanmışdı. Bu protokola
əsasən respublikanın bütün
gömrükləri ABŞ-ın nəzarətin
dən keçirdilər. Senatın müqa
vimətlərinə fikir verməyən
Ruzvelt gömrük rüsumlarının
toplanması üçün Dominikan
Respublikasına dəniz piya
da dəstəsi ilə zabit göndərdi;
dominikan hökuməti öz ehti
yacları üçün onun yalnız 45%
-ni alırdı, qalan 55% isə ABŞ
bankı tərəfindən kreditorlara
ödənilmək üçün nəzərdə tu
tulmuşdur. Bu yolla Domi
nikan Respublikası üzərində
faktiki protektorat qoyuldu
ki, buna da prezident həmin
Monro doktorinası ilə haqq
qazandırırdı.
Ruzvelt “münaqişənin
həlli üçün” Taft və Bekonu,
həmçinin 6 min nəfərdən
ibarət olan dəniz piyada de
santını Kubaya göndərdi. Tə
bii ki, öz hərəkətlərinə haqq
qazandırmaq məqsədi ilə
amerikalılar
bildirirdilər
ki, adada yaşayan amerika
vətəndaşlarının həyatı və əm
lakı təhlükə qarşısındadır. La
kin ordunu göndərərkən, pre
zident göstərmək istəyirdi ki,
o məcburiyyət qarşısında qa
lıb və Tafta ehtiyatla hərəkət
etmək, ABŞ daxilində ictimai
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fikirlə hesablaşmaq göstərişi
ni verirdi. “Yadda saxlayın,
- deyə o, Tafta teleqraf gön
dərirdi, - … əgər biz nəzarət
funksiyasını öz üzərimizə
götürənə qədər aydın surətdə
göstərə bilməsək ki, sülhün
əldə edilməsi və qayda-qa
nun yarada bilən hökumətin
saxlanılması üçün lazım olan
bütün üsullar tükənilmişdir,
onda burada bizim müdaxilə
mizlə əlaqədar çox ciddi na
razıçılıq qopacaq». Amerikan
inhasarlarının marağana ca
vab verən “böyük dəyənək”
siyasətinin fəaliyyəti bundan
ibarət idi. Qərb yarımkürə
sində Birləşmiş Ştatlar özlə
rini sahib kimi hiss edirdilər.
Lakin prezident Ruzveltin
beynəlxalq siyasətdə ABŞın aparıcı, əhəmiyyətli – rol
əldə etməsi üçün can atması
Amerika qitəsininin hüdüdla
rından kənara ya-yılmışdır.
Ruzvelt dünya mü
naqişələrinə qarışan ilk pre
zident idi. Onun başçılığı al
tında amerikan diplomatiyası
ilk dəfə olaraq geniş arenaya
- guya öz marağı olmayan
vasitəçi kimi - çıxdı. Lakin
bu vasitəçiliyin əsl məqsədi
Uzaq Şərq və Avropada Ame
rika üçün sərfəli olan “güc
balansı”nın qurulması idi. Bu
siyasətin mərhələləri Ports
mut və Alhesirasdan ibarət
idi. Hər iki halda Teodor
Ruzvelt öz üzərinə sülh ke
şikçisi rolunu götürdü, lakin
onun sülh məramlı fəaliyyə
ti amerikan imperializminin
mövqelərini möhkəmləndir
mək məqsədi güdürdü. Bu,
xüsusilə rus-yapon mühari
bəsi zamanı Ruzveltin özünü
aparmasında daha aydın gözə
çarpdı.

Rus-yapon münaqişəsinin lap əv
vəllərində ABŞ-ın idari dairələri öz rəğ
bətlərini Ru-siyaya deyil, Yaponiyaya
bildirirdilər. Əgər konqresi və ölkənin
ictimai fikrini özünə qarşı qaldırmaq
qorxusu olmasaydı, yəqin ki, Ruzvelt,
Corc Kennana yazdığı kimi, hətta in
gilis-yapon ittifaqına qoşulardı. Sovet
tarixçisi N.N.İnozemtsev yazır: “Ame
rikan imperialistləri… bu toqquşmada
Rusiyanın məğlub olmasını özlərinin
marağı hesab edirdilər. Yaponiya hələ
çox da təhlükəli rəqib sayılmırdı və mö
təbər amerikan dairələri Uzaq Şərqdə
yapon işğalını gələcəkdə öz maraqları
üçün istifadə etmək ümidində idilər”.
Amma hələlik prezident başda olmaqla
ABŞ-ın siyasi xadimləri hesab edirdilər
ki, Yaponiyadan Uzaq Şərqdə Rusiyaya
qarşı zərbə qüvvəsi kimi istifadə etmək
lazımdır. Hətta amerikan mətbuatında
yazırdılar ki, Yaponiya müharibəni ame
rikan maraqları üçün aparır, amerikan
maliyyəçiləri isə Yaponiyaya geniş kre
dit təqdim edirlər.
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Uilyam Taft

U

ilyam Hovard Taft (ing. William
Howard Taft; 15 sentyabr 1857,
Sinsinnati, Ohayo, ABŞ — 8 mart
1930, Vaşinqton (Kolumbiya Federal Dairəsi), ABŞ) — Amerika
Birləşmiş Ştatlarının 27-ci prezidenti (1909-1913). Onun hakimiyyət
dövrü dövlətin iqtisadiyyatdakı rolunun güclənməsi ilə xarakterizə
olunmuşdur.
1921-ci ildə ABŞ Ali Məhkəməsinin Baş hakimi seçilmişdir. Bu
məhkəmədə vəzifə tutmuş ilk və yeganə ABŞ prezidentidir. Vəfatına 1
ay qalmış həmin vəzifədən istefa vermişdir.

T

omas Vudro Vilson (ing. Thomas Woodrow Wilson;
d. 28 dekabr 1856, Strauton, Virciniya, ABŞ —
ö. 3 fevral 1924, Vaşinqton (Kolumbiya Federal
Dairəsi), ABŞ) — Amerika Birləşmiş Ştatlarının 28-ci prezidenti (1913-1921).
1919-cu il Nobel Sülh Mükafatı laureatı. ABŞ tarixində elmlər doktoru elmi
dərəcəsinə malik olan yeganə prezidentdir.
Adı tarixdə 100 ən çox öyrənilmiş şəxsiyyətlər siyahısına daxil edilib.

Vudro Vilson

6 aprel 1917-ci ildə Vudro Vilson ABŞın Birinci dünya müharibəsinə qatılması
barədə qərar verdi. Konqresə müraciətində o,
"Bütün müharibələrə son qoymaq məqsədilə
müharibəyə başlamağa" çağırırdı.
8 yanvar 1918-ci ildə o Konqresdəki çıxışında
müharibədən sonrakı dünyanın yenidən
qurulmasını, daimi sülhün təmin edilməsini
nəzərdə tutan və "14 bənd" adı ilə məşhur olan
tezislərini irəli sürdü. Müharibədən sonra bu
tezislərdə irəli sürülən ideyalardan yalnız 5-i,
o cümlədən Millətlər Cəmiyyətinin qurulması
fikri həyata keçirildi.
28 may 1919–cu ildə Əlimərdan bəy
Topçubaşovun başçılıq etdiyi Azərbaycan
nümayəndə heyəti Paris sülh konfransında
ABŞ prezidenti Vudro Vilsonla görüşərək
Xalq Cümhuriyyətinin tanınmasını xahiş edib.
Antitürk və ermənipərəst mövqeyi ilə seçilən
Vilson bu xahişi rədd edib.
Ermənistanın Türkiyəyə ərazi iddiaları ABŞ
prezidenti Vudro Vilsonun hamiliyi ilə güclü
surətdə dəstəklənirdi. V.Vilson Ermənistan
üzərində ABŞ-ın mandatını rəsmiləşdirmək
üçün Senata müraciət etmişdi. Lakin 1920-ci il
iyunun 1-də ABŞ Senatı 23 səs lehinə, 52 səslə
əleyhinə olmaqla prezidentin arzusunu rədd
etdi.

Vilsonun düşüncələrinə görə insan haqları
“Böyük Ermənistan və ermənilərin xilası”ndan
ibarət idi. Sevr müqaviləsinin VI bölməsinin 89-cu
maddəsinə görə Ərzurum, Trapezund, Van, Bitlis
Ermənistana verilirdi. Onun sərhədlərini Vilson
təyin edəcəkdi. Lakin elə bu vaxt müzəffər türk
ordusu bir-birinin ardınca doğma vilayətlərini
güclü hamisi olan düşmənin tapdağından azad
edir və məkrli planın reallaşmaq ehtimalını puça
çıxarırdı. V.Vilsonun qərarı ilə yaradılmalı olan
süni "Müstəqil Ermənistan" iki həftəyə süqut etdi.
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U

orren Qamaliel Hardinq (ing. Warren Gamaliel
Harding; 2 noyabr 1865, Morrou, Ohayo, ABŞ — 2
avqust 1923, San Fransisko, Kaliforniya, ABŞ) —
Amerika Birləşmiş Ştatlarının 29-cu prezidenti (1921-1923).
1920-ci ilin noyabr ayında keçirilmiş prezident seçkilərində respublikaçıların
nümayandəsi Hardinq prezident seçildi. O, Oqayo ştatından idi. Uorren Hardinq
hökuməti ilk növbədə iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinə ayrılan büdcə xərclərinin
azaldılması təklifi ilə konqresdə çıxış etdi. O, "normal zaman" və "normal qaydalar"
şüarını irəli sürərək fərdiyyətçilik prinsipini əsas götürdü. Hökumət şəxsi biznesin
inkişafına xüsusi fikir verdi. Əməklə kapital arasında əməkdaşlıq yaradılması
məqsədi ilə həmkarlar ittifaqları assosiasiyaları yaradıldı. 1921-ci ildə 1920-ci illə
müqayisədə federal hökumətin xərcləri iki dəfə aşağı düşərək 3,3 milyard dollar
təşkil etdi.

Uorren Hardinq

1920-ci ilin yayında ölkədə iqtisadi böhran başlandı, istehsal aşağı endi. Xarici ticarət iki dəfə azaldı, işsizlik artdı, əmək
haqqı 25-50% ixtisar edildi. Lakin böhran
1921-ci ilin sonu, 1922-ci ilin əvvəllərində iqtisadi yüksəlişlə əvəz olundu. ABŞ-da iqtisadi
böhranın tez qurtarmasının səbəbləri daxli
bazarın geniş tutumlu olması, yeni sənaye
sahələrinə iri həcmli kapital qoyuluşu, ABŞ
mallarının xarici ölkələrə ixracından və onun
verdiyi borclardan gələn gəlirlər ilə əlaqədar
idi. 1922-ci ildən iqtisadiyyatda inkişaf və ya
"çiçəklənmə" ("prosperite") dövrü başlandı.
Hardinqin hakimiyyəti illərində rüşvətxorluq halları artdığına görə üç nazir istefaya
getməli oldu.
Bu dövrdə ABŞ-ın xarici siyasətində təcridçiliyin üstünlük təşkil etməsinə baxmayaraq xarici iqtisadi əlaqələr genişləndirildi.
ABŞ 1921-ci ilin avqustunda Almaniya ilə
müqavilə bağladı. Latın Amerikasında öz nüfuzunu gücləndirdi. Uzaq Şərqdə İngiltərə-ABŞ,Yaponiya-ABŞ arasındakı problemlər Vaşinqton konfransında qismən həll edildi.
Uorren Hardinq 1923-cü ilin iyun ayında
ştatlar üzrə səfərə çıxır. Bu səfər çərçivəsində
o, ABŞ prezidentləri arasında ilk dəfə Alyaskada olur. İyul ayının sonlarında Alyaskadan
qayıdarkən mədəsi ilə bağlı problemlər yaşadığı üçün Vaşinqton ştatında özünün son
çıxışını edir və Ohayo ştatına planlaşdırılan
səfərini təxirə salaraq Kaliforniyada dincəlmək qərarına gəlir. San-Fransiskoda onun
vəziyyəti daha da ağırlaşır və 2 avqust 1923cü il tarixində saat 19:35-də ürək tutmasından vəfat edir. Həyat yoldaşı Florens onun
meyitinin yarılmasına icazə vermədiyi üçün
hazırda Hardinqin ölümü ilə bağlı bir sıra
fərziyyələr mövcuddur. Onlardan bəzilərinə
görə xanım Hardinq ərini özü öldürüb və ya
öldürən şəxsi gizlətməyə çalışıb. Başqa bir
versiyaya görə isə onu zəhərləyiblər.
Vitse-prezident Kalvin Kulic Uorren
Hardinqin yerinə ABŞ-ın növbəti prezidenti
olur.
Hardinq öldüyü vaxt onun atası hələ sağ
idi və o ABŞ prezidentləri arasında Con Kennedi ilə yanaşı atasından əvvəl ölən 2 prezidentdən biridir.
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Kalvin Kulic (ing. John Calvin Coolidge, Jr.; 4 iyul 1872,
Plimut, Vermont, ABŞ - 5
yanvar 1933, Northempton,
Massaçusets, ABŞ) — Amerika Birləşmiş Ştatlarının 30cu prezidenti (1923-1929) və
29-cu vitse-prezidenti (19211923).
1921-ci ildə Uorren Hardinqin vitse-prezidenti kimi
Ağ Evə daxil olan Kalvin
Kulic, 1923-cü ilin avqustun
2-də Alyaskaya səfəri zamanı vəfat edən ABŞ prezidenti
Hardinqin ölümündən sonra
onun yerini tutdu. 1924-cü il
prezident seçkilərində Kulic

qələbə qazandı. Onun daxili
siyasəti ölkə iqtisadiyyatının
gücləndirilməsinə yönəldilmişdi. İri kapitala qoyulan
vergi azaldıldı Kulic "ABŞın işi biznesdir" şüarını irəli
sürdü. İstehsal üzərində dövlət nəzarəti ləğv edildi. İri kapitala qoyulan vergi azaldıldı.
Məcmu milli məhsul istehsalı 54% artdı. Dünya sənaye
məhsulu istehsalında, ABŞ-ın
payı 44,8 faiz təşkil etdi. İri
biznesin özünü tənzimləmə
sistemi təşəkkül tapdı. Çiçəklənmə illərində istehsala yeni
texnika, texnologiya və konveyer sistemi tətbiq edildi.
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Kulic hökuməti 1924-cü ildə yeni vergi qa
nunu qəbul etdi. Qanuna görə yüksək gəlirli şəxs
lərin ödəyəcəyi vergi 50 %-dən 40 %-ə endirildi.
Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin azaldılması
nətisəsində xüsusi biznes inkişaf etdi. İri biznesin
özünü tənzimləmə sistemi təşəkkül tapdı.
Hökumət fermer təsərrüfatını inkişaf et
dirmək məqsədi ilə onlara kredit verdi. Fermer
təsərrüfatlarının problemlərinin həllinə başlanıl
dı. “Kənd təsərrüfatınının bərabərliyi” şüarı irəli
sürüldü. 1924-cü ildə kənd təsərrüfatı istehsalını
genişləndirmək ideyası gücləndi. Hökumət fer
mer kooperasiyasını təşviq edərək onlara kredit
verdi.
Həyat səviyyəsi yaxşılaşdı. Avtomobil, so
yuducu, telefon, radio və başqaları gündəlik
məişətə daxil oldu. İstehlak kreditləri sisteminin
tətbiq edilməsi xalqın rəğbətini qazandı. Dövlət
borcu azaldıldı. 1924-1929-cu illərdə ölkədə yeni
həmkarlar təşkilatları yaradılması ətrafında səy
lər genişləndi. Sahibkarlar kompaniyası həmkar
lar ittifaqları yaratdılar. 20-ci illərin əvvəllərində
bu ittifaqların 1,5 milyon yzvü var idi. Müəs
sisə sahibləri ixtisaslı fəhlələrin əmək haqlarını
artırmaq və pensiya tətbiq etmək yolu ilə sosial
ziddiyətləri yumşaltdılar. Həmkarlar ittifaqları
nın iştirakı ilə kredit verən fəhlə bankları yara
dıldı. AƏF liderləri sinfi sülhün yaradılmasında
mühüm rol oynadılar. Əlverişli iqtisadi şərait və
bərabər imkanlar fəhlə sinfinin fəallığını aşağı
saldı. Həmkarlar ittifaqları və fermer hərakatı
zəiflədi. Sosial etiraz çıxışları azaldı. Bu isə ölkə
də sosial gərginliyi zəiflətdi. Bütün bunlarla bə
rabər bu dövrdə “Ku-kluks-klan” təşkilatı yəhu
dilərə, zəncilərə, katoliklərə və mühacirlərə qarşı
mübarizəni gücləndirdi. Onların başlıca məqsə
di, ənənəvi ağ, kənd, protestant və anqlosakson
Amerikasının qurulması idi.
Bu dövrdə ölkəyə mühacir axını son dərəcə
artmışdı. Bu problemi həll etmək üçün 1924-cü
ildə yeni mühacirət qanunu qəbul edildi. Şərqi
Asiyadan mühacirət axını qadağan edildi, digər
ölkələrdən mühacirət edənlərə isə məhdudiyyət
qoyuldu.
Kulic hökuməti xarici siyasətdə proteksi
onizm tətbiq etdi. 1929-cu ildə xarici ticarətin
həcminə görə ABŞ İngiltərəni ötüb keçdi. Ku
lic hökumətinin xarici siyasəti xammal və satış
bazarlarına yiyələnməyə doğru yönəldilmişdi.
Avropa ölkələri ilə iki tərəfli münasibətlər inki
şaf etdirildi. O, Almaniya ilə əlaqədar “Daues
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planı”nının qəbul edilməsinə nail oldu, borc
lar məsələsinə diqqət yetirdi. Böyük Britaniya,
Fransa, İtaliya, Belçika və Çexoslavakiya ilə hər
bi borcların bir hissəsinin ödənməsinə dair saziş
bağlandı. 1923-1929-cu illərdə Latın Amerikası
ölkələrinə yardımlar edərək bu regionda iqtisadi,
siyasi və hərbi cəhətdən xeyli möhkəmləndi.
ABŞ-ın müharibəyə girməsinin on illiyi mu
nasibəti ilə Fransanın xarici işlər naziri A.Brianın
təşəbbüsü ilə 1928-ci il 27 avqustda Parisdə Milli
siyasətdə müharibələrdən imtina edilməsi barədə
“Brian-Kelloq paktı” (Kelloq ABŞ-ın dövlət ka
tibinin adıdır) bağlandı.
ABŞ-ın xarici siyasətinin istiqamətlərindən
biri Latın Amerikası və Kanada ilə münasibət
lərin inkişaf etdirilməsi oldu. Meksika, Kuba,
Mərkəzi və Cənubi Amerika ölkələrinə kapital
qoyuluşu artırıldı. Latın Amerikası ölkələrinə qo
yulan kapital 5,7 milyard dollar təşkil etdi.

20-ci illərdə ABŞ-Yaponiya münasibətlərində xeyli mürəkkəbliklər var idi. 1924-cü ilin aprelin
16-da ABŞ konqresi yapon mühacirlərinin ölkəyə gəlməsini qadağan edən qanun qəbul etdi. Buna
baxmayaraq, amerikan xüsusi kapitalı Yaponiyaya istiqrazlar verirdi. Çinə münasibətdə “açıq qapı
lar” siyasəti yeridildi. ABŞ-ın Filippin və Havay adalarında hərbi-strateji mövqeləri möhkəmləndi.
Kalvin Kulicin hakimiyyət dövrü iqtisadi yüksəliş və çiçəklənmə dövrü kimi xarakterizə olunur.
Onun dövründə Amerika hinduları tam hüquqlu ABŞ vətəndaşlığı əldə etdilər.
1932-ci il prezident seçkilərində tərəfdaşları Kulicin namizədliyini irəli sürmək istəsələr də, o
bunun əleyhinə çıxmış və növbəti müddətə namizədliyi irəli sürülən Herbert Huveri dəstəkləmişdir.
O, 1933-cü il yanvarın 5-də Northemptondakı (Massaçusets) evində infarktdan keçinmişdir.

Herbert Huver

H

erbert Klark Huver (ing. Herbert Clark Hoover; 10 avqust
1874, Vest Branç, Ayova, ABŞ - 20 oktyabr 1964, Nyu-York,
Nyu-York ştatı, ABŞ) — Amerika Birləşmiş Ştatlarının 31-ci
prezidenti (1929-1933).

Alman əsilli ailədə dünyaya gəlmişdir.
Atasının ilkin soyadı Huber olmuşdur. 1880ci ildə, 6 yaşında ikən atasını, 10 yaşında isə
anasını itirən Herbert Huver əvvəlcə 18 ay
əmisi Allen Huverin, 1885-ci ilin noyabrından isə öz oğlu bir il əvvəl vəfat edən dayısı
Con Mintornun yanında yaşayır.
1891-ci ildə o vaxt yeni yaradılmış Stenford Universitetinə qəbul olmuş və 1895-ci
ildə geoloq-mühəndis ixtisası üzrə buranı
bitirmişdir.
Sonralar ixtisası üzrə Avstraliyada və
Çində işləmişdir.
1914-cü ildə Birinci dünya müharibəsinin başlaması ilə Londonda 120 000 ABŞ
vətəndaşının Avropadan çıxarılmasının
təşkili ilə məşğul olur. 1917-ci ildə ABŞ-ın
müharibəyə qatılmasından sonra prezident
Vudro Vilson tərəfindən ABŞ Ərzaq Xidmətinin rəhbəri təyin olunur.
1928-ci il prezident seçkilərində rəqibi
Alfred Smit üzərində kəskin fərqlə qalib
gələrək prezident seçildi. Hamı yaxşı menecer kimi tanınan Huverin prezidentliyindən
daha böyük iqtisadi inkişaf gözlədiyi halda
1929-cu ilin oktyabrında Nyu-York Birjasında başlayan geriləmə və bunun ardından başlayan “Böyük Depressiya” ABŞ tarixində ən böyük iqtisadi itkilərlə müşahidə
olunmuşdur. Bu proses Herbert Huverin
imicinə ciddi zərər vurmaqla yanaşı, həm
də 1932-ci il seçkilərində Franklin Delano
Ruzveltə uduzması ilə nəticələndi.

Huver 1964-ci il oktyabrın 20-si saat 11:35-də, hakimiyyətdən getdikdən 31 il 7 ay sonra vəfat etmişdir. Bu göstərici ilə o,
eks-prezident statusunda ən uzun müddət qalmış ABŞ prezidentidir. Onun üçün rəsmi dəfn mərasimi keçirilmiş və özündən 20
il əvvəl vəfat edən xanımı ilə birlikdə Vest-Brançda (Ayova) dəfn
edilmişdir.

F

ranklin Delano Ruzvelt (ing. Franklin
Delano Roosevelt; d. 30 yanvar 1882,
Hayd Park, Nyu-York, ABŞ - ö. 12 aprel 1945, Uorm-Sprinqs, Corciya, ABŞ) — Amerika Birləşmiş Ştatlarının 32-ci prezidenti (1933-1945). 2 dəfədən artıq
seçilmiş yeganə ABŞ prezidentidir. 4 dəfə prezident seçilmiş, 4-cü hakimiyyət müddətinin başlamasından qısa müddət sonra beyninə qan sızmasından vəfat etmişdir.

Franklin
Delano Ruzvelt

1921-ci ilin avqustunda poliomelit xəstəliyinə tutulmuş və bundan sonra ayaqları tam işləmədiyi üçün ömrünün qalan hissəsini
əlil arabasında keçirməli olmuşdur. Bu onun 3 il ərzində siyasətdən
uzaqlaşması ilə nəticələnsə də, o özündə güc taparaq əvvəlcə NyuYork ştatının qubernatoru, daha sonra isə prezident seçilmişdir.
Onun tarixi xidmətləri arasında “Böyük Depressiya”nın aradan qaldırılması, SSRİ ilə münasibətlərin yaxşılaşdırılması və İkinci dünya müharibəsi dövründə Avropadakı müttəfiqlərini yaxından
dəstəkləməsini qeyd etmək olar.

Tarixdə 100 ən çox öyrənilmiş
şəxsiyyətlər siyahısına daxil edilib.

ARBS - AMERIKA...

H

arri S. Trumen
(ing. Harry S.
Truman; 8 may
1884, Lamar, Missuri, ABŞ - 26 dekabr
1972, Kanzas-Siti, Missuri, ABŞ) — Amerika Birləşmiş Ştatlarının 33-cü prezidenti (1945-1953) və 34-cü vitse-prezidenti
(20 yanvar-12 aprel 1945).
İkinci adındakı "S" hərfi yalnız inisialdan ibarətdir və babaları - atasının atası Anderson Şip (Shipp) Trumen və anasının atası Solomon Yanqın adına hörmət
əlaməti olaraq valideynləri tərəfindən verilmişdir.
Birinci dünya müharibəsi dövründə artilleriya batareyasına rəhbərlik etmişdir. Həmin müharibədə döyüşlərdə
iştirak etmiş yeganə ABŞ prezidentidir
(Prezident Duayt Eyzenhauer isə həmin
müharibədə yalnız təlimlərə qatılmışdır).

Harri Trumen

1934-cü ildə Missuri ştatından
ABŞ Konqresinə senator seçilmişdir.
1944-cü il seçkilərində Franklin Ruzvelt özünün dördüncü prezidentlik
müddətinə onu vitse-prezidentliyə
namizəd kimi irəli sürmüşdür. Seçkilərdə qələbə qazanan cütlük 1945ci il yanvarın 20-də səlahiyyətlərinin
icrasına başlamışdır. 12 aprel 1945-ci
ildə Franklin Ruzveltin vəfat etməsindən sonra Harri Trumen prezident
vəzifəsini tutmuşdur.
Trumenin hakimiyyət dövrü qlobal əhəmiyyətə malik çoxsaylı hadisələrlə zəngin olmuşdur. Bunların
arasında İkinci dünya müharibəsinin sona çatması, məhz onun əmri ilə
Yaponiyanın Hirosima və Naqasaki
şəhərlərinə atom bombasının atılması, BMT-nin təsis olunması, “Soyuq
müharibə”nin başlaması, Marşal
planı, Avropanın müharibədən sonra yenidən qurulması, kommunizmin
əleyhinə yönəlmiş Trumen Doktrinası, NATO-nun yaradılması və Koreya
müharibəsi xüsusi yer tutur.
Koreya müharibəsindəki uğursuzluqlar 1952-ci il seçkilərində Respublikaçılar partiyasının namizədi
general Duayt Eyzenhauerin qələbəsi
ilə nəticələndi. Trumen seçkilərdə öz
namizədliyini irəli sürməmişdi.
1950-ci il noyabrın 1-də Puerto-Riko əsilli Qriselio Torresola və
Oskar Kolatso Harri Trumenin evinə
soxularaq onu öldürməyə cəhd etsələr
də, evə daxil ola bilməmiş və silahlı
atışmada Qriselio Torresola öldürülmüşdü. Oskar Kolatso məhkəmənin
qərarı ilə elektrik stulunda edam cəzasına məhkum olunmuş, lakin Harri
Trumen öz qərarı ilə bu cəzanı ömürlük həbs cəzası ilə əvəz etmişdir.
Harri Trumen 1972-ci il 26 dekabr-da səhər saat 7:50-də Kanzas-Sitidə pnevmaniyadan vəfat etmişdir.
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D

uayt Devid
Eyzenhauer, "Ayk"
ləqəbi ilə tanınır (ing. Dwight David
"Ike" Eisenhower; 14 oktyabr 1890,
Denison, Texas, ABŞ — 28 mart
1969, Vaşinqton Kolumbiya Federal
Dairəsi, ABŞ) — Amerika Birləşmiş
Ştatlarının 34-cü prezidenti (19531961), ordu generalı (20 dekabr
1944). XIX əsrdə doğulmuş və Birinci dünya müharibəsi veteranı olan
son ABŞ prezidenti. NATO Birləşmiş Qüvvələrinin ilk baş komandanı
(1950-1952).

Duayt Eyzenhauer

Adı tarixdə 100 ən çox öyrənilmiş şəxsiyyətlər siyahısına daxil edilib.
İkinci dünya müharibəsi dövründə 1944-cü il iyunun 6-da tarixdə ən
böyük desantçıxarma əməliyyatı olan və ingilis-amerikan birləşmiş qoşunlarının Normandiya sahillərinə çıxarılmasını nəzərdə tutan Overlord
əməliyyatına rəhbərlik etmişdir.
Onun hakimiyyət dövrü Koreya müharibəsində atəşkəs əldə olunması, SSRİ-yə təzyiqlərin güclənməsi, atom silahına böyük üstünlük verilməsi, kosmik yarışın başlaması, sosial müdafiə proqramının genişləndirilməsi, Ştatlararası avtomagistral sisteminin yaradılmasının təşkili ilə
xarakterizə olunur.
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Con

Ficerald Kennedi (ing. John Fitzgerald Kennedy; 29
may 1917, Bruklayn, Massaçusets – 22 noyabr 1963,
Dallas, Texas) — 1961-1963-cü illərdə ABŞ-nin 35-ci
prezidenti (Demokratlar partiyasından). ABŞ tarixində ilk katolik prezidenti, XX əsrdə doğulmuş ilk prezident və Teodor Ruzveltdən sonra ölkənin ikinci ən
gənc prezidenti olmuşdur.

Con Kennedi

Kennedi, prezidentlər arasında yeganə Pulitser mükafatı laureatıdır
("Profiles in Courage" kitabına görə). Onun prezidentliyi dövründə ("Kennedi
stili" adlanır) Apollon proqramının qəbul edilməsi, ölkədəki mülki hüquqlar
uğrunda hərəkat və soyuq müharibənin kəskinləşməsi (Karib böhranı və Berlin
divarının tikilməsi) baş vermişdir.

Kennedi, prezidentlər arasında yeganə Pulitser mükafatı laureatıdır ("Profiles in Courage" kitabı
na görə). Onun prezidentliyi dövründə ("Kennedi stili" adlanır) Apollon proqramının qəbul edilməsi,
ölkədəki mülki hüquqlar uğrunda hərəkat və soyuq müharibənin kəskinləşməsi (Karib böhranı və
Berlin divarının tikilməsi) baş vermişdir.
Kennediyə yaxınlığı ilə tanınan Merilin Monronun məşhur "Ad günün mübarək, cənab prezi
dent" mahnısı məhz ona həsr edilmişdir. Kennedinin adını daşıyan bir çox obyektlər var (ada, Con
Kennedi adına Beynəlxalq Hava Limanı, universitet, kitabxana, stadion, Kentukki və İndiana ştatları
arasında körpü, ABŞ hərbi donanmasının aviadaşıyıcı gəmisi və s.). NASA-nın Floridadakı Kanave
ral burnunda yerləşən Uçuş Əməliyyatları Mərkəzinin adı dəyişdirilərək "Con F. Kennedi Kosmik
Mərkəzi" adlandırılmışdır. 1963-73-cü illərdə Kanaveral burnu da Kennedinin şərəfinə adlandırılmış
dı, lakin 1973-cü ildə keçirilən referendumun nəticəsi olaraq əvvəlki adı geri qaytarıldı. Kennedi həm
də 1964-cü ildən yarımdollarlıq sikkələrin üzərində təsvir edilir.
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Kennediyə yaxınlığı ilə tanınan
Merilin Monronun məşhur “Ad günün
mübarək, cənab prezident” mahnısı
məhz ona həsr edilmişdir. Kennedinin
adını daşıyan bir çox obyektlər var
(ada, Con Kennedi adına Beynəlxalq
Hava Limanı, universitet, kitabxana,
stadion, Kentukki və İndiana ştatları
arasında körpü, ABŞ hərbi donanmasının aviadaşıyıcı gəmisi və s.). NASA-nın Floridadakı Kanaveral burnunda yerləşən Uçuş Əməliyyatları
Mərkəzinin adı dəyişdirilərək “Con F.
Kennedi Kosmik Mərkəzi” adlandırılmışdır. 1963-73-cü illərdə Kanaveral
burnu da Kennedinin şərəfinə adlandırılmışdı, lakin 1973-cü ildə keçirilən
referendumun nəticəsi olaraq əvvəlki
adı geri qaytarıldı. Kennedi həm də
1964-cü ildən yarımdollarlıq sikkələrin üzərində təsvir edilir.
1976-cı ildə Gellap İnstitutunun
tədqiqatlarına əsasən amerikalıların
əksəriyyəti Kennedini ABŞ prezidentləri arasında ən görkəmlisi hesab etmişdir.
1960-cı ildə Kennedinin nitqlərindən ibarət “Sülhün strategiyası” adlı
toplu dərc edilmişdir.
Adı tarixdə 100 ən çox öyrənilmiş
şəxsiyyətlər siyahısına daxil edilib.
Con İrland mənşəli katolik ailəsində doğulmuşdur, Rouz və Cozef Kennedinin doqquz uşağından ikincisi olmuşdur. Ailələrində siyasət ənənələri
var idi. 25 yaşında Conun atası ABŞ-da
ən cavan bank müdiri olmuşdur. Con
uşaqlıqdan xəstəhal, fiziki cəhətdən
zəif adam idi, onun qardaşı Robert deyirdi ki, Con xəstə olarkən çoxlu kitab
oxuyardı. Conun Uollinqford bir məktəb yoldaşı xatırlayırdı ki, o məktəbdə
“Nyu-York Taymsı” başdan-başa oxuyan yeganə şəxs idi. 1935-ci ildə orta
məktəbi bitirmiş, London İqtisadiyyat

Məktəbinə, sonra isə Prinston Universitetinə daxil olmuşdur. 1940-cı il iyunun 21-də Con Harvard Universitetini
bitirmişdir. 1944-cü il avqustun 12-də
Conun böyük qardaşı Cozef İkinci
dünya müharibəsində həlak oldu.
C.Kennedi Amerika futbolu oynayarkən belini zədələmişdi. Bu zədə
ona həyatı boyu əziyyət vermişdir. Bu
zədə səbəbindən onu hərbi xidmətdən
azad etsələr də, atasının nüfuzu sayəsində o xidmətə qəbul edilmişdi. Sakit
okeanda PT-109 torpeda katerində
xidmət edərkən Kennedi leytenant
rütbəsi, cəsarətə görə Purpur Ürək və
HDQ-nin mükafatlarını qazanmışdı.
1943-cü il avqustun 2-də Kennedinin
kapitanı olduğu PT-109 kateri yapon
mina gəmisi tərəfindən tarana məruz
qaldı. Bu hadisə zamanı göstərdiyi
şücaətə görə o HDQ və Dəniz piyadaları Medalı ilə (ing. Navy and Marine
Corps Medal) təltif olunmuşdur.
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Kennedinin İngiltərənin Münhen razılaşmasındakı rolundan bəhs edən “Münhen sövdələşməsi” adlı diplom işi 1940-cı
ilin iyulunda “İngiltərə nə üçün yatmışdı?”
adı altında kitab şəklində dərc edilmiş və
80 minlik tirajla çıxmışdı. 1946-cı ilin əvvəlində Kennedi ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasına öz namizədliyini təqdim
etdi. 1947-53-cü illərdə o, 11-ci Massaçusets
Konqres dairəsindən Nümayəndələr Palatasının üzvü, 1953-cü il yanvarın 3-dən 1960cı il dekabrın 22-dək isə senator olmuşdur.
Bu dövrdə o, Duayt Eyzenhauerin siyasətini
tənqid etmişdir. 1949 ildə Kennedi Polşada,
Sovet İttifaqında, Türkiyədə, Fələstində və
Balkanlarda olmuşdur. 1951-ci ildə isə o,
İngiltərəyə, Fransaya, İtaliyaya, İspaniyaya, AFR-ə və Yuqoslaviyaya səfər etmişdir.
Daha sonra o, Pakistanda, Hindistanda,
Malayada və Cənubi Koreyada olmuşdur.
1953-cü il sentyabrın 12-də Kennedi Jaklin
Buvye (Kennedi) ilə evlənmişdir. Nigah mərasimi Nyu-Portda (Rod-Aylend ştatı) keçirilmişdir.

1960-cı il noyabrın 8-də baş tutan seçkilərdə səslərin hesablanmasından sonra Kennedi və
vitse-prezidentliyə namizəd Lindon Conson öz
rəqibləri ilə təxminən eyni səs aldılar (49,7% –
49,5%), bu 1888-ci ildən sonra namizədlər arasındakı ən yaxın nəticə idi. Kennedinin Respublikaçılar partiyasından rəqibi Riçard Nikson
ondan daha çox ştatda qalib gəlmişdi. Kennedi
özü Yeni İngiltərədə və şərq ştatlarında, habelə
Nyu-Yorkda, Nyu-Cersidə, Pensilvaniyada, Miçiqanda, İllinoysda və Texasda qalib gəldi. Lakin seçki kollegiyasında səslərin nisbəti 303:219
Kennedinin xeyrinə oldu.

1956-cı ilin əvvəlində Kennedi belindəki
xəstəliyinə görə çarpayıda yazılmış “Profiles in Courage” (“Şücaətin xassələri”) kitabı
dərc edilmişdir. Növbəti ildə aldığı Pulitser
mükafatını Kennedi zənci kollecinə verdi.
Həmin ilin iyul ayında Kennedi Senatda Əlcəzair haqqında nitqlə çıxış etdi və bildirdi
ki, Fransa Əlcəzairə müstəqillik verməlidir.
1960-cı il yanvarın 2-də Kennedi özünün prezidentliyə namizədliyini irəli sürməsi haqqında qərarını elan etdi. Kennedinin Demokratlar partiyasından rəqibləri Hubert Hemfri, Stüart Sayminqton, Adlay Stivenson və Lindon Conson idi. Bütün prezidentliyə namizədlərdən Kennedi
müxtəlif ştatlara daha çox səyahət etmiş və seçki mitinqlərində başqa namizədlərdən daha çox
çıxış etmişdir. 1960-cı il iyulun 13-də Demokratlar Partiyasının Qurultayı prezident seçkilərində partiyanın vahid namizədi kimi Con Kennedini irəli sürdü. Kennedi isə öz seçki qəragahındakı etirazlara baxmayaraq vitse-prezident vəzifəsini Lindon Consona təklif etdi. O, seçkilərdə
Consonun cənub ştatlarındakı nüfuzundan yararlanmağı düşünürdü.
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Kennedi seçki kampaniyası
na başlayanda onu dəhşətə gətirən
bu oldu ki, Cənubdakı protestant
təşkilatların çoxu hələ də guya
hər bir katolikin Roma Papasına
danışıqsız tabe olacağı barədə
köhnə nağıllara inanırdı. Kenne
di bu problem barədə 1960-ci il
sentyabrın 12-də Texasda "Hyus
ton şəhəri Keşişlərinin Böyük As
sosiasiyasının" üzvləri qarşısında
nitqlə çıxış etdi. Kennedi demiş
dir: "Mən prezidentliyə katolik
namizədi deyiləm. Mən Demok
ratik Partiyanın, həm də katolik
olan namizədiyəm. Mən ictimai
məsələlər haqqında kilsə adından
danışmıram və kilsə də mənim
adımdan danışmır." Kennedinin
daxili siyasət doktrinası "Yeni
sərhədlər" ("New Frontier") ad
landırıldı. Kennedi komandasının
orta yaşı 45 idi. Konqresdə üs
tünlüyün demokratlarda olması
na baxmayaraq, mühüm rolu ona
bağlı olan cənub mühafizəkarları
nın koalisiyası oynamışdır. Buna
görə də Kennedinin təhsil üçün
federal köməyin artırılmasına,
qocalar üçün tibbi sığortaya və
yeni Şəhər İşləri Departamentinin
(Department of Urban Affairs)
yaradılmasına dair təşəbbüsləri əngəllənmişdir.
Kennedinin vergilərin ixtisarı haqqında təklifi də
Konqres tərəfindən qəbul edilməmişdir.
Kennedi ABŞ Ali Məhkəməsinə iki hakim
təyin etdi (Bayron Reymond Uayt və Artur Co
zef Qoldberq). 1962-cı ildə tələbələr zənci Cey
ms Mereditə Mississippi Universitetinə girməyə
mane olduğu üçün Kennedi Mereditin kursa daxil
edilməsi üçün təxminən 400 federal marşal və
3000 əsgər göndərmişdir. 1963-cü il iyunun 11də Alabama qubernatoru Corc Uolles Alabama
Universitetinə daxil olan iki zənci tələbəni da
yandıran zaman, Kennedi yenidən müdaxilə et
mişdir. Son nəticədə 1965-ci ildə mülki hüquqlar
haqqında akt təklif olunmuşdur. Eyni zamanda
Kennedinin senator Cozef Makkartinin antikom
munist fəaliyyətində müdafiəsi tez-tez tənqid
edilmişdir.
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Kennedinin buraxdırdığı ABŞ xə
zinə biletləri sonradan onun xələfi Lin
don Conson tərəfindən yenidən Federal
Ehtiyat Sisteminin banknotları ilə əvəz
ləndi.
Kennedinin Məxfi Xidmətdə işlə
dilən ləqəbi Lancer (Ulan-nizəli süvari
əsgər) olmuşdur.
SSRİ Xarici İşlər naziri ilə gö
rüşərkən Kennedi müstəqil və bitərəf
Laos barədə fikir söylədi, çünki o za
man həmin ölkədə kommunist rejim ha
kimiyyətə gəlmişdi. Konqres həmçinin
Latın Amerikasına kömək məqsədilə
Tərəqqi İttifaqı (Alliance for Progress)
haqqında təklifi qəbul etdi.

Kuba barəsində Kennedi bildirdi: "Birinci növbədə demək istəyirəm ki, ABŞ silahlı qüvvələri
Kubaya müdaxilə etməyəcəklər." Lakin buna baxmayaraq o, hələ Eyzenhauer dövründə MKİ tərəfindən
hazırlanmış Koçinos körfəzinə, sonradan müvəffəqiyyətsizliklə nəticələnən, müdaxilə planını ləğv
etmədi.
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Kennedi "Kütləvi qisas" (massive retaliation)
doktrinasını rədd edərək, kommunizmin dayandırılması
(containment) və "Çevik əks-tədbir" (flexible response)
doktrinalarını qəbul etdi. 1961-ci ildə xaricə texnika və
təhsil sahəsində kömək edən Sülh Korpusu (Peace Corps)
yaradılmışdır. Birləşmiş Ştatların Vyetnamdakı hərbi
müdaxiləsini artırması haqqında təklifi rədd etmiş Kennedi
Vyetnama hərbi müşavirlər göndərdi. Həmin ildə Sayqona Ağ
Ev müşaviri Uolt Rostov və general Maksvell Teylor gəldilər.
1963-cü ilin sentyabrında Kennedi vyetnamlılar barədə dedi:
"Bu onların müharibəsidir. Məhz onlar onda qələbə çalmalı
və ya məğlub olmalıdırlar". Növbəti ildə Kennedi bildirdi ki,
hökumət Amerika qüvvələrini Cənubi Vyetnamdan 1965-ci
ilin sonunadək çıxarmağı planlaşdırır.
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1962-ci il sentyabrın 4-də Kennedi bildirdi
ki, Birləşmiş Ştatlar Kubada sovet raketlərinin
yerləşdirilməsinə
qətiyyən
dözməyəcəklər.
Oktyabrın 22-də Kennedi demişdir: "...mən onu
(Xruşşovu) dünya hökmranlığına yönəlmiş bu
təhlükəli istiqamətdə fəaliyyəti dayandırmağa və
qızğın silahlanmanın dayandırılması üzrə tarixi
vəzifədə iştirak etməyə çağırıram. O, indi dünyanı
fəlakətdən xilas etmək üçün raketlərin Sovet
İttifaqının yaxınlığında yerləşdirilməsinə heç bir
ehtiyacın olmaması barədə öz sözlərini xatırlaya
bilər". Həmin il oktyabrın 27-də ("qara şənbə)"
Kubada yerləşmiş sovet qoşunları Amerika
kəşfiyyat təyyarəsini vurdular, təyyarənin pilotu
həlak oldu. Bu vəziyyətdə Kennedi Birləşmiş
Ştatlar Silahlı Qüvvələrinin ali komandanı kimi
iki gündən sonra sovet bazalarının bombalanması
qərarına gəldi. Plan üzrə hərbi əməliyyatın birinci
günündə 1080 təyyarə uçuşu nəzərdə tutulmuşdu.
Lakin Sovet İttifaqı tezliklə Amerikanın şərtlərini
qəbul etdi və Fidel Kastronun mövqeyinə
baxmayaraq, Kubadan raketləri çıxartdı. Nəticədə
ABŞ Kubanın dəniz blokadasını (karantini) ləğv
etdi. Karib böhranı həll olundu.
1963-cü il avqustun 5-də Kennedinin təklifi
ilə Moskavda ABŞ, SSRİ və Böyük Britaniyanın
iştirakı ilə nüvə silahının suda, havada və quruda
sınaqdan çıxarılmasının qadağan edilməsi
haqqında müqavilə imzalandı. Bu müqavilə
yeraltı nüvə sınaqlarına tətbiq edilmirdi. Həmin
müqaviləni amerikalılar çox müsbət qarşıladılar.
Lakin, eyni zamanda Kennedi amerikalıları nüvə
silahından müdafiə sığınacaqlarının tikintisinə
çağırırdı.
Kennedini silahlı əməliyyatlarla hədələyən
Xruşşov Qərbin Berlindən çıxmasını tələb edirdi.
1963-cü il iyunun 26-da bölünmüş Berlində
çıxış edərkən Kennedi demişdi: "İki min il
bundan əvvəl deyirdilər: "Civis Romanus sum"
(mən Roma vətəndaşıyam). İndi azad dünyada
iftixarla deyirlər: "Ich bin ein Berliner" (mən
berlinliyəm)... Elə bir gün gələcək ki, bu şəhər, bu
ölkə və bütün Avropa qitəsini birləşdirəcək..." Bu
barədə Kennedi həmçinin bildirmişdir: "İndi bütün
dünyada azad insanlar Berlin vətəndaşlarıdırlar və
buna görə, azad insan kimi, iftixarla deyirəm: "Ich
bin ein Berliner".
1962-ci ildə Kennedi hökuməti Qərbi
Avropa ilə Kennedi raundu deyilən ticarət-siyasi

danışıqlarını aparmağa başladı, ancaq onlar 1964cü ilin baharında başa çatdı.
Kennedi hökuməti Afrikaya xüsusi diqqət
yetirmişdir, hələ prezidentliyindən əvvəl o,
Qərbi və Mərkəzi Afrikaya xüsusi nümayəndəlik
göndərdi. Bu işə Kennedinin nisbətən cavan və
fəal adamları qatılırdı. Menen Uilyams dövlət
katibinin Afrika işləri üzrə köməkçisi təyin
edilmişdi, onun müavini həmin sahədə təcrübəli
Vayn Frederiks olmuşdur.
Konqo, Efiopiya, Liberiya, Liviya, Mərakeş,
Seneqal və Tunis Amerikadan hərbi yardım alırdı.
Habelə Tropik Afrikaya, xüsusən Nigeriyaya
Amerikanın köməyi çatdırılırdı.
Kennedinin təklifi ilə prezident təyyarəsində
"United States of America" sözləri və Amerika
bayrağının təsviri meydana gəldi.
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Kennedinin prezidentliyi dövründə Məxfi Xidmət təkcə Texasda Conu öldürməyə 34 cəhdi
araşdırmışdır. Həmin ştatda mühafizəkar və ultrasağ qüvvələrin mövqeləri xeyli güclü idi, hətta 1960-cı
ildə əslən texaslı olan Lindon Conson və onun arvadı, sonra isə ABŞ-ın BMT-dəki səfiri Adlay Stivenson
burada açıq şəkildə təhqirlərə məruz qalmışdılar. Dallas küçələrində Kennedinin şəkli və "xainliyə görə
axtarılır" yazısı ilə plakatlar görünürdü. Lakin 1964-cü ildə prezident seçkilərinə hazırlaşarkən Kennedi
Texasa yola düşmüşdü, çünki bu ştatın səsləri seçkilərdə mühüm rol oynayır. Kennedi demişdi: "İlahi,
Texasa səfərdən çəkinə bilsəydim... Bir səbəb uydurmaq olarmı?"
1963-cü il noyabrın 22-də ("qara cümə")
prezident təyyarəsi Dallasdakı Lavfild aeroportuna
endi. Prezidentin mühafizəsi motorlaşdırılmış
Dallas polis idarəsi dəstəsi, təhlükəsizlik xidməti
avtomobili və Məxfi Xidmət agentlərindən
ibarət idi. Kortejin önündə təhlükəsizlik xidməti
avtomobili, sonra altı polis motosikli, fərqləndirici
işarələri olmayan baş maşın və 1961-ci il modelli
prezident "Linkolnu" gedirdi. İsti havaya görə
təhlükəsizlik agenti Louson "Linkolnun" orqanik
şüşədən olan üstünü çıxarmağı qət etdi. Prezident
avtomobilini soldan və sağdan cəmi dörd
motosikletçi müşayiət edirdi, maşında isə iki Məxfi
Xidmət agenti var idi. "Linkolnun" arxasınca səkkiz
nəfər agentlə "Kadillak" gəlirdi. Buna baxmayaraq
saat 12:30-da Kennediyə snayper tüfəngindən
iki dəfə atəş açıldı, birinci mərmi onun boynuna,
ikincisi isə başına dəydi. Prezident mühafizəsinin
zabiti Klinton Hill Kennedini qorumaq üçün yük
yerinə çıxdı. "Linkoln" Parklend Hospitelə yönəldi
və həkimlər 25 dəqiqə ərzində Kennedini xilas
etməyə çalışdılar, lakin saat 1-də rəsmi olaraq onun
ölüm xəbəri elan edildi. Bütün hadisəni Abraham
Zapruder kameraya çəkmişdir. Həmin gün saat
13:46-da Senat işini dayandırdı, bir dəqiqə sonra
Nyu-York birjası bağlandı. Saat 13:49-da SİTA
sui-qəsd haqqında xəbər verdi. Saat 15:41-də tabut
Vaşinqtona uçan prezident təyyarəsinə yükləndi.
Vaşinqtonda tabut gücləndirilmiş mühafizə altında
Endrüs hava bazasına çatdırıldı.
Kennedinin vəfatından sonra ABŞ Ali Məh
kəməsinin sədri Erl Uorrenin rəhbərliyi altında
yaradılmış komissiya (Uorren komissiyası) belə
nəticəyə gəldi ki, prezidentin qatili Li Harvi Osvald
tək hərəkət etmişdir. Lakin növbəti araşdırmada
Nümayəndələr Palatası qərara aldı ki, Kennedinin
meyitinin yarılması standartlara uyğun şəkildə
aparılmamışdır. Noyabrın 25-də Kennedi Arlinqton
milli qəbiristanlığında torpağa tapşırıldı. Qəbirin
üzərində Jaklin Kennedinin təklifi ilə daimi od
yandırılmışdır.
1953-cü ildə Kennedi Jaklin Li Buvye ilə
ailə həyatı qurur. Bu evlilikdən 4 uşaq doğulur ki,
bunlardan ikisi doğulduqdan dərhal sonra vəfat
edirlər.
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Müəllifi olduğu kitablar
Profiles in courage ("Şücaətin xassələri"). —
NY-Evanston: Harper & Raw, 1957.
1957-ci ildə bu kitaba görə jurnalistika
sahəsində ən yüksək mükafat hesab olunan Pulitser
mükafatına layiq görülür.
Why England slept ("İngiltərə niyə yatmışdı").
— NY, 1961.
Kennedinin diplom işi.
A nation of immigrants ("İmmiqrantlar
milləti"). — NY-Evanston: Harper & Raw, 1964.
Var-dövlətinə görə ABŞ-ın ən varlı prezidenti
hesab olunur.
2017-ci ildə Federal Tətqiqat Bürosunun
Kennedinin qətli ilə bağlı məxfi sənədlərinin
məxfilik müddəti başa çatacaq.

L
Lindon Conson

indon Beyns Conson (ing. Lyndon Baines Johnson; 27 avqust 1908,
Stonuoll, Texas, ABŞ — 22 yanvar 1973, Stonuoll, Texas, ABŞ) —
Amerika Birləşmiş Ştatlarının 36-cı prezidenti (1965-1969) və 37-ci
vitse-prezidenti (1961-1963).
Lindon Beyns Conson 27
avqust 1908-ci ildə fermer ailəsində anadan olmuşdur. O,
1930-cu ildə Müəllimlər kollecini bitirmiş, bir müddət dərs
demişdir. 1939-1948-ci illərdə
ABŞ Demokratlar Partiyasından Nümayəndələr palatasının
üzvü, 1949-1961-ci illərdə Texas
ştatından senator, 1953-1960-cı
illərdə Senatda demokratların
lideri olmuşdur.
1960-cı ildə partiyadaxili ilkin seçiklərdə ABŞ prezidentliyinə namizədliyini irəli
sürmüş, lakin Con Kennediyə
məğlub olmuşdur. Kennedi
onun cənublu olmasını nəzərə
alaraq, seçkilərdə cənub ştatlarının dəstəyini almaq məqsədilə
Consona vitse-prezident postunu təklif edir və bu cütlük seç-

kilərdə qələbə qazanır. 1961-ci
il yanvarın 20-də səlahiyyətlərinin icrasına başlayan Lindon
Conson 1963-cü il 22 noyabr
tarixində Con Kennedinin öldürülməsindən dərhal sonra
and içərək prezident vəzifəsini
tutmuşdur.
Onun hakimiyyət dövrü
cənub ştatlarında hökm sürən
irqi ayrıseçkiliyin aradan qaldırılması, ümumi tibbi sığortanın
(Medicare, Medicaid) tətbiqi,
"Yoxsulluğa qarşı mübarizə"
proqramının qəbulu və ABŞ-ın
Vyetnamdakı hərbi iştirakının
artması və müharibənin qızışması ilə xarakterizə olunur.
Conson 22 yanvar 1973-cü
ildə keçirdiyi sayca üçüncü infarktdan vəfat etmişdir.
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R

içard Milhaus Nikson (ing. Richard Milho.us Nixon; 9 yanvar
1913, Yorba-Linda, Kaliforniya, ABŞ — 22 aprel 1994, NyuYork, Nyu-York ştatı, ABŞ) — Amerika Birləşmiş Ştatlarının
37-ci prezidenti (1969-1974) və 36-cı vitse-prezidenti (1953-1961).

Riçard Nikson

1953-1961-ci illərdə prezident Duayt Eyzenhauerin kabinetində vitseprezident vəzifəsini tutan Nikson, 1960-cı il seçkilərində prezidentliyə
namizədliyini irəli sürmüş, lakin Con Kennediyə məğlub olmuşdur. 1962ci ildə Kaliforniya ştatının qubernatoru vəzifəsinə namizədliyini versə də,
burada da məğlub olmuş və bundan sonra siyasətdən getdiyini açıqlamışdır.
Lakin 1968-ci ildə Respublikaçılar partiyası onu prezidentliyə namizəd kimi
irəli sürmüş və Nikson bu seçkidə qalib gələrək ABŞ-ın 37-ci prezidenti
olmuşdur. 1972-ci il seçkilərində də qələbə qazanan Nikson, həm vitseprezident, həm də prezident vəzifəsini iki dəfə tutmuş yeganə şəxsdir.
Onun hakimiyyət dövrü Çinlə əlaqələrin yaxşılaşdırılması, SSRİ ilə
Strateji silahların məhdudlaşdırılması barədə müqavilənin imzalanması, Ay
proqramının uğurla başa çatması və Vyetnam müharibəsinə son qoyulması
ilə xarakterizə olunur.
Riçard Nikson istefa vermiş yeganə ABŞ prezidentidir. O, bu addımı
Uotergeyt qalmaqalı ilə bağlı ona qarşı impiçment prosedurunun başlanması
ilə əlaqədar atmışdır.
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C

erald Rudolf Ford (ing. Gerald
Rudolph Ford, doğum adı Lesli
Linç Kinq, ing. Leslie Lynch King;
14 iyul 1913, Omaha, Nebraska,
ABŞ — 26 dekabr 2006, RançoMireyc, Kaliforniya, ABŞ) —
Amerika Birləşmiş Ştatlarının 38cı prezidenti (1974-1977) və 40-cı
vitse-prezidenti (6 dekabr 1973-9
avqust 1974).
Cerald Ford 1913-cü il iyulun
14-də ABŞ-ın Nebraska şəhərində
anadan olub[2].
1974-1977-ci illərdə ABŞ-ın
38-ci prezidenti olub.
C.Ford təxminən 25 il
Miçiqandan
Nümayəndələr
Palatasında deputat seçilib.
1973-cü ildə Spiro Aqnyunun
istefasından
sonra
prezident
Riçard Nikson tərəfindən vitseprezident təyin edilib.

Cerald Rudolf

Cəmi bir il sonra isə Uoterqeyt qalmaqalına görə prezident R.Niksonun istefasından sonra
ABŞ prezidenti səlahiyyətlərini icra etməyə başlayır. Bununla da o, xalq tərəfindən seçilməyən
ilk prezident və vitse-prezident kimi ABŞ tarixinə düşüb.
C.Ford 29 il eks-prezident statusunda qalsa da xələfi Quverin rekordunu qıra bilmədi.
Lakin 2006-cı ilin sonunda ABŞ-ın ən uzunömürlü prezidenti kimi Ronald Reyqana məxsus
olan rekorda sahib oldu.
C.Ford 2006-cı il dekabrın 26-da Kaliforniya ştatının Ranço Mireyc şəhərində vəfat edib.
Savaşdan sonra 1949-cu ildə Miçiqan ştatının Təmsilcilər məclisinə seçildi.Müxalifət
partiyasının liderliyinə qədər yüksəldi.1973-cü ildə Riçard Niksonun təyinatı ilə prezident
köməkçisi oldu.1974 də watergate scandal ndan sonra Riçard Nikson istefa etdikdən
sonra,prezident oldu.Prezindent olduqdan sonra Rİçard Niksona əff verərək həbs olunmasının
qarşısını aldı.Bu hadisə amerika xalqı tərəfindən xoş qarşılanmadı.Prezidentliyi dövründə
inflyasiya % 7-ə qədər yüksəldi.Bu müddətdə ABŞ öz əsgərlərini Vyetnamdan geri çəkdi.
1976 da Cerald Ford Respublikaçılar partiyasında yenidən namizəd oldu ama Cimmi Karter
seçiklərdə onu üstələdi.
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C
Cimmi Karter

eyms Erl "Cimmi" Karter (ing. James Earl "Jimmy" Carter, Jr.; d. 1
oktyabr 1924, Pleyns, Corciya, ABŞ) — Amerika Birləşmiş Ştatlarının 39-cu
prezidenti (1977-1981). "Dünyadakı münaqişələrin sülh yolu ilə həlli üzrə
səylərinə və insan haqları uğrunda mübarizəyə görə" 2002-ci il Nobel Sülh
mükafatı laureatıdır.
1976-cı ilin noyabrında keçirilən prezident seçkilərində demokratlar
partiyasından olan, əslində, siyasi cəhətdən tamamilə hazırlıqsız, texnokrat
Ceyms Karter prezident seçildi. Əslində onun prezident seçilməsi təsadüfi bir
hal idi. C.Karterin bu vəzifəyə seçilməsində ABŞ-ın Cənub-Şərqi və Cənub
ştatlarının inhisarçı dairələrinin böyük rolu olmuşdur.

Karter prezident seçildikdən sonra həyata keçirdiyi bir sıra tədbirlərlə ABŞ tarixində
müəyyən iz buraxmış oldu. 1973-1974-cü illər enerji böhranı ABŞ rəhbərliyini düşünməyə
vadar etdi. Bu böhrana səbəb 1973-cü ildə İsrail-Ərəb müharibəsində ABŞ və digər böyük
dövlətlərin İsraili müdafiə etməsi idi. Belə ki, bu müharibə ərəb dövlətlərini məcbur edirdi
ki, neftin qiymətini qaldırsınlar və bu yolla böyük dövlətlərə təzyiq göstərsinlər. Ona görə də
Karter əlavə enerji mənbələri yaratmaq məsələsini ABŞ dövlətinin qarşısında mühüm məsələ
olduğunu göstərdi. O, ölkənin iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq xətti yeritməyə başladı. Şəxsi
gəlirdən və korporasiyaların gəlirindən alınan vergiləri azaltdı. İş yerlərin açılması üçün vəsait
ayrıldı, elektrik enerjisinə qənaət prinsipi irəli sürüldü. C.Karter 1977-ci ilin aprelində neft və
neft məhsullarının ehtiyatlarının artırılması, kömür çıxarılmasının, atom enerjisinin inkişafı,
günəş enerjisindən istifadə etmək proqramı hazırladı. İnflyasiya ilə mübarizə genişləndi. 1978ci ilin oktyabrında və 1980-cı ilin martında C.Karter antinflyasiya proqramını təklif etdi. O,
inflyasiyanın qarşısını almaq üçün ilk növbədə dolların sabitliyini təmin etməyi düşündü. Ölkə
daxilində benzin və digər neft məhsullarının qiymətləri artırıldı.
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R

onald Uilson Reyqan (ing. Ronald Wilson Reagan;
6 fevral 1911, Tampiko, İllinoys, ABŞ – 5 iyun 2004,
Los-Anceles, Kaliforniya, ABŞ) — Amerika Birləşmiş
Ştatlarının 40-cı prezidenti (1981-1989).
Ronald Reyqan idman şərhçisi, kinoaktyor, Kaliforniya ştatının qubernatoru
olduqdan sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti seçilmişdir. Kino karyerası
ərzində 54 filmdə çəkilmişdir.
Adı tarixdə 100 ən çox öyrənilmiş şəxsiyyətlər siyahısına daxil edilib.

R

onald
eyqan

1980-cı ilin noyabrında keçirilən
prezident
seçkiləri
demokratlar
partiyasına uğur gətirmədi. Təşəbbüs
respublikaçıların əlinə keçdi. Ölkədə
sağa doğru dönüş baş verdi. Sağ
respublikaçılar dairəsinə mənsub olan,
məşhur aktyor, gözəl natiq, hələ 1964cü ildə Qolduoteri müdafiə etdiyi zaman
çıxışları ilə yadda qalan, ABŞ tarixində ən
populyar prezident kimi tanınan Ronald
Reyqan bu vəzifəyə seçildi. Reyqanın
fəaliyyətində özünə məxsus cəhətlərdən
biri onun bütün məsələlərə dövrə
uyğun şəkildə yanaşmağı bacarması idi.
Reyqanın dövründə ABŞ-da universal
dövlət yaradılmış oldu. Bütün bunlara
görə o tarixə böyük kommuniator kimi
daxil oldu.Xalq onu «böyük ünsiyyət
ustası» adlandırırdı.
1980-ci il seçkilərində qələbə çalmış
Reyqan Ağ Evə iqtisadi problemlərdən
narahat və İranla bir il sürən girov
böhranına görə özünü alçalmış hiss
edən Amerikaya inam və qürurunu
qaytarmaq istəyi ilə gəlmişdi. 1981-ci
ildə inauqurasiya çıxışında prezident
Reyqan federal hökumətin rolunun
dəyişməsi də daxil olmaqla, ölkəni yeni
istiqamətdə idarə edəcəyini bəyan etdi.
Yeni prezident tez bir zamanda
vergiləri ixtisar etməyə və hökumət
xərclərini azaltmağa başladı. 1982-ci
ildə böyük tənəzzüldən sonra iqtisadi
artım müşahidə olundu. Sonralar
həmin iqtisadi siyasət "reyqanomika"

adı altında məşhurlaşmışdır. Prezident
Ronald Reyqan hökuməti iri kapitalın
mənafeyinə xidmət edərək inflyasiyanı
cilovlamaq və iqtisadiyyatı yenidən
qurmaq, ABŞ-ın dünya bazarında
rəqabət
mövqeyini
gücləndirmək
siyasəti yeritməyə başladı. Proqram
milli gəlirin iri kapitalın və əhalinin varlı
təbəqələrinin xeyrinə sonrakı yenidən
bölgüsünə və burada fəhlə sinfinin
payının azalmasına gətirib çıxardı. Sosial
xərclər azaldıldı. Eyni zamanda hərbi
təxsisatlar getdikcə artırıldı. ABŞ üçün
istehsalın və kapitalın, o cümlədən bank
işinin, yüksək dərəcədə təmərküzləşməsi
maliyyə
oliqarxiyasının
təzyiq
göstərməsi ilə səciyyələndirdi. 200 iri
korporasiya ölkənin sənaye istehsalının
təxminən yarısına nəzarət edir. 80-ci
illərdə Cənub və Cənub-Qərb ştatlarının
sənaye cəhətdən coşğun inkişafı ilə
əlaqədar olaraq inhisarçı kapitalın
Texas və Kaliforniya qruplarının
xüsusi çəkisi artmışdı. Eyni zamanda
onların və maliyyə burjuaziyasının
köhnə qrupları arasında iqtisadiyyatın
və siyasətə nəzarət uğrunda mübarizə
kəskinləşmişdi.
1981-ci il martın 30-da psixi xəstə
Con Hinkli Ronald Reyqana qarşı
sui-qəsdə cəhd etdi. Onun atdığı altı
güllədən biri Reyqanın ağciyərində ilişsə
də həkimlər onu xilas edə bildilər. Hadisə
nəticəsində biri ağır olmaqla daha üç
nəfər yaralanmışdı.
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1984-cü ildə Ronald Reyqan yenidən prezident seçildi. Amma amerikalılar iqtisadi tərəqqidən bəlkə də
daha artıq onun dəst-xəttini bəyənirdilər. Onlar Reyqanın Amerikanın qüdrətini və xaricdə ona inamı bərpa
etmək səylərini alqışlayırdılar. Ronald Reyqanın prezidentliyinin birinci dövrünü daha çox daxili siyasət
məsələlərinin həllilə bağlayırlarsa, onun ikinci dövr prezidentliyi xarici siyasət meydanında fəaliyyətilə
əlaqələndirilir. Reyqanın silahlara nəzarət sahəsində fəaliyyətləri, xüsusilə də 1987-ci ildə Sovet İttifaqı ilə
Avropada qısa və orta mənzilli raketlərin ləğvi haqda müqavilə imzalaması əhəmiyyətli hadisə idi.
Ronald Reyqan Sovet İttifaqının rəhbəri
Mixail Qorbaçovla dörd zirvə görüşü keçirmişdir.
Bu görüşlər Amerika Birləşmiş Ştatları və bir
zamanlar prezidentin "Şər imperiyası" adlandırdığı
ölkə arasında soyuq müharibənin tədricən sona
çatması işinə böyük xidmət göstərdi. 12 iyun 1987-

ci ildə Berlin şəhərinin 750 illiyində
iştirak edən Reyqan Brandenburq
qapılarının önündəki çıxışında Sovet
rəhbəri Mixail Qorbaçovu Berlin
divarını sökməyə çağırdı:
"Baş katib Qorbaçov, əgər siz
sülh istəyirsinizsə, əgər siz Sovet
İttifaqının və Şərqi Avropanın
çiçəklənməsini istəyirsinizsə, əgər
siz liberallaşma istəyirsinizsə, bura,
bu qapıya gəlin! Cənab Qorbaçov,
bu qapını açın! Cənab Qorbaçov, bu
divarı sökün!"
Reyqanın dövründə silahlanma
daha yüksək mərhələsinə qalxdı.
Belə ki, onun dövründə hərbi
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büdcə ölkənin federal büdcəsinin 23%-indən
27%-nə qalxdı. Hərbi sənaye komplekslərinin
(bu komplekslərə hərbçilərin yüksək dairəsi,
dövlətin müəyyən quluqçuları, Silah istehsal edən
korporasiyalar və hərbiləşdirilmiş elm daxildir)
fəaliyyəti gücləndi. Onlardan on ikisi ABŞ-ın
Müdafiə nazirliyi olan Pentaqonun
sifarişlərini həyata keçirirdi. ABŞda ən çox inkişaf edən və böhranlı
vəziyyət keçirməyən sahə hərbi
sahə idi. Çünki bu sahə hökumətin
nəzarəti altında idi. Hərbi xərclər
1979-1980-cı
illərdəki
134
milyard dollardan 1988-ci ildə 291
milyard dollara qalxdı. Reyqanın
xarici siyasəti Cimmi Karterin
siyasətinin, demək olar ki, davamı
idi. Reyqan da C.Karter kimi
NATO-nun hərbi xərclərinin 3%
artırılması və Qərbi Avropada orta
mənzilli raketlərin yerləşdirilməsi
işini bəyəndi və davam etdirdi.
1983-cü ildə ABŞ Qərbi Avropanın
beş ölkəsində 600-ə yaxın orta
mənzilli raketlərini yerləşdirməyə
başladı. O da Əfqanıstan məsələsi
ilə əlaqədar SSRİ ilə münasibətləri
gərgin şəkildə saxladı.

ABŞ Latın Amerikası ölkələrinə qarşı yenidən Böyük dəyənək siyasətinə qayıtdı.
Reyqan hökuməti Latın Amerikası ölkələrinə münasibətdə panamerikan həmrəyliyi
prinsipini irəli sürdü. Karib hövzəsində öz mövqelərini möhkəmləndirdi, Nikaraquaya
qarşı elan edilməmiş müharibə apardı, Salvadorun mühafizəkar dairələrinə hər cür
kömək göstərdi. 1982-ci ildə Malvin (Folklend) adaları üstündə İngiltərənin Argentina ilə
müharibəsində İngiltərəni müdafiə etdi. İsrail-Ərəb münaqişələrində İsrailin dayağına
çevrildi. 1982-ci ildə Yaxın Şərqin əzab çəkmiş xalqları üçün «Amerika sülh təşəbbüsləri»nin
irəli sürdü. 1983-cü ildə cəmisi 100 min əhalisi olan Qrenadaya qoşun çıxartdı. Reyqan
hökuməti xarici siyasətində Asiya və Sakit okean regionuna xüsusi diqqət yetirirdi.

1987-ci ilin dekabrın 7-8-də M.S.Qorbaçov
Vaşinqotonda oldu. Vaşinqtonda «Qısa mənzilli
raketlərin məhv edilməsi haqqında» iki dövlət
arasında saziş bağlandı. Bu tarixdə nüvə
silahlarının ləğv edilməsini nəzərdə tutan ilk
saziş idi. Reyqan bu sazişi bağlayarkən etdiyi
çıxışlarında göstərdi ki, biz SSRİ ilə saziş
bağlayarkən rusların çox sevdiyi bir atalar sözünü
işlətmək istəyirəm: «İnan, lakin yoxla». 1988-ci
ilin mayında Reyqan Moskvaya gəldi. Danışıqlar
mehribanlıq şəraitində keçdi. Reyqan Moskvadan
qayıdarkən bildirdi ki, onun sosializm cəmiyyəti
haqqında təsəvvürlərində yanlışlıqlar var və
sosializmdən də çox şey öyrənmək olar.
Reyqanın
1983-cü
ilin
oktyabrında
Qrenadadakı dövlət çevrilişindən sonra ABŞın müdaxiləsi haqda qərar verməsi çoxları
tərəfindən onun administrasiyasının uğuru kimi
qiymətləndirildi. Lakin bu müdaxilə Reyqanın
xarici siyasətində ən böyük uğursuzluq hesab
edilən Livandakı ABŞ hərbi dəniz qüvvələri
bazasına hücumdan iki gün sonraya təsadüf
etmişdi. Amerika hərbi qüvvələrinin Livandan
çıxarılması ilə nəticələnmiş terror aktı zamanı
241 Amerika əsgəri həlak olmuşdu.
Birləşmiş
Ştatlar
Konqresindəki
mühafizəkarlar 1980-ci illərdə Reyqanın
Nikaraquada kontras hərbi birləşmələrinə
dəstəyini alqışlamışdılar. Lakin 1986-cı ildə
Amerikalı girovları azad etmək üçün İrana gizli
silah satışından əldə edilən gəlirlərin Mərkəzi

Amerikada kontras döyüşçülərinə ötürülməsi
ilə əlaqədar İran-Kontras qalmaqalı zamanı
Reyqan administrasiyası kəskin tənqidlərlə
qarşılaşdı. Qalmaqaldan sonra Ronald Reyqanın
populyarlığı azaldı. Bununla belə, 1989-cu ildə
Ağ Evi tərk edən zaman Reyqanın reytinqinin
yenidən artdığı müşahidə olundu. O, İkinci dünya
müharibəsindən sonra müddətini başa vuran
prezidentlər arasında amerikalıların ən böyük
rəğbətini qazana bilmiş prezident olmuşdur.
26 yanvar 1940 da aktrisa U.Ceyn ilə
evləndi.9 il davam edən evlilik boşanmayla
nəticələndi.İkinci evliliyi 4 mart 1952 də yenə bir
aktrisa Nansi Devis ilə oldu.İki evliliyindən biri
ögey olmaqla 5 uşağı oldu.
1994-cü ildə Ronald Reyqan Amerika xalqına
yazdığı məktubda Alzheymer xəstəliyindən
əziyyət çəkdiyini bildirdi. Sabiq prezident ofisi
tərk etdikdən sonra ictimaiyyət qarşısında tez-tez
çıxışlar etməsə də, bəzən prezidentlik dövrünə
nəzər salaraq vətənə xidmət etdiyinə görə qürur
duyduğunu deyirdi.
"Elə anlar var ki, onlar heç vaxt yaddan
çıxmır, Livanda fanatik terrorçular tərəfindən
qətlə yetirilmiş əsgərlərimizin ölümü kimi. Belə
hadisələri yaşaya bilməyi öyrənməlisən. Amma
sizə onu demək istəyirəm ki, hər səhər yuxudan
oyananda mənə bu ölkəyə xidmət etmək kimi bir
imkan verdiyinə görə tanrıya şükr deyirəm."
Ronald Reyqan 2004-cü il iyunun 5-də 93
yaşında vəfat etmişdir.

1986-cı ilin sonunda ABŞ bu regiona 35,7 milyard dollar sərmayə ayırdı. 1985-ci ilə qədər o,
SSRİ-ni «Şər imperiyası» elan edərək onu iqtisadi cəhətdən zəiflətməyi ABŞ-ın əsas məqsədi
olduğunu bildirirdi. 1985-ci ildə SSRİ-də hakimiyyətə Mixail Sergeyiviç Qorbaçov gəldikdən sonra
ABŞ-la SSRİ arasındakı münasibətlərdə mülayimləşmə baş verdi. Reyqan sosializmi «zibilliyə»
atmaq planını həyata keçirməyə başladı. Qorbaçovla Reyqan 1985-ci ildə Cenevrədə, 1986-cı ilin
oktyabrında isə İslandiyanın paytaxtı Reykyavikdə görüşdülər.
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C

orc Herbert Uoker Buş (ing. George
Herbert Walker Bush; 12 iyun
1924, Milton[d], Massaçusets – 30
noyabr 2018, Hyuston, Texas) — Amerika Birləşmiş
Ştatlarının 41-ci prezidenti (1989-1993) və 43-cü vitseprezidenti (1981-1989). Respublikaçılar partiyasının
nümayəndəsidir. ABŞ-ın 43-cü prezidenti Corc Uoker
Buşun atasıdır.

Corc Herbert Uoker Buş

1924 ilində Milton, Massaçusetsdə dünyaya gəldi. Konnektikut əyaləti senatorlarından bankir
Preskot Şeldon Buş (1895-1972) ilə Doroti(uoker) Buş (1901-1992) cütlüyünün oğludur. Doğumundan
qısa müddət sonra Buş ailəsi Qrinviç, Konnektikuta köçdü. Buş Qrinviçdə böyüdü; orada ve
Andover'də (Massaçusets) özəl məktəblərində oxudu. Andover'dəki Filips Akademiyasını bitirdikdən
sonra Dəniz Qüvvələri Ehtiyat Birlikləri'nde ehtiyat zabit oldu. II. Dünya müharibəsi ərzində (194244) Sakit okeandakı təyyarə gəmilərində bombardıman pilotu oldu. Üstün Uçuş Nişanını qazandı.
1945 də Barbara Pirs ilə evləndi.Cütlüyün altı övladı oldu. Qrinviçdən qayıtdıqdan sonra Yel
universitetinə qəbul oldu və 1948 də buradan məzun oldu. Atasının işində işləmək istəmədi.Lakin
atasının əlaqələri ilə Texasda Zapata Petroleum Corporation (1953) və Zapata Off-Shore Company
(1954) kimi şirkətlərin qurucu ortağı oldu.
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1959 dan etibarən Hyustonda Respublikaçılar partiyasında vəzifələndi.1964 də
senato seçimlərində uğursuz oldu.1966 da Təmsilçilər məclisinə seçildi. Daha sonra bu postu tərk edərək 1970-də senaro seçimlərinə qoşuldu və yenə uğursuz oldu.

1973 də Buş water scandal ı zamanı Respublikaçı Partiyasının Beynəlxalq Komitəsinin prezidenti oldu. 1980-ci ildə namizədliyini ortaya qoymaq üçün kampaniya
başlatsa da sonra Ronald Reyqana dəstək
olmaq üçün öz namizədliyindən əl çəkdi.
Ronald Reyqan prezident olduğu zaman isə
prezident köməkçisi oldu. 1984 də ikinci bir
dönəm üçün yenidən seçildi.Ronald Reyqan
bağırsaq əməliyyatı olduğu üçün ABŞ tarixində qısamüddətli prezidentlik vəzifəsinə yiyələnən ilk prezident katibi oldu.
1988-ci ildə prezident seçkilərində yunan əsilli rəqibi Maykl Dukakis qarşısında
54 faiz səs toplayaraq 41-ci ABŞ prezidenti
oldu.
Buş,Reyqanın izlədiyi siyasi yollarda
ciddi bir dəyişikliyə baş vurmadı. SSRİ lideri Qorbaçovla bir neçə dəfə görüşərək
qarşılıqlı silahsızlaşma haqqında danışıqlar apardı. 1992-ci ildə Demokratlar Partiyasının namizədi olan Bill Klintona məğlub
oldu.Və siyasətdən birdəfəlik uzaqlaşdı.
1993-cü ildə 2-ci Yelizaveta tərəfindən
cəngavərlik titulu verildi. 1993-ün aprelində Küveytə getdi.

Bill Klinton (ing. William Jefferson "Bill" Clinton; d. 19 avqust 1946, Houp, Arkanzas,
ABŞ) - Amerika Birləşmiş Ştatlarının 42-ci prezidenti (1993-2001). O, Franklin Delano
Ruzveltdən sonra Demokrat partiyasından iki dəfə ard-arda seçilmiş ilk prezidentdir.
Onun prezidentliyi dövründə ABŞ öz tarixinin ən sülhsevər ve parlaq iqtisadi dövrlərindən
birini yaşamışdır. Bununla yanaşı, onun hakimiyyəti dövründə ABŞ Yuqoslaviyaya qarşı
(1999) genişmiqyaslı hərbi kampaniya təşkil etmişdir.

BILL KLINTON

1998-ci ildə mətbuatda Bill Klintonun öz katibəsi Monika Levinski ilə 1996-cı ildə olan
intim əlaqələri barədə məlumatlar yayıldı. Bu xəbərlər prezidentin qeyd olunan məsələ
ilə bağlı yalan danışdığı iddialarına səbəb oldu və ona qarşı impiçment prosedurunun
başlanması ilə nəticələndi. Lakin sonda ABŞ Senatı impiçment tələbini rədd edən qərar
qəbul etdi. Bununla da Bill Klinton ABŞ tarixində məsuliyyətə cəlb olunan 3-cü ABŞ
Prezidenti oldu. Belə ki, 1868-ci ildə Endrü Conson impiçmentə məruz qalsa da vəzifəsini
saxlaya bilmiş, 1974-cü ildə isə Riçard Nikson impiçment prosedurunu gözləmədən istefa
vermişdi.

Bill Klinton
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Klinton,19 avqust 1946-cı ildə Arkanzasın Hop şəhərində dünyaya gəlib.Doğumundan 3 ay
sonra atası nəqliyyat qəzasında ölüb. 4 yaşında olarkən anası Billin ögey atası Rocer Klinton
ilə evlənir. Uillam Ceferson öz istəyi ilə ögey atasının soyadını qəbul edir. 1968-ci ildə Corctaun
Universitetindən məzun olduqdan sonra Oksford universitetində təhsilini davam etdirib. 1973cü ildə Yale universitetinin hüquq dipmlomunu aldıqdan sonra siyasətə atılıb.İlk dəfə seçimlərə
Arkanzasda girdi və uğursuz oldu.Bir il sonra Hillari Rodham ilə evləndi və Çelsi adlı qızları
oldu. 1992-ci ildə prezidentlik müddəti bitmək üzrə olan Corc.H.U.Buşu məğlub edərək ABŞın
42-ci prezidenti oldu.
2004 sentyabrında bypass əməliyyatı keçirdi. 2005-ci ildə ağciyər əməliyyatına girdi. 2010
da sinə ağrılarından şikayətlənərək gettiyi Kolumbiya Hospitalda qəlbinə 2 ədəd stend yerləşdirildi. Daha sonra isə həkimlərinin məsləhətlərinə qulaq asaraq vegetariyan olaraq qidalanmağa başladı
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C

orc Uoker Buş (ing. George Walker Bush; d. 6 iyul 1946, Nyu Heyven,
Konnektikut, ABŞ) — Amerika Birləşmiş Ştatlarının 43-cü prezidenti
(20 yanvar 2001-20 yanvar 2009). Respublikaçılar partiyasının
nümayəndəsidir. 1824-cü il prezident seçkilərində Con Kuinsi Adams qalib gəldi. O, ABŞın ikinci prezidenti Con Adamsın oğlu idi. Bu təcrübə birdə yalnız 176 il sonra 2000-ci il
prezident seçkilərində təkrarlanıb. Belə ki, bu seçkilərdə qalib gələn Corc Buş (oğul) ABŞ-ın
41-ci prezidenti Corc Buşun oğludur. Onun hakimiyyət dövrü 11 sentyabr hadisələri və bundan
sonra başlayan terrorla mübarizə fəaliyyətləri, Əfqanıstan və İraq müharibələri ilə xarakterizə
olunur. Adı tarixdə 100 ən çox öyrənilmiş şəxsiyyətlər siyahısına 86-cı şəxs olaraq daxil edilib.

Corc Uoker
Buş
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Corc Buş (oğul) 1946-cı il iyulun 6-da anadan olub. onun rəsmi bioqrafiyasında konkret harda anadan olduğu öz əksini tapmayıb.
Texasda olduqca məşhur olan Buşu texaslılar
"100% özününki" hesab edirlər. Lakin jurnalistlərin "Cənab Buş harda anadan olub?" sualına administrasiya əməkdaşı Maykl Couns
"Təəssüf ki, Konnektikutda, amma 2-3 yaşlarında valideynləri ilə birlikdə Texasa köçüb və
tamamilə texaslı ruhunda böyüyüb." cavabını
verib. Orta təhsilini Midlend və Hyustonda
alaraq, Yel Universitetinə daxil olur və oranı
bakalavriat səviyyəsində bitirir. Harvard Universiteti nəzdində Biznes məktəbində oxuyaraq magistr dərəcəsi alıb. Təhsilini bitirdikdən sonra hərbi xidmətə getmiş və Texas Milli
Qvardiyasının HHQ-də F-102 təyyarəsində
pilot kimi qulluq etmişdir.
Xanımı Lora Buş keçmişdə kitabxanaçı və
müəllimə işləyib. Buşların Barbara və Cenni
adlı əkiz qızları var.
Əmək fəaliyyətinə 1975-ci ildə, Midlenddəki neft-qaz sənaye şəbəkəsində başlamış və
1986-cı ilə qədər bu sahədə çalışmışdır. 1988ci il prezident seçkilərində atasının seçkiönü
kompaniyasında fəal iştirak edir. Növbəti il
bir neçə şəriki ilə birgə “Teksas Reyncers”
basketbol komandasını alır. Beş il müddətində
klub rəhbəliyində aparıcı yer tutur.
1994-cü il noyabrın 8-də keçirilən ştat qubernatoru vəzifəsində iştirak edir və 53.5%
səs toplayaraq qubernator seçilir. 1998-ci ildə
təkrar seçkilərdə 68.6% səs toplayaraq ikinci
dəfə ştat qubernatoru seçilir və Texas tarixində iki ardıcıl dördillik müddətə qubernator
seçilən ilk şəxs olur.
2000-ci ildə keçirilən seçkilərdə respublikaçılar partiyasının namizədi olur. Gərgin
keçən seçkilərdə Buş demokratlar partiyasıın
namizədi, Klintonun prezidentliyi dövründə
vitse-prezident vəzifəsini tutmuş Albert Qora
kiçik üstünlüklə qalib gələrək prezident seçilir.
11 sentyabr 2001-ci il hadisələri nəticəsində 3 min insan həlak olur. ABŞ xüsusi xidmət
orqanlarının verdiyi məlumatlara görə terror
aktının təşkilatçısı səudiyyəli milyoner Üsamə
Bin Laden Əfqanıstanda gizlənir və ABŞ administrasiyası taliban hərəkatından onun
təhvil verilməsini tələb edir. Onların rədd cavabına Buş belə reaksia verir:“Biz onları yuvalarından dartıb çıxaracaq... və ədalət məh-
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kəməsi qarşısında mühakimə edəcəyik." ABŞ
administrasiyasının diplomatik səyləri və hərbi əməliyyatlar aparmaq üçün geniş koalisiya
yaradılır. 2001-ci il milad bayramı ərəfəsində
NATO koalisiyası və “Şimal alyansı” adlı mücahidlər qrupunun birgə əməliyyatlarından
sonra Əfqanıstan üzərində tam nəzarət yaradılacaq milli vəhdət hökuməti qurulur, talibanın isə əsas hərbi birləşmələri məhv edilir.
Ümumilikdə Buşun prezidentliyi birqiymətli dəyərləndirilmir. Bu özünü aparılan
sorğularda da göstərir. 11 sentyabr hadisələrindən sonra reytinqi 90%-ə çatsada, 2007ci
ilin sonunda bu göstərici 24% olmuşdur. Buşun prezidentliyi obyektiv qiymətini yəqin ki,
yaxın gələcəkdə alacaq.

2001-ci ildə
20 Yanvar: Corc Uoker Buş, Demokratlar Partiyasının namizədi Albert Qora qarşı
şübhəli olduğu iddia edilən seçkinin ardından 43. ABŞ prezidenti oldu.
29 Mart: İstixana qazlarının atmosferə buraxılmasını məhdudlaşdıran Kioto Protokolunu
imzalamağı rədd etdi. Protokol, 1998-ci ildə dövrün başçısı Bill Klinton tərəfindən
imzalanmışdı.
10 May: 11 illik və 1.350 trilyon dollarlıq vergi endirimi planını qəbul etdi.
11 Sentyabr: rəsmi mövqelər tərəfindən Əl-Qaidə tərəfindən qaçırılan 4 sərnişin
təyyarəsi, New Yorkdakı Dünya Ticarət Mərkəzi, Vaşinqtondakı Müdafiə Nazirliyi binası və
Pensilvaniyaya düşdü: 3 minə yaxın insan öldü.
20 Sentyabr: Buş, Əl-Qaidə lideri Üsamə Bin Ladenin qaytarılması üçün Əfqanıstana
ultimatum verdi.
7 Oktyabr: Əfqanıstana müdaxilə başladı. Paytaxt Kabil 13 Noyabrda işğal edildi.
26 oktyabr: Terrorla mübarizədə artan izləmə və təzyiq səlahiyyəti verən "Patriot Act"
qüvvəyə girdi.

2002-ci ildə
11 Yanvar: Kubadakı Amerikan
hərbi bazası Quantanamoda həbsxana
açıldı.
29 Yanvar: Buş, İran, İraq və Şimali Koreyanı dünya barışını təhdid edən
"Şər oxuna" yerləşdirdi.
1 İyun: Buş, ABŞ təhlükəsizliyini
təhdid edən dövlətlərə qarşı "önləyici
döyüş" doktrinasını açıqladı.
11 oktyabr: Konqres İraqın vurulmasını təsdiqlədi.

20 Mart: İraqın işğalı. Paytaxt Bağdad 9 Apreldə düşdü. (İraq müharibəsi)
1 May: Bush, "əsas qarşıdurmaların sona çatdığını" açıqladı.
3 Oktyabr: Koalisiyanın istintaq komissiyası, İraqda müharibənin səbəbi
olaraq göstərilən kütləvi qırğın silahlarının olmadığını açıqladı.
13 dekabr: İraq Dövlət Başçısı Səddam Hüseyn tutuldu.

2004-ci ildə
14 Yanvar: Buş, Aya gedilməsini
2003-ci ildə
nəzərdə tutan kosmos proqramını baş22 Yanvar: Dövrün müdafiə nazi- latdı.
ri Donald Rumsfeld, İraqa müdaxiləyə
28 Aprel: İraqdakı Əbu Qureyb
qarşı çıxan Fransa və Almaniyanı "Köh- həbsxanada Amerika əsgərlərinin iraqnə Avropa" olaraq xarakterizə etdi.
lılara işgəncə etdiyini göstərən fotoşəkil28 Yanvar: Buş rəhbərliyi, Afrikada- lər bütün dünyada reaksiyalara səbəb
kı AIDS qurbanlarına dərman alınması oldu.
üçün 15 milyard dollarlıq yardım etdi.
29 İyun: Liviya ilə diplomatik əlaqələr yenidən başladı.
2 Noyabr: Buş, Demokratların namizədi Con Kerri qarşısında ikinci müddətə yenidən
prezident seçildi. Respublikaçılar Konqresdəki əksəriyyəti
qorudu.
2005-ci ildə
29 Avqust: Katrina Qasırğası Nyu Orleanı vurdu. Buş
rəhbərliyi, əksəriyyəti zənci
olan fəlakətzədəlilərin aqibətinə qeydsiz qalmaqla günahlandırıldı.
2006-ci ildə
8 Noyabr: Növbədənkənar
seçkilər keçirildi. Demokratlar
Partiyası, Konqresin iki qanadını da qazandı. Buş, Ramsfeldi vəzifədən uzaqlaşdırdı, yerinə Robert Gatesi təyin etdi.
30 dekabr: Səddam Hüseyn edam edildi. Buş, bunu
"İraqda əhəmiyyətli bir dövr"
olaraq qiymətləndirdi.

2007-ci ildə
10 Yanvar: Buş, əvvəlcə paytaxt Bağdadın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün nəzərdə
tutulan "gücləndirmə planı" çərçivəsində İraqa 20 min əsgər göndəriləcəyini açıqladı.
7 May: Buş, Şimali Koreyaya enerji köməyi edilməsinə icazə verdi.
2008-ci ildə
15 Sentyabr: Lehman Brothers bankının çöküşü, dünyadakı maliyyə böhranı zəlzələsini
başlatdı.
4 Noyabr: Barak Obama, prezident seçkilərində qələbə qazandı.
15 Noyabr: Buş Vaşinqtonda maliyyə böhranın eşiyindəki dünyanın ən güclü iqtisadiyyatlarını
bir araya gətirən G-20 zirvəsi təşkil etdi.
14 dekabr: İraqlı bir jurnalist Bağdadı ziyarət edən Buşa ayaqqabı atdı.
2009-ci ildə
20 Yanvar: Buş, prezidentliyi ABŞ-ın ilk zənci prezidenti Barak Obamaya təhvil verdi.

B

arak Hüseyn Obama (ing.Barack Hussein Obama)Amerika Birləşmiş Ştatlarının 44-cü Prezidenti(20
yanvar 2009-20 yanvar 2017). Prezident seçilənə
qədər ABŞ Senatının İllinoys ştatının kiçik senatoru olub. 2009-cu ildə isə Nobel
Sülh mükafatına layiq görülüb.
4 avqust 1961-ci ildə Havay adalarında anadan olan Barak Hüseyn Obamanın
qaradərili atasının Barak Hüseyn Obama (ata), ağdərili anasının adı isə Stenli Enn
Danhemdir. Keniyadan olan atası ilə Kanzasdan olan anası Havay Universitetində
tanış olmuşlar. Bəzi məlumatlara görə atası müsəlman idi. Barak Obamanın
müəllimləri, yaxınları da bunu təsdiq edirlər.
Barak Obama 1983-cü ildə Kolumbiya Universitetini bitirmiş və 1985-ci ildə
Çikaqoya köçərək orada cinayətkarlıq və işsizliyin bürüdüyü məhəllələrdə yaşayış
şəraitinin yaxşılaşdırılması uğrunda mübarizə aparan kilsə qrupunda işləməyə
başlamışdır. 1991-ci ildə Obama Harvard Hüquq Məktəbini bitirir. O, həm də
Harvard Hüquq İcmalı jurnalının redaktoru olmuş ilk qaradərili amerikalıdır.

Barak Obama
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1992-ci ildə Barak Obama İllinoys VOTE (tərc.
"səsvermə") layihəsinin direktoru olur. Növbəti il
isə o, "Davis, Miner, Barnhill & Galland" firmasında
vəkil olaraq səsvermə hüquqları və məşğulluq
işləri üzrə ixtisaslaşır. Hazırda da o, bu firmanın
məsləhətçisi olaraq qalmaqdadır. 1993-cü ildə
Obama həmçinin Çikaqo Hüquq Universitetinin
mühazirəçi olur və indiyə kimi bu vəzifəni paralel
olaraq icra etməkdədir. 1995-ci ildə onun "Atamdan
xatirələr" adlı xatirə kitabı nəşr olunmuşdur.
1996-cı ildə Obamanın Senat karyerası start
götürür. Həmin il Obama 13-cü dairədən İllinoys
Ştat Senatına üzv seçilir. Bu dairədə əsasən yoxsul
Cənubi Afrika zənciləri məskunlaşmışlar, lakin bir
neçə zəngin məhəllə də vardır.
1997-2004-cü illərdə İllinoys Senatında xidmət
etməzdən əvvəl mülki hüquqlar müvəkkili kimi
təcrübədən keçir. 1992-2004-cü illərdə Çikaqo
hüquq Elmləri İnstitutunda konstitusiya hüququ
fənnindən dərs demişdir.
Obama 2004-cü ildə özü də daxil olmaqla üç
namizədin qoşulduğu seçkiləri 53% səslə udaraq
Demokratlar Partiyasından ABŞ Senatına seçilir
və 2005-ci il yanvarın 4-dən senator fəaliyyətinə
başlayır.
2008-ci il prezident seçkiləri zamanı Birləşmiş
Ştatlar Prezidentliyinə namizəd göstərilən ilk
afroamerikalı olmuşdur.
2008-ci ilin noyabrın 4-də respublikaçı rəqibi
Con Makkeynə qalib gələrək ABŞ-ın 44-cü
prezidenti seçilmişdir.
2009-cu il üçün Nobel Sülh Mükafatı ona
verilib. Obama "beynəlxalq diplomatiyanın və
xalqlar arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsinə
sərf etdiyi böyük əməyə görə" bu mükafata layiq
görülmüşdür.
20 yanvar 2017-ci il tarixində ABŞ prezidenti
postunu Donald Trampa təhvil vermişdir.
Mişel Obama ilə evlidir, iki qızı vardır.
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DonaldTramp

D

onald Con Tramp

(ing. Donald John Trump; d. 14 iyun 1946, Kuins,
Nyu-York ştatı, ABŞ) — ABŞ-ın 45-ci prezidenti
(20 yanvar 2017-ci ildən). ABŞ biznesmeni və siyasi
xadimi, ABŞ Respublikaçılar Partiyasının üzvü,
mediamaqnat, yazıçı, "Trump Organization"
tikinti konqlomeratının prezidenti, azartlı oyun və
hotel biznesində ixtisaslaşan Trump Entertainment
Resorts şirkətinin yaradıcısı. Tramp "Namizəd"
realiti-şousunun icraçı prodüseri və aparıcısıdır.
Ekstravaqant həyat tərzi və açıq ünsiyyəti ilə
məşhurdur.

16 iyun 2015-ci ildə Donald Tramp 2016-cı ildə ABŞ-da Prezident postu uğrunda seçkilərə qoşu
lacağını bildirdi. 2016-cı ilin may ayında digər namizədləri ABŞ Respublikaçılar Partiyasının pray
merizində qalib gələrək Tramp partiyanın faktiki namizədi oldu..
Donald Tramp 14 iyun 1946-cı ildə Kuins şəhərində anadan olub (Nyu-York ştatı).
Atası - Fred Krist Tramp (11.10.1905, Vudheyvn, Nyu-York, ABŞ — 25.06.1999).
Anası — Meri Enn Maklaud (10.05.1912, Tonq, Stornovey, Lyuis adası, Şotlandiya — 7.08.2000);
1930-cu ildə 18 yaşında Nyu-Yorka bayram şənliklərinə gedir və orada bir inşaatçıya rast gələrək ora
da qalır. Toyları 1936-cı ildə olub.
Donaldın ata tərəfindən baba və nənəsi alman immiqrantları olublar: Frederik Tramp (ilk ad
lanması Fridrix Trump, 14.03.1869, Kalşdtadt, Reynland-Pfals — 30.03.1918) ABŞ-a 1885-ci ildə
miqrasiya edib, 1892-ci ildə vətəndaşlıq alıb; onun həyat yoldaşı — Elizabet Krayst (10.10.1880 —
6.06.1966)[5]. 1902-ci ildə Kalştadtda, reynland-Pfalsada evləniblər.
Ana xətti ilə D.Tramp şotlanddır.
Tarmpın iki qardaşı və iki bacısı var — Fred (kiçik), vəfat edib, Robert, Mariann və Elizabet.
Böyük bacısı Marianna Tramp Barri — federal apelyasiya məhkəməsinin hakimi, bacısı oğlu Devid
Dezmond ABŞ-da məşhur neyropsixoloq və yazıçısıdır.
D.Trump ümumilikdə 3 dəfə evlilik həyatı yaşayıb.Bu evliliklərdən ümumilikdə 5 olmaqla 3
oğlan 2 qız övladı var.Trump ilk olaraq çexiyalı model Ivana Zelniçkova ilə evlənmişdir.1992-ci ildə
boşanmalarına rəğmən yaxın əlaqələri uzun müddət davam etmişdir.1997-ci ildə aktrisa Marla Map
leslə evlənmişdir.2 il davam
edən evlilikdən sonra 1999-cu
ildə evliyiyi sonlandırmışdır.
Bu evlilikdən Tiffany adında
bir qızları olub.3-cü evliliyi
ni slovyan model Melaniya
Trumpla olmuşdur.
Tramp
Kuinsdə
Fo
rest-Hilsdə Kyu-Forest mək
təbində oxuyub və 13 yaşında
çətinliklərlə üzləşib. Validey
nləri onun enerjisini və özünə
inamını lazımi yola yönəltmək
ümidi ilə şəxsi «Nyu-York
hərbi akademiyası» mək
təb-internatına
göndəriblər.
Orada Tramp məktəbin müka
fatlarını alır, 1962 və 1963-cü
illərdə futbol komandalarında,
1962—1964-cü illərdə beys
bol komandalarında oynayır
(1964-cü ildə komandanın ka
pitanı olur). Məşhur beysbol
məşqçisi Ted Dobias 1964cü ildə onu prestijli "Məşqçi"
mükafatı ilə mükafatlandırır.
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1964-cü ildə S4 kursant kapitanı rütbəsində olan Donald və kursant birinci serjantı Cef Donaldson
ilə birlikdə Barışıq Günündə Beşinci Avenyda kursantların sıra yürüşünü təşkil etdilər.
Özünün "Sövdələşmə məharəti" kitabında Tramp özünün tələbə karyerası haqqında yazır:
"1964-cü ildə Nyu-York hərbi akademiyasını bitirdikdən sonra mən kino məktəbinə daxil omaq
barədə düşünürdüm ... amma sonda fikirləşdim ki, daşınmaz əmlak sahəsi gəlirli işdir. Fordem
Universitetində oxumağa başladım... amma iki ildən sonra başa düşdüm ki, kollecdə təhsil mənim
üçün, elə oxumamağıma bərabərdir. Ona görə də Pensilvaniya Universiteti tərkibindəki Uorton Biznes
Məktəbinə ərziə verdim və qəbul olundum ... Mən oranı bitirəndə çox sevindim. Tez evə qayıdaraq
atamın yanında işə başladım. "
O 1968-ci ildə Uorton Biznes Məktəbini iqtisadiyyat ixtisasını maliyyə işləri üzrə ixtisaslaşan
bakalavar dərəcəsi ilə bitirdi. Bu zaman onun atasının şirkəti daşınmaz əmlak bazarında liderlik edirdi.

Tramp karyerasını atasının yanında və ilk dövrdə atasının məsləhəti
ilə Bruklinddə, Kuinsdə və Staten-Aylenddə orta sinif üçün nəzərdə
tutulan evlərin icarəsi sahəsində başlayır.
O hələ kollecdə təhsil alarkən
Ohayo ştatında, Sinsinati şəhərin
də 1.200 mənzillik binanın moder
nləşməsindən başlayır: o prosesə
başlayanda mənzillərin 66 faizi
icarədə idi, Donald isə onu 100
faizə çatdıraraq binanı sata bilir.
Bunun sayəsində Trump Organi
zation şirkəti binanı "Svift-Villic"
şirkətinə 12 milyon dollara satır
və 6 milyon dollar təmiz gəlir gö
türür.
1971-ci ildə Tramp Manhet
tenə gəlir. O burada böyük imkan
lar gördü. Manhettehdə memar
layihələndiriliməsinə görə böyük
gəlir gətirə bilən tikinti layihələ
ri həyata keçirmək mükün idi.
İlk növbədə Vest-Saydıb mərkə
zi hissəsində köhnə Pensilvani
ya sahələrində inşaat icazəsi alır.
Sonradan iflas olan Kommodor
hotelini modernləşdirməklə onu
yeni "Qrand- Hayatt" hotelinə
çevirmək üçün 40 faizlik vergi
güzəştinə nail olur.
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Tramp öz torpağında tikilən
Ceykoba Cevitsa konfrans mərkə
zinin baş çatmasında iştirak edir.
Bu məsələdə trampla Nyu-York ad
ministrasiyası üz-üzə gəir : Tramp
bu layihəni 110 milyon dollara qiy
mətləndirir, administrasiya isə onu
750 milyondan 1 milyard dollara
qədər qiymətləndirir. Bu məslədə
Donaldın təklifi qəbul edilmir.
Donald Tramp prezinet Ronald
Reyqanla Ağ Evdə rəsmi qəbul za
manı, 1987.
Eyni vəziyyət şəhər admi
nistrasiyasının Nyu-York mərkəzi
parkında Uolmen-Rink katokunun
yenidən qurulumasında da baş ver
di. Layihənin icrasına 1980-ci ildə
başlandı və iki il yarıma nəzərdə
tutulmuşdu.
Ancaq işə 12 milyon dollar sərf
edilsə də hətta 1986-cı ilə də iş başa
çatmadı.

Tramp obyekti pulsuz qəbul
edərək onu öz hesabına başa çat
dırmağı təklif etdi. Ona imtina
etdilər və bu barədə yerli mətbuat
yazmağa başladılar. Sonda Tramp
bu razılığı aldı və nəzərdə tutulan
3 milyon dollardan 750 min dolla
rını qənaət etdi və altı aya işi başa
çatdırdı.
Donald Tramp 2016-cı il 8
noyabr prezident seçkilərində
rəqibi - demokrat Hillari Klin
tonu üstələyərək ABŞ preziden
ti seçilib. 20 yanvar 2017-ci il
tarixində isə andiçmə mərasimi
keçirilib və səlahiyyətlərinin ic
rasına başlayıb.
Donald Trump lüks mali
kanələrdə yaşamağı sevir. Onun
indiyə kimi aldığı ən bahalı
evin qiyməti 20 milyon dollara
yaxındır. Bundan başqa onun bir
neçə lüks malikanələri və avto
mobilləri var.

CO BAYDEN
Cozef Robinet "Co" Bayden (ing. Joseph Robinette (Joe) Biden, Jr.; 20
noyabr 1942, Skranton, Pensilvaniya) — amerikalı siyasətçi, ABŞ Demokrat
Partiyasının üzvü, Amerika Birləşmiş Ştatlarının 46-cı prezidenti.

1942-ci il noyabrın 20-də Pensilvaniya ştatının Skrenton şəhərində irland
əsilli ailədə dünyaya gəlmişdir.
10 yaşı olanda ailəsi Delaver ştatının Kleymont şəhərinə köçür. 1961-ci ildə
Bayden katolik hazırlıq məktəbini bitirir. Ali təhsili Delaver Universitetində
alır, tarixi və siyasi elmləri öyrənir. 1965-1968-ci illərdə Nyu-Yorkda hüquq
kollecində oxuyur, hüquq doktoru elmi dərəcəsi alır.
1972-ci ildə Demokratlar partiyasından senator seçilir. Həmin il həyat
yoldaşı və qızını avtomobil qəzasında itirir.
1978, 1984, 1990, 1996 və 2002-ci illərdə yenə Senata seçilən Bayden 20012003-cü illərdə Senatın "Xarici siyasət komitəsi"nə başçılıq edir.
Bayden erməni lobbisinin xeyirinə işləmiş və 1955-2007 illərin arasında
Konqressin erməni işlər üzrə qrupun üzvü idi. O, Azərbaycana qarşı olan 907ci düzəliş üçün və 1992-2008 illərin arasında Ermənistana və Qondarma Dağlıq
Qarabağ Respublikasına maddi yardım üçün lehinə səs verib.
2008-ci il prezident seçkisinə qatılan Bayden Ayova ştatında praymerizdə
sonuncu yeri tutduğundan geri çəkilir. Avqustun 22-də Barak Obamadan
vitse-prezidentlik təklifi alaraq razılaşır. 6 gün sonra onların qoşa namizədliyi
rəsmiləşir. 4 noyabr seçkisində onunla birgə səs çoxluğu qazanaraq vitseprezident seçilir.
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