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ABŞ haqqında 
 
Boynumuza  almalıyıq  ki,  Avropa  və  Amerikanın  çağdaş  dünya  tərəqqisinin  lokomotivinə 
çevrilməsində demokratiya, o sıradan liberalizm əvəzsiz rol oynayıb. 

 
*** 

 
O zamanlar da mən deyirdim ki, Stalin, Hitler, Mussolini, Franko kimi cəlladlar, məsələn, 
İngiltərə  və  Amerikada  hakimiyyətə  gələ  bilməzdilər,  çünki  həmin  vaxtda  İngiltərə  və 
Amerikada  möhkəm  demokratik cəmiyyət vardı. Doğrudur, İngiltərə və Amerikada da o 
təbiətli adamlar ola bilərdi, amma onları hakimiyyətə buraxmazdılar. 

 
*** 

 
…Bəziləri  belə  düşünürlər  ki,  ABŞ  və  başqa Qərb  dövlətlərini  Azərbaycanda  yalnız  neft 
maraqlandırır. Qəti əminəm ki, insan hüqüqlarının etibarlı şəkildə qorunmasını dünyada çox 
vacib  təhlükəsizlik amili kimi qəbul edən Qərb ictimaiyyəti Azərbaycanda demokratiyanın 
təmin edilməsini iqtisadi maraqlardan heç də az qiymətləndirmir. 

 
*** 

 
…Biz (Elçibəy iqtidarı - tərtib.) Rusiyanın nüfuz dairəsindən çıxmağa çalışırdıq, istəyirdik 
ki, Avropaya, ABŞ-a, ümumiyyətlə, qabaqcıl dünyaya qoşulaq, siyasətimizin istiqamətini 
tam dəyişək. 

 
*** 

 
Biz fikirləşirdik ki, Amerikanın kiçik dövlət modelini Azərbaycanda quracağıq. 

 
*** 

 
…Təcrübəsiz  olmağımıza  baxmayaraq,  dövlət  quruculuğunda  götürdüyümüz  xətti  çoxları 
bəyənirdi. Açıq bildirirdik ki, Amerika tipli dövlət qurmaq istəyirik. Sadəcə, bizdə parlamentin 
iki palatası olmayacaqdı - kiçik dövlətdə buna ehtiyac yoxdur. Biz dövlət katibi strukturunu 
ona görə  tətbiq etmişdik. Gələcəkdə onu inkişaf etdirib həm xarici işlər nazirini, həm də 
dövlət katibini qovuşdurmaq niyyətindəydik. Sonra vitse-prezidentlik haqqında düşünürdük. 

 
*** 

 
Bizim  yüksək  texnikaya  ehtiyacımız  var.  Çağdaş  sənaye  texnologiyasının  ən  güclüsü 
Almaniyadadır. O həm davamlı, həm uzunmüddətli, həm də nisbətən yaxındadır. 
Yaponiyadan, ya da Amerikadan gətirəcəksən - yolda nə qədər sınacaq, dağılacaq. Amma 
Almaniyada da neft texnologiyası yoxdur, Amerikada, İngiltərədəsə var. Həmin texnologiyanı 
gətirməkçün bu dövlətlərlə yaxınlıq lazımdır. Yoxsa gedib İranla müqavilə bağlayaq? O, öz 
neftini  çıxarda bilmir, bizimkini necə çıxaracaq? Rusiyanın da müasir texnologiyası yoxdur. 
[…] Biz Rusiyadan nə götürə biləcəyik? 

 
*** 

 
Amerikaya bildirsən ki səninlə dost olmaq istəyirəm, deyəcək nə eləyim? Gərək izah 
edəsən ki,  səninlə  ona  görə  dost  olmaq  istəyirəm  ki,  sən  buradan  neft  çıxarasan,  
mənə  neft 
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texnologiyası  verəsən,  müəyyən  demokratik  institutların  qurulmasına  kömək  edəsən, 
gələcəkdə məni NATO-ya götürəsən ki, dünya səviyyəsində birdəfəlik təhlükəsizliyim təmin 
olunsun   -  bu,  mənim  marağımdır.  Sən  də  neft  götürəcəksən,  səndən  ötrü  burada 
kommunikasiyalar qurulacaq və Orta Asiyaya çıxışın yaranacaq, burada ən strateji 
mövqeyi ələ keçirəcəksən - bu da sənin marağındır. 

 
*** 

 
…Belə qərara gəldik ki, Minsk qrupunda üçlük olsun - heç kim Qarabağ məsələsinin 
həllində yekun söz sahibi sayılmasın, özünü ağa göstərərək burnunu hara gəldi soxmasın. 

 
Türkiyə Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edən qüvvədir, Rusiya Ermənistanın tam 
tərəfindədir, deməli, onların münasibətləri bir tarazlıq yaradır və Amerika da bu tarazlıqda 
iştirak  edir, məsələni sülh yoluyla həll etməyə çalışır. Həmin zaman bu diplomatik xətt 
xeyirliydi - Rusiya əleyhimizə hər hansı bir təşəbbüsdə bulunsaydı Türkiyə diplomatiyası 
onu sıxışdırardı və bu  məsələdə Amerika daha çox bitərəf mövqe tutmağa çalışardı. 
Sonradan gördülər ki, bu yol  Rusiyaya  sərf etmir, Türkiyəni bəhanəylə uzaqlaşdıraraq 
Fransanı ora gətirdilər.  Fransa  da  Ermənistana  meylli  olduğuna  görə  Amerika  bu  
məsələdə  təkləndi. Əslində Amerikanı ora Azərbaycanın tələbiylə salmışdılar. 

 
*** 

 
907-ci düzəlişi tətbiq  edərkən,  ola bilsin ki,  Amerikanın başqa yolu yoxdu. Nəyə görə? 
Ermənistanla müharibədə Ermənistanı tamam blokadaya salmışdıq, onu tamam iflic etmişdik. 
Amerikasa  bizə müharibə elan edə bilməz, birbaşa təzyiq edə bilməz. Bu, bizə dolayısı 
təzyiqin  bir formasıydı. İş burasındadır ki, Ermənistan da bizi təcrid etmişdi və burada 
Rusiyanın əli vardı. Bizim marağımızdaydı ki, qatarlar Naxçıvana da işləsin, Ermənistana 
da, çünki dəmiryolunun bağlanmasını istəmirdik. Ancaq
 Rusiya onu Ermənistanın əliylə bağlatdırdı. Əvəzində biz də 
Ermənistana gedən başqa yolları kəsdik. Qazax-İcevan və başqa maşın yollarını bağlatdırdıq 
ki, sən də getmə. Bu da bizim cavab təzyiqimizdi. Amerika da onu bizə bağışlamadı. 

 
*** 

 
[Kələkidə olarkən] doğma camaatım mənə arxa durdu, dayaq oldu. İnsafən başqa ölkələr, 
xüsusən ABŞ və Türkiyə tez-tez işə qarışdılar, bu iqtidarı silkələdilər ki, Elçibəy 
demokratik adamdır, o, demokratiyanı müdafiə edən şəxsiyyətdir, onu məhv etməyin. 

 
*** 

 
Çox ciddi manevrlərin, Amerika səfirliyinin, Türkiyədəki müəyyən partiyaların, cəmiyyətlərin, 
ayrı-ayrı  şəxslərin  (onların  hamısına  dərin  minnətdarlığımı  bildirirəm)  təzyiqi,  müdaxiləsi 
nəticəsində Kələkiyə dəfələrlə hazırlanmış hücum əməliyyatları yarımçıq dayandırıldı. 

 
*** 

 
ABŞ Dövlət Departamentində M.Olbrayt`ın müavinlərindən hansınınsa Əliyev`ə məktubu olub 
ki, ABŞ-da olarkən siz demokratiyanı yürüdəcəyinizə söz vermişdiniz və bunun ilkin 
şərtləri 
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kimi siyasi liderlərin sərbəst fəaliyyətinə imkan yaradılmalıdır - Elçibəyin Bakıya 
qayıtmasına mane olmamağınızı arzu edərdik. 

 
*** 

 
Qafqaz artıq bütövlükdə dünya ictimaiyyətinin, dünya dövlətlərinin, böyük təşkilatların (ATƏT, 
BMT, NATO) gündəliyinə gəlib. Yəni Avropada sakitlik yaranıb. İndi Kosovo məsələsini də 
həll edəcəklər.  Avropada elə bir gərgin ocaq  yoxdur.  İsrail-Fələstin məsələsi də artıq  
siyasi müstəviyə  gedir.   İndi  Şimali  Qafqazda  müəyyən  hadisələr:  abxaz-gürcü,  osetin-
gürcü məsələsi,  Ermənistan-Azərbaycan problemi qalır. Bu məsələ gərgin ocaqdır. Bu 
gərginliyi aradan götürməkçün dünya dövlətləri buna meyl edəcək. Amerika Xəzər dənizi 
hövzəsini öz milli maraq  dairəsinə keçiribdir. Bu, təkcə iqtisadi məsələ deyil, təkcə siyasi 
məsələ deyil, həm də hərbi məsələdir. Amerika bu siyasətdə ardıcıl olacaq. 

 
*** 

 
ABŞ  BMT-nin  qayda-qanununa  riayət  edərək  həmişə  deyir  ki,  biz  beynəlxalq  hüquq, 
sərhədlərin toxunulmazlığı, ərazi bütövlüyü ideyasını müdafiə edirik. Buna bir misal çəkim. 
Bizdə Xalq hərəkatı başlandı, sonra Yanvar hadisələri oldu. Bütün dünya dedi ki, 
Qorbaçov Bakıya ordu  yeritməkdə düz edir və bu, SSRİ-nin daxili işidir - orada 
fundamentalistlər, millətçilər var və onlar ölkəni parçalamaq istəyirdilər; bu, yolverilməzdir. 
Üstündən çox yox, il yarım  keçdi,  biz  müstəqil   olduq  və  bizi  Yanvarda  ittiham  edən  
dövlətlərin  hamısı müstəqilliyimizi tanıdı. Yeni müstəqil dövlətləri də
 bütün dünya tanıdı. Beynəlxalq münasibətlərin qaydası belədir - hamı 
gerçəkliklə hesablaşır. 

 
*** 

 
ABŞ öz azadlığı uğrunda mübarizə aparan xalqlara əməli kömək edir; bu, onun mənəvi 
borcudur - bir şərtlə ki, xalq bu mübarizəni aparsın. Çeçenistan hadisələri zamanı ABŞ 
orada insan haqlarının pozulduğunu, qan töküldüyünü bildirirdi. 

 
*** 

 
Doğrudur, bir ölkənin bütün xalqlarını bir ad altında ümumiləşdirmək bəzən faydalı olur. 
Məsələn, amerikalılar bundan istifadə ediblər. İngiltərə imperiyasından çox narazılıq olduğunu 
görən ingilislər Amerikada dedilər ki, biz ingilis yox, amerikalı`yıq. Halbuki amerikalı milləti 
yoxdur;  bu, yer adıdır. Ancaq onlar özlərini və burada yaşayan başqa xalqları "amerikalı" 
etməklə hamını  ümumi ad altında birləşdirdilər, bununla da Amerikanın başqa xalqlarını 
ingilislərdən itələmədilər;  onlar hakimiyyəti öz əllərinə alaraq və hamını "amerikalı" edərək 
ispanları, italyanları, qızıldərililəri... öz ətrafına topladılar, qüdrətli bir dövlət qura bildilər. 

 
*** 

 
Amerika cəmiyyəti bu saat nəyin üstündədir? Əsasən ailənin (özək ailədir) və cəmiyyətlərin. 
Amerikada yüz  minlərcə  cəmiyyət var:  şikəstlər cəmiyyəti, çoxgülənlər  cəmiyyəti, 
küçədəyatanlar cəmiyyəti, itsevərlər cəmiyyəti və s. Ölkəni onlar saxlayır; dövlətin çox şeydən 
xəbəri yoxdur, o, çox şeyə qarışmır. Axı müxtəlif elmi-mədəni-idman tədbirlərinin 
keçirilməsinin, itlərə baxılmasının qayğısını niyə məhz dövlət çəkməlidir? Uyğun 
cəmiyyətlər var, bununla da onlar məşğul olurlar. 

 


