
BeĢinci söhbət. BÜTÖV AZƏRBAYCANLA BAĞLI DÜġÜNCƏLƏR 

Göylərin, yerin və onlarda olan hər şeyin hökmü Allaha məxsusdur. Allah hər şeyə qadirdir! 

(Qur’an, "Maidə" surəsi: 120) 

Azərbaycan və Azərbaycan türkləri parçalandı, iki imperiyanın tərkibinə qatıldı. Onların 
birləşmək uğrunda nəinki çarpışmalarını, hətta diləklərini də həmin imperiyalar insafsızcasına 
boğdular. 

Almaniya və almanlar da parçalandılar və elə həmin gündəncə bütövləşməyə girişdilər. 
Nəhayət, Helmut Kol adlı bir kanslerin dövründə istəklərinə yetişdilər və onu millətin ən 
sevimli adamına çevirdilər. 

Azərbaycanda da iki yüz illik birləşmə mücadiləsinin başına Əbülfəz Elçibəy adlı bir millət oğlu 
keçdi. Ancaq qəribədir - gördüyü işə görə Helmut Kolu coşğunluqla alqışlayan bəzi 
soydaşlarımız eyni missiyanı öz üzərinə götürmüş Bütöv Azərbaycan düşüncəsinin bayraqdarı 
və Bütöv Azərbaycan Birliyinin başçısı Elçibəyi xəyalpərvər və romantik saymağa başladı. Kim 
bilməsə də mənə çox gözəl bəllidir ki, Bəyin tələbəlikdən bugünədək sürən BÜTÜN faciə və 
müsibətlərinin özəyində millətimizin və Vətənimizin bütövlüyünü gerçəkləşdirmək yolunda 
mübarizəsi dayanıb.  

Bu da gün kimi aydındır - nə qədər ki dünya xəritəsinə Bütöv Azərbaycan dövlətinin sınırları 
çəkilməyib, Əbülfəz Elçibəyin bu MÜQƏDDƏS ARZU uğrunda çarpışması davam edəcək.  

"Azərbaycanın yüz illərlə parçalanmıĢ, bölünmüĢ, dağıdılmıĢ cisminin bütünlüyü 
müqəddəs arzumdur" 

-Bütöv Azərbaycan uğrunda mübarizə Əbülfəz Elçibəyçün nə deməkdir - həyatının mənasımı, 
yoxsa siyasi çarpışmasının növbəti mərhələlərindən birimi? 

-Bütöv Azərbaycan uğrunda mübarizə həyatımın mənasıdır. Azərbaycanın yüz illərlə 
parçalanmış, bölünmüş, dağıdılmış cisminin bütünlüyü müqəddəs arzumdur.  

Ruhi baxımdan Azərbaycan həmişə bütöv olub. Bunun çox adi misalları var. Azərbaycanın 
quzeyində öyrəndiyimiz tarix və ədəbiyyatda heç zaman ayrılmamışıq. Şah İsmayılı həm 
dövlətimizin böyük hökmdarı, həm böyük sərkərdəmiz, həm də böyük şairimiz kimi 
öyrənmişik. Yaxud Təbriz neçə-neçə dövlətimizin paytaxtı olub və biz onun tarixini 
öyrənmişik. Ağqoyunlu, Qaraqoyunlu, Elxanlılar, Atabəylər dövlətlərini biz öz dövlətimiz 
sayırıq. Babək Xürrəmi Ərdəbilin Bilalabad kəndindəndir, onun Bəzz qalası da Savalandadır. 
Azərbaycan peyğəmbəri Xızır peyğəmbərin də məkanı Savalandır; bütün tarix kitablarında 
yazılıb ki, o, Savalanda mağaraya girib, atını çəmənliyə ötürüb və qeybə çəkilib.  

Azərbaycan bizim bütöv, vahid Vətənimizdir. Ruhi və mənəvi baxımdan bölündüyümüzü heç 
cür düşünmürük. Mirzəli Möcüzü də öyrənirik, Şəhriyarı da. Xaqani, deyək ki, Quzeydə 
doğulub, Güneydə vəfat edib, Təbrizin Surxab qəbiristanlığında dəfn olunub. Buna görə də 
biz mənəvi-mədəni cəhətdən birik - heç şey parçalanmayıb. Mən fiziki mənada götürürəm ki, 
rus imperiyasıyla Qacarlar dövləti (onlar türkdülər) arasındakı müharibədə Qacarlar məğlub 
oldular və ölkənin bir hissəsini Rusiyaya güzəştə getməyə məcbur oldular. Sonra da 
itirdiklərini geri qaytarmaqçün müharibə etdilər, ancaq qaytara bilmədilər.  



Parçalamaq, bölmək Rusiyanın siyasətidir. Ruslar sonralar Almaniyanı, Koreyanı, Vyetnamı da 
elə bölmüşdülər. Dünyanın bölünmüş dövlətlərinin əksərində Rusiyanın əli var. 
Türkmənistanın özü də bölünərək yarısı Xorasanda qaldı; indi Xorasanda 1,5 milyon türkmən 
yaşayır. Yaxud Özbəkistanı götürək - özbəklərin torpaqlarını verdi Qazaxıstana. Bunlar 
istənilən anda düşmənçilik yaratmaqçün edilən gedişlərdi.  

İndi rus imperiyası çöküb, dağılır. Haqq-ədalət öz yerini tapır. Onun gördüyü işlər tarixin təbii 
gedişinin zorlanmasıydı. Amma tarixin bir ədalət qanunu da var və gec-tez bu qanun öz yerini 
tapır. Biz məhz tarixi ədalətin bərpası uğrunda mübarizə aparırıq. Çalışırıq az qan tökülməklə, 
fəal mübarizə aparmaqla Azərbaycan özünün bütövlüyünü əldə etsin.  

Biz əvvəl də bu yolda mübarizə aparmışıq. Onu genişləndirmək fikrimiz də vardı, amma sonra 
ehtiyat etdik. 1989-da sərhədləri, bu dəmir pərdəni dağıdandan sonra istədik hərəkatı 
gücləndirək və Güneyi də qaldıraq. Bu həyəcanlar Təbrizdə də vardı, başqa şəhərlərdə də; 
onu gücləndirib ümumxalq üsyanına çevirmək olardı, amma sonra bu üsyanı idarə etməyin 
çox çətin olduğunu düşünərək dərinə getmədik. O zamanlar Sizin yadınızdadır. Mən 
Meydanda dəfələrlə deyirdim ki, bu gün Azərbaycan elə qüdrətlə ayağa qalxıb ki, bu hərəkat 
bütün Rusiyanı, Orta Asiyanı bürüyəcək, çox çəkmədən Orta Asiyada da dövlətlər müstəqil 
olacaq. Buna çox gülməli sözlər kimi baxırdılar. Nəhayət, elə də oldu, amma, təəssüf ki, 
orada hərəkatın qarşısı alındı.  

Mən əvvəldən - şüurlu həyata başlayanda cəmiyyətlə tanışlıqdan hiss etdim ki, biz bugünün 
yox, 200-300 ilin yaralısıyıq. 200-300 ildir bizi hərtərəfli xəncərləyirlər və biz bu yaraları 
sağaltmalıyıq. Sağaltmağınsa bircə yolu var - rus imperiyasından qurtulmaq. Sonra da fars 
şovinizmindən xilas olmaq. Bunları edəndə bütövləşmə məsələni yoluna qoyarıq. Bu mübarizə 
davam edəcək, çünki tarixin hökmüdür. 

-Bəy, bu yaxınlarda mən Sizin məhkəmənizlə bağlı materialları əldə etdim. Orada istər Sizin 
əleyhinizə olan, istərsə də Sizin məhkəməyə verdiyiniz ifadələrdə bütün fikirlərinizin ana 
xəttini Azərbaycanın birləşdirilməsi zəruriliyi təşkil edir. 

-Düzdür. İstəyirsinizsə mən hazırladığım sənədin başlığını da deyim, çünki istəmişəm ki, bu 
başlıq təmiz türkcə olsun: "Azərbaycanın birləşdirilməsi üzərində düşüncələr". Bunun bir 
hissəsi ələ düşdü - qaralama hissəsi. Əsas hissəsinisə o zaman yandırdım. Bunları "Bütöv 
Azərbaycan Yolunda" kitabında yazmışam.  

Orada sənəd çoxdu. Bilirdim ki, məni izləyirlər, ona görə də bunları cırsaydım tapıb bərpa edə 
bilərdilər. Yandırdım, külünü verdim mənimlə bir otaqda yaşayan dayım oğlu Seyfəddinə ki, 
apar, at. Nələri yandıracağımı bilirdim. Onlardan biri proqram sənəddi - Azərbaycan necə 
birləşə bilər, biz nələri etməli, nələri qurmalıyıq? 

-Ümumiyyətlə, bu ideya Sizdə təxminən nə vaxtdan yaranıb? 

-Pis çıxmasın, 7-8 yaşım olanda. 1946-nın dekabrında bir gecə qapımızı döydülər. Atam 
müharibəyə gedib, evdə mənəm, bir də anamdır; qardaşlarım dayımgildədir. Yəqin 21 
Azərdən sonra olmuşdu.  

Qapı döyüləndə anam bu gecə vaxtı kim olduğunu soruşdu. Bir qadın cavab verdi ki, bacı, 
qorxma, aç, sözüm var. Açdıq qapını, içəriyə qadın, qaynı, iki də uşağı girdilər. Qışdı, 
soyuqdu. Dedilər ki, bəs Arazdan keçmişik; amma yaş deyildilər, sadəcə, qarın nəmi vardı. 
Gələndə çox oba keçmişdilər.  



Keçib sobada qızındılar. Çay içdilər. Uşaqlar çörək yedi və s. Qadın dedi ki, ərimi qardaşım 
öldürdü. Demək, biri hökumətdəndi, biri inqilabçılardan. Hökumətdəki deyibmiş ki, bacımın 
da başını kəsəcəyəm, uşaqların da. Qadın da bunu eşidib qaynının köməyiylə uşaqları da 
götürərək aradan çıxır.  

Qadının qaynının 40-45 yaşı olardı. Ona başqa otaqda yer düzəltdik, yatdı. Bu qadın 
uşaqlarıyla bizim otaqda qaldı. İki gün bizdə gecələdilər. Üçüncü gün hökumət gəlib apardı, 
canları qurtardı. Onda anam dedi ki, orada (əliylə Güneyi göstərir - Ə.T.) qardaş qardaşı 
öldürür. Sonra mən onların gəlməsinin, qardaşın öz qohumunu öldürməsinin səbəbiylə 
maraqlandım. Anam dedi bilmirəm. Yaşa dolduqca bu haqda ətraflı öyrəndim.  

Ordubadda orta məktəbin səkkizinci sinfində oxuyanda bizi sərhədçilərə köməkçün sərhədə 
apardılar. Sərhədin o tərəfindəki bir oğlana bizim uşaqlar daş atanda mən dava etdim - 
fikirləşirdim ki, biz müstəqilik, onlarsa zülm altındadır. Bu söhbət müəllimlərimə də çatdı. 
Onlardan biri dedi ki, Əbülfəz düz edir - onlar bizim qardaşlarımızdır.  

Biz o zaman belə söhbətləri edirdik. Doqquzuncu sinifdəykən tarix müəlliminə sual verdim ki, 
Azərbaycanın parçalanmasının səbəbi nədir? Bir az izah etdi. Sonra bayıra çağırıb dedi ki, 
belə suallar verib məni xataya salma - bu, başqa məsələdir.  

Onuncu sinifdə yataqxanada qalanda bu mübahisələr bir az da genişləndi. İnqilabdan az-çox 
bilirdik, Pişəvərini də tanıyırdıq. Ordubadda bu məsələdən xəbərdar çoxlu adam vardı. 
Buradakı mühit Cənubu tez-tez yada salırdı. İkinci kursda olanda məndə bu maraq daha da 
gücləndi. Məhz bu kursdan artıq beynimdə Azərbaycanın birləşməsi ideya, məfkurə kimi 
yerləşdi. 

-Bu yaxında - noyabrın 26-sında "525-ci qəzet"ə müsahibə verən İran mədəniyyət nazirinin 
müşaviri deyir: "Azadlıq meydanındakı mitinqlərdə keçmiş prezidentiniz (Ə.Elçibəy - Ə.T.) 
deyirdi ki, “camaat, dağılmayın, Təbriz məsələsini də həll edib gedək”. Elə bil ki, Təbriz 
məsələsi “Azadlıq” meydanında həll olunmalı imiş". Bu fikrə və buna bənzər fikirlərə 
münasibətiniz? 

-Bunu meydanlarda olanlardan soruşmaq lazımdır. Meydan bəzən saatlarla "Təbriz", "Təbriz" 
deyə çığırırdı. Niyə yadlarından çıxıb? Bütün Meydan Dərbənd, Təbriz, Göyçə... adlarını 
çəkirdi.  

-Sizcə, Azərbaycanın bütövləşməsi hansı mərhələlərdən keçəcək və onu necə təsəvvür 
edirsiniz? 

-Bunun necə baş verəcəyini qabaqcadan demək mümkün deyil. Burada bir neçə yol, üsul var. 
Bizim fikrimizcə, Azərbaycan xalqının azadlıq əzmini səfərbər etmək, bir məcraya yönəltmək 
mümkün olardısa ən yaxşı yol budur ki, Quzeydəki dövlətimiz güclənsin, müstəqilliyi dönməz 
olsun, getmiş torpaqları geri qaytarılsın. Bu iş bir yandan, Güneydə milli azadlıq hərəkatının 
genişlənməsi və bir dövlətin də yaranması başqa yandan getsin. Sonra bu iki tərəf arasında 
birləşmənin yolları müəyyənləşdirilsin ki, bu iş böyük çaxnaşmalarla baş verməsin. İndiki 
ziyalılar, siyasətçilər, politoloqlar daha çox bu ehtimalı önə çəkirlər. Bu, ən düzgün yoldur.  

Digər variant bu ola bilər ki, Güneydə azadlıq hərəkatı başlaya bilər, Quzey də bu işə qoşular, 
nəticədə birləşmiş vahid dövlət yaranar. Bu varianta çox ehtiyatlı, hətta qorxulu da demək 
olar, çünki Azərbaycanın Güneyində üsyan və inqilab nəticəsində dövlət qurulması çox ağır 
prosesdir. Amma mümkün variantdır.  



Mənim ehtimal etdiyim ən düzgün, sakit variant Quzeydəki dövlətin möhkəmlənməsi, 
güclənməsi, Güneydə yeni dövlətin yaranması və sonradan bunların arasında danışıqlar 
aparılıb birləşdirilməsidir. Bu variant Vyetnam, Yəmən, Koreya və Almaniya tipinə bənzəyir, 
amma Vyetnam tipini (müharibə nəticəsində birləşməni) arzu etmirik. Bizim arzuladığımız - 
dediyim variantdır, ancaq tarix bizim arzumuzdan asılı deyil - sabah nə olacağını heç kəs deyə 
bilməz... 

-Cənubda əhalinin siyasətdən uzaq yüksək təbəqələri arasında belə bir fikir var ki, onsuz da, 
İranda hakimiyyət türklərin əlindədir və burada müstəqil Azərbaycan dövləti yaratmağa 
ehtiyac yoxdur; bundansa Quzey Azərbaycan gəlib bizə birləşsin, vahid dövlətimizi yaradaq. 
Bu ideyaya münasibətiniz? 

-Bunu deyənlər paniranistlərdir, fars şovinistləridir, yaxud onların təsiri altında aldananlardır. 
Bütün paniranistlər anlayırlar ki, Azərbaycan xalqının azadlıq mübarizəsi başlayıb və o, 
qarşısıalınmazdır. Xalqımızın da sayca əksəriyyəti Azərbaycanın Güneyində yaşayır, bu deyilən 
fikir onu aldadıb Quzeyə qarşı qoymaqçündür. Bu, bir. 

İkincisi, tutalım İrana birləşdik. Orada konfederal dövlət yaranacaq, yoxsa federal dövlət? 
Yaxud biz ora birləşərək niyə farsları, bəlucları, ərəbləri idarə etməliyik? Qoy onların özlərinin 
müstəqil dövlətləri olsun - bizim onlarla nə işimiz var?  

Belə cəhdlər həmişə olub. Rusiya dağılanda da dedilər ki, Şərqi Avropa dövlətləri müstəqil 
olsunlar, yerdə qalanlar yox, ancaq baş tutmadı - Sovet dövlətinin öz içərisindəki 
respublikalar aralandılar, dedilər ki, Rusiyanın öz içindəki xalqlar qalsın. İndi hətta bu da baş 
tutmur - orada hər xalq öz müqəddəratını həll etmək istəyir. Bu, təbiidir. Belə olan halda 
Azərbaycan xalqı farslar, bəluclar, lorlar, kürdlər və s. xalqlarla bir yerdə öz taleyini necə həll 
edə bilər? Əksinə, bu, böyük qarışıqlıq yaradar. Hər xalq öz gələcəyini azad şəkildə həll 
etməlidir - bunun başqa yolu yoxdur.  

-Sizin təxmininizə görə, Azərbaycanın bütövlüyünü xalqımız nə vaxt əldə edə bilər? 

-Məncə, Azərbaycanın bütövləşməsi tarixi o qədər də yaxın deyil. Güney Azərbaycanın 
müstəqillik, yaxud yarımmüstəqillik əldə etməsi qarşıdakı ən azı 3-4 ilin hadisəsidir. Bu, 2001-
2002-ci ilədək çəkə bilər - bir il irəli, yaxud geri ola bilər. Bütövləşmə isə, ola bilsin, 
uzunmüddətli prosesə çevrilsin.  

Əsas odur ki, müstəqil dövlət olandan sonra azad ruhun varlığı, bundan sonrasa onun ifadə 
edilməsi həll olunmuş olur. Sonra qalır məsələnin texniki tərəfləri (iqtisadi sistem, mülkiyyətə 
münasibət və s.). Məsələn, Güneydə xüsusi mülkiyyətdir. İslahatlar yaxşı aparılsa Quzeydə də 
xüsusi mülkiyyət əsaslı bərqərar olar. Bu, münasibətlərin doğmalaşmasının onlarca şərtindən 
biridir. Başqa şərtlər də var. Məsələn, birləşmiş dövlətin konstitusiyaca quruluşu necə olsun? 
Onun paytaxtı hansı şəhərdə yerləşsin? Bunlar məsələnin texniki tərəfidir.  

Şəksiz, bizim quracağımız dövlət demokratik və dünyəvi olacaq. Ümumən hər iki tərəfdə baş 
vermiş hərəkatların hamısı demokratik və dünyəvi xarakterdə daşıyıb - Səttar xan, Xiyabani, 
Rəsulzadə, Pişəvəri hərəkatlarının hamısı belədir, çünki xalqımızın ruhu demokratikliyə və 
dünyəviliyə meyllidir və gələcəkdə də belə də olacaq. Başqa cür düşünməyə ehtiyac yoxdur. 

-ABŞ başda olmaqla bir sıra dünya nəhəngləri İranın dağılmasına deyil, oradakı rejimin 
dəyişdirilməsinə üstünlük verirlər. Bu, Azərbaycanın bütövləşməsinin gerçəkləşməsinə əngəl 
olmayacaq ki? 



-Belə bir fikir var, ancaq qəti deyil, bir qədər çaşdırıcıdır. 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 fundamentlistlər, 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. Başqa 
cür olsaydı nə SSRİ, nə də Yuqoslaviya dağılardı. İrana münasibət də belədir. Sabah 
Azərbaycan xalqı azadlığını qazananda ABŞ ona heç nə deyə bilməz və deməz; BMT-nin 
xalqların öz müqəddəratını təyinetmə prinsipi var. Hətta siyasi üsyanlar baş versə belə o, 
tanınmalı, müdafiə edilməlidir. 

-Deməli, bacarırsan öz azadlığını al! 

-Əlbəttə. 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. Bunun özü də bir müdafiədir.  

-Almaniya birləşməni dövlət səviyyəsində həyata keçirdi. Azərbaycan dövlətininsə bu imkanı 
yoxdur, çünki o, İranın daxili işlərinə qarışa bilməz. Heydər Əliyev də bu yaxında İranda 
olanda dedi ki, Azərbaycan dövlətinin qarşısında Cənubi Azərbaycan məsələsi yoxdur. Bu 
halda xalq öz gücüylə məqsədinə çata biləcəkmi?  

-Şəksiz ki, azadlığımız heç bir dövlətin əliylə qazanılmayacaq və qazanılmamalıdır. Öz 
azadlığını xalqın özü əldə etməlidir. Azadlığı əldəetməninsə çox üsulları var. Azərbaycanın 
Güneyindən olan siyasətçilərdən biri belə yazmışdı ki, slovaklar çexlərdən ayrıldılar - 
Çexoslovakiya iki dövlətə ağrısız bölündü. Bu, ayrılmanın ən demokratik və sivil formasıdır. 
Əlbəttə, bu formanı Tehran rejimindən gözləmək mümkün deyil.  

Başqa yol da mümkündür - Güneydəki həmvətənlərimiz Tehrana təzyiq etməklə Avropada 
olan muxtariyyət tipli, yaxud Hindistanın ştatları kimi dövlət qazana bilər. Hind ştatlarında 
müəyyən idarəçilik orqanları müstəqildir; bu ştatların öz pulu var, daxili idarəçilik də tam 
sərbəstdir (ordu və xarici siyasət məsələlərindən başqa) və s. Güneydə bu forma da 
mümkündür. Sonra gələcəkdə obiri addım atıla bilər.  

Üçüncü yol odur ki, xalq birbaşa ayağa qalxır və öz azadlığına sahib olur. Mənim buna daha 
çox umudum var, çünki Tehranın islahatlar yoluyla xalqların azadlığını təmin edəcəyinə 
inanmıram - bu xətt daha çox avropalıların şüuruna yaxındır; baxmayaraq ki, İngiltərə 
şotlandların müstəqil məclisinin olmasına hələ indi icazə verib. Bəlkə də haçansa İranda da 
daxili nisbi sərbəstliyi olan idarəçilik sistemi yarana bilər (belə olsa bir addım irəli gedərik), 
amma mən buna inanmıram. Bəli, mənim fikrimcə, ən yaxşı və doğru bircə yol var ki, 
Azərbaycan xalqı öz azadlığı uğrunda qəti və sərt mübarizəyə qalxıb istəyini əldə etsin.  

"Bu, pulla həll olunası məsələ deyil" 

-Helmut Kol iki Almaniyanı birləşdirməkçün Qorbaçova, yəni SSRİ-yə 7 milyard marka verdi. 
Deməli, birləşmə həm də böyük xərc istəyən işdir. Bizim birləşməyə pulumuz varmı? 

-Bu, pulla həll olunası məsələ deyil. Əvvəllər Almaniya bundan ikiqat artıq pul versəydi də 
onu birləşməyə qoymazdılar, ancaq indi onun birləşməsini dünya həll edirdi. Almaniya öz 
müttəfiqləri qarşısında bu məsələni tez-tez qaldırırdı. Artıq ABŞ da, İngiltərə də Almaniyanı 



parçalayan yox, onunla müttəfiq olan dövlətlərdi. Qərbi Almaniya bütövlüyü önə çəkirdi. Bu 
müttəfiqlər Avropada qatışıqlıq olmamasıyçün SSRİ-dən tələb etdilər ki, Şərqi Almaniyanı 
sərbəst buraxsın. SSRİ-yə 4 ölkə - ABŞ, İngiltərə, Fransa və Almaniyanın özü təzyiq etdi və 
Qorbaçov 4 nəhəngin qarşısında dayana bilmədi. Bundan başqa, digər Avropa dövlətləri də 
bunu istəyir, almanların birləşməsinin tərəfdarı olduqlarını bildirirdilər. Qorbaçov da fürsətdən 
yararlanıb bir az pul qopartmağa nail oldu. Bizim birləşməyimizçün İran, məsələn, desə ki 10 
milyard verin, biz neftimizin hamısını satıb ona verərik - özümüz ac qalarıq, amma o azadlığı 
alarıq. Sözsüz ki, farslar heç vaxt pul istəməzlər, ancaq kaş istəsinlər, təki insan qanı 
tökülməsin. Azadlıqsa elə şeydir ki, onu verməyəndə xalq mübarizəyə qalxır və bu yolda 
qanını tökür. 

-Bəy, xüsusən Güneydən çox nikbin danışırsınız. Mən bilirəm ki, Sizin məlumat dairəniz çox 
genişdir və yalnız Azərbaycanla məhdudlaşmır - dünyanın bir sıra ölkələriylə əlaqələriniz var. 
Çox güman ki, Siz bu sorğuya Azərbaycan siyasətçiləri arasında ən düzgün cavab verə 
bilənlərdənsiniz - Güneydə azadlıq və birləşmək arzusu varmı? Varsa nə dərəcədədir? 

-Ədalət bəy, bizim danışığımızda mən bir neçə dəfə işarə vurdum. Məsələnin mahiyyətinə 
varmaq lazımdır. Bunu nə həll edir və niyə belə olacaq?  

Bir neçə fakta baxaq.  

Birincisi, hər bir xalq tarixən təşəkkül tapmış, yaşadığı mühitin formalaşdırdığı vahid 
orqanizmdir. İndi o, cismən bölünmüş haldadır. Mənəvi, ruhi, mədəni cəhətdənsə o 
parçalanmayıb. Sadəcə, yaralanmış xalqdır və ya yarasını sağaltmalı - birləşməli, ya da bu 
yaradan ölməlidir. Ölüm yoxdur - heç kim qəbul etməz ki, bu xalq öləcəkdir. Bu xalq diridir - 
yazır, oxuyur, mübarizə aparır, azadlığını alır; deməli, ölməkdən söhbət gedə bilməz, əksinə, 
yenidən dirilmə zəruri labüdlükdür. Bu, tarixin məntiqinə uyğun təbii proses olacaq. Bunun 
nişanələri də görünür. Nədə? Rus imperiyasından bütün dünya qorxduğu zaman bizim 
xalqımız Rusiyanın dəmir sərhəd pərdəsini əliyalın söküb atdı. Yadınızdadırsa rəhmətlik Xəlil 
Rza Ulutürk onu "məftillərlə sarınmış yaralar" adlandırırdı. Xalq ən ağır olan bu birinci 
mərhələni keçdi.  

İkincisi, Azərbaycanda Meydan hərəkatı başlayanda hər yerdə "Təbriz", "Bakı" yazılmışdı. 
Bakıda hərəkat başlayanda Təbrizdə də müəyyən yığıncaqlar keçirilirdi və son vaxtlar 
Güneydən olan soydaşlarımız deyirdilər ki, biz Qarabağı azad edəcəyik, biz onu ermənilərdə 
qoymayacağıq, o, bizim Vətənimizdir.  

Bunlar göstərir ki, ümumi, bütöv Vətən məfkurəsi mövcuddur. Mən bunu dəfələrlə təkrar 
edirəm ki, bu, ruhun - böyük xalq ruhunun bütövləşməsi və qayıtmasıdır. Prosesi həll edən 
budur, yoxsa 5-3 insanın nə düşünməsi kiçik məsələdir.  

Mən bildirəndə ki Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda hərəkat başlayıb, deyirlər "hanı?". Deyim 
hanı. Azərbaycanın Quzeyindəki partiyaların hansından soruşsan ki, "birləşmənin 
tərəfdarısan?", deyəcək ki, bəli, tərəfdarıyam; yəni yüz minlərcə insan bu idealı müdafiə edir 
və Azərbaycanın Güneyində də belədir. Artıq hər iki tərəfin fikrində birlik yaranıb. Buradaki 
güneylilər ədəbi dilimizi öyrənir, həmin ədəbi dildə yazıb-yaradır, bu dili təlqin, tərbiyə və 
təbliğ edirlər. Bu, dildə birlikdir. Qalır işdə birlik. İsmayıl bəy Qaspıralının dediyi işdə birlik də 
proseslərdə olacaq. İşdə birlik olan kimi məsələ baş verəcək.  

Deməli, birinci mərhələ - fikir birliyi yaranıb. İkinci mərhələ - dildə birlik də artıq mövcuddur. 
Qalır işdə birlik. Biz bu işdə birliyi yaratmalıyıq. İndi həmin mərhələnin astanasındayıq. 
Xaricdəki qardaşlarımızın müstəqillik arzuları, Bütöv Azərbaycan Birliyini yaratmağımız bu işin 



əlamətləridir. Güney Azərbaycan Türk Cümhuriyyəti yaratmaq şüarı da meydana atılıb. Hətta 
onun konstitusiyası da yazılıb və qəzetlərdə çap edilib; indisə Bütöv Azərbaycanın 
konstitusiyası yazılır. Yəni fikir, məfkurə artıq tam mövcuddur. Qalıb ən çətin iş - əməldə 
birləşmək.  

Biz sərhədləri dağıdandan sonra bütöv Azərbaycanda bir ruh dirçəlişi başlandı - 31 dekabrı 
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü elan etdik və bunu Konstitusiyamıza saldıq. Bu, 
çox ciddi və gərəkli bir addımdı. 1997-ci ildə ABŞ-da Dünya Azərbaycanlılarının Konqresi 
toplaşdı. Avropada və Azərbaycanda da belə yığıncaq təşkil etməyə cəhd göstərdilər. Yəni 
dünyaya səpələnmiş azərbaycanlılar özlərinin forumlarını keçirdilər. 1998-də bir neçə belə 
yığıncağın şahidi olacaqsınız. Bunların hamısı birləşmə uğrunda hərəkatın başlanması 
deməkdir. Sadəcə, onu tənzimləmək, təşkilatlandırmaq lazımdır. Elə bir təşkilat qurmaq 
gərəkdir ki, bu hərəkatı idarə edə bilsin. Təşkilat məsələlərində zəif olduğumuza, bu işlərə 
meylli olmadığımıza, aramızda ixtilafların çox olduğuna görə hərəkat bizi qabaqlayacaq; bu, 
qorxulu hazırlıqsızlıqdır. Hərəkat baş verəcək və idarəsi qalacaq hələ yetişməmiş təşkilatların 
əlində. Bütöv Azərbaycan hərəkatını bütövləşmiş Azərbaycan təşkilatı idarə etməlidir. Ona 
görə bu hissə çox məsuliyyətli və ağrılıdır.  

"Deməli, Bütöv Azərbaycan hərəkatı baĢlayıb və bu ideyanın daĢıyıcıları artıq on 
milyonlarcadır" 

-Bəy, Bütöv Azərbaycan hərəkatının bugünkü durumu minlərcə soydaşımızı maraqlandıran 
məsələlərdəndir... 

-Mən bildirəndə ki Bütöv Azərbaycan hərəkatı başlayıb, deyirlər ki, yox, bu hərəkat çox 
çətindir, hələ tezdir, buna zaman lazımdır, ortada hələ heç şey yoxdur. Amma bu düşüncələr 
düzgün deyil.  

Hərəkatın başlanması nə deməkdir? Azərbaycanın Quzeyində, bildiyimiz kimi, 40-dan çox 
partiya və təqribən o qədər də ictimai təşkilat var. Bunların hamısı Azərbaycanın 
bütövlüyünün tərəfdarıdır. Qəzetlərimizin əksəriyyətində Azərbaycanın Güneyinə və Bütöv 
Azərbaycan məsələsinə dair saysız məqalələr çıxır. Azərbaycanın Güneyində də son vaxtlar 
50-yədək təşkilat yaranıb. Bunlar həm ictimai, həm siyasi, həm də mədəni təşkilatlardır, 
ancaq hamısı Azərbaycan idealıyla yaşayır, Azərbaycanın gələcəyi haqqında düşünür və onu 
müdafiə edir. Məsələn, Azərbaycanın Güneyində olan tələbələr Tehranda bəyanat verdilər. Bu 
bəyanat bütün dünyaya yayıldı, Azərbaycanın Quzeyində də böyük əks-səda verərək 
dəstəkləndi. Onu təşkil edənlər Təbriz və Mişkin tələbələriydi. İranda onlarca Azərbaycan 
türkü həbs edilir və Azərbaycanın Quzeyində də onların müdafiəsinə səslər ucalır. Bir sıra 
məsələlərlə bağlı İranın Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında piketlər də keçirilir. Başqa 
tərəfdən, dünyanın müxtəlif yerlərinə səpələnmiş Güneydən və Quzeydən olan soydaşlarımız 
Amerikada, Avropada və yaşadıqları digər yerlərdə səslərini ucaldır və Vətənimizə azadlıq 
istəyir. Bunlar hələ imkansızlıq şəraitində edilir. Onların əgər böyük maddi imkanları, xüsusi 
televiziya kanalları və radioları olsaydı, əlbəttə, dəfələrlə artıq iş görə bilərdilər. Hələlik imkan 
tapan kimi qəzet buraxırlar. Deməli, Bütöv Azərbaycan hərəkatı başlayıb və bu ideyanın 
daşıyıcıları artıq on milyonlarcadır.  

Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda mübarizə aparan sırf siyasi təşkilatlar da vardır. AXCP-nin, 
Müsavat Partiyasının, başqa partiyaların məramnaməsində partiyanın qarşısında duran 
məqsədlərdən biri də Bütöv Azərbaycan idealına yiyələnmək, Bütöv Azərbaycan uğrunda 
mübarizə aparmaqdır. Siz təsəvvür edin - AXCP-nin 40 mindən çox üzvü, 100 minlərcə 
tərəfdarı var və biz bu müddəanı öz məramnaməmizə salmışıq; demək, Məramnamənin bu 
müddəasını onların hamısı istəyir və dəstəkləyir, çünki Məramnaməylə razı olmayan şəxs 



partiyaya üzv yazılmazdı. bu sözləri Müsavat Partiyasının, Çağdaş Turan Partiyasının və 
başqa-başqa partiyaların da üzvləri haqqında deyə bilərik.  

Deməli, hərəkatın başlanması şübhə doğurmur. Sadəcə olaraq, hələlik fikirdə birlik yaranıb, 
indi dildə və işdə birlik uğrunda mübarizə aparırıq.  

Son vaxtlar, gördüyünüz kimi, dildə birlik uğrunda da ciddi iş gedir. Azərbaycanın 
Güneyindəki milyonlarca yurddaşımız istəyir ki, İranda türk dili dövlət dili olsun. Demək, dil 
uğrunda da mübarizə gedir. Bu dildə biz eyni zamanda Təbrizin radio verilişlərinə də asanlıqla 
qulaq asırıq, baxmayaraq ki, Tehran rejiminin xüsusi tapşırığıyla Təbriz televiziya və 
radiosunun dili əyilir, saxtalaşdırılır - çalışırlar ki, bu cür qüsurlu danışıqla əhalinin beynində 
fars dilinin, fars sözlərinin təsiri yox olmasın. Ancaq Güney əhli Quzeydə işlənən və artıq 
ədəbi dil kimi formalaşmış dili inadla öyrənir... 

-Orada buna "Bakı dili" deyirlər... 

-Biz bəzən Azərbaycanın Güneyinə ümumən "Təbriz" deyirik. Bu, dünyada da belədir. Bəzən 
bütün Rusiyaya "Moskva", Amerikaya "Vaşinqton" deyilir. Bu dil də yalnız Azərbaycanın 
Quzeyinin dili, "Bakı dili" deyil, bütün Azərbaycanın ədəbi dilidir və yüz illər boyunca təşəkkül 
tapıb. Bu ədəbi dilin yaranmasında Həsənoğlunun, Nəsiminin, Füzulinin, Şah İsmayıl 
Xətayinin, Vaqifin, M.F.Axundzadənin, A.A.Bakıxanovun, H.B.Zərdabinin misilsiz əməyi olub. 
XX əsrin başlanğıcındasa o, C.Məmmədquluzadənin, Ə.B.Haqverdiyevin, Ü.Hacıbəylinin, 
C.Cabbarlının, S.Vurğunun, Şəhriyarın... əsərləriylə daha da cilalandı, ərəb-fars tərkiblərindən 
təmizləndi. İndi həmin bu dili Bütöv Azərbaycanda çox həvəslə öyrənir və çox gözəl bilirlər. 
Buna görə dildə də birlik yaranmaqdadır.  

Sonra qalır işdə birlik. İşdə birliyi yaratmaqünsə fikirdə və dildə bir olan soydaşlarımız 
təşkilatlanmalıdır. Doğrudur, dediyimiz kimi, təşkilatlar artıq var, ancaq onlar hələ 
mərkəzləşməyib və fürsətdən istifadə edib deyə bilərəm ki, bizim özümüz üç gün bundan 
qabaq (20 dekabr 1997-də - Ə.T.) Bütöv Azərbaycan Birliyini yaratdıq və mən onun sədri 
seçildim.  

BAB-da Azərbaycanın Güneyindən də, Quzeyindən də olan bəylər və xanımlar iştirak edirlər.  

Bu təşkilat yaxın vaxtlarda tam formalaşacaq və özünün proqramını bəyan edəcəkdir. 
Avropada və başqa yerlərdə, lap Tehranda olan qardaşlarımız da bu xəbəri eşidəndən sonra 
çox sevindilər ki, artıq pərakəndə təşkilatları ümumiləşdirəcək Bütöv Azərbaycan Birliyi 
yaradılır... 

-Deməli, BAB əlaqələndirici orqandır. 

-Bəli, biz onu birləşdirici bir orqan kimi yaratmışıq və çalışacağıq ki, onu gələcəkdə böyük, 
güclü siyasi qüvvəyə çevirək. 

-Partiyaya? 

-Bəlkə də partiyaya yox, böyük bir ictimai-siyasi hərəkata. 

-Birliyə... 

-Elə indi də birlikdir.  



"Ġdealist düĢüncədə millət böyük bir ruhdur, ruhun törədicisidir; deməli, o 
parçalana bilməz. Millətimiz yalnız ərazi baxımından parçalanıb" 

-Bütöv Azərbaycan Birliyinin yaranması hansı zərurətdən doğub? 

-Biz Bütöv Azərbaycan hərəkatını daha da intensivləşdirməkçün bu təşkilatı yaratmışıq.  

Azərbaycan türkləri on min illərdir "Azərbaycan" adlı böyük bir məkanda formalaşıblar və 
onların ruhu bütövdür, mənəvi bütövlüyü var. Sadəcə, rus imperiyası onu zorla cismən 
parçaladı. Amma biz heç bir cəhətdən (etnoloji, mədəni, mənəvi, dini, psixoloji və b. 
baxımdan) parçalanmış xalq deyilik - mən parçalanma fikrini qəbul etmirəm. Nə üçün? Çox 
adam cavabı materialist kimi düşünür, halbuki bu məsələyə idealistcəsinə yanaşmaq lazımdır.  

Biz bu hərəkata materialist kimi yox, idealist kimi başladıq, çünki materializm nəinki köməyə 
gəlmir, əksinə, mane olur. Ancaq idealizmə söykənəndə bir torpağın ortasından çəkilmiş 
dəmir pərdənin heç bir əhəmiyyəti yoxdur - onu parçalaya bilməz, çünki insanın ruhunun 
məhsulu onun ədəbiyyatıdır, tarixidir, fəlsəfəsidir. 

-Lap az qala sufilər kimi danışırsınız... 

-Yox, bu, sufilik deyil, tamam idealist fəlsəfədir. Təəssüf ki, bizim əksəriyyətimiz idealizmin 
mahiyyətini bilmirik, çünki hamımıza materializm öyrədiblər. Doğrudur, mən də idealist 
fəlsəfəni elə də kamil bilmirəm, ancaq ruhən və mənən idealistəm. 

-Sufizm özü idealist deyil məgər? 

-Sufizm idealizmin bir forması olsa da dinlə fəlsəfənin qarışığıdır. İdealist fəlsəfəninsə özünün 
mövzusu var. Onları qarışdırmaq olmaz.  

Sufi ideyasının sonunda mütləq dinə, Allaha, hansı dindənsənsə o dinin təriqətinə 
bağlanacaqsan.  

Sufizmdə 4 məsələ əsasdır.  

Birincisi şəriət’dir. Sufi şəriəti öyrənməlidir. İkincisi təriqət’dir. Şəriəti öyrənəndən sonra o, bir 
təriqətə mənsub olmalıdır. Üçüncüsü mərifət’dir. Dördüncüsü isə həqiqət’dir. Yəni şəriəti 
mərifətlə öyrənirsən, sonra təriqətə girirsən; orada da mərifətlə öyrənməlisən, çünki mərifət 
üsul kimi sənə lazımdır - yalnız mərifətdən keçməklə həqiqətə çatırsan.  

Vacib əsasları 3 götürənlər də var: şəriət, təriqət, həqiqət. Nə üçün üçünü götürürlər? Bunlar 
deyirlər ki, mərifət mərhələ deyil, idrakın bir formasıdır, növüdür. Bunların fikrinə görə, şəriəti 
öyrənərək təriqətə daxil olacaq, mərifətə - ən yüksək anlayışa, filosof kimi dünyanı 
dərketməyə yetişəcəksən; həqiqətə də yalnız bundan sonra gedə bilərsən.  

Bu, bir sistemdir. Orada hökmən təriqətə düşəcəksən. Təriqət adamlarının əksəriyyəti islam 
dinində bir şəxsi mütləq böyük götürməli, öz nəslini aparıb o şəxsə bağlamalıdır. Necə? Kimisi 
deyir mənim təriqətim Əbubəkrin xəttinə bağlanır, kimisi deyir Ömərin, kimisi deyir Osmanın, 
kimisi deyir Əlinin (ümumiyyətlə, 4 xüləfayi-raşdinə - bəyənilmiş, icmanın seçdiyi xəlifələrə - 
bağlanmalıdır). Bu təriqət hökmən onlardan birinə bağlanmasa o sufi təriqətini qəbul 
etmirlər. Azərbaycanda, deyək ki, Səfəviyyə təriqəti Şah İsmayılın vaxtında kimə bağlıydı? 
İmam Əliyə. Amma Azərbaycanda, məsələn, Sührəverdiyyə təriqəti var (böyük şeyx 
Sührəverdinin təriqəti); o, birbaşa həzrət Əbubəkrə bağlıydı. 



-Deməli, həmin təriqətlər həm şiələrdə var, həm də sünnilərdə. 

-Bəli. Şiə təriqətlərinin hamısı imam Əliyə bağlanır. Sünnilərdəsə peyğəmbərdən sonra 
seçilmiş digər üç raşdin xəlifəyə bağlanılır. Özünü tam sərbəst sayan təriqətlər də var, ancaq 
belələri çox azdır. Bunlar deyirlər ki, təriqətin şeyxi elə birbaşa Allahla bağlıdır və insanları 
Allaha bağlayır; o, mürşid, ardıcıllarısa müriddir. Mürid Tanrıya çatmaqçün mürşidin 
təlimindən, göstərişindən keçməlidir.  

Bu sistem ancaq islam aləminə aiddir və idealist fəlsəfəylə bağlı deyil. İdealist fəlsəfəsə bütün 
dünyada yayılıb. Nədir onun mahiyyəti?  

İdealist fəlsəfənin əsasını Platon qoyub və sonradan da çoxlu idealist filosoflar yetişib. 
Məsələn, Kant və Hegel çox görkəmli idealist filosoflardır. Birdən-birə onların qarşısına 
Feyerbax çıxır. O, artıq materializmə tərəf sürükləyir və idealizmin üstündən keçir. Ondan 
sonra Marks və Engels böyük bir materialist fəlsəfə sistemi, təlimi qoyub gediblər (qəbul 
etmirik, səhvləri var - bunlar başqa şeydir). 

İdealist fəlsəfədə Tanrı əvəzinə yaradıcı güc məsələsi yoxdur. Xristianlar Allahı bir cür, 
müsəlmanlar başqa cür, buddistlər də onlardan fərqli dərk edirlər. İdealist fəlsəfədə yaradıcı 
güc metafizik haldadır - fizikaya dəxli yoxdur və təsəvvür də edilmir. Düzdür, islamda da 
deyilir ki, Tanrı təsəvvüredilməzdir: nə istidir, nə soyuq; nə böyükdür, nə kiçik; nə xeyirdir, 
nə şər və s. Ancaq Tanrının islamda 99 sifəti var. Məsələn, O, Rəhmandır, Rəhimdir, Qadirdir, 
Nasirdir, Adildir, Cabbardır, Cəmildir... Bunların hamısı O’nun sifətləridir. İdealist fəlsəfədəsə 
yaradıcı ruh’un sifətləri yoxdur - o, sadəcə olaraq, dərkolunmaz böyük bir varlıqdır.  

Dünyadakı bütün cisimlərin, varlıqların məkanı, forması var. Biz insanıq; haradasa dururuq, 
yerimiz və formamız olur. Ən gözəgörünməz cismin də öz forması var, amma o böyük 
yaradıcı güc’ünsə forması və məkanı yoxdur və insanlar çalışırlar ki, onu necəsə dərk etsinlər. 
Bu, idealist fəlsəfənin göstərişidir və daha çox ruh’a dayanır - insan ruhuna. İdealist fəlsəfəyə 
söykənməyən islam dinində - Qur’an’da həzrət peyğəmbərə Tanrıdan göstəriş var ki, səndən 
ruh haqqında soruşacaqlar; de ki, bu haqda Tanrı mənə az şey öyrədib.  

-O, Tanrı yanında olan bir məsələdir...  

-Bəli.  

İdealist fəlsəfəsə bütövlükdə ruh üzərində qurulub. Deməli, din başqadır, idealist fəlsəfə 
başqa. Ancaq sufilər istəyiblər ki, həm idealist fəlsəfədən, həm də dindən yararlansınlar, 
onları birləşdirsinlər. Hətta bəzən buna nail də olublar. Amma müəyyən təriqətlər, seçilmiş 
insanlar, təlim görmüş qruplar bu birləşdirməni qəbul etsə də, tarixdə idealist fəlsəfəylə din 
arasında nə qədər barışıq və yaxınlıq yaransa da onlar yenə tamam ayrı-ayrı sistemlər olaraq 
qalır.  

Dünyanı dərk etməyin bir neçə yolu var: dinlə, fəlsəfəylə, tarixi-məntiqi metodla. Amma 
Füzuli tamam başqa yol seçib. Məsələn, o deyir ki, Tanrı həzrət peyğəmbərə vermədiyi şer 
yaratmaq bacarığını mənə bəxş etdi və mən dünyanı şerin gözüylə gördüm - deməli, 
poeziyayla da dünyanı görmək olar.  

Bütün bu açıqlamalardan sonra yenidən əsas mətləbə dönürəm. İdealist düşüncədə millət 
böyük bir ruhdur, ruhun törədicisidir; deməli, o parçalana bilməz. Millətimiz yalnız ərazi 
baxımından parçalanıb. Ruhu təmsil edən millətin mədəniyyəti, ədəbiyyatı, dili, tarixi və 
başqa göstəriciləridir ki, bunlardan da heç biri parçalanmayıb; Azərbaycanın Güneyində də, 



Quzeyində də hətta yeməklər də, bayramlara münasibət də eynidir. Müsəlman olmaqlarına 
baxmayaraq Azərbaycan müsəlmanıyla ərəb müsəlmanı arasında böyük fərqlər var, çünki 
onlara milli xarakter hopub. 

-Türk əxlaqıyla ərəb əxlaqı bir deyil axı... 

-Çox maraqlı bir fakt. Qurd ağzı bağlamaq qədim şaman sistemidir və tərtəmiz türk adətidir. 
Dəmir ən müqəddəs varlıqdır və qurdun ağzını məhz onunla bağlamaq olar. Qəribəsi nədir - 
qurdun ağzını bağlayanda vaxtilə türkcə şaman duaları oxuyardılar, indisə Qur’an’dan ayə 
oxuyurlar. Görürsünüzmü türk təfəkkürü islamla necə çulğaşıb. Ərəbdəsə belə şey yoxdur.  

Sonra Novruz bayramını götürək. Bu qədim türk bayramı Ərgənəkondan gəlmə sistemdir, indi 
girib farslığa, İrana. Farslar onu "nou ruz" ("yeni gün") edərək götürüb təqvimə də salıblar 
(fərvərdin ayında başlayır). Ancaq işə baxın ki, Anadoluya hələ indi-indi yayılmağa başlayır, 
çünki deyirdilər ki, bu, sünnilərin yox, şiələrin bayramıdır. Şiələr onu özlərinə çıxdılar ki, imam 
Əli qırmızı geyinərək taxtda oturub, bu, onunla bağlı bayramdır. Biz dörd çərşənbə keçiririk, 
suyun, odun üstündən atılırıq; bunların heç biri ərəbdə yoxdur.  

Biz suyun üstündən atılanda Qur’an’dan dua oxuyuruq, salavat çeviririk. Şaman dualarısa itib-
gedib, indi müsəlman duaları gəlib onun yerini tutub.  

Demək, böyük bir sintez baş verib: Azərbaycanın özünəxas adət-ənənəsi var, müsəlmandır və 
müsəlmanlığa da çox ciddi riayət edir. Amma bu adət-ənənələr islamla elə qovuşub ki, buna 
qarşı çıxmaq mümkün deyil.  

Mən Ərdəbildən Bakıya gəlmiş böyük bir din xadimindən soruşdum ki, Novruz bayramı 
haqqında nə fikirləşirsiniz? Dedi ki, Novruz bayramı islam bayramı deyil; o, qədim 
zamanlardan var, ancaq islam başqa yaxşı şeylər kimi Novruz bayramını da həyatdan 
götürməyib özünə birləşdirirdi.  

Təsəvvür edin ki, bu ruhun daşıyıcısı olan Azərbaycan türkü gedib Amerikada da yenə o 
bayramı keçirir, yenə öz dilində danışır, yenə Vətən mahnısı oxuyur, yenə öz ədəbiyyatını 
öyrənir və s. 

Başqa sözlə, insan daşıdığı ruhun içərisindədir və onunla yaşayır. Buna görə də biz materialist 
deyilik və həyata idealistcəsinə baxırıq - bizim Vətənimiz orduyla, zorla bölünüb və bu 
bölünmənin millətin ruhuna heç bir təsiri yoxdur. Sadəcə, Vətənimizin üzərindəki süni 
çəpərləri götürmək, orduları çıxarmaq və yeni xəritə çəkmək lazımdır. Bütövlük bu cür 
düşünülür. 

-Allah Sizi və xalqımızı öz istəyinə yetirsin. Ona görə şəxsən Sizi deyirəm ki, mənim bildiyimə 
görə, həyatda ən böyük idealınız məhz budur. 

-Çox sağ olun!  

Siz "Dədə Qorqud"u yaxşı bilirsiniz; orada deyilir ki, övladın olmursa eli yığ, topla, toy et, 
yığıncaq et, hamı Tanrıya dua etsin ki, bəlkə bir ağzıdualının sözünü Tanrı eşidərək sənə 
oğul, qız verə. Əgər biz birlikdə xalqımızın birləşməsinə dua edəcəyiksə Tanrı səsimizi eşidib 
onu bizə verəcək. Mən buna tam əminəm. 

-Allah o günü xalqımıza göstərsin.  



"Biz o zaman tam müstəqil olacağıq ki, Azərbaycan xalqı özünün bütün 
torpaqlarında birləĢərək müstəqil dövlət yaradacaq" 

-Bəy, sizcə, Güneylə Quzeyin birləşməsinin ilkin şərtlərini indidən ciddi elmi təhlildən 
keçirmədən bu mübarizəyə başlamaq nə dərəcədə məqsədəuyğundur? 

-Bir işə başlamazdan öncə gərək onun bütün incəliklərini təhlil edəsən ki, sonra nə iş 
görəcəyini biləsən. Çox təəssüf ki, biz yurdumuzu hələ layiqincə öyrənməmişik. Məni çox 
təəccübləndirir ki, Azərbaycanın Quzeyində oxuyan tələbələrdən, şagirdlərdən soruşsanız ki, 
Çikaqo, Berlin, London, Bern, yaxud hər hansı Avropa, Amerika şəhəri haradadır - sizə onların 
yerini dəqiq deyəcək. Amma birdən soruşsanız ki, bəs Meşkin haradadır, deyəcək ki, birinci 
dəfə eşidirəm. Desəniz ki, bəs Ərdəbil haradadır, cavab verəcəklər ki, vallah bilmirəm, ancaq 
eşitmişəm ki, Ərdəbil var. Saqqız, Həmədan, Urmiyə gölü... haqqında da eyni sözləri 
eşidəcəksiniz. Güneydə də buradakı bölgələrin çoxunun adını yaxşı bilmirlər. Millətimiz bu 
baxımdan parçalanmış sayıla bilər, ancaq bu parçalanma bilik, savad çatışmazlığından irəli 
gəlir, buna görə də keçicidir. 

Güneyli-Quzeyli Azərbaycanın iqtisadiyyatı, yeraltı, yerüstü sərvətləri, əhalisinin durumu, 
xalqının istəyi, mövcud təbəqələri, təbəqələrin məqsədləri - bunların hamısı öyrənilməlidir. Biz 
bilməliyik ki, xalqımızın nə qədər hissəsinin şüurunda Bütöv Azərbaycan ideyası hakim olub, 
bu yolda mübarizə və mücadiləyə, hətta ölməyə hazır olan, bu yoldan dönməyəcək nə qədər 
soydaşımız var. Təhqiqatların, təhlillərin aparılması, böyük həcmli ümumi məruzələrin 
hazırlanması zəruridir.  

Bəzən təhlilsiz-filansız belə söhbətlər ortaya çıxır: Güneydəkilər Quzeydəkiləri, yaxud 
Quzeydəkilər Güneydəkiləri qəbul etməyəcək. Belə şey yoxdur. 1989-da sərhədlər dağılandan 
sonra Moskvada bir rus məqalə yazdı. Orada göstərdi ki, mən sərhəddə idim - Tehrana 
gedirdim, Astarada bir azərbaycanlı da mənə yoldaş oldu. O tərəfə keçdik. Bir maşın gəldi, 
hara getdiyimizi soruşdu. Bu azərbaycanlı oğlan Tehrana getdiyimizi bildirdi. Bunlar görüşüb 
öpüşdülər, ağladılar. Sürücü dedi ki, mən səni pulsuz aparacağam. Onlar məni də götürdülər 
və biz Tehrana getdik. Sürücü bizdən pul almadı. Bu oğlan Tehrana çatanadək bütün 
Azərbaycan şəhərlərini keçdikcə ağlayır, o ağlayanda sürücü də ona qoşulurdu. Müəllif yazır 
ki, burada mən başa düşdüm ki, xalqın parçalanması, bölünməsi nə deməkdir - bu adamlar 
bir-birini qətiyyən tanımırdılar, ancaq bu sərhəddən keçən kimi doğma qardaşa çevrilmişdilər. 

Bax, bu ruhdur xalqı yaşadan və məsələnin kökündə, mahiyyətində də o dayanır, hər şeyi də 
o həll edəcəkdir. 

-Allah qoysa.  

Bəy, Bütöv Azərbaycan mövzusuyla bağlı Sizə sonuncu sualı vermək istəyirəm. Yanılmıramsa 
Siz bir vaxtlar Heydər Əliyevə Azərbaycanı birləşdirə biləcək güclü bir siyasətçi kimi 
inanırdınız; bəs indi necə? 

-Mən bunu Heydər Əliyev Moskvada yüksək vəzifə tutanda demişdim. Bir dəfə Moskvada bir 
çıxışında o bildirdi ki, bizim hələ başqa dərdimiz də var - İranda milyonlarca həmvətənimiz, 
qardaşımız zülm və istibdad altındadır; biz onların da haqqında düşünməliyik. Mən onda 
fikirləşdim ki, H.Əliyev elə yüksək məqama çatıbdır ki, dediyini edə bilər, buna gücü çatar. 
Çünki Brejnevin yanında böyük nüfuzu var və bu məsələnin həlliyçün ondan kömək istəyə 
bilər, axı bu, Rusiyaya da xeyirdir - Sovet dövlətinin sahəsi daha da böyüyər. Həm də bu 
birləşmə H.Əliyevin özünə də böyük nüfuz qazandırardı. 



Bu düşüncəmin kökü haradan gəlirdi? Mərhum Seyid Cəfər Pişəvəri Mircəfər Bağırova deyib 
ki, gəl bu məsələni Azərbaycan KP-nin bürosunda qoyaq və Azərbaycanı birləşdirək. Belə də 
ediblər - Azərbaycanda KP MK bürosu çağırılıb və Azərbaycanın birləşdirilməsi haqqında qərar 
qəbul edilib. 

-Neçənci ildə? 

-1946-da - müharibədən sonra. Sov.İKP MK Siyasi Bürosundan xahiş edilib ki, bu məsələ 
haqqında o da qərar qəbul etsin. Mircəfər Bağırov bu sənədi Stalinin yanına aparıb. Stalin 
onun məsələyə Siyasi Büroda baxılmaq arzusunu eşidəndə cavab verib: "Büro mənəm. Bu 
haqda heç söhbət də ola bilməz!". Sənədi məhv edib. Bağırov bunu olduğu kimi Pişəvəriyə 
danışıb. Deməli, bu məsələni Moskvanın əliylə həll etmək olardı, bu şərtlə ki, birinci adam ona 
razılıq versin. Mən də Brejnevin buna gedə biləcəyini düşünürdüm, çünki o zaman SSRİ Yaxın 
və Orta Şərqə çox güclü təsir göstərirdi. Təkcə bunu xatırlayaq ki, Əfqanıstana artıq Sovet 
ordusu çıxarılmışdı. Azərbaycan məsələsini də bu kontekstdə həll etmək olardı.  

Ancaq sonradan gördüm ki, səhv düşünmüşəm - Azərbaycanı parçalayan elə Moskvadır, onun 
birləşməsini istəməyən çoxlu qüvvələr var və Əliyev bu işin öhdəsindən gələ bilməz. İndi - 
yenidən Azərbaycana başçılıq etdiyi bir vaxtdasa birləşdirmə məsələsi onun imkanlarından 
xaricdir - bu, Əliyevlik deyil. Heydər Əliyev son vaxtlar Tehrana gedəndə ona sual verdilər ki, 
sizdə Güney Azərbaycan problemi varmı? O dedi ki, bizdə belə problem yoxdur və bu haqda 
heç düşünmürük də. Deməli, problemdən tamamilə qaçdı. Amma mənsə prezident olanda 
demişdim ki, bəli, belə problemimiz var və biz Azərbaycanın Güneyindəki xalqımızı azad 
görmək istəyirik; biz xalqımız bütövlükdə azad olanda özümüzü azad sayacağıq. 

İndi də belə fikirləşirəm ki, Azərbaycanın Quzeyi azad deyil - sadəcə olaraq, yarımmüstəqillik 
əldə etmişik və onu zorla saxlayırıq. Biz o zaman tam müstəqil olacağıq ki, Azərbaycan xalqı 
özünün bütün torpaqlarında birləşərək müstəqil dövlət yaradacaq. Mən bunu gəncliyimdən 
indiyədək demişəm və dediyimin də üstündəyəm.  

Səməd Vurğunun "Komsomol poeması"ndakı türk zabiti belə deyir: 

        Əvət, əfəndilər! Çərxin gərdişi  
        Qocaman türklüyə gülmüyor çoxdan.  
        Ümid gözləməyin atılan oxdan.  
        Ayrılan qüvvələr birləşməlidir,  
        Vətən bir torpağa yerləşməlidir!  
Bundan o tərəfi yoxdur. Və yaxud:  

   

        Sahibsiz olan məmləkətin batması haqdır,  
        Sən sahib olursansa Vətən batmayacaqdır!  

Xalq öz Vətəninə sahib olacaq və o Vətən batmayacaqdır. Bunun başqa yolu yoxdur! 

  


