
Birinci söhbət. ELÇİBƏY HAKİMİYYƏTİ XALQIMIZA NƏ VERDİ? 

Yaratdıqlarımız içərisində bir zümrə də vardır ki, onlar insanları haqq yolla aparır, haqqı 
rəhbər tutaraq [onlar arasında] ədalətlə hökm edirlər. 

(Qur’an, "Əraf" surəsi: 181) 

Söhbətə məhz bu sorğuyla başlamağımız təsadüfi deyildi - axı Bəyə tuşlanmış bütün dost və 
düşmən qınaqlarının, danlaqlarının az qala hamısı onun hakimiyyət dövrüylə bağlıdır. Özü də, 
şəxsən məni incidən budur ki, adamların böyük qismi bu bir illik dövrün gerçəkdən inqilabi 
səciyyəli nailiyyətlərini ya danır, ya özünü görməzliyə vurur, ya da onlardan bilgisi olmadığına 
görə bacarıqlı dirijorun idarəsi altındakı ümumi xorun içində "onları gördük də" nəqəratını 
oxuyur... 

"Biz müstəqil siyasət yürüdürdük" 

Əbülfəz bəy, sizcə, bizim iqtidarın (təhsil nazirinin müavini olaraq özüm də hökumətdə təmsil 
olunduğuma görə onu "bizim" adlandırıram) tarixcə çox qısa zaman - vur-tut bir il içərisində 
qazandığı ən önəmli nailiyyətlər hansılardır və ümumiyyətlə, bu hakimiyyət xalqımıza nə 
verdi? 

Birincisi, sualın əsas məğzinə cavab vermək istərdim. Məsələnin bütün mahiyyəti Quzey 
Azərbaycan xalqının rus imperiyasından tam azad olması uğrunda mübarizədədir.  

Bütün Meydan boyu xalqa aşılayırdıq ki, Azərbaycan müstəqil olacaq və demokratik dövlət 
qurulacaq. Mahiyyət bunun üstündəydi. Çox adam bunu başqa cür yozur, başqa cür fikirləşir. 
Biz bunun dərslərini Meydanda başlamışdıq və bununçün də nümunəni göstərmişdik. Xarici 
ölkələrdən gələnlər deyirdilər ki, siz müsəlman ölkəsisiniz, demokratiyadan çox aralısınız - 
islam dini demokratiyaya ziddir. Bizsə onlara sübut edirdik ki, heç də belə deyil. 1918-ci ildə - 
Azərbaycanın quzeyində islam dininin ən güclü, ən qatı vaxtında, Azərbaycanda babilər, 
bəhailər hərəkatı tüğyan etdiyi bir zamanda Məmmədəmin Rəsulzadənin başçılığı altında 
Azərbaycan xalqı demokratik cümhuriyyət qurub. Bu dövlətin adı iki cür səslənir: "Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti", yaxud avropalıların dili ilə ifadə edilərək "Azərbaycan Demokratik 
Respublikası". O, xalq cümhuriyyətiydi. Bilirsiniz Cəbhəmizin adını niyə Azərbaycan Xalq 
Cəbhəsi qoyduq? Çünki xalq cümhuriyyəti qurmaq uğrunda mübarizəyə gedirdik. Yoxsa onun 
adını qoyardıq "Azərbaycan Demokratik Cəbhəsi", "Azərbaycan Liberal Cəbhəsi", "Azərbaycan 
Mübarizə Cəbhəsi" və s. Bəli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi adını ona görə qoymuşduq ki, 
qurduğumuz dövlətin Azərbaycan xalqının dövləti olacağına dair mövqeyimizi o zamandan 
müəyyənləşdirmişdik. İndi də bizə deyirlər ki, niyə "liberal" yox, niyə "mötədil" yox, məhz 
"xalq"? Axı biz xalq partiyasıyıq. Azərbaycan xalqının mövqeyini hər yerdə müdafiə edəcəyik.  

Azərbaycan xalqının mövqeyi nədədir? Birincisi, o, kölədir. Onu köləlikdən azad edəcəyik. 
Bunun uğrunda mübarizə aparacağıq, xalqı buna hazırlayacaq və buna səsləyəcəyik. Bu 
gedişin özündə isə xalqa başa salacağıq ki, qurduğumuz bu dövlət eyni zamanda xalq 
demokratik dövləti olacaqdır. "Xalq dövləti" demək elə "demokratik dövlət" deməkdir. Yenə 
təkrar edirəm: "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti", "Azərbaycan Demokratik Respublikası" 
terminlərində "xalq" və "demokratik" sözləri eyni mənada işlədilib. Xalq uğrunda mübarizə 
demokratiya uğrunda mübarizədir, yəni demokratiya uğrunda mübarizə xalq uğrunda 
mübarizənin içərisindədir. Tarixdən misallara baxaq - Səttar xan hərəkatı demokratikdi, yoxsa 
yox? Bəli! Xalqın azadlıq uğrunda mübarizə aparan hissəsinin iştirak etdiyi hər hansı bir 
hərəkat demokratik hərəkatdır. 



Bəlkə xalqın iştirak etdiyi hərəkat dini məzmun daşıdı? 

Dini məzmunlu böyük xalq hərəkatının özündə də demokratik mahiyyət var. Məsələn, 
Xomeyni şah diktaturasını yıxarkən xalqın hərəkatı dini məzmunda, dinin egidası altında 
gedir, hərəkat isə demokratik səciyyə daşıyırdı; sonra onun hansı məcraya dönməsi başqa 
məsələdir - bu, sonrakı hakimiyyətdən asılıdır. 

Biz Meydanda birdəfəlik bildirdik ki, xalq hərəkatını başlamışıq, azadlığımızı əldə edəcəyik və 
söz veririk ki, demokratik cəmiyyət quracağıq. Bu, bizim hərəkatın mahiyyətidir. 

Bu yolda mübarizə apararkən Qorbaçovun verdiyi demokratikləşməylə razı deyildik. Onun 
məqsədi Sovet İttifaqını bir qədər yeniləşdirmək və bununla da qorumaqdı; onun mahiyyətini 
saxlayıb formasını dəyişdirməyə çalışırdılar. Bizsə bütünlükdə mahiyyəti dəyişdirmək 
istəyirdik. Ona görə də bizim "demokratiya" anlayışımızla Qorbaçovunku tamam fərqliydi. 
Nəticədə nə cür oldu? Uğrunda Qorbaçovun mübarizə apardığı demokratikləşmə baş verdi 
(bunu imtina etmirik) - məsələn, əvvəlki sistemdən imtina Türkmənistanda, Özbəkistanda da 
baş verdi. Ancaq onlarda bizdəki kimi olmadı - bizdə bütün xalq hərəkətə gəldi, azadlığını, 
demokratiyanı xalq özü öz qanıyla qazandı. Gəlin mahiyyətə indi yenidən baxaq - 
Türkmənistanda, Özbəkistanda bu gün bircə dənə də müxalifət qəzeti çıxmır. 

Heç müxalifət də yoxdur... 

Ola da bilməz! Axı orada heç bir demokratik institut qurulmayıb, çünki bu demokratiyanı xalq 
özü almamışdı, onu Qorbaçovun yuxarıdan göstərişiylə vermişdilər. Sabah Rusiya bir də 
güclənsə əlini atan kimi Türkmənistan onun qoltuğuna girəcək, Özbəkistan da buna gedəcək 
- verilən pay geri alınacaq. Ancaq Azərbaycandan heç kim heç nə ala bilməz, çünki azadlıq 
Azərbaycan xalqının öz sərvətidir, öz qazancıdır. Mahiyyət, bax, bundadır!  

Xanım Tetçer Bakıda olarkən küçələri gəzdi ki, xalqla danışsın. O, mənə dedi ki, küçələrdə 
adamlarla söhbətimdə onların azadlığı dərk etdiyini və sevdiyini gördüm; özüm küçəni 
dəyişdim ki, bəlkə bunlar öyrədilmiş insanlardır, gözlənilmədən başqalarıyla danışdım, 
gördüm ki, onlar da eyni sözü deyir. Mən inandım ki, Azərbaycan xalqı azadlıq ideyasını tam 
mənimsəyib. Demokratiya idealını da tam mənimsəsə onda bu xalqa zaval yoxdur. İndi xalqı 
məhz demokratiyaya yiyələndirmək gərəkdir. 

Bu, bir məktəbdi, dərsdi.  

Məni çox vaxt qınayırlar ki, sən nə bilirdin? Mən Meydanda üç vəzifə yerinə yetirirdim. 
Birincisi, müəllimlik edirdim, xalqa siyasi bilikləri, siyasi dünyagörüşünü aşılamaqçün 
müəllimlik etməyə məcbur olurdum. İkincisi, müxalifətin siyasi rəhbəri kimi çıxış edirdim. 
Üçüncüsü də, Azərbaycanın tam azadlığı, demokratik hakimiyyət qurmaq uğrunda mübarizə 
gedirdi və hazırlaşırdıq ki, hakimiyyətin yüksək qədəmələrini ələ alıb dövlət adamı kimi xalqı 
təmsil edək.  

Çox ağır bir gedişdi. Mənim yoldaşlarım da bu ağırlığın altında çalışdı. Xalqa siyasi maarif 
öyrədirdik. Mustafa Kamalın müdrik sözü var ki, xalq azadlığa hazır deyilsə azadlığı əldə 
etməzdən öncə onu azadlığa hazırlaşdırmalısan; hazır olmadan ona azadlıq versən də 
itirəcək. 

Biz də ikiyönlü iş görürdük - həm azadlığa hazırlaşırdıq, həm də azadlığı yetişdirirdik. 
Məmmədəminin sözləriylə desək, məqsədimiz xalqa azadlığı dadızdırmaq idi. Bunun da 
öhdəsindən müəyyən qədər gəldik və bu gerçəkliyi heç kəs inkar edə bilməz.  



Mübarizəmiz mahiyyətcə nəylə nəticələndi? Xalqımız doğrudan-doğruya azadlıq idealını 
mənimsədi. Sadəcə misallara baxın. Rus ordusunu öz ərazisindən yalnız Azərbaycan çıxardı. 
Nəyə görə? Çünki Azərbaycan xalqı artıq azadlığa yiyələnmişdi, yoxsa heç cür mümkün 
deyildi. Niyə obirilər bunu bacarmadı? Çünki onlar bu yolu getmədi, Azərbaycan xalqısa getdi. 
Buna görə də deyək ki, Almaniyadan, Baltikyanı ölkədən rus qoşunları müqavilələrlə 
danışaraq, Avropanın böyük təzyiqi altında çıxarılırdısa bizsə bunu öz xalqımızın gücüylə etdik 
və imperiya bir daha qayıdıb üstümüzə gəlməyə cəsarət götərmədi - Azərbaycan xalqından 
qorxdu, çünki onu gücünü 20 Yanvarda görmüşdü. Məsələnin kökü, bax, bundadır!  

Mən çox şükür edirəm ki, Azərbaycan türkləri azadlıq idealını bu gün bir sıra xalqlardan 
yüksək səviyyədə mənimsəyib, əsarətə heç cür təslim olmaq istəmirlər. Baxmayaraq ki bu 
gün Azərbaycanda avtoritar rejim var, ancaq xalq onunla razılaşmır. Ölkəni tərk edirlər ki, bu 
cür rejimdə yaşamaqdan qəriblik yaxşıdır, həbsxanalara gedirlər ki, belə rejimdə 
yaşamaqdansa həbsxana yaxşıdır. Xalqın ruhu sındırılmayıb - bu, azadlığın gətirdiyi ruhdur.  

İşin gedişinin nəticəsində nə baş verdi? Üstümüzə gəldilər ki, biz sizə o demokratiyadan 
deməmişdik; sizə, dediyimiz demokratiyanı verəcəyik. Və 20 Yanvar qırğınından sonra Ayaz 
Mütəllibovu - kommunist partiyasının adamını iş başına qoydular. Ona göstəriş verdilər ki, sən 
bir az yumşaq ol, ancaq sıx, yığışdır. Ölkədə hərbi vəziyyəti saxladılar. Seçkilər keçirdilər və s. 
Bunların hamısı yenə Moskvanın əliylə verilən "demokratiya"ydı - o, bizimki deyildi və biz də 
ona qarşı çıxırdıq. Seçkilərdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsindən və onun tərəfdaşlarından cəmi 32 
deputat seçildi, ancaq Cəbhə məcbur etdi ki, parlament buraxılsın, hər tərəfdən 25 deputat 
olmaqla Milli Məclis yaradılsın. Moskvanın buradakı əlaltısı Polyaniçkonun və Ayaz 
Mütəllibovun siyahısıyla seçilmiş parlamenti biz parlamentlikdən çıxardıq, 25 onlardan, 25 
bizdən etdik və artıq Moskva bunun qarşısında dayana bilmədi. O zaman biz bildik ki, artıq 
Moskvayla bərabər gücdəyik. Bu, Azərbaycan xalqının, hərəkatın və bizim qələbəmizdi. 

1992-nin başlanğıcında...  

Bəli. Biz bilirdik ki, Ayaz Mütəllibov geri getməz, çünki Moskva ona belə icazə verməz. 
Demək, gücümüzü görən Moskva heç olmazsa bərabərliyə razılaşdı ki, bunları sonra 
cəzalandıraram. 

Biz Milli Məclisi yaratdıq. İşimizə davam etdik. Sonra da Ayaz Mütəllibovu ölkəni idarə edə 
bilmədiyinə görə hakimiyyətdən uzaqlaşdırdıq. Hətta Moskva da onu müdafiə edə bilmədi. 
Aradan bir müddət keçəndən sonra - 14 mayda Moskva onu bir də qaytarmaq istədi. Bu 
zaman biz Ayaz Mütəllibovla, Yaqub Məmmədovla deyil, imperiyayla mübarizə aparırdıq; 
çünki onların hamısı imperiyanın xidmətçiləriydi. Bax, bu qələbə Meydanda Azərbaycan 
xalqına aşıladığımız azadlıq ruhunun nəticəsiydi - o ruhu Azərbaycana biz gətirdik. Onu sadə 
fəhlə, kolxozçu, işçi gətirə bilməzdi. Onu Azərbaycanın məhz ziyalıları, siyasi mübarizləri 
gətirməliydilər, onlar da gətirdilər. 

Ayaz Mütəllibovun uzaqlaşdırılmasından sonra biz məcburən prezident seçkisinə qatılmalı 
olduq, halbuki dəfələrlə tələb etmişdik ki, gəlin buna getməyək, çünki dövlət quruculuğumuz 
prezidentlik instituna hələ hazır deyildi. Deyirdik ki, prezidenti seçəcəksiniz - o, oyuncaq kimi 
qalacaq, əlindən çığırmaqdan başqa bir iş gəlməyəcək. O ya hakimiyyətdə qalmaqçün 

diktatora çevrilməlidir, ya da demokrat olaraq hakimiyyətini itirməlidir.  

Bəy, 25 mart 1992-də Ali Sovetdə deyirdiniz ki, üç aydan sonra seçəcəyiniz prezidenti 
bir ildən sonra devirəcəksiniz. Sizi düz bir ildən sonra devirdilər... 
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Başqa cür ola da bilməzdi, çünki gərək öncə elə güclü demokratik institutlar yaradılaydı ki, 
seçilən demokratik prezident də hakimiyyətdə qalmağı bacaraydı. Bu amil mövcud deyilsə 
hakimiyyəti saxlamaqçün prezident hökmən diktatorlaşmalıdır ki, hakimiyyətdə qalsın. 
Gözünüzün qabağındakı örnək - bu gün Heydər Əliyev yalnız diktatorluğuna görə hakimiyyəti 
saxlaya bilir. Bizsə diktaturanın əleyhinəyik - söz vermişdik ki, xalq hakimiyyəti, yəni 
demokratik hakimiyyət quracağıq. O sözümüzün üstündə indi də dururuq və axıra kimi də bu 
yolda mübarizə aparacağıq.  

1992-nin mayında Moskvanın Mütəllibovu ikinci dəfə hakimiyyətə qaytarmaq cəhdi iflasa 
uğrayandan sonra demokratik qüvvələr hakimiyyətə gəldi. Öncə İsa Qəmbər parlamentin 
sədri, iyun ayındasa Siz prezident seçildiniz. O vaxt hakimiyyətdə aparıcı kadrlar daha çox 
AXC və Müsavatdandı. Prezident olaraq şəxsən özünüzün və bütövlükdə komandanızın 
qarşısına dövlət quruculuğunda çıxan ən mühüm çətinliklər hansılardı? 

Hakimiyyətdə komandamız əsasən AXC və Müsavatdan ibarət deyildi. Dövlət aparatında 
əskiyi 7 min adam işləməlidir. Onlardan cəmi 2-3 mini cəbhəçilər və müsavatçılardı, qalanı 
keçmiş bürokratlar, sənaye işçiləri və başqalarıydı. Mütəxəssis olduqlarına görə onları 
dəyişdirmədik ki, qalıb işləsinlər. Əslində biz hakimiyyəti bütövlüklə ələ almadıq. Biz 
hakimiyyətə xalqa görə gəldiyimizçün hakimiyyəti xalqın təmsilçiləri olan həmin adamlarla 
şərikli idarə etməyə razılaşdıq. Çox adam bu addımımızı doğru saymır, ancaq, məncə, bu, çox 
düzgün yoldu. Həmin kadrların xəyanətisə başqa söhbətin mövzusudur. 

Sizi kommunistlərlə ittifaqa girmək üstündə tənqid edirdilər... 

Bu, ittifaq deyildi. O şəxslər kommunist olsa da, tutduğu vəzifəyə kommunistliyinə görə yox, 
məhz o sahənin mütəxəssisi olduğuna görə qoyulmuşdular. Sadəcə, onları nəzarətdə saxlayıb 
yaxşı işlətmək lazımdı ki, bu, tamamilə başqa problemdir. 

Hakimiyyətimizin nəticəsi nə oldu? 

Bəli, xalqa azadlıq idealını aşıladıq, indisə dövlət quruculuğuna başlamaq lazımdı. 

Biz müharibənin içərisindəydik. Gərək öncə onu davam etdirib uğur qazanaydıq, düşməni 
torpaqlarımızdan geri ataydıq. Biz bütün gücümüzü dövlət quruculuğunun əsasını təşkil edən 
qanun və qərarların parlamentdə qəbul edilməsinə yönəltdik, çünki onlarsız yeni dövlət 
qurmaq mümkün deyildi. Ancaq bütün zəruri qanunları da birdən-birə qəbul etmək imkan 
xaricindəydi. Əvvəlcə ayrı-ayrı sahələrə aid qanunlar yazılmalı, sonra parlamentdə qəbul 
edilməli, xalqa çatdırılmalı, onların icrasına nəzarət edilməlidir. Bu qanunlar yetərincə 
yaradıldıqdan sonrasa onlar ümumiləşdirilərək Anayasa hazırlanmalıdır. Birdən-birə Anayasa 
yazmaq olmaz - sən öncə kolxozu ləğv etməlisən, bundan ötrü xüsusi mülkiyyət haqqında 
qanunları ortaya qoymalısan.  

Əslində biz bir quruluşdan digərinə, yəni sosializmdən yenidən kapitalizmə qayıdırdıq... 

Yox, biz kapitalizm deyil, başqa forma düşünürdük. Biz düşünürdük ki, gələcəkdə imkanımız 
olsa Məmmədəmin Rəsulzadənin irəli sürdüyü təsanüd cəmiyyəti quraq. Yəni ictimai sərvət 
elə bölünməlidir ki, xalqın yoxsul təbəqələrini kasıblıqdan tamam çıxarsın. Kapitalizmdəsə 
belə deyil - orada sənaye inkişaf edir, tərəqqini də öz ardınca aparır. Bizsə ümumxalq 
mülkiyyətini də saxlamaqla tərəqqiyə nail olmaq istəyirdik. 

Bu düşüncədə sosial-demokratiya ünsürləri yoxdurmu? 



Sosial-demokratiya ünsürlərinin olması danılmazdır. Bunu XIX əsrdə fransızlar meydana 
çıxarıblar və adını "solidarizm" qoyublar.  

Milli təsanüd solidarizm deməkdir, yəni iqtisadi baza üzərində cəmiyyət həmrəylik əsasında 
qurulacaq ki, ictimai sərvətin paylanmasından narazı qalmasın, hər kəsə o sərvətdən ədalətli 
pay çatsın. 

Bəli, Rusiya gördü ki, Azərbaycanda azadlıq mübarizəsini boğa bilmir, ona gücü çatmır, onun 
yerləşdirdiyi fiqurlar hakimiyyətdən bir-bir aşır, işlərimizə heç cür müdaxilə edə bilmir, onun 
yeganə yolu qaldı - yeni hakimiyyəti müharibəyə daha yaxından cəlb etmək. Buna görə də 
erməniləri yenidən qızışdırmağa, rus batalyonlarını işə salmağa başladılar. Nəticədə 
müharibəyə girişdik və iki rayonu - Goranboyu (keçmiş Şaumyan rayonunu) və Ağdərə 
rayonunu ermənilərdən aldıq. Ordunu Laçına çıxardıq (Laçın da o vaxt əldən gedirdi) - onun 
böyük hissəsini ələ keçirdik, Laçın dəhlizinə çıxdıq. Belə bir vəziyyətdə Rusiya gördü ki, 
qabağımızda dayanmaq çətindir. Təzədən rus batalyonlarını ortaya atdı, daha doğrusu, 
Qarabağda rus batalyonlarının qabağında dayana bilmədik, çünki hərbi cəhətdən o səviyyədə 
hazırlıqlı deyildik. Onlar peşəkarlar, xüsusi təyinatlı hərbi qüvvələrdir.  

Sonra Kəlbəcəri əlimizdən aldılar ki, bizə böyük zərbə vursunlar. Doğrudan da, Kəlbəcəri 
qoruyub saxlaya bilmədik. Bu, bizi yıxmaq üçündü, xalq da bunu müəyyən qədər başa düşdü. 
Kəlbəcər qaçqınlarının özlərini də, mal-qaralarını da Gəncənin ətrafındakı bölgələrə 
yerləşdirdik. Nisbətən az itkiylə o məsələdən qurtardıq. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyində 
Qarabağ üzrə vəkil olan Kazimirov bizim dövlət adamlarımıza demişdi ki, siz bu bəladan 
qurtardınız, sabah içərinizdə bir hərəkat, qiyam başlasa onda nə cavab verəcəksiniz? Artıq o, 
bizə işarə etdi - ya gəlin girin Rusiyanın qoltuğuna, ya da qiyam başlayacaq.  

"MDB-yə girin" demək istəyirdi?  

MDB'yə girmək yox, Rusiya nə desə onunla razılaşmaq lazımmış. Rusiyanın ordusunu, 
Rusiyanın bazalarını, Rusiyanın bütün nüfuzunu saxlamalıydıq burada, bütün siyasətəmizi 
ancaq Moskva deyənlə uyğunlaşdırmalıydıq. Biz, təbii ki, tamamilə bunun əleyhinəydik, 
müstəqil siyasət yürüdürdük. Gördü ki, xoşluqla olmur, o cür elədi - Gəncə qiyamını başladı...  

"Amerika tipli dövlət qurmaq istəyirdik" 

Gənclik illərindən bəri arzunuz vardı ki, hakimiyyətə gəlsəm dövləti bu-bu planlarla quraram. 
Təbii ki, həmin arzular da, planlar da romantik düşüncələrinizin məhsuluydu. Bəs 1992-nin 
iyununda gerçək hakimiyyət taxtına əyləşərkən qarşınıza on beş il öncəki həmin romantikin 
ağlına gəlməyən hansı çətinliklər çıxdı? 

Bilirsiniz, bir var ki, gəlib boş yerdə dövlət qurasan - o, çox asandır, bir də var ki, dövlət 
xarabalarını dağıdıb yerində yeni dövlət yaradasan - o, çox çətindir, çünki köhnəni 
dağıtmalısan; elə yerlər var ki, betonlaşmış, sementləşmişdir, onu asanlıqla dağıtmaq olmur. 
Biz nədən başladıq?  

Birinci, çalışdıq ki, yuxarı - parlament demokratik olsun. Bunu İsa bəyə tapşırdıq. Xalq gözəl 
görürdü ki, bütün müzakirələrin hamısı televiziyada göstərilir. Bizim parlamentə qədər 
gedişatın hamısının xalqa çatdırıldığı parlament olmayıb. (İndi də yarısını kəsir, yarısını 
verirlər). Hətta bir dəfə Rəhim Qazıyevin təhqiramiz sözünü çıxardıq ki, televiziyada getməsin, 
sabahı bizə dedilər ki, o sözü niyə pozmusunuz, o söz getməlidir. Halbuki onun verilməsi bizə 
də eyibdi, xalqa da.  



Bəli, parlamentimiz tam demokratikdi. Orada xalqa əməlli-başlı demokratiya dərsi keçilirdi. 

İkincisi, icraedici orqanlarda qayda yaratmağa girişdik. Hər şeydən öncə Prezident Aparatını 
demokratikləşdirməyə başladıq. Bura gələn adamın heç birini geri qaytarmırdıq - kim olur-
olsun, nə deyir-desin. Məktub göndərənlər cavab alırdılar. Şikayətçiləri yüksək vəzifəli 
səlahiyyətli şəxslər dinləyirdi, yalnız prezidentin yanına getməyə israr edənləri özüm qəbul 
edirdim.  

Biz orada işləyənlərə öyrətdik ki, xalqla həssas davranacaqsınız, qapılarımız heç zaman xalqın 
üzünə bağlanmayacaq. Beləliklə, aparat başladı xalqla yaxın ünsiyyətdə işləməyə. 

Mən prezidentdim. Xalqın narahatlığını duyanda kabinetimdə rahat otura bilmirdim. Çox vaxt 
eşidirdim ki, qışqırırlar: "Elçibəy", "Elçibəy". Məni görmək istəyirlər. Razılaşıram ki, yaxşı, 100 
nəfərsiniz, 5 nəfər gəlsin, görüşək. Deyirlər ki, yox, yüzümüz də gələcəyik, çıx, bizim 
qarşımızda danış (öz aramızdır, bizə əməlli-başlı ərk edirdilər). Mən də onlarla görüşürdüm. 
Çox vaxt belə olurdu.  

Daha sonra başladıq idarəetmə orqanlarını qaydaya salmağa. Bir çox zəruri komitələr, 
şirkətlər yaratdıq, bəzi gərəksiz qurumları da ixtisar etdik. Məsələn, Kənd Təsərrüfatı və 
Ərzaq Nazirliyi sistemində 60'dan çox institut vardı. Çoxunu rüşvətçün düzəldiblər ki, yeyib-
dağıtsınlar. Bunları seçmək, tələbata uyğun hala salmaq özü bir ciddi problemdi!  

Dövlət aparatında diktatura sistemini dağıtmaqçün müəssisələrə, onların rəhbərlərinə 
sərbəstlik vermək lazımdı. Biz məhz bu yolu tutduq. Hər müəssisənin öz əsasnaməsini 
hazırladıb, yaxud yenidən işlədib ona uyğun işləməyi tələb edirdik. çalışırdıq ki, müəssisələr 
böyük piramidanın içində qalıb çabalamasın.  

Biz hakimiyyətin 3 yerə bölünməsini gerçəkləşdirməyə çalışırdıq. Bunun artıq ciddi özülü 
qoyulmuşdu. Prezident Aparatı müstəqilləşirdi, bunu hamı görürdü. Milli Məclis də müstəqildi. 
Prezident Aparatından, məsələn, hər hansı bir sənəd gəlir, parlament qəbul eləmir, qaytarır 
üstümüzə. Biz təzədən işləyirik, bir də qaytarırıq ora. Parlamentdə prezident tənqid edilirdi, 
buna heç kim bir söz demirdi. Bir çox hallarda prezident oraya birbaşa mübahisəyə gedirdi... 
Üçüncüsü, məhkəmə hakimiyyəti - o da müstəqil olacaqdı. Tahir Kərimlini Ali Məhkəmənin 
sədri qoymuşduq. Desin görək ya Prezident Aparatından, ya da Milli Məclisdən olan təzyiqlə 
nə vaxt bir hökm çıxarıb. Əksinə, məhkəmələr, bizim orqanların işdən kənarlaşdırdığı 
adamları işə bərpa etməklə məşğuldu.  

O zaman belə söhbət gəzirdi ki, Tahir Kərimli onun xidməti maşınına 002, parlament sədri İsa 
Qəmbərin maşınınasa 003 nömrəsinin verilməsini tələb edirmiş - onun fikrincə, məhkəmə 
hakimiyyəti qanunverici hakimiyyətdən irəlidir. 

Bəli, o da öz hüququ uğrunda mübarizə aparırdı. Biz də ürəkdən istəyirdik ki, məhkəmə 
sistemi sərbəstləşsin. İndi deyirlər ki, onda hərə bir tərəfə çəkirdi, anarxiyaydı. Yox, o, 
anarxiya deyil, sadəcə olaraq, demokratiyaya gedən, anarxiyanın qarşısını kəsəcək yolun 
başlanğıcıydı. Təəssüf, min təəssüf ki, vətəndaşımız bunu başa düşmədi! Çünki xalqımız 
gözünü açıb dövlətin idarəçiliyinin bir əlin altında olduğunu, bütün dəyirmanın da onun əlində 
fırlandığını görüb. Bizsə bu yolu seçə bilməzdik. Biz dünyanı tərəqqiyə aparan hakimiyyətlərin 
həqiqətən bölündüyü demokratik prinsiplər yolunu bəyəndik. Buradasa hökmən nöqsanlar, 
əyrilər, çatışmazlıqlar, yıxıntılar olacaqdı. Ancaq yavaş-yavaş, bir neçə ilə hər şey qaydaya 
düşəcək, hamı yeni mühitə öyrəşəcəkdi.  



Sovet dövründən qalmış iyrənc, betonlaşmış aparatı dağıtmaq lazımdı. Dağıtmaq sadəcə 
sökmək deyil - gərək çoxlu qanunlar yaradılsın ki, o, ləğv edilsin. Yeni aparatın qurulmasıyçün 
də müxtəlif qanunlar verilməlidir. Deməli, iki iş eyni vaxtda görülməlidir. Özü də bu ağırlığın 
hamısı parlamentin üstünə düşür. Parlamentimiz bu məsələ üzərində gecə-gündüz işləyirdi, 
amma tam gücüylə işləyə bilmirdi - mane olanlar çoxdu; onlar keçmiş parlament üzvləriydi. 
Keçmişdə bir çox millət vəkillərini parlament fəaliyyətindən uzaqlaşdırdığımıza görə onlar 
müqavimət göstərirdilər ki, parlamenti yenidən bərpa etsinlər, o, "Milli Məclis" adıyla yox, 
keçmiş Ali Sovet kimi fəaliyyət göstərsin. Bir tərəfdən, bu müqavimət normal işləməyə imkan 
vermirdi və biz bu sahədə çətinlik çəkirdik. Başqa tərəfdən, yenini qurarkən ortaya suallar 
çıxırdı: biz bunu tələsik edəkmi, yoxsa zamana buraxaraq tədricən edəkmi? Deyək ki, 5 ilə 
görəcəyiksə ilk növbədə nələri etməliyik?  

Biz o zaman qərarlaşdırdıq ki, 3 ilə bütün məsələləri qurtaracağıq. Yəni dövlət quruculuğunu 
başa çatdıracağıq - keçmiş dövlət qurumları, keçmiş iqtisadi məkanlar, iqtisadi sistemlər 
bütövlüklə yoxa çıxacaq, dağılacaq, yeni sistemlər yaradılacaq. Biz həm mədəniyyəti, həm də 
sosial münasibətləri yeni sistemə keçirməyi düşünürdük; əsas məsələ ictimai münasibətlər 
sistemidir. 

3 ilin içində bunları yerinə yetirəcəkdik və imkanlarımız da vardı. Bunu başqaları da 
görürdülər. Moskvadan bizə xəbər verdilər ki, Azərbaycandakı səfir şifroqram göndərib ki, 
Azərbaycan bu xətlə, bu siyasətlə gedərsə 3 ilə Rusiyanın nüfuzundan tamam uzaqlaşacaq, 
tam müstəqil bir dövlətə çevriləcək, başqa keçmiş sovet respublikalarına da nümunə olacaq 
və sonra biz onların heç birini saxlaya bilməyəcəyik; təcili tədbir görün. 

Bu məsələni Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasında günlərcə müzakirə ediblər: neyləyək bu 
Azərbaycanla? Buna görə də bizi əsasən müharibəyə cəlb edirdilər ki, bəlkə müharibədə 
çökək, oturaq, iqtisadiyyatımız yeniləşmələrə imkan verməsin. Amma biz iqtisadi gücümüzü 
qorumağı bacarırdıq. Heç nəyə baxmadan var-dövlət toplayırdıq ki, dövlətimiz iqtisadi 
baxımdan güclü olsun. Biz büdcəyə nəzarət edirdik. Rüşvətxorluğa, oğurluğa qarşı ciddi 
mübarizə aparırdıq; dövlətin bütün sərvəti nəzarətdəydi.  

Biz hakimiyyətə gələndə soruşdum ki, Milli Bankda nə qədər pul var? Dedilər bir qədər dollar, 
10 milyon rubl. Mən çığırdım ki, Allah evinizi yıxsın, hərənizin cibində 10 milyon var. Belə 
dövlətmi olar?!  

Sonra başladıq iqtisadi problemləri həll etməyə. Milli Banka da çoxlu pul gətirdik, büdcəni də 
artırdıq. Tək bircə ilin içində 150 milyon dollar pul topladıq.  

Prezidentliyə yenicə başlayanda soruşdum ki, Azərbaycanda nə qədər kürü istehsal edirsiniz? 
Cavab verdilər ki, 2 ton. Mən dedim ki, 2 tonu bir balıqçı oğurlayır; bəs siz nəylə 
məşğulsunuz? Bizim hakimiyyətimizin bircə ilində kürü istehsalı 30 tona qaldırıldı, halbuki 
xalqın həmin var-dövləti, malı dağıdılırdı. Biz dağıtmağa qoymadıq. Hamısının gəliri gəldi 
banka, mərkəzə.  

Mən Prezident fondunu yaratdım. Bu fondda neçə milyon manat və 10 milyon dollar vardı. 
Bunların da hamısını prezident xərcləməliydi. Nəyə? Elan eləmişdik: Azərbaycanda 
mədəniyyətin, elmin, təhsilin, səhiyyənin və b. inkişafına. Birdən gəlib şikayət edirlər ki, filan 
yerdə xəstəxana dağılır, oraya pul buraxmaqda problem var, ya da büdcədə nəzərdə 
tutulmayıb. O zaman Prezident fondundan yardım edirdik. Yaxud Azərbaycanda orkestrlər 
dağılırdı. Fonddakı vəsaitin müəyyən hissəsini orkestrləri qorumaq məqsədiylə buraxdıq, 
nəticədə Azərbaycandan cəmi 4 nəfərdən başqa heç bir musiqiçi getmədi. Onlar da qeyri 
millətlərdəndi və getmələri maddi amillə bağlı deyildi. Biz Azərbaycan orkestrlərində olmayan 



yeni alətlər üçün də pul buraxdıq. Polad Bülbüloğluna demişdim ki, mədəniyyətə nə qədər 
lazımdırsa pul qoyacağıq. 

Müharibə aparırdıq, bu tərəfdən hədsiz xərclər gedirdi. Siz təsəvvür edin ki, müharibənin bir 
günündə neçə-neçə milyon havaya gedir. Elə-belə deyil: barıtı, gülləsi, maşını, topu, tankı var 
bunun. Deyək ki, 3 dənə tankın vurulmasıyla bir günün içində neçə milyon göyə sovrulur. 

Dövlətin büdcəsindən gedir...  

Əlbəttə, hamısı büdcədən çıxır. Alıb yerinə qoymasan düşmən ölkəni dağıdar. Həmin vaxt biz 
müharibə apara-apara həm də müxtəlif yerlərdən silah gətirirdik, pulla alırdıq - özü də ucuz 
qiymətə yox. Bəzən elə olurdu ki, məsələn, bir yarım bahasına alırdıq - yoxdur, məcbursan, 
alacaqsan.  

Ordunu təzədən düzəltdik. Təsəvvür edin hansı şəraitdə və hansı çətinliklərlə. 54 min hərbi 
qüvvəmiz vardı. Biz 100 min adamlıq ət və başqa qida məhsulları buraxırdıq. Nəzərdə 
tuturduq ki, yaxın gələcəkdə ordumuz 100 minə qaldırılacaq, qoy indidən buraxaq ki, 
əsgərlərimiz yaxşı yaşasın, ordumuz özünü yaxşı hiss etsin. 

Əsgərlər konservi bəyənmirdilər. 

Bəli, konservi nişan götürüb güllə atırdılar. Biz əsgərlərə sadə siqaret göndərmirdik - 
əksəriyyəti xarici siqaretdi. Xalq da, cəmiyyətlər də bir tərəfdən gətirib batalyonlara verirdi. 
Yeganə məqsəd ordunu saxlamaqdı. 

Hamı bilir - biz müharibə aparsaq da 1993-cü ili dövlət quruculuğu ili elan etmişdik. 
Düşünürdük ki, nədən başlayacağıq? İlkin şərt quruculuq proqramı hazırlamaqdı. Birinci tələb 
parlamentin buraxılması, demokratik parlamentin seçilməsiydi. 

O nə vaxta nəzərdə tutulmuşdu? 

Yeni parlament seçkisi 1993-cü ilin oktyabr ayında olmalıydı. Ciddi hazırlıq gedirdi. Bununçün 
hətta parlamentə özünü buraxmağı təklif etmişdik - belə olsaydı seçkiyə yazda da başlaya 
bilərdik. Ancaq parlament razılaşmadı. Milli Məclis dedi ki, millət vəkilləri bərk dayanıb. Biz də 
zorla etmək istəmirdik, çünki zorla olanda artıq qanunsuz olur. Bu adamlar sonra özləri 
dedilər ki, onda belə olsun - siz bizə vəzifələr verin, iş yerləri verin, yaşayış evləri verin, biz də 
yavaş-yavaş özümüz səs verək. 

Bunu fəaliyyətdə olan Milli Məclis üzvləri deyirdilər, yoxsa kənarda qalanlar? 

Milli Məclisdə bizim əksimizə olan qrup - keçmiş kommunistlər. Bərk dirəşmişdilər ki, biz istefa 
verəndə nə qazanacağımızı bilməliyik. Biz onlara vəzifə, iş, ev verməyə razılaşdıq. Onlar da 
bu zaman razı oldular.  

Bəs niyə parlamenti buraxmadınız? 

Deputatların hamısı razı deyildi axı. Belə razılaşdıq ki, bunlar işləsinlər, avqustda tətilə 
çıxanda buraxılsın. Sonra seçkiyə hazırlıq getsin, oktyabrda da seçki olsun.  

Yeni parlament seçilsəydi bütün problemlərimizin böyük qismi həll olunacaqdı. Dövlət 
quruculuğu oradan başlanır - qanunvericilikdən. Qanunvericilik gərək hərtərəfli işlənilsin. Bir 



də ki, parlamentə baxanda hər sosial qrup öz adamını orada görməlidir. Hər qrupun, hər 
partiyanın gücü çatacaq bir neçə adamı seçməyə. Hərə öz adamını görəndə bu parlamentin 
məhz onun parlamenti olduğuna inanacaq. 

Hökuməti parlamentə seçilmiş partiyaların formalaşdıracağını nəzərdə tuturdunuz? 

O cür yox. Parlamentin hökumətə dəxli yoxdur. Amerikada olduğu kimi. Orada parlamentə 
adi adamları seçirlər. Hər partiyadan var. Amma hökuməti formalaşdırmaq onun işi deyil. İcra 
aparatını, hökuməti bütövlüklə prezident özü formalaşdırır. Prezident həm dövlətin, həm də 
hökumətin başçısıdır. Biz də bu prinsiplə gedəcəydik.  

Sonra da məhkəmə sistemi tam demokratik yolla seçiləcəkdi. Biz rüşvətlə məhkəmə hakimi 
təyin etməyi aradan götürəcəkdik. Nəticədə nə alınırdı - prezident demokratik yolla seçilib, 
qanunverici orqan demokratik yolla seçilib, nəzarətçi orqan demokratik yolla seçilib. Belə bir 
dövlət istər-istəməz güclü olmalıdır. Bizim son məqsədimiz də elə buydu.  

Konstitusiya Məhkəməsi ideyası vardı? 

Bəli, o da vardı. Hətta bir dəfə dedilər ki, Konstitusiya Məhkəməsinə Tofiq Qasımovu qoyaq. 
Mən dedim ki, adama gülərlər - Tofiq Qasımov hüququ gözəl bilsə də hüquqşünas deyil. 
Oraya peşəkar hüquqşünas gərəkdir. Bax, belə söhbətlər də getmişdi.  

Demək, dövlətin yuxarı qədəmələri demokratikləşir. Bundan sonra keçmək lazımdır aşağıya - 
bələdiyyə seçkisinə. 

Onu nə vaxta nəzərdə tuturdunuz? 

İstəyirdik ki, parlament seçkisi qurtaran kimi, ondan bir-iki ay sonra bələdiyyə seçkisi 
keçirilsin. 

"Dövlət quruculuğu" dedikdə bunları nəzərdə tuturduq. Dövlətin bütün işlək mexanizmləri 
demokratik əsaslara söykənməlidir. Bundan sonra dövlət öz-özünə işləyəcək.  

Yeri gəlmişkən, mühüm bir qanun da hazırlayırdıq - məmurlar haqqında qanun. Türkiyədə və 
başqa ölkələrdə sədr də məmur sayılır. Siyasi hakimiyyət dəyişir, sədr dəyişilmir. Siyasi 
hakimiyyət dəyişir, direktor dəyişilmir, çünki onu zavod seçib. Yaxud, deyək ki, məktəb müdiri 
dəyişdirilə bilməz, onun siyasi hakimiyyətə dəxli yoxdur. Bu məmurlar hər 4 ildən bir 
müsabiqə yoluyla seçilir. Məsələn, bir məktəbin direktorluğuna 10 nəfər ərizə verir, 
müsabiqədən keçən direktor olur. Daha onun siyasi hakimiyyətə dəxli yoxdur. O müəllimin, 
məktəb direktorunun siyasi xadimlərin mənafeyinə qulluq göstərməyə marağı olmur. Burada 
nə cür maraq ola bilər - sədr də, məmur da fikirləşir ki, siyasi hakimiyyət dəyişir - dəyişsin, 
mənə dəxli yoxdur. Mən müsabiqəylə gəlmişəm. O, özüyçün çalışır ki, yaxşı müəllim olum, 
yaxşı direktor olum, yaxşı alim, yaxşı akademik olum, yaxşı idarə edim ki, müsabiqədə 4 ildən 
sonra uduzmayım, yenə mən keçim. 

ARTIRMA 

"Peşəkar məmur və qulluqçu təbəqəsinin yaranması və qorunması dövlətin işlək strukturunun 
ahəngdar fəaliyyətinin əsas şərtlərindəndir. Respublika rəhbərliyi bu sahədə mühüm addımlar 
atmaq niyyətindədir. [...] 



Prezident Aparatında bu məqsədlə hazırlanan "Dövlət qulluqçuları haqqında" qanun 
layihəsində siyasi və inzibati vəzifələrin bölgüsü nəzərdə tutulmuşdur. Məqsəd seçkilərdə 
hansı siyasi qüvvənin qələbəsindən asılı olmayaraq peşəkar məmur və qulluqçuların işdən 
kənarlaşdırılmasına yol verməməkdir. Müqavilə əsasında vəzifə və işlərə təyin edilən inzibati 
işçilər siyasətlə məşğul olmayacaqları barədə öhdəlik götürməlidirlər" ("Azərbaycan" qəzeti, 
14 may 1993). 

Bu qanunun nə vaxt qəbul ediləcəyi gözlənilirdi? 

1993-ün sonunda qərar qəbul olunacaqdı, 1994-də bunun həyata keçirilmə mexanizmi 
gerçəkləşdiriləcəkdi. Bununçün müxtəlif komissiyalar yaradılmalıydı. 

Biz fikirləşirdik ki, Amerikanın kiçik dövlət modelini Azərbaycanda quracağıq. 

Ancaq, yanılmıramsa, Bəy, nə vaxtsa demişdiniz ki, Azərbaycanda iqtisadi qurumçün İsveçrə 
modelini götürməliyik? 

Yox, İsveçrəni iqtisadi qurumçün deyil, milli münasibətlərçün örnək götürməyin 
tərəfindəydim. Mən bu düşüncələri həbs olunan zamanlarda yazmışdım. Məhkəmədə də onu 
oxudular.  

İsveçrəni biz iki xətdə götürürdük. Birincisi, milli münasibətlərdə. İsveçrə dövlətində 3 işlək dil 
var. Kim hansında istəyir danışsın, yazsın. Yəni dillərə azadlıq verilir. Dövlət dili hansı olacaq - 
ona hələ sonra baxacağıq. Bu, çox maraqlıdır. 

İkincisi, bitərəflik məsələsində. Biz də qabaqlar istəyirdik ki, Asiyanın İsveçrəsi olaq - heç kim 
bizə dəyməsin, heç bir müharibəyə qoşulmayaq. Bu, çox ciddi problemdir. Bu məsələni mən 
hələ Meydanda qoymuşdum. Türkmənistan belə bitərəf dövlət oldu. O, bloklara qoşulmur. 
Sonra fikirləşdim ki, bu model bizə yaraşmır - azadlıq mübarizəsi aparırıq, Azərbaycanın 
Güney məsələsi var. Bu model bizə o zaman əl verər ki, Azərbaycan bütöv olsun, sonra onu 
tətbiq edək...  

Nəysə. Rəhmətlik Turqut Özal bizim dövlət quruculuğu planlarımızla tanış olandan sonra 
mənə bir neçə dəfə bunları demişdi: sizin seçdiyiniz yol düzdür, bundan əl çəkməyin; biz indi 
görürük ki, o cür qurumlu dövlətlər daha geniş qərar qəbul edir, daha fəallaşır. Biz artıq 
Türkiyəni keçmiş formada (İngiltərə formasında) qurmuşduq. Prezident təqribən oradakı kral 
rolunu oynayır, ancaq hər şeyi baş nazir idarə edir. İndi bu quruluşdan imtina etmək bizə çox 
çətindir - gərək onda bütün strukturları neçə illərə dəyişək. Sizsə elə bu başdan düz yolla 
gedirsiniz.  

Bunu deməkdə məqsədim odur ki, 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. Vitse-prezident seçkilərini bələdiyyə, yaxud parlament seçkiləriylə bir 
yerdə keçirmək olardı. 

1993-də dövlət quruculuğuyla bağlı ən mühüm qərarları qəbul edəcəkdik, yeni parlament, 
bələdiyyələr, məhkəmələr seçiləcəkdi. Qalır, məsələn, məmur məsələsi (o, böyük müsabiqələr 
tələb edir), o da 1994-də yerinə yetiriləcəkdi. 



"Rus ordusunu ölkəmizdən çıxardıq" 

Bəy, bunlar başlanılmış çox dəyərli işlərdi. Siz indiyədək dövlət quruculuğundan danışdınız, 
ancaq başqa sahələrdə də bir ildə xeyli iş görüldü. Məsələn, Azərbaycanın Milli Ordusu hədsiz 
çətinliklər bahasına təşəkkül tapmağa başladı. 

Mən Meydanda da dəfələrlə deyirdim ki, müstəqil olmaq üçün Azərbaycanın ən əsas iki 
göstəricisi olmalıdır: birincisi - pulu, ikincisi - ordusu. Hətta bir dəfə Polyaniçko mənə dedi ki, 
sən bu şüardan əl çək. Mən onu həmişə təkrarladım, çünki söhbət adi bir şüardan yox, 
dövlətçilik prinsipindən gedir. Ona görə də biz hakimiyyətə gələn kimi puldan və ordudan 
başladıq.  

Birinci, pulumuzu buraxdıq. Paralel olaraq ordunu da yaradırdıq. O biri tərəfdən də Rusiyaya 
qarşı təzyiqlərə başladıq ki, ordunu buradan yığışdır, sərhəd qoşunlarını da. Xarici ordunun 
ölkəmizdə olması artıq müstəmləkə olmağımız deməkdir. Xarici ordunu çıxardırsan, öz 
müstəqil ordunu yaradırsan - onun yerinə oturur. Xarici pulu çıxardırsan, öz milli pulunu 
yaradırsan - onun yerində durur. Və olursan müstəqil dövlət.  

İndikilər bizi ittiham edirlər ki, ordu quruculuğu 1993-dən, 4 İyun qiyamından sonra başlayıb. 
Bizim dövrümüzdə ordu quruculuğunda həqiqi vəziyyət necəydi? 

Axı bunu necə deyə bilərlər? İttiham edirlərsə ya bu ölkədə yaşamırlar, ya da, doğrudan da, 
şərəfsizlik edirlər. Məhz Heydər Əliyev "Cəbhənin batalyonları" adı altında 33 batalyonu ləğv 
etdirdi. Bu nə deməkdi? Onlar Xalq Cəbhəsinin yox, Azərbaycan Ordusunun batalyonlarıydı. 
Bizim vaxtımızadək, lap bizim dövrümüzdə də həm Cəbhə batalyonları, həm də könüllü 
batalyonlar vardı. Biz könüllü batalyonları ləğv elədik. Mən özüm ləğv elədim ki, nizami ordu 
olmalıdır. "54 min hərbi qüvvə vardı" deyəndə mən nəyi nəzərdə tuturam? Bunun siyahısı 
var, dəftəri var - getsinlər baxsınlar hamısına. Onların heç biri Cəbhənin batalyonu deyildi. 
Sadəcə olaraq, əvvəldən könüllü yaranmışdılar, sonradan nizami orduya qəbul olunmuşdular, 
içlərindəki yaşlı adamlar da çıxıb getmişdilər. Nizami ordudan kənarda bir dənə də batalyon 
yoxdu. Kim nə deyir-desin. 

Biz nəinki ordumuzu və pulumuzu yaratdıq, həm də rus ordusunu ölkəmizdən çıxartdıq. 

Bəzilərinə elə gəlir ki, rus ordusu Azərbaycandan asanlıqla çıxıb. 

Biz nə yaratmışıqsa, nə etmişiksə hamısı asanlıqla başa gəlib - elə-belə baş verib, Allah bizə 
göydən yetirib. İndi demokratiyadan dəm vuran bəziləri onda deyirdilər ki, azadlığı biz 
almamışıq, bizə veriblər. Guya bu xalq havayı yerə şəhidlər veribmiş, havayı yerə qırğına 
gedibmiş!.. 

Siz bu yaxınlarda Əlyazmalar İnstitutundakı görüşdə rus ordusunun çıxarılmasıyla bağlı 
maraqlı faktlar açdınız. Bəlkə bəzi başqa şeyləri də deyəsiniz? 

Biz hər şeydən öncə Azərbaycandakı rus qoşunlarını imkan olan dərəcədə içəridən sarsıtmağa 
çalışdıq. Əsas məsələ bu idi ki, ordu özü içəridən aşılansın. Gördük ki, onun böyük bir hissəsi 
rusdur, qalanlarsa ukraynalılar, azərbaycanlılar, qazaxlar, qırğızlar, özbəklər və başqa xalqlar. 
Biz o xalqların nümayəndələrini başladıq dilə tutmağa ki, sən burada niyə xidmət edirsən? 
Onları dağıtmağa başladıq. Məsələn, Qazaxıstandan, Qırğızıstandan gələnlər əsgərlikdən 
qaçırdılar. Biz onların biletini alırdıq. Gətirib Bakıda 1-2 gün saxlayırdıq. Bəzən qaçanda paltarı 
da olmurdu. Biz ona paltar, ayaqqabı alıb verirdik ki, çıxıb evlərinə getsinlər. Bizə Ukrayna 
millətçiləri də çox kömək edirdilər. Onların özləri buraya gəldilər. Lpinosun burada çox böyük 



xidməti var. O getdi Naxçıvanda, Lənkəranda, Bakıda olan batalyonlara girdi. Oradakı yüksək 
rütbəli Ukrayna zabitlərini çıxartdı ki, gedək Ukraynaya, sizə vəzifə verəcəyik - öz rütbənizdə 
qalacaqsınız. Elçibəy də sizə burada müəyyən hədiyyələr verəcək və hətta sizə buradakı 
evinizin pulunu ödəyəcək ki, Ukraynada ev alasınız. Evinizdə hər şeylə təmin olunacaqsınız. 
Rus səhər oyanırdı ki, iki polkovnik yoxa çıxıb, gedib. Komandir yox, batalyon qalıb başsız. 
Rus əsgərləri də qaçıb dağılıb küçələrə - Bakının küçələri o zaman doluydu rus əsgərləriylə. 
Başı açıq, yaxası açıq, nə bilim neyləyən. Bu, həmin ordunun içəridən dağılmasıydı. Aşağını 
da idarə etmək olmur, yuxarını da. Elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, zabitlər gəlib deyirdilər ki, 
əsgərlər qaçıb gedib, arvadımı yazmışam qarovula, o da getmir, məcbur qalıb onun yerində 
dururam, onun da maaşını alıram. Zarafata salıb deyirdim ki, iki maaş alırsan, sənə bəs edər. 
Amma hiss edirdim ki, Rusiyanın Baş Kəşfiyyat İdarəsi çevrilib mənə qarşı. Mənə ən azı 4-5 
dəfə terror təşkil ediblər. 

Bir qəsd də Gəncədə baş vermişdi... 

Gəncədə lap açıq oldu. 

Onu da onlar təşkil etmişdi? 

Hamısı onların işiydi. Bunlar heç, keçib-gedib. Bir vaxt hər şeyi açacağam - hansı terror nəylə 
əlaqəliydi, nəydi.  

Sonra mən Yeltsinlə danışanda məsələni qəti qoyaraq bildirdim ki, sizin ordunuz 
Azərbaycandan çıxmalıdır, sərhədlərimizi də tərk etməlidir. Yeltsin mənə dedi ki, çıxmayacaq. 
Mən dedim çıxacaq. Gördü ki, mümkün deyil, xahiş etdi ki, bu, mədəni formada həyata 
keçirilsin - qırğınla olmasın, heç olmazsa bir-iki il çəksin. Mən də gəldim bu mədəni formaya - 
üç-dörd ayın içərisində başa çatdırdım. 

Əbülfəz bəy, ordunun çıxarılmasını Yeltsinlə müzakirə etmək Sizin şəxsi təşəbbüsünüzdü, 
yoxsa dövlətin başqa rəhbərləriylə qabaqcadan məsləhətləşmişdiniz? 

Dövlətin başqa rəhbərlərinin əksəriyyəti bu məsələnin əleyhinəydi. Mən dedim ki, buna 
gedəcəyəm. Bəli, bu, mənim şəxsi təşəbbüsümdü!  

Mən donanma məsələsində də güzəştsiz mövqe tutdum. Dəniz donanması hərbi dəniz 
donanması və mülki dəniz donanmasından ibarətdir. Mülki dəniz donanmasında katerləri də 
nəzərə almaqla 300-dən yuxarı dəniz nəqliyyat, yaxud yük vasitəsi vardı. O saat əlimi onların 
hamısının üstünə qoydum. Elə gəmi vardı gedib qalmışdı Murmanskda. Bəli, Azərbaycan 
gəmisi qalıb orada, axtaran da yoxdu. Biri Qara dənizdə ticarət edir - heç gəlməyib, biri qalıb 
Baltik dənizində.  

Bütün bu gəmiləri, katerləri və b. çəkdik gətirdik Azərbaycana, saldıq dəftərə, verdik 
Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin nəzarətinə ki, bunlardan mülki məqsədlərlə istifadə olunsun.  

Bundan sonra başladıq hərbi dəniz donanmasına. Buradakı bütün dəniz donanmasında 75 
gəmi vardı - Sovet hökumətindən qalma gəmi. Biz də bundan payımızı almalıydıq. Bunun 
uğrunda mübarizəyə girişdik. Mən dedim ki, bizə həmin gəmilərin yarısı qalacaq. Ruslar 
gördülər ki, vəziyyət xarabdır, dedilər ki, onda bəs Qazaxıstanla Türkmənistanın payı necə 
olsun? Fikirləşdim ki, 75'i bölsək təqribən 45'ini onlar götürəcək, 30'unu bizə verəcəklər. 
Ancaq 15'-i bizə, 15'i Qazaxıstana, 15'i də Türkmənistana verilsə, deməli, türk dövlətlərinə 45 
gəmi düşəcək, onlarda 30 əvəzinə 45 gəmi olacaq. Məhz türk dövlətlərinin xeyrinə olaraq 



beləcə razılaşdıq. Mən bilsəydim ki, obirilər ala bilməyəcək, heç razılıq verməzdim. Nəysə, biz 
15 əvəzinə 17 gəmi aldıq. Gedib saysınlar, bu saat 17 hərb gəmimiz dənizdədir. 

Yararlıdırlarmı? 

Tamam yararlıdır. İçində nasazları vardı, seçib tam yararlıları götürdük, yararsızlar qaldı 
onların özündə - dedik ki, onsuz da, sizdə çoxdur.  

Gəmiləri alandan sonra mən göstəriş verdim ki, rus gəmiləri Azərbaycandan çıxmalıdır, Bakı 
buxtasında qalmamalıdır. Bunlar dava-dalaş salmaq istədilər. Dedim ki, istəyirsiniz qalanları 
da tutum əlinizdən alım?  

Mənim bu məsələlərdə sərt prezident kimi davranmağım, görünür, sərt hərəkatçı olmağımdan 
irəli gəlirdi. Əslində şərait də sərtlik və kəskinlik yeritməyi tələb edirdi - indi kim necə 
düşünür-düşünsün. Onlar da elə bundan çəkinirdilər ki, Əbülfəz prezidentdən çox inqilabçıdır. 
Deyirdim elə eləməyin ki, xalqı ayağa qaldırım. Bax, o xalqın gücündən qorxmuşdular - 
mənim gücüm bundaydı. Başqa prezident belə deyə bilməzdi. 

Çox qəribədir, Bəy. Azərbaycanın da, Rusiyanın da mətbuatında dünən də, elə bu gün də 
Sizin qətiyyətsiz prezident obrazınızı yaratmaq istəyirlər. Ancaq bu danışdıqlarınız qətiyyətsiz 
adam obrazıyla heç cür uyuşmur.  

Bir şeyi başa düşmürəm - qətiyyətsizdimsə İran da, Rusiya da niyə mənə müharibə elan edir? 
Qətiyyətsiz adamla onların nə işi var? Fağır adamdımsa o böyüklükdə dövlətlər üstümə niyə 
gəlirdi? Əslində onlara burada fağır adam lazımdır ki, əllərində oynatsınlar.  

Bir şer oxumuşdum gəncliyimdə. Şair öz xalqına yazır ki, bilirsən sənin düşmənlərin məni niyə 
öldürmək istəyirlər? Çünki səni mən hamıdan çox, dönməzcəsinə sevirəm. Görürlər ki, mən 
dönməyəcəyəm, ona görə məhv etmək istəyirlər.  

Mən də öz xalqımı sevdiyimçün onunla məhəbbətlə davranmışam, ancaq onun düşmənlərinə 
qarşı barışmaz, son dərəcə qətiyyətli olmuş, bir çox hallarda hətta açıq risqə getmişəm. 
Məncə, xalqın seçdiyi prezident öz xalqına ipək ürəyini, onun düşmənlərinəsə dəmir əlini 
göstərməyi bacarmalıdır! 

İpək ürəkli və dəmir əlli prezident rusların gəmilərini Bakı buxtasından necə çıxardı? 

Dedilər ki, 40 gün vaxt ver bizə. Razılaşdım. 40 günün tamamında zəng vurdum ki, nə oldu - 
çıxmırsınız? Dedilər ki, hələ hazır deyilik, 3 gün də vaxt ver. Bildirdim ki, elə şey yoxdur - bu 
gün çıxacaqsınız! Moskvadan da xahiş etdilər ki, heç olmazsa 3 gün də imkan ver. Bu dəfə də 
güzəştə getdim. 43 gündən sonra - bizim dediyimiz vaxtda buxtanı tərk etdilər.  

Onlar bəhanə gətirirdilər ki, getməyə yerimiz yoxdur. Dedim Həştərxanda yeriniz var. 
Bildirdilər ki, oradakı mülki donanmadır, həmin şəhərdə yer olmayacaq. 43 günə 
Mahaçqalada yer düzəldib getdilər. Bəlkə də elə 40 günə hazırdılar, sadəcə, bizim 
qətiyyətimizi yoxlayırdılar. Onu da gördülər. 

"Xarici siyasətimizi onun üstündə qururduq ki, kim bizə dost olacaqsa biz də ona 
dost olacağıq, bu şərtlə ki, o həm də demokrat olsun" 

Bəy, xarici siyasət sahəsində bizim hakimiyyət dövründə hansı irəliləyişlər olub? 



Xarici siyasət, sadəcə, 5 ölkəyə getdin-gəldin deyil. Xarici siyasətin strategiyası və taktikası 
var. Dostunu və düşmənini müəyyənləşdirməlisən - dövlət siyasəti budur; "hamı bizim 
dostumuzdur" prinsipi yanlışdır. "Hamının dostu" olan dövlət əldə-ayaqda oynadılır.  

Bizə deyirlər ki, siz İrana qarşı, Rusiyaya qarşı düşmənçilik edirsiniz. Deyirik, yox, Rusiya bizə 
düşmənçilik edir. O, bizə düşmən kəsilibsə buna necə cavab vermək lazımdır - ağlaya-ağlaya, 
yoxsa yıxılıb-qalxmaqla? Düşmənlə düşmənçilik siyasəti yürütməli, ona özünə layiq cavab 
verməlisən. Biz elə güclü xalq deyilik ki, onu-bunu əzək. Biz sadəcə düşmənlərimizə qarşı 
mübarizə aparırıq.  

Bəs dostumuz kimdir? Əlbəttə, hamıdan öncə qardaş Türkiyə. Tarixən də belə olub. Biz bir 
millət, iki dövlətik. Ona görə Türkiyə Avropaya çıxmaqçün bir ötürücü və nümunə, Avropaya 
yaxınlaşma yolu və körpü olmalıdır.  

Digər tərəfdən, Avropada Britaniya, Almaniya, Fransa kimi dövlətlər də var ki, onlarla dostluq 
etməliyik. Nəyə görə? Almanlar da uzun müddət rus imperiyasına qarşı mübarizə aparıblar, 
onlar da parçalanmış xalq olublar və bizim dərdimizi yaxşı başa düşərlər. Həm də almanlar öz 
sənayesini quran xalqdır. Bu, bir cəhət.  

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. 
Neft texnologiyasının başında duran Bakıdır. Biz Rusiyadan nə götürə biləcəyik?  

Bunların hamısının arxasında dövlətin böyük iqtisadi maraqları dayanır. Bunlar xarici siyasətin 
ana xəttidir. Çünki 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 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.  

Bax, xarici siyasət belə qurulur. Elə-belə, nağılla iş keçmir. Qaldı müqavilə bağlamağa - 100 
yox, 500 müqavilə bağlamaq olar, ancaq gərək onlar işləsin axı. Müqavilənin arxasında hər iki 
dövlətin maraqları dayanmalıdır. Yoxsa sən get Amerikaya, de ki, gəl səninlə dostluq 
müqaviləsi bağlayaq - baş üstə, insanlıq müqaviləsi bağlayaq - baş üstə; sonra da heç bir şey 
etməyəcək. 

O vaxt bizim iqtidarı tənqid edirdilər ki, Amerika 907'ci düzəlişi Elçibəy dövründə qəbul eləyib. 
Ancaq bizdən sonra 4-5 il də vaxt keçib, həmin düzəlişi nəinki ləğv etməyiblər, hətta üstünə 
Dağlıq Qarabağa birbaşa yardım da əlavə olunub. Bəs burada Amerikanın hansı marağını 
təmin etmədik? 

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. Mən o zaman prezident Buşla danışdım ki, bu düzəlişi niyə qəbul 
edirsiniz? O, mənə dedi ki, onu götürməyə mənim gücüm çatmaz, çünki blokada tətbiq 
eləmisiniz. Biz ədalətli olaraq elan etdik ki, Ermənistanla birgə Naxçıvan da blokadadadır - 
Naxçıvanı da yaddan çıxarmadıq. Bu düzəlişi götürmək xahişimə Buş bildirdi ki, bunu 
götürməkçün bir neçə məsələ var. Ən vacibi budur ki, demokratiyanın inkişafını belə davam 
etdirsəniz - demokratik parlament seçkisi keçirsəniz məsələ birdəfəlik həll olunar. Biz də 
1993'ün oktyabrında yeni parlament seçkisi keçirməyə hazırlaşırdıq. 

Heydər Əliyev dövründə parlament seçkisi keçirildi axı. Bəs niyə 907'ni götürmədilər? 

Bu parlament demokratik yolla seçilmədi axı! İstəyirsən 10 dəfə seç. Seçkinin özü demokratik 
olmalıdır. Xaricilər də deməlidir ki, demokratik seçildi, biz də onu tanımalıyıq. Ancaq bu 
parlamentsə Heydər Əliyevin siyahısıyla təşkil edilib. 

Deməli, bizim hakimiyyətimizə beynəlxalq aləmdə inam vardı.  

Bəli, özü də çox böyük inam. 

Bizə gələn məktublardan birində Buş mənə belə yazırdı ki, sizin inqilabi demokratiyanızı biz 
müdafiə edirik və bəyənirik. Ancaq çox təəssüf edirik ki, jurnalistlərin birini daxili işlər naziri 
döyübdür, bunu da nöqsan kimi qeyd edirik. 

Axı Siz jurnalistin döyülməsinə görə prezident olaraq üzr istədiniz. Amma indi jurnalistin gözü 
çıxarılır, heç kəsin tükü də tərpənmir. 

Bilirlər ki, bunlar demokrat deyillər, ona görə də heç kəs heç nə ummur.  

Nəysə, qayıdaq yenə xarici siyasət məsələsinə. Rusiya da, İran da bizə müstəmləkə 
siyasətiylə yanaşır. Deməli, onlara yox, Avropaya yaxınlaşmalıyıq. Neçə illərdir demokratik bir 
cəmiyyətə keçmək istəyirik. Ancaq nə Rusiyada demokratiya var, nə də İranda. Deməli, biz 
özümüz birbaşa çıxmalıyıq demokratiyanın beşiyinə. Buydu xarici siyasətdə dövlətlərə 
yanaşma sistemi. Sual doğa bilər - bəs başqa ölkələrə hansı meyarla yanaşılsın? Məsələn, 
mən Liviyanın başçısı Qəzzafiyə gəncliyimdə müsbət baxırdım - elə bilirdim ki, bu, bir 
inqilabçıdır. Sonra gördüm ki, yox, bu, başqa cəmiyyətin adamıdır və qəddar bir insandır. Bir 
neçə dəfə məni Liviyaya çağırdı, dedi ki, nə kömək istəyirsiniz eləyim. Ancaq mən bu 
təkliflərdən imtina etdim, çünki əməkdaşlıq edəcəyim dövlət gərək demokratik olsun.  

Məni İran da, Səddam Hüseyn hökuməti də, Livan da rəsmi səfərə dəvət etdi, ancaq bildirdim 
ki, o cür yırtıcı, irticaçı dövlətlərə getmərəm - bu, mənə yaraşmaz. Deyək ki, getdim İraqa, 
Səddam Hüseyn də məni yaxşı qarşıladı. Hətta yardım da etdi. Bəs Səddamın günahsız məhv 
etdirdiyi minlərcə adamın ailələri deməzmi ki, sən də namərd oldun? Bəs onların ah-naləsi 
necə olsun?!  

Deyirlər dövlət siyasətidir. Dövlət siyasəti deyil - hər şeydən irəlidə xalq var, insan var, 
humanizm var. Budur ən başlıca məsələ! Amma, məsələn, Misirdə də sərt rejim var, ancaq 
orada dünyəvi dövlətdir - qanun var, parlament var, başqa demokratik institutları işləyir. 
Deyirdim ki, hə, Misrə gedəcəyəm, İsrailə gedəcəyəm. Doğrudan da, İsraildə güclü 
demokratik cəmiyyət var. 



Siz hakimiyyətə gəlməzdən də İsrailə rəğbətiniz vardı. 

Bu rəğbətin kökü nədədir? Hər bir xalq azadlıq mübarizəsi aparır. Yəhudi xalqı da min illərdir 
yurdundan, yuvasından dağılmış haldadır. İsrail onun ana vətənidir. Niyə gəlib burada 
məskunlaşmasın? Yaxşı, gəlib burda məskunlaşır və deyir ki, bura mənimdir. Sən niyə onu 
məhv etməlisən? 

Axı o, indiki mövcud ərəb torpaqlarını alır. 

Yox, mövcud ərəb torpaqlarını almır, sadəcə, deyir ki, mənim ərazim buradır. Nə cür oldu - 
1948'də elan etdilər ki, Fələstin bir muxtar dövlət, İsrail bir muxtar dövlət olaraq ikisi də 
yaşasın. Fələstin dedi, yox, mən bunu qəbul etmirəm - mən müharibə aparacağam. Onda 
dedilər ki, qoy konfederal dövlət olsun. Gördülər ki, bu konfederal dövlət də baş tutmur, İsrail 
özünü müstəqil dövlət elan etdi. Uzun müddət başladı mübarizəyə, mövqeyini 
möhkəmləndirməyə. İsrail Süveyş kanalına qədər böyük bir ərazini tutmuşdu. Ancaq sonra 
qaytardı verdi, ona görə ki, yəni mənim ərazim budur - sən məni tanı, mən də sənin ərazinə 
gəlmirəm. Başqa sözlə, yəhudilər öz müqəddəratını təyin edən xalqdır.  

Çoxları deyir ki, yəhudi xalqı islama, xristianlığa düşməndir. Bu, tamam boş fikirdir. O nə 
islamın, nə də xristianlığın düşmənidir. Sadəcə olaraq, yəhudilər dünya kapitalında həmişə 
çox fəal rol oynayıblar. Əllərinə böyük kapital yığıblar. Bir çox ölkələrin kapitalına 
yiyələndiklərinə görə inhisar da bunların əlinə keçibdir. O inhisarı məhv etməkçün yəhudilərə 
qarşı müharibə elan ediblər. Bunu bir vaxt İngiltərə etdi. Sonra Almaniyada elədilər. Təkcə bu 
dövlətlərdə yox, Polşada, Rusiyada, Çexoslovakiyada da maliyyə yəhudilərin əlindəydi. Elə 
buna görə də onları qırırdılar ki, maliyyələrindən məhrum etsinlər. Bu, sadəcə, bir talandı, 
çünki yəhudilərin əlində min tonlarca qızıl toplanmışdı.  

Bu gün İran niyə İsrailə qarşı çıxır? O bilir ki, İsrail bir dövlət kimi qüdrətə çevrilsə Yaxın və 
Orta Şərqin maliyyəsində əsas aparıcı olacaq. Buna görə də indidən onunla mübarizə aparır.  

Yaxşı, İran elə güclü dövlətdirsə niyə xristianlara qarşı müharibə aparmır? Yəhudilər də bir 
Allahı tanıyır, islam da. Təkallahlılığın özü dinin əsas meyarıdır və islam həmişə təkallahlı 
dinlərə hörmətlə yanaşıb, Kitab əhlinə hörmətlə yanaşmağı tövsiyə edib. Onda Kitab əhli 
olmayan kommunistlərlə İranın dostluğu niyə bu qədər uzun çəkir? - Qur’an nədir, Allah 
kimdir, peyğəmbər kimdir qanmırlar; bəs niyə onlarla dostluq edir? Bunlar hamısı siyasətdir - 
din deyil, məfkurə deyil. Bunlar siyasət xatirinə oynanmış oyunlardır. Allahı tanımayan 
kommunistləri bağrına basıb öpürlər və bu gün də belədirlər. Necə oldu 6 il bundan qabaq 
Moskvada olan dinsizlər? Məsələn, Primakovu (elə bu da yəhudidir) niyə bağırlarına basırlar, 
niyə öpüşürlər? Bunlar sadəlövh insanları aldatmaqçün təbliğatdır.  

Biz xarici siyasətimizi onun üstündə qururduq ki, kim bizə dost olacaqsa biz də ona dost 
olacağıq, bu şərtlə ki, o həm də demokrat olsun. Ona görə harada demokrat varsa biz onların 
yanındayıq, harada diktatura varsa biz ona qarşıyıq.  

Mənə nə düşmüşdü ki, Şimali Koreyanın diktatorunu pisləyim? Şimali Koreya mənə nə edib 
ki? Mənə nə istisi, nə soyuğu? Məhz diktator olduğu üçün! Mən Səddam kimi vəhşini görəndə 
Stalin kimi qanlı bir diktator yadıma düşür. Bunlar xalqın başını kəsən cəlladlardır. Bunların 
hamısı bir tipdir. Mən eşidəndə ki Səddam ərəbin dördünün başını kəsdi, ərəbin şairini 
öldürdü, ərəbin alimini hovuza atıb boğdurdu, Stalin yadıma düşür - bizim şairlərimizi, 
yazıçılarımızı da o, beləcə məhv edirdi. Eyni adamlardır bunlar. Mən onları sevə bilmərəm!  



Mən dövlətin xarici siyasətini bu prinsipə yönəldirdim. Çinlə siyasətimiz soyuqdu. Mən 
deyirdim ki, Çində 40 milyon türk var. Bəs niyə onlara azadlıq vermirsən? Vermirsənsə sənə 
düşmənəm. Sən mənim millətimi zəlil etmisənsə mən səninlə necə dost ola bilərəm?  

Tehran rejiminə mən niyə düşmənəm? Çünki 30 milyon Azərbaycan türkünü əzab-işgəncə 
içində saxlayır. Mən onunla necə dost ola bilərəm? Millətimin başını kəsən adamla dost olmaq 
mümkündürmü? Ona görə də deyirdim ki, bu dövlətlər bizə düşməndir, onlarla o zaman dost 
olaram ki, mənim millətimə azadlıq versin. Niyə Yaponiyayla işim yoxdur? Çünki o, mənim 
türk millətimi əzmir, əsarətdə saxlamır, heç bir yerdə çıxıb demir ki, bu azərbaycanlı belədir, 
bu millətə müstəqillik lazım deyildi. Niyə də dostluq etməyim bu dövlətlə?  

Bir də var bitərəf ölkələr. Onların nə dostluğu, nə düşmənliyi bəlli olmadığından belələrini 
zamanın öhdəsinə buraxıb müəyyən edəcəyik. Diplomatik əlaqəmiz yaxşı olacaqsa dost 
olacağıq. Yox, olmazsa elə bitərəf qalacağıq.  

Qəribədir, biz Ermənistanla düşmənik, müharibə aparırıq. Yunanıstan da Ermənistana 
köməklik edir. Mən onunla - düşmənimi müdafiə edən bir dövlətlə necə dost ola bilərəm? 
Artıq o, mənim düşmənimdir. Sadəcə, çalışaq ki, düşmən olmayaq. Buna görə də 
Yunanıstanla mənim münasibətim həmişə soyuq olub. Qoy çıxıb desin ki, bizimçün 
Ermənistan da, Azərbaycan da eynidir. Yoxsa bir tərəfi müdafiə edib, o biri tərəfi söyəcəksə, 
türkə düşmənçilik edəcəksə onunla dostluğum tutmaz.  

Vaxtilə mən Bolqarıstanın əleyhinəydim - bu ölkəni düşmən kimi tanıyırdım. Son illərdə 
türklərlə düşmənçiliyi atıb. Onlara imkan yaradıb. Vəssalam, niyə onunla düşmənçilik 
etməliyik? Türklərlə düşmənçiliyi yerə qoyubsa buyursun, dostluq edək. Mən Rumıniyaya, 
Bolqarıstana gələcək müttəfiq ölkə, dost ölkə kimi baxıram və gələcəkdə də bu istiqamətdə iş 
görməyin tərəfdarıyam. Moldovada vəziyyət çox mürəkkəbdir. Bu ölkədə 140 min qaqauz var 
ki, onların taleyi həll olunmayıb. Bu, keçmiş Moldovada beləydi. Zaman-zaman qaqauzlar 
özlərinin məktəblərini açıblar, sərbəst yaşayırlar, artıq onları tutmaq, döymək, həbsxanaya 
atmaq, "millətçilik etdin" deyən yoxdur. Onlara mədəni muxtariyyət verib, bütün məsələlərdə 
maliyyə yardımı verib. Vəssalam.  

Əbülfəz bəy, belə demək olarmı ki, Siz xarici siyasətə turançılıq ideyalarından yanaşırsınız? 

Tamamən yox. Bütün xarici siyasətlər milli mənafe baxımından həll edilir.  

Axı Çindəki türk azərbaycanlı deyil? 

Türkdür ki. Mən də türkəm. Turançılığın bura nə dəxli var? Söhbət milli mənafedən gedir. 
Söhbət millətdən gedir. Belə baxaq - almanlar nə üçün Rusiyada yaşayan 2 milyon almanı 
müdafiə edirlər? 

"Sovet dövründən qalmış sosial psixologiyanı məhv etmək hakimiyyətimizin 
başlıca məqsədlərindən birinə çevrilmişdi" 

Sosial sahədə ortaya çıxan hansı başlıca çətinliklər və qazanılan hansı nailiyyətlər vardı? 

Bilirsiniz, "sosial sahə" deyəndə bizdə, nədənsə, dar çərçivədə düşünülür. Qocaların, 
tələbələrin və b. təqaüdünün artırılması da sosial sahəyə aiddir, ancaq həmin sahənin bir 
hissəsidir. Bütövlüdə götürdükdə "sosial sahə" tamam başqa məfhumdur, çox geniş 
anlayışdır.  



Bir örnək götürək. Ölkəmizdə hansı xalqlar yaşayır və bu xalqların bir-birinə münasibəti 
necədir, bu münasibətlər necə qurulmalıdır? Bu, əvvəlcədən milli məsələ kimi tanınıb, onun 
digər tərəfisə sırf sosial məsələdir. Məsələn, biz azsaylı xalqlara mədəniyyət hüququ verdik. 

Yanılmıramsa bu, Sizin azsaylı xalqların hüquq və azadlıqlarının qorunması, dil və 
mədəniyyətinin inkişafına dövlət yardımı haqqında fərmanınızla oldu? 

Bəli, sonradan da kürd dilində, talış dilində, ləzgi dilində... qəzetlər çıxartdırdıq. Məhz həmin 

qəzetlərə pul buraxdıq. 

 

Bəy, yeri gəlmişkən bir şeyi əlavə etmək istəyirəm. Biz 1992-93-də Təhsil Nazirliyində çox 

sürətlə həmin xalqlarçün ibtidai siniflər həcmində "Kürd dili", "Ləzgi dili", "Talış dili", "Tat dili", 

"Udi dili" və b. dərsliklər hazırlatdıq. Həmin dərsliklərin hamısı indi çapdan çıxıb və həmin 

xalqların uşaqları o kitablardan dərs keçir. 

 

Siz təsəvvür edin ki, keçmiş Sovet İttifaqında heç bir dövlət bunu etməyib. Heç bir dövlətdə 

belə şey yoxdur. Nə Rusiya bunu eləyib, nə Ukrayna, nə də Latviya, Litva, Estoniya.  

 

Bu, sosial münasibətlərin millətlərin, xalqların bir-birinə sosial münasibətinin həlledici 

amillərindən birisidir. Demək, məsələn, kürd fikirləşir ki, bəli, mən özümü sənəddə "kürd" 

yazacağam, kürd dilində qəzetimi oxuyacağam, kürd mədəniyyət mərkəzi açacağam. 

Cəmiyyətin içində xırda və böyük milli hisslər ola bilər. Biz bu tənasübsüzlüyü aradan 

qaldırmağa çalışdıq ki, cəmiyyət bir-birini didməsin, bir-birinə uyuşsun. Bu, sosial ədalətin bir 

şərtidir.  

 

Min illərdir insanların din inancı var. Azərbaycanda da neçə din var. Burada, əlbəttə, aparıcı 

din islamdır. İslama qarşı, ola bilsin ki, xristian müqaviməti də, yəhudi müqaviməti də var. 

Yəhudilərin xristianlara qarşı da müqaviməti var. Bəs biz Azərbaycanda bunun olmamasıyçün 

nə etməliydik? Mən bi prezident kimi həm məscidə getdim, həm kilsəyə, həm də sinaqoqa. 

Onların ruhaniləriylə və orada ibadət edən sadə insanlarla görüşdüm, onların ehtiyaclarıyla, 

Allah evlərinin ehtiyaclarıyla maraqlandım. Orada mənə öz problemləri haqqında ağız 

açanlardan köməyimi əsirgəmədim. Bununla onlara başa saldım ki, sizə də, dininizə də 

hörmət və rəğbətim var. Prezident fondundan 1 milyon rubl məscidə, 1 milyon rubl da kilsəyə 

buraxdım. Yəhudilərin burada iki sinaqoqu var, çünki iki təriqətləri var. Onlara da 1 milyon 

ayırdım və dedim ki, iki olduğunuza görə pulu da iki yerə böləcəyəm. Beləliklə, hərəsinə 500 

min rubl verdim ki, biri digərindən inciməsin. Və hər ikisinə də ziyarətə getdim. Bununla mən 

öz dövlətimizdəki bütün dinlərə qayğımı göstərdim və sübut etdim ki, Azərbaycanda heç bir 

dini ayrı-seçkiliyə yol verilməyəcək. Sinaqoqdakı çıxışımda dəfələrlə xahiş etdim ki, siz 

vəziyyətin ağırlığına dözməyib ölkəmizdən çıxıb gedə bilərsiniz, getməyin - sonra peşman 

olacaqsınız. Bizim ölkədə vəziyyət lap yaxşı olacaq. Siz bizim vətəndaşlarımızsınız, sizi həmişə 

qoruyacağıq.  



 

Bütün xarici səfərlərimdə mən özümlə şeyxülislamı, pravoslav kilsəsinin baş keşişini və 

sinaqoqun böyüyünü aparırdım. Amerikaya din xadimlərini göndərmək lazım olanda onların 

üçünü də göndərdim. Bu hərəkət təkcə Azərbaycançün yox, başqa ölkələrə də nümunə 

olacaqdı. Mədəni ölkələrdə dinlərə bu cür sayğıyla yanaşırlar. Biz müsəlman dövləti 

olduğumuz üçün xarici ölkələrdə haqqımızda pis fikir yaranmışdı. Çünki ərəb ölkələrində, 

İranda onları sıxışdırıblar, kilsələri bağlatdırıblar, yəhudiləri qovublar, sinaqoqlarını qapadıblar 

və s. Biz göstərmək istədik ki, Tanrının göndərdiyi kitabların əsasındakı dinlərə sayğıyla 

yanaşırıq və heç bir sahədə onlara fərq qoymuruq.  

 

Bütün bunlar cəmiyyət üzvlərinin bir-birinə yaxınlaşması üçündü. Bundan sonra gəlir sosial 

məsələlərə təsir edən təbəqələr. 

 

Nədir bu təbəqələr? Bunlar varlılar və kütləvi yoxsullar təbəqələrindən ibarətdir və bir-birinə 

qarşı həmişə ziddiyyətli mövqedə dururlar. Bu, tarixin sübut olunmuş ictimai ziddiyyətidir. Bu 

ziddiyyəti aradan necə götürəcəksən? - Orta təbəqə yaradacaqsan.  

 

Orta təbəqə nədir? Aşağıdan olan təşəbbüskar qruplara geniş imkanlar yaradırsan və onlar 

ortabab imkanlı, əlində pulu olan orta varlıya çevrilir, tam varlıya yox. Məhz bu orta təbəqəyə 

bəzən "cəmiyyətin qızıl qat"ı deyilir. Nədir bu qızıl qat və o, nəyə lazımdır? Tarix sübut edib 

ki, yoxsullar həmişə varlılara çox nifrət bəsləyir. Amma bu orta təbəqə nə yoxsullara aiddir, 

nə də varlılara və o, yoxsulların varlılara qarşı üsyanının qarşısını alır. Belə ki, yoxsullara 

müəyyən şərait yaradır, onları özünə tərəf çəkir, münasibətləri tarazlaşdırır. Çünki o 

tarazlaşdırmasa "qızıl qat" dağıla bilər.  

 

ARTIRMA 

 

"Mirmöhsün bəy 1992-ni xatırlayaraq bildirdi ki, ...prezident Əbülfəz Elçibəylə görüşdüyümüz 

zaman neçə illər qabaq mənə dediyi bu sözləri xatırlatdım ki, Kreml hakimiyyətinin 

Azərbaycan neftçisini işlədərək qazandığı 5 manatdan ona 5 qəpik verdiyindən 

şikayətlənirdiniz, ancaq indi müstəqil dövlət olan Azərbaycanda da neftçi yenə qəpik-quruş 

alır. Əbülfəz bəy tapşırdı ki, gedin, neftçilərimizin əməkhaqqını nə qədər mümkündürsə 

artırın. Məhz bu göstəriş və neftdən gələn gəlirin HALAL xərclənməsi sayəsində neft-qaz 

sənayesi işçilərinin əməkhaqqı Azərbaycan tarixində heç vaxt görünməyən səviyyədə artırıldı. 

Tutuşdurmaqçün deyim ki. Əbülfəz Elçibəyin prezident kimi maaşı 50 min rubldu. Ancaq 

neftçilərin orta əməkhaqqı 40-50 min rubl arasındaydı. Şirkətin (Azərbaycan Dövlət Neft 

Şirkətinin - Ə.T.) prezidenti və mən 62 min manat alırdıq. Dəniz neftçilərinin gəlirisə 

bizimkindən də yüksəkdi, çünki onlarçün çoxlu güzəşt əmsalları da nəzərdə tutulmuşdu. Biz 



Sabit bəyin prezident olduğu 1 ildən az müddətdə neft-qaz sənayesi işçilərindən ötrü 1.268 

mənzil tikdirərək onlara pulsuz təhvil verdik. Bütün bunlara görə neftçilər fədakarlıqla 

işləyirdilər və iqtidara dərin rəğbət bəsləyirdilər (bu rəğbət indiyədək dəyişməz qalır)". 

(Ə.Tahirzadə. "Elçi Bəy" kitabı, Bakı, 1999, 182-ci səh.). 

 

Bəli, orta təbəqəni formalaşdırırsan və o, cəmiyyətdə bir dəngə, müvazinət yaradır - qoymur 

ki, üsyanlar, fırtınalar baş versin. Varlılar yuxarıdan yoxsulları tam soyub əzmək istəyəndə bu 

orta sinif ona imkan vermir. Və nəhayət, o, inhisara qarşı mübarizədə çox gərəkli vasitədir. 

Həmin mübarizənin binası bugündən qoyulmalıdır. Amerikada inhisara qarşı böyük qanunlar 

verirlər, çünki vaxtilə elə inhisarlar yaranıb ki, indi onu dağıtmaq çox çətindir. Amma bizdə 

inhisar hələ yaranmayıb - onun çox kövrək cücərtiləri, bir də yoxsul təbəqə var.  

 

Orta təbəqəni yaratmaqla həm inhisarın qabağını alırsan, həm də aşağı təbəqədə 

təşəbbüskara şərait yaradırsan, o da fəaliyyətini gücləndirir, keçir orta təbəqəyə. Bu, başqa 

mühüm sosial problemdir.  

 

Orta təbəqənin meydana gəlməsi bu gün də cəmiyyətdə əsas problemlərdəndir. Bu problem 

həll edildikdən sonra keçirsən peşələr üzrə təbəqələr arasındakı münasibətləri nizamlamağa. 

Məsələn, müəllimlər həkimlərə bir cür, həkimlər hakimlərə, prokurorlara başqa cür baxır. Bu 

münasibəti aradan götürmək gərəkdir.  

 

Bu sosial-iqtisadi problemin həllindən ötrü hökmən böyük islahatlar lazımdır. Biz buna 

başladıq maarif islahatından, yəni müəllimlərin, məktəblərin vəziyyətini yaxşılaşdırmağa və s. 

çalışdıq. Bu sahədə durum yaxşılaşmayacaqsa cəmiyyət normallıqdan çıxacaq. Belə 

cəmiyyətin evi yıxılıb. İkinci isə həkimlərə, səhiyyəyə keçəcəkdik. Ola bilsin səhiyyə pullu da 

olsun, pulsuz da olsun - ölkənin var-dövləti artdıqca xüsusi xəstəxanalar yaradılır, ayrı-ayrı 

səhiyyə xidməti ocaqları yaradılır. Onların genişlənməsinə icazə verəcəksən ki, dövlətin 

himayəsində xüsusi özəlləşdirmə sistemi genişlənsin, səhiyyədə özəl sektor yaransın.  

 

Başqa olduqca önəmli bir sosial problem onunla şərtlənir ki, insanlar azad danışmaq istəyir. 

Onun həlli üçünsə mətbuat azad edilməli və azad partiyalar yaradılmalıdır. Bilən bilir ki, 

müstəqil partiyaların hamısı bizim vaxtımızda qeydə alınıb. Elə partiyalar və ictimai 

cəmiyyətlər var ki, biz qeydiyyata almışıq, indisə qeydiyyatdan çıxarırlar, ləğv edirlər. 

Məsələn, İslam Partiyası bizim vaxımızda qeydə alınmışdı, ancaq görün indi nə günə düşdü. 

Bizim dövrümüzdə qeydiyyatdan keçmiş Azərbaycan Demokrat Partiyası indi yenidən 

qeydiyyatdan keçirilmir. Xeyriyyə cəmiyyətlərinin çoxuna damğa vuraraq ləğv etdilər, bilə-bilə 

iflasa uğratdılar, çünki inhisar yuxarıdakıların əlindədir.  

 



Götürək başqa sahələrdəki sosial məsələləri. Məsələn, hüquq sistemini. Biz hakimlərin 

seçkisini keçirməyə hazırlaşırdıq və bu, hüquq sistemində ciddi islahat olacaqdı. 

Prokurorluqda da islahatlar gözlənilirdi - baş prokurorluq ləğv ediləcəkdi, çünki ona ehtiyac 

yoxdur. Baş prokurorluq insanları istədiyi kimi əzmək, tutmaq, yaxud buraxmaq orqanına 

çevrilməməlidir. Prokuror nədir - dövlət ittihamçısı. Deməli, vəkillə onun hüququ bərabərdir, 

onunkundan artıq ola bilməz. Ancaq bizdə prokurorlar az qala məhkəmələrə öz iradələrini 

qəbul etdirirlər. Onu ya tam götürməyi, ya da bir şöbə kimi Ədliyyə Nazirliyinə tabe etməyi 

düşünürdük. Ancaq hüquq sistemində keçirdiyimiz ən ciddi islahat həbsxanaları Ədliyyə 

Nazirliyinə tabe etdirmək oldu.  

 

Deyəsən, bu, keçmiş Sovetlər Birliyinə daxil olan ölkələr içərisində ilk təşəbbüsdü? 

 

Doğrudur. Bundan sonra sərhəd qoşunlarını MTN-in tabeliyindən çıxardıq, çünki onun MTN-ə 

dəxli yoxdur - ordu qüvvəsidir, qoy sərhədləri qorusun.  

 

Bax, bütün bunlar ictimai münasibətlərə təsir edən olduqca əhəmiyyətli sosial amillərdir. 

Məsələn, baş prokurorluğun olması bu gün də Azərbaycana bir bəladır. 

 

Bəy, bütün bu dediklərinizi həyata keçirməkçün nəsə başlanmışdımı?  

 

Bununçün islahatlar hazırlanırdı. Onların da gerçəkləşməsi üçün Milli Məclisdə çoxlu qanunlar 

qəbul edilməliydi. 

 

Bu məsələ haradasa müzakirə olunmuşdu? 

 

Prezident Aparatında buna dair proqram hazırlanırdı. Məsələn, məmurlar haqqında qanunu 

Əli Kərimovla bir qrup hüquqşünas hazırlayıb. O, yarımçıq qaldı. Bəlkə də qurtarıb, bilmirəm. 

Hər halda, çox ciddi iş gedirdi.  

 

Sosial problemlər içərisində insanların sosial psixologiyasıyla məşğul olmaq mühüm yer tutur. 

Məsələn, Sovet dövründə belə fikirləşirdilər ki, niyə filankəsin iki maşını var? Sizin 

yadınızdadır - biz hakimiyyətə gələndə haqqımızda yazdılar ki, bəylərin əynində cırıq paltarları 

vardı, hakimiyyətə gələndən sonra ikidüymə pencək geyməyə başlayıblar, artıq "Mersedes"də 

otururlar və s. Bu, qüsurlu sosial psixologiyaya örnəkdir. Yəni prezident, baş nazir, yaxud 

başqa bir dövlət adamı avtobusdamı getməliydi? Cəmiyyətə bunu öyrətmək lazımdır. 



 

Camaat inana bilmirdi ki, dünən gördüyü bir fəhlə, yaxud adi kasıb balası birdən-birə hansısa 

çox məsul vəzifəyə gəlsin, çünki öyrənmişdilər ki, milyonerlərin, prokurorların, raykomların, 

bir sözlə, pulluların uşaqları vəzifədə otura bilər. Camaat buna alışa bilmirdi... 

 

Bəli, mən sizinlə tamamilə razıyam. Təsəvvür edin ki, heç kəs inanmırdı ki, adamı işə 

rüşvətsiz qoysunlar. Çoxlu adamlar, məsələn, baş nazirdən, nazirdən, yaxud onu vəzifəyə 

qoymuş hər hansı başqa şəxsdən soruşurdu ki, bəs bu vəzifənin haqqı nə qədərdir? Biləndə ki 

iş rüşvətsiz düzələcək, deyirdilər ki, haqqını götürməsəniz işim baş tutmayacaq - yəqin məni 

bir-iki aylığa götürürsünüz, sonra çıxaracaqsınız. Biz çalışırdıq ki, beyinlərdən bu psixologiyanı 

götürək; bundan ötrüsə həyatda inandırıcı nümunələr göstərmək lazımdı.  

 

Biz hamıdan öncə icra başçılarını rüşvətsiz qoyduq, ancaq bunun həqiqətən belə olduğunu 

onlar ha desəydi də xalq inanmırdı. Sonra icra başçılarından da vəzifəyə qoyduqlarından 

rüşvət almamağı tələb etdik. Minlərcə adamın özü vəzifəyə qoyulandan sonra inandı ki, yox, 

balam, bunlar doğrudan da almırlar. Bu inam kütlənin arasında yayılmağa başladı. Görürdülər 

ki, direktor qoyulub - pul verməyib, müdir qoyulub - ondan rüşvət almayıblar. Bax, Sovet 

dövründən qalmış bu sosial psixologiyanı məhv etmək hakimiyyətimizin başlıca 

məqsədlərindən birinə çevrilmişdi.  

 

Tez-tez soruşurdular ki, niyə bir adamın iki maşını var? Bunu həzm edə bilmirdilər. Dəfələrlə 

cavab verirdim ki, məsələn, Amerikada xüsusi təyyarəsi, vertolyotu, gəmiləri, katerləri olan 

adamlar var. Nə olub Amerikaya? Amerika dağılır? Türkiyədə özəl zavodları, fabrikləri olan 

milyarderlər var. Nə olub, Türkiyə dağılır?  

 

Yəni insanlara bu psixologiyanı aşılamaq lazımdı ki, dövlət sənə varlanmağa şərait yaradacaq; 

təşəbbüskarsansa buyur, bacarığını göstər, sən də dövlətli ol. Yox, deyəcəksənsə ki mənə elə 

o köhnə maaşdan verin, gedim yatım, bunda sövdəmiz baş tutmayacaq. Bu psixologiyanı 

təlqin edə bilmirdik ki, dövlət xalqa çörək verməz - onun özü çörəyi qazanıb yeməlidir. Dövlət 

sənə çörək bişirəndir? Dövlət xalqdan aldığı vergiləri onun ehtiyaclarına sərf etməlidir. 

Məsələn, deyək ki, böyük bir sanatoriyanın, xəstəxananın tikilməsi ayrı-ayrı adamların imkanı 

xaricindədir. Dövlət aldığı verginin hesabına onları tikir, verir ki, buyurun, istifadə edin. Buna 

hələlik yalnız dövlətin gücü çatar, gələcəkdəsə, əlbəttə, xüsusi xəstəxanalar tikiləcək. 

 

Yeri gəlmişkən, Bəy, sosial psixologiyamızla bağlı bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Siz o 

vaxt kənd təsərrüfatı müşavirəsindəki çıxışınızda demişdiniz ki, pambıq yığılıb, məhsul yetişib; 

istəyirsiniz yığın, istəyirsiniz yığmayın. Allah verib bu bərəkəti sizə, niyə yığmamalısınız? Bu işi 

camaatın öz öhdəsinə buraxmağınızı indi də bir çoxları qınayır ki, prezident niyə zor etmədi?  



 

Düzdür. Ancaq mən o zaman zor edə bilməzdim. Yəni şagirdləri aparıb tarlada ac-susuz 

saxlamaqla yığdırılan pambıqdan pambıq olmaz. İməciliklə dövlət qurulmaz. Kütləni aparıb 

işlətməklə məhsul olmaz. Hərənin öz işi var. Kəndçi pambığı becərib, belləyib, qoy özü də 

yığsın. Sonra da getsin, dövlətdən əməyinin pulunu alsın. Biz o zaman belə də etdik. Ola bilər 

ki, onda 10 min tona yaxın pambıq batdı. Fikir verin, indi istəyirlər zorla yığdırsınlar, ancaq 

bizdən 3 qat az yığıblar. Bunların ağlı gedib sovet dövrünə - hərbi polis diktaturasıdır, 

küçədən, yeməkxanadan camaatı zorla, döyə-döyə aparacaqsan pambıq tarlasına. Bu, qul 

əməyiydi. Bizsə qul tərbiyə etmək istəmirdik. Əksinə, milləti qul olmaqdan qurtarmağa 

çalışırdıq. Buna görə də eybi yoxdur - bu gün dövlət 10 min ton pambıq zərərinə düşə bilər, 

amma bununla o, normal sosial münasibətlər formalaşdırar. Azad şagird pambığa 

getməyərək oturub dərsini oxuyacaq, azad müəllim gündəlik dərsini deyəcək. Hərə öz işini 

görəndə kəndçi də pambığı özü yığmalı olacaq, əməyinin də qədrini biləcək. Müəllimin nə işi 

var pambıq yığmaqda, taxıl yığmaqda?  

 

Əməyi düzgün qiymətləndirmək lazımdır. Biz öncə səhv edərək pambığa az pul qoyduq - 

sovet dövründəkinə nisbətən iki qat az. Amma pambığın müəyyən hissəsi yığılandan sonra 

başa düşdük ki, camaatın marağı azdır. Sonra 1 kilosunun yığım qiymətini 3 qat artırdıq, 

maraq çoxaldı. Amma artıq gecdi - payız bizi yaxaladı. Deməli, artımı əvvəlcədən eləməliydik. 

O zaman Pənah bəylə danışdıq ki, pulun qiyməti dəyişilə bilər, gəl dollarla hesablayaq ki, 1 

ton pambığın qiyməti, məsələn, 50 dollar olsun; camaat haqqın dəyişmədiyini görəndə (onda 

inflyasiya gedirdi) pambığı daha həvəslə yığacaq.  

 

O zaman müəyyən nailiyyət əldə etdik, amma bir çox yerlərdə maaşları verə bilmədik, 

yubatdıq, bəzi yerlərdə də pulu alıb qoydular ciblərinə, camaata vermədilər. Bunların hamısını 

tənzimləyə bilmədik - tənzimləyici, nəzarətedici aparatımız yoxdu. İkinci ildə onu hökmən 

yaradacaqdıq.  

 

Biz hakimiyyətə gələndə Azərbaycandan yığılan taxıl onun cəmi 3 ayını görürdü. Biz obiri il 

əkin əkdik, yayda yığanda 6 ayını görəcəkdi. 

 

 

"Özəlləşdirmənin qaydası var..." 

 

 

Bizim dövrümüzdə bol məhsul olmuşdu... 



 

Bəli, üzümüzə gələn ilsə 3 ay da artıracaqdıq - taxılımız ölkənin 9 aylıq ehtiyacını görəcəkdi. 

Üçüncü ildəsə Azərbaycan özü-özünü taxılla təmin edəcəkdi. Bu gərək mərhələ-mərhələ olsun 

- birdən-birə bunların hamısı mümkün deyil. İstəyirdik ki, kənd təsərrüfatını özəlləşdirək. Biz 

onu niyə yubatdıq? Özəlləşdirmənin qaydası var. Torpağın özəlləşdirilməsi üçün əsas şərt 

nədir? Sən kolxozları və sovxozları ləğv edir və özəl təsərrüfata keçirsənsə başlanğıcda özəl 

təsərrüfatçının onu işlətməyə heç bir imkanı yoxdur. Bəs nə etməli? Birinci, böyük bank 

yaratmaq, pul yığmaq lazımdır ki, kredit verə bilsin, istənilən adam oradan kredit götürsün. 

Digər tərəfdən, böyük texniki baza yaradılmalıdır. Yəni özəl təsərrüfatçının traktor, gübrə və 

b. zəruri şeylərə ehtiyacını ödəmək imkanı olmalıdır. Biz məhz bunların hamısından sonra 

islahata başlamaq istəyirdik. Baxın, bunlar islahata gediblər, ancaq ortada heç nə yoxdur, 

çünki hazırlıqsızdır. 

 

Yazıq camaat torpağı geri qaytarmaq istəyir... 

 

Bu cür olmaz. Torpaq islahatını Avropada yüz yerdə keçiriblər; onların dərsləri var, o 

dərslərdən öyrənilməlidir. Onun şərtləri var - torpağı götürürsənsə gəl, məsələn, beş illiyə 

kreditini götür, traktorunu götür, gübrəni götür, apar, torpağı ək, becər. Sonra bu qədər 

dövlətə verəcəksən, qalanını da bazara çıxaracaqsan - bunun kimsəyə dəxli yoxdur. Amma 

bazara hökmən məhsul çıxarmalısan, yoxsa torpağı götürməyin nə mənası?  

 

Bəli, məhsul yarat, qazan. 3-5 ildən sonra da dövlətin kreditini qaytarıb verəcəksən, 

vəssəlam. 5 illik möhlət çox böyük güzəştdir. Onu adətən 2-3 il müəyyənləşdirirlər. Biz 5 il 

nəzərdə tutmuşduq. 

 

Torpağı xalqa vermək istəyirdiniz. Bəs sənaye müəssisələrinin özəlləşdirilməsi necə 

aparılacaqdı? 

 

Sənaye müəssisələrinin özəlləşdirilməsini indi tamam səhv aparırlar. Bunun dünyada gözəl 

nümunələri var. Birinci məişət xidməti sahələri - kiçik obyektlər (ayaqqabı dükanı, bərbərxana 

və b.) özəlləşdirilir. Bunların yiyələri kasıb adamlardır. Oradan başlayırlar müstəqil təsərrüfatı 

idarə etməyə. İndiyə qədər onun köşkünü yuxarıdan hansısa bir məmur idarə edirdi, indisə 

özü idarə edir, bilir qazancı nədir, çıxarı nə. Bəlkə gecə də işləyəcək - özü bilər. Orada əlinə 

bir az maya gəlir, qazanır.  

 

Bundan sonra orta səviyyəli dövlət mülkiyyəti özəlləşdirilir ki, onu kasıblar ala bilsin, varlıların, 

yuxarıda oturan rüşvətxorların əlinə keçməsin. Məhz buna görə biz öncə evləri özəlləşdirdik, 



xüsusiləşdirdik, sonra taksilərin özəlləşdirilməsi haqqında qanun çıxardıq, daha sonra da 

keçəcəkdik avtobusların, marşrutların özəlləşdirilməsinə (filan yoldan filan yola qədər).  

 

Özəlləşdirmə aşağıdan olmalıdır ki, yoxsul, yaxud azca pullu insanlar nisbətən varlansınlar, 

işdə fəallaşsınlar. Onların mülkiyyəti almaq qabiliyyəti olmalıdır ki, o, başqasının əlinə 

keçməsin. Bundan sonra orta təbəqə yaranır və iri müəssisələrin özəlləşdirilməsi mərhələsi 

başlayır. Amma elə böyük müəssisələr (məsələn, ağır sənaye, neft sənayesi müəssisələri) var 

ki, onları tam özəlləşdirmək mümkün deyil, yoxsa dağılıb gedər, buna görə də onların ən azı 

20-25 faizi dövlətin əlində qalmalıdır. Neft maşınqayırmasını necə özəlləşdirəsən? Bu mümkün 

deyil axı - özəlləşdirib kimə verəcəksən? Gərək orta təbəqə yarana, sonra o, müəyyən qədər 

şərik ola bilər.  

 

Səhmdar cəmiyyətlər də. 

 

Bəli, səhmdar cəmiyyətlər də dövlətlə şərik ola bilər, amma səhmdar cəmiyyətə 49 faiz 

verilməli, dövlətə 51 faiz qalmalıdır. 

 

 

"Həyatımın ən ləzzətli anları testə görə sadə vətəndaşların bitməz-tükənməz təşəkkürlərini 

eşidərkən olub" 

 

 

Bəy, bizim hakimiyyət dövründə elm, təhsil, mədəniyyət və səhiyyə sahələrində hansı 

islahatlar aparılmış və hansıları aparmaq nəzərdə tutulmuşdu? Ümumiyyətlə, bunlarda hansı 

nailiyyətlər qazanılmışdı? 

 

Özüm o zaman gördüm və duydum ki, Sovet imperiyası dağılanda ən çox zərər çəkən elm, 

təhsil və mədəniyyət oldu. Hər bir hökumət özünü qorumaqla - hərbi qüvvə yaratmaqla, daha 

nə bilim nəylə məşğuldu. Amma elm, təhsil, mədəniyyət buraxılıb başlı-başına. 

 

Bir də səhiyyə. 

 

Bəli, səhiyyə də. Bu sahələr keçmiş sovet sistemiylə qurulub. Demirəm ki, onlar çox yüksək 

səviyyədəydi, yaxşıydı, ancaq dağılırdı. Niyə dağılırdı? Birincisi, artıq dövlətin bu sahələrə 



nəzarəti itirdi. Buna da çoxlu səbəblər tapmaq olar, məsələn, Azərbaycanda müharibə gedir, 

hərbiyə hədsiz pul xərclənir, ona görə də elm, təhsil və mədəniyyətə az vəsait qoyulur. Bu, 

dövlətin uduzmasıdır.  

 

Mən bildim ki, Sibirdə Akademiya artıq dağılır; bu Akademiya SSRİ-də ikinciydi. Saxlaya 

bilmirdilər. Nəinki Sibirdən, hətta Moskvanın özündən alimlər çıxıb gedirdilər, çünki bu alimlər 

keçmişdəki kimi 100 manata işləmək istəmirdilər. Ona görə də Moskvanın tibb elmləri 

namizədi gedib Amerikada masacçı işləyirdi, çünki Amerikanın masacçısı Moskvanın elmlər 

namizədindən çox pul alır.  

 

Vəziyyət bu cürdü - insanlar daha 100 manata, 1000 manata işləməyi bacarmırdılar, işləyə 

bilməzdilər. Və bu şəraitdə hökmən mədəni dəyərlər itəcək, dağılacaqdı. Onları qorumaqçün 

islahatlara başlamaq lazımdı. Bəs biz bununçün nə etdik? Hər şeydən öncə, təhsildə islahat 

apardıq. Bunda Siz özünüz də yaxından iştirak etdiniz, ona görə vəziyyəti gözəl bilirsiniz. Bu 

islahatın nəticəsində təhsilimizi nəinki məhv olmağa qoymadıq, əksinə, onu xeyli inkişaf 

etdirdik.  

 

İlk addım kimi təhsil qanunu qəbul edildi. 

 

Həmin təhsil qanunundan məqsəd keçid dövründə təhsili dağılmaqdan saxlamaq, tənəzzülün 

qarşısını almaqdı. Bu, bir hissəydi.  

 

İkinci mərhələdə təhsilimiz milliləşməliydi. Bununçün də gərək yeni dərsliklər buraxılaydı. 

 

Başqa sözlə, təhsilin məzmunu dəyişməliydi.  

 

Bəli. Əvvəllər buraxılmış kitablardan istifadə etmək olmazdı. "Moskvam, Qızıl meydanım" 

oxuyan şagird deyəcək ki, Moskva bizim qanımızı töküb, indi yenə Moskva əzbərləyək?! 

Köhnə məzmunu dəyişdirməkçün hökmən yeni dərsliklər yazılmalı və nəşr edilməliydi. Bunlar 

da çoxlu pul tələb edirdi. Ümumilikdə təhsilə sanballı vəsait qoyulmalıydı. Siz özünüz 

deyirsiniz ki, bir ildə 80-dən artıq dərslik hazırladıq.  

 

Bəli. 7 humanitar fənn üzrə yeni proqramlar və onların əsasında 60-dan çox bütünlüklə yeni 

dərslik yazdırdıq, ümumən götürdükdə isə bir ildə 90-a yaxın yeni dərslik hazırlatdıq. Amma 

bu işi görməyə pulu məhz Siz vermişdiniz. Yadınızdan çıxmayıbsa mən təhsil nazirinin müavini 



kimi şəxsən Sizə iki dəfə müraciət edib bir dəfə 50 milyon, ikinci dəfəsə 60 milyon - üst-üstə 

110 milyon manat faizsiz kredit aldım və bu vəsaitlə həm dərslikləri yazdırdıq, həm yeni və 

güclü "Öyrətmən" nəşriyyatını meydana qoyduq, həm də dərsliklərin nəşrindən ötrü kağız 

aldıq, maddi-texniki baza yaratdıq. Bütün bunlar şəxsən Azərbaycan prezidentinin, yəni Sizin 

təhsilə ürək yandırmanızın sayəsində mümkün oldu. Özü də, Siz həmin pulu verəndə, ilahi, 

dövlət nə qədər ehtiyac içindəydi! Bəy, bunu da Sizə xatırlatmaq istərdim ki, yeni proqram və 

dərsliklərin, xüsusən "Azərbaycan tarixi"nin yazılmasının gedişiylə daim şəxsən maraqlanır, bir 

tarixçi kimi də öz tövsiyələrinizi bizdən əsirgəmirdiniz...  

 

Axı bu, dövlətin ən mühüm işiydi! O, bu işi hökmən görməliydi. Siz də sağ olun ki, bizi 

tələsdirdiniz.  

 

Nə olsun ki? Biz tələsdik və tələsdirdik, ancaq bizdən sonra təhsilə yağı malı kimi yanaşdılar. 

İndi maarif sistemi ağlar gündədir. İstər orta, istər ali məktəblərdə dərs keçilmir, onların 

hamısında rüşvət epidemiya kimi yayılıb. Hətta özəl məktəblər də rüşvət mənbəyinə dönüb, 

onlar kommersiya ocağına çevrilib. Yadınızdadırsa özəl məktəblər ilk dəfə bizim dövrümüzdə 

qeydə alındı. Onlardan birinin rektoru bu yaxınlarda mənə deyir ki, sizin vaxtınızda 

qeydiyyatdan elə asan keçdim ki - nazir müavini Ədalət Rəhimli məndən qara qəpik də 

almadı - bu haqda onun yanında heç söz açmaq da olmazdı, ancaq BUNLAR məni soğan kimi 

soyublar, yenə də istəyirlər, daha gücüm çatmır, borc almalıyam...  

 

Yadınızdadırmı, Bəy, 1996-nın mayında Kələkidə mənə dediniz ki, Prezident fondunda mənim 

10 milyon dollar pulum vardı. Bilsəydim ki, belə işləyəcəksiniz, o pulu verərdim sizə? 

 

Bilsəydim ki, qəpik-qəpik yığdığımız həmin pulun aqibəti belə qurtaracaq, o 10 milyon dolları 

təhsil, mədəniyyət, elm və səhiyyə işçilərinə paylayardım ki, gedin, problemlərinizi həll edin. 

 

Ümumiyyətlə, təhsillə məşğul olmağı mən ən savab işlərdən sayıram. Türkiyədəki çıxışlarımın 

birində demişdim ki, mən bu gün prezident olmasaydım milli eyitim bakanı - maarif naziri 

olardım.  

 

Atatürk də belə demişdi. 

 

Bəli, əsas məsələ budur - maarifi olmayan ölkədə heç şeydən danışmağa dəyməz. 

 



Bəy, sözünüzün qüvvəti, mən 1993-də Türkiyədə olarkən dövlətin büdcəsiylə maraqlandım və 

yaxşı mənada heyrətə gəldim - 64 trilyon lirə (onda 1 dollar 9 min lirəydi) təhsilə ayrılmışdı, 

43 trilyon lirə ölkənin müdafiəsinə. Deməli, Türkiyə dövləti təhsili hətta müdafiədən də üstün 

tuturmuş!  

 

Əlbəttə, millətin gələcəyini düşünən dövlət məhz belə də etməlidir. 

 

Biz də əslində bu yolu tutmuşduq. Təhsil qanununa əsasən, bu sahəyə dövlət əməlli-başlı 

yardım etməli, pedaqoji işçilərin maaşı xeyli artırılmalı, müəllimin dərs yükünə aid saatların 

sayı azaldılmalı, eyni zamanda, şagirdlərin sayı çox olan siniflər bölünməliydi və s.  

 

Nə yaxşı ki, bunlar yadınızda qalıb. Ancaq yəqin onu da unutmamısınız ki, biz müəllimlərə 

neçə-neçə başqa imtiyazlar da verdik. Məsələn, onlarçün taksidən savayı bütün nəqliyyatı 

pulsuz etdik. 

 

Gördük ki, qanunda nəzərdə tutulanları ödəməyə büdcədə pul çatmır, onun yarısını ayırdıq. 

Dedik ki, yarısını da 6 aydan sonra verəcəyik. Parlamentdə də bu cür razılaşdıq. 

 

İndi nə həmin təhsil qanunundan bir şey qalıb, nə də o imtiyazlardan. 

 

Biz təhsilin strateji əhəmiyyətini və müəllim şəxsiyyətinin cəmiyyətdəki rolunun önəmliliyini 

sələflərimizdən də, xələflərimizdən də yaxşı dərk edirdik, çünki özümüz bu mühitin 

yetişdirməsiyik, ona görə də düşünürdük ki, müəllimi maddi və mənəvi baxımdan elə 

dəstəkləmək lazımdır ki, hətta dövlətin cibinin boşalması hesabına da olsa gərək onun 

cəmiyyətdəki nüfuzu nəinki itməsin, əksinə, daim yüksəlsin ki, o, millət balalarına ürəklə dərs 

keçsin, savad öyrətsin. Məqsədimizin ana xətlərindən biri buydu.  

 

Tətbiq etdiyimiz yeniliklərin gerçəkləşməsi bizə hədsiz maddi-mənəvi-psixoloji çətinliklər 

bahasına başa gəlsə də dövlətin və xalqın mənafeyini üstün tutaraq onlardan geri çəkilmirdik. 

Məsələn, ən mühüm yeniliklərimizdən biri olan testlə qəbul imtahanlarının tətbiqini götürək.  

 

Test imtahanlarını meydana çıxarmaq sadə məsələ deyildi. Onun mühüm bir ictimai-sosial 

təyinatı vardı - qəbul imtahanlarında rüşvətin qabağını almaq və "ali məktəbə yalnız biliyin 

gücünə qəbul olunmaq mümkündür" psixologiyasını Azərbaycan vətəndaşına aşılamaq.  



 

"Kimin arxası, pulu varsa tələbə olacaq, kimin yoxudursa bayırda qalacaq" əminliyi millət 

balalarının oxumağa, savadlanmağa həvəsini öldürür, millətə sağalmaz zərbə vurur. Biz 

savaddan başqa bütün imtiyazları aradan qaldırdıq və test imtahanlarını birbaşa prezidentin 

nəzarətinə keçirdik. Burada hər hansı saxtakarlıq etmək mümkün deyildi - belə bir şey 

olsaydı, deməli, onu mən etməliydim.  

 

Bizim nazirlikdəki bir çox işçilərin uşağı kəsilmişdi. 

 

Prezident Aparatında da eyni vəziyyətdi. Amma həbsxanada olan Vaqif Hüseynovun qızı ali 

məktəbə daxil olmuşdu. Özləri də inanmırdılar. Sonra atası demişdi ki, onun qəbul olmasının 

sevinci mənə bəsdir - fikirləşirdim ki, onu Moskvada aparıb oxudacağam, amma bir qəpik də 

xərc çəkmədən özü girib oxuyur.  

 

Deməli, biz öz biliyinə inam psixologiyasını bərqərar etdik. Bununla da cəmiyyətdə müəyyən 

dərəcədə sosial rahatlıq, ahəngdarlıq yaratmağa nail olduq. Adamlar eşidəndə ki Prezident 

Aparatında yüksək vəzifəli şəxslərdən birinin qardaşı, birinin uşağı məktəbə girə bilmədi, bu, 

on minlərcə insanı cəmiyyətdə ədalətin mövcudluğuna inandırdı. Düzdür, sovet rejiminin 

yetişdirməsi olan hələ xeyli adam birdən-birə bu gerçəkliyi həzm edə bilmir, bizi Don Kixot 

sayırdı, hətta ağlımıza şübhə edənlər də vardı. Ancaq biz heç nəyə fikir vermədən cəmiyyətə 

sübut etmək istəyirdik ki, seçdiyimiz yol yalnız onun rifahına aparır.  

 

Ədalət bəy, tam səmimiyyətlə deyirəm - həyatımın ən ləzzətli anları testə görə sadə 

vətəndaşların bitməz-tükənməz təşəkkürlərini eşidərkən olub. Axı tələbə vaxtımda da, 

universitetdə müəllim işləyəndə də (yeri gəlmişkən, onda da məni rüşvət almadığıma görə 

qınayanlar vardı) ali məktəblərdəki rüşvətxorluğun xalqa necə sağalmaz yaralar vurduğunu 

görüb içimdə qovrulur, onu aradan götürmək yollarını düşünürdüm. Tale elə gətirdi ki, bu 

bəlanı yox etmək şərəfi özümə nəsib oldu; mən bundan rus qoşunlarını Azərbaycandan 

çıxarmağım qədər qürur duyuram!  

 

Bəy, gülməlimi, ya ağlamalımı bir şey söyləyəcəyəm Sizə. Ali məktəb müəllimləri testdən 

sonra rüşvət almaqdan məhrum oldular və bundan açıq-aşkar narazı qaldılar; buna görə də 

onlar bizim iqtidarı bəyənmirdilər. Hətta belə fikir yayılmışdı ki, Elçibəy iqtidarını ali məktəb 

müəllimlərinin qarğışı yıxdı. 

 

Nəhayət, nə oldu? Həmin müəllimlərin də, valideynlərin də (hətta uşağı məktəbə qəbul 

olunmayanların da) çoxu razı qaldı ki, əşi, qabaq gedib ona-buna yalvarırdıq, uşağın girib-



girməyəcəyini də bilmirdik. İndi dəqiq bilirik ki, yalvarmaqdan bir şey çıxmayacaq. Canımız da 

rahatdır - uşaq bizim yanımızda, biz də uşağın yanında gözükölgəli deyilik. Qoy getsin, 

oxuyub qiymətini alsın.  

 

Burada başqa bir psixoloji amil də var - sən uşağını pulla qoyurdun, tutaq ki, universitetə, 

mənimsə pulum yoxdur; uşağım üzümə qabarır ki, sənin pulun olsaydı mən də gedib 

oxuyardım, halbuki savadsızın biri girdi, mən qaldım küçədə. Yəni haqq-ədalət bərpa 

olunanda insanlar əvvəl-əvvəl ona etiraz etsələr də tezliklə ona alışırlar.  

 

Bəli, haqq-ədalət öz yerini çətinliklə tapır, tapandan sonrasa cəmiyyət rahatlanır. Biz təhsili 

bunun üstündə qurmağa çalışırdıq. Ancaq, çox təəəssüf ki, qoyub getdiyimiz test indi məhv 

edilir, rüşvətin mərkəzləşdirilmiş mexanizminə çevrilir; testdən qabaq əsas rüşvət rektorlara 

və onlardan yuxarılara çatırdısa ortada institut müəlliminə də bir şey düşürdü, bizdən sonrakı 

- indiki testdəsə rüşvət yalnız hakimiyyətin yüksək zirvəsində dayanan bir neçə şəxsin əlində 

cəmləşir.  

 

Biz testin tətbiqindən sonra ali məktəb müəllimlərinin vəziyyətini yaxşılaşdırmaqçün müəyyən 

tədbirlər gördük. Ancaq elmi işçilərin, Akademiya əməkdaşlarının maaşları hələ çox azdı, 

onların dolanışığına çatmırdı. 

 

Alimlərdən xaricə gedənlər çoxalmışdı. 

 

Alimlərdən gedənlər də vardı - maaşları tələbatlarını ödəmirdi. Ancaq biz Akademiyaya dair 

ayrıca islahat hazırlamışdıq. Birinci variantı Prezident Aparatı işləmişdi, ikincini mənim 

xahişimlə Akademiyanın prezidenti Eldar Salayev hazırlatmışdı. İstəyirdik ki, Akademiyada 

yığıncaq keçirək, hər iki layihəni yan-yana qoyaq, ortaq nöqtələrini tapaq, nə xeyirdirsə onu 

qəbul edək, həmin proqramı həyata keçirək.  

 

Amma camaat arasında, hətta mətbuatda da yayırdılar ki, bəylər Akademiyanı dağıtmağa 

çalışırlar. 

 

Qətiyyən elə deyildi. Biz əsaslı islahat keçirmək istəyirdik. Mən söz vermişdim ki, 

Azərbaycanda "müxbir üzv" sözü götürüləcək. Dünya akademiyalarında müxbir üzvlük 

yoxdur, bu, sovet elm sisteminin təzahürüdür. Biz nəzərdə tutmuşduq ki, bütün müxbir 

üzvlərimizi (onlar 100-ə yaxındı) akademik edəcəyik, onları çox yüksək maaşla və hər birini 

şəxsi maşınla təmin edəcəyik. Xarici ölkələrdən kitab və başqa ədəbiyyat almaqçün də hər 



akademikə maaşdan əlavə ildə 200-300 dollar pul verəcəkdik. Bir də alimlərin ev məsələsini 

həll etməyi düşünürdük. Bütün Azərbaycan bilir ki, bizə qədər alimlər Akademiyanın 

yataqxanasında 10 illərlə yaşayıblar. 

 

Mənim özüm 10 il yaşamışam. 

 

Özü də ailəylə. Biz həmin vaxt birinci dəfə, səhv etmirəmsə, 40-dan artıq alim ailəsinə pulsuz 

ev verdik. 

 

Bəli, diplomatlar üçün tikilmiş evi verdiniz onlara. 

 

Mübahisə edənlərə dedik ki, tələsməyin, təzə bina tikirik, sizin hamınızı həmin evə 

köçürəcəyik. Yataqxanada bir alim ailəsi də qalmayacaq. (Orada yalnız subay aspirantlar 

yaşayacaqdı). Bunların hamısı göz qabağındadır. 

 

Amma onlar bizdən sonra orada qaldılar. 

 

Bizdən sonra bu proses davam etmədi. Bu tədbirlərdən məqsədimiz Akademiya sistemini 

qorumaqdı. 

 

Halbuki bizim dövrdə baş nazir olmuş Əli Məsimov kimi yüksək səviyyəli bir siyasi xadim və 

elmi mütəxəssis də bu gün həmin yataqxanada yaşamağa məcburdur. 

 

Bəli, bu, çox ibrətamiz faktdır. 

 

Mənim Akademiyayla bağlı bir planım da vardı - Əlyazmalar İnstitutuna ayrıca bina tikdirmək. 

Bununçün pul axtardıq, tapandan sonra yeri müəyyənləşdirmək üstündə çalışdıq. Rəhmətlik 

Cahangir Qəhrəmanovun vaxtında düşünürdük ki, bu binanı indiki "Azərbaycan" nəşriyyatının 

arxasında - dağın döşündə, hərbçilər yaşayan binalardan bu tərəfdə tikək, çünki onun altı 

başdan-başa daşdır. Daşlar doğranacaq, əlyazmalar aşağıda yerləşdiriləcəkdi ki, quru 

saxlansın. Ev uçur, yanır, amma o yer yanmır. 

 



Ermənilərin Əlyazmalar İnstitutu - Matenadaran da elədir. 

 

Bəli, əlyazmalar bütün dünyada elə qorunur.  

 

Nəysə, mən getdim, institutun yerini də müəyyənləşdirdim, pulunu da hazırladım. Tikintinin 

layihəsini yaratmaq üstündə baş sındırırdıq ki, hakimiyyətimizi devirdilər. Payızda o işə 

başlayasıydıq.  

 

Bu tədbirlərdən məqsəd milli elmimizi qurmaqdı.  

 

Biz mədəniyyəti də unutmamışdıq. Məsələn, Azərbaycanda böyük orkestr var. Moskvada 

orkestr dağıldı - hamısı çıxdı getdi xaricə. Mən dedim ki, bizim orkestr dağılmamalıdır. Cəmi 4 

nəfər xaricə getdi, onlar da başqa millətlərdəndir. Qalanların hamısının maaşını artırdım. 

Səhnəyə layiqli çıxmaqçün paltarlar alınmasına pul buraxdım. Dedim ki, səhnə paltarlarını 3-4 

dəst tikdirin, hansında istəyirlər çıxsınlar.  

 

Bir sıra mədəniyyət xadimləri heç bir partiyada olmadıqlarına, partiya mahnıları 

oxumadıqlarına görə onlara fəxri adlar vermirdilər: Qədir Rüstəmov, Flora Kərimova, Alim 

Qasımov, Səkinə İsmayılova, Afaq Bəşirqızı və b. Bunlar elə yüksək şəxsiyyətli sənətkarlardır 

ki, medaldan, ordendən, addan ötrü heç vaxt heç bir qapını döyməzlər, buna rüşvətlə nail 

olmağısa ağıllarına belə gətirməzlər. Əslində onlar maddi baxımdan imkanlı deyillər. Bu böyük 

sənətkarların ən dəyərli sərvəti xalq sevgisiydi - onları hamımız sevirdik. Ancaq onları fəxri 

ada layiq görmürdülər. Hakimiyyətimiz dövründə onlardan savayı universitetin, başqa ali 

məktəblərin təhsildə neçə illər külüng çalmış müəllimlərinə, ölkənin həqiqətən dəyərli 

alimlərinə əməkdar elm xadimi adı verdim. Onların adını saymaq istəmirəm - deməsinlər ki, 

minnət qoyur. Çox qəribədir ki, ömrü boyu partiyayçün oxuyan və nə bilim hansı yollarla ad 

alanlar bunlara nifrət edirdilər; səbəbi buydu ki, biz pulumuzu verib almışdıq, bunlar havayı 

aldılar.  

 

Mədəniyyət birxətli yox, çoxsahəlidir. Onun bütün sahələrinə az-çox maliyyə yardımı ayırmaq, 

dövlət qayğısı göstərmək istəyirdik. Məsələn, tək bir misal çəkim - xarici ölkə nəşrlərini əldə 

etməkdən ötrü M.F.Axundov adına Dövlət Kitabxanasına Prezident fondundan 5 min ABŞ 

dolları vəsait ayırmışdıq.  

 

Biz Azərbaycan tarixinin yazılmasını tələb etdik. Artıq ciddi söhbətlər gedirdi ki, Azərbaycan 

tarixi yenidən yazılacaq. 



 

Orta məktəblərçün yazıldı, Bəy. 

 

Bir də ümumi Azərbaycan mədəniyyətinin araşdırılması problemini qoymuşduq. Təkcə Quzey 

Azərbaycan yox, Bütöv Azərbaycan ədəbiyyatı, Bütöv Azərbaycan mədəniyyəti kompleks 

halda öyrənilməliydi, bütövlükdə tədqiq edilməliydi. Bununla bərabər, ümumi türk 

mədəniyyəti öyrənilməliydi. Biz üzümüzü Avropaya tutsaq da Asiya mədəniyyətini və türk 

mədəniyyətini öyrənməliydik.  

 

Mədəniyyətə yeni baxış lazımdı ki, o, dövlətin əlində təzyiq, yaxud təbliğat alətinə 

çevrilməsin. Mən bütün yubileylərdə iştirak etmişəm. Qara Qarayevin yubileyini, Fikrət 

Əmirovun konsertlərini və b. keçirdik. Hansında görmüsünüz ki, bir adam durub desin ki, 

yubileyləri təşkil etdiyinə, özü də şəxsən burada iştirak etdiyinə görə prezidentimizə təşəkkür 

edirik? 

 

Filarmoniyada olarkən mən, dövlət katibi Pənah Hüseynov, humanitar məsələlər üzrə müşavir 

Rafiq İsmayılov keçdik otağa, mən mədəniyyət xadimlərimizin hamısına dedim ki, Prezident 

fondunda 10 milyon dollar var və bunu ancaq elm, mədəniyyət, təhsil və səhiyyəyə 

xərcləyəcəyəm. Pənah bəy də dedi ki, yalnız Bəy yox, biz də əlimizdən gələn köməyi 

Mədəniyyət Nazirliyinə edəcəyik. Onlar da "çox sağ olun, bundan çox razıyıq" dedilər. Sonra 

P.Bülbüloğlu muzeylərin qorunmasıyla bağlı nəsə yazıb gətirdi, ona da vəsait verdik. 

 

ARTIRMALAR 

 

I. Azərbaycan mədəniyyət, incəsənət və mətbuatını inkişaf etdirmək məqsədiylə Azərbaycan 

prezidenti Əbülfəz ELÇİBƏY aşağıda adları çəkilənlərə Prezident fondundan birdəfəlik yardım 

ayırmışdır: 

 

Azərbaycan Ensiklopediyası - 5 milyon rubl, Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik 

Orkestri - 3 milyon rubl, "Qobustan" toplusu - 0,5 milyon rubl, "Ədəbiyyat qəzeti" - 0,5 

milyon rubl, Azərbaycan Dövlət Milli Dram Teatrı - 4 milyon rubl, Azərbaycan Dövlət Opera və 

Balet Teatrı - 4 milyon rubl, Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı - 3 milyon rubl, Gənc 

Tamaşaçılar Teatrı - 2 milyon rubl, "Yuğ" Dövlət Teatrı - 0,5 milyon rubl, Marionet Teatrı - 

0,5 milyon rubl, Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı - 0,5 milyon rubl, "Türkologiya" jurnalı - 0,5 

milyon rubl, Bakı Xoreoqrafiya məktəbi - 1 milyon rubl, respublikada yaşayan milli azlıqların, 

azsaylı xalqların və etnik qrupların mədəniyyətini inkişaf etdirməkçün - 5 milyon rubl = 30 

milyon rubl ("Azərbaycan" qəzeti, 31.03.1993). 



 

II. "İqtisadi islahatlar dövründə mədəniyyət və incəsənətə dövlət himayəsi haqqında" 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti Əbülfəz ELÇİBƏYİN 16 aprel 1993 tarixli 

sərəncamından 

 

"Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində: 

 

1. Mədəniyyət, ədəbiyyat və incəsənət sahəsində çalışan yaradıcıların qonorarının artırılması 

və yaradıcılıq ittifaqları xətti ilə mədəniyyət, ədəbiyyat və incəsənət işçilərinə, yazıçılara 

verilən qonorardan gəlir vergisindən başqa digər ödənclər tutulmaması məsələlərini nəzərdən 

keçirib müvafiq qərar qəbul etsin; 

 

2. Yazıçılar Birliyinin orqanı olan "Azərbaycan" ədəbi-bədii jurnalının maliyyələşdirilməsinə 

dövlət yardımı məsələsini həll etsin; 

 

3. Azərkinovideo İstehsalat Birliyinə birdəfəlik maliyyə yardımı göstərilməsi məsələsini həll 

etsin; 

 

4. Yaradıcılıq ittifaqlarının xətti ilə xarici ölkələrə qastrollara, sərgi açmağa, beynəlxalq 

festivallara, müsabiqələrdə iştirak etməyə gedən sənət kollektivlərinin və ayrı-ayrı fərdlərin 

yol xərclərinə dövlət hesabına 50 faiz güzəşt tətbiq olunması məsələsini həll etsin; 

 

5. Müvafiq yaradıcılıq ittifaqlarına və peşəkar yaradıcı işçilərə qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiş qaydada onların yerli icra hakimiyyəti orqanlarından icarəyə götürülmüş sərgi 

salonları, rəssam, memar və heykəltaraş emalatxanalarına görə ödənilən kommunal, rabitə, 

enerji xərcləri üzrə güzəştlər nəzərdə tutsun; 

 

6. Tarixi, milli mədəni obyekt və abidələrin, muzey əhəmiyyətli sənət nümunələrinin qeyri-

qanuni yolla alqı-satqısının, mənimsənilməsinin, xaricə aparılmasının qarşısını almaq üçün 

müvafiq tədbirlər hazırlayıb həyata keçirilməsini təmin etsin". 

 

Yeri gəlmişkən, bizim vaxtımızda muzeylərdən bir dənə də əsər gedə bilməzdi - gözlərini 

çıxarardıq. Gedibsə gəlib desinlər. Bizdən sonrasa 100-ədək əsər satdılar. Kim satdı, hara 

satdı - səsi də çıxmır, hamı susur. 



 

İncəsənət muzeyindən sənət əsərlərinin oğurlanmasını bizim dövrümüzə aid etmək 

istəyirdilər. "Avrasiya" qəzetində belə yazılar getmişdi.  

 

Qətiyyən doğru deyil. Bütün oğurluqlar bizdən sonra olub. Mən əsərlərin hamısını nəzarətə 

götürtmüş, onları bir-bir siyahıya aldırtmışdım. Hətta muzeydən 3 dənə gözəl sənət əsəri olan 

tablo aparıb Prezident iqamətgahına qoydurmuşdum ki, xaricdən gələn qonaqlar onu 

görsünlər. Onlardan biri Səttar Bəhlulzadənin çəkdiyi rəsmdi. Onların hamısı orada sənəddə, 

kağızdadır. Özü də onlara çox diqqətlə qulluq edilirdi - əskiylə silinə bilməzdi, yalnız muzeyin 

işçiləri vaxtlı-vaxtında gəlib yoxlayır, baxırdılar. Mən hətta həmin işçilərə demişdim ki, otağın 

havası onlara zərər verirsə götürüb aparın. Qoy bizim dövrdə oğurlanan bircə əsərin adını 

desinlər, mən cavabını verim. Onların hamısı bizdən sonranın işidir, kimlərin oğurladığı da 

bəllidir, amma heç kim danışmaq istəmir, hamısı susur. Bir nəfər də Polad Bülbüloğlundan 

hesabat istəmir, onu məsuliyyətə çəkmir, çünki, görünür, burada hökumətin də əli var, ona 

görə gizlədirlər. Bu, cinayətdir - dövlət cinayəti! Azərbaycan mədəniyyətini hərraca qoyublar. 

Buyurub bizim dövrümüzdə uçurulan, dağıdılan bir mədəniyyət abidəsi tapıb göstərsinlər. 

Amma bu 4 ildə neçə-neçə mədəniyyət abidəsi darmadağın edilib. 

 

Bütöv muzeylər yox edildi. 

 

Nə qədər ürəkağrıdan olsa da, təəssüf ki, belədir... 

 

Bəs səhiyyədə hansı irəliləyişlərimiz oldu, Bəy? 

 

Səhiyyədə islahat hazırladıq, amma həyata keçirə bilmədik. Bu sahədə ciddi nailiyyətlərimiz 

olmadı. Sadəcə, bizim səhiyyə nazirimiz vicdanla çalışırdı. O da, onun müavinləri də gecə-

gündüz cəbhə bölgələrini gəzir, əsgərlərlə, yaralılarla yaxından maraqlanırdılar. 

Qospitallarımız yaxşı işləyirdi. Mənim özüm bir neçə xəstəxanada oldum, həkimlərlə 

görüşdüm - keçmiş sovet rəhbərləri kimi yox; dedim nə lazımdırsa yazın verin, biz həll edək. 

Şikayətləri olanda da qısa vaxtda yerinə yetirirdik, gənc həkimləri işlə təmin etməyə çalışırdıq.  

 

Ümumiyyətlə, Bəy, bir prezident kimi görülən işlərdən razısınız, ya yox? 

 

İnsanın öz işindən razı qalmasını düzgün saymıram. 

 



Söhbət şəxsən Sizdən yox, bütün hakimiyyətin gördüyü işdən gedir. 

 

Bütün hakimiyyətin gördüyü işdən də eləcə. "İşimizdən razıyıq" desək bizi ağıllı adam 

saymazlar.  

 

Ümumi götürdükdə biz özümüzdən əvvəlki və sonrakı hakimiyyətlərdən yüksək səviyyədə 

işləmişik. Bundan razıyam. Amma özümüzdən razı olmadığım çoxlu sahələr var. İslahatları, 

qanunvericiliyi sürətləndirmək olardı. Bir sıra islahatları inqilabi metodlarla aparmaq olardı, biz 

buna getmədik, yubandırdıq. Nəzərdə tutmuşduq ki, islahatları 4-5 ilə keçirəcəyik. 

 


