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Azad mətbuat haqqında 
 
Mən  mətbuatın  üzərinə  hər  hansı  qadağanlar  qoyulmasının  əleyhinəyəm.  Azad  mətbuat 
olmayan ölkədə heç bir demokratik cəmiyyət qurmaq olmaz. 

 
*** 

 
Arzum budur ki, 4-cü hakimiyyət, doğrudan da, əsl güclü hakimiyyət olsun. 

 
*** 

 
Azərbaycanda çağdaşlaşmaya mətbuat da güclü təsir edir. Mətbuatımızın inkişafı və özünün 
toxunulmazlığını az-çox təmin edə bilməsi mühüm hadisədir. Artıq Azərbaycan söz azadlığı 
baxımından İran kimi, Türkmənistan kimi, altı il bundan qabaqkı Azərbaycan kimi deyil. İndi 
jurnalistlərin qabağında durmaq çətinləşib; nəinki ölkənin məşhur adamları və aparat işçiləri, 
hətta hüquq-mühafizə orqanlarının işçiləri də jurnalistlərdən çəkinməyə başlayıblar. Bu, artıq 
çağdaş dünya dəyərlərinə yiyələnməyimizdir, çağdaşlığımızdır. Bunlar bizim çağdaş bir xalq 
olduğumuzu göstərir. Biz çağdaşlığı sevirik, daim ona meylliyik. 

 
*** 

 
…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. […] 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! 

 

 
 
*** 

 
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. 

 
*** 

 
Başqa olduqca önəmli bir sosial problem onunla şərtlənir ki, insanlar azad danışmaq istəyir. 
Onun həlli üçünsə mətbuat azad edilməli və azad partiyalar yaradılmalıdır. 

 
*** 

 
Burada (Kələkidə - tərtib.) jurnalistlərin mənə mənəvi hayan olmalarını ayrıca xatırlatmaq 
istəyirəm. Doğrudur, yanıma ardıcıl gələn jurnalistlərin adlarını sadalamaq istəmirəm (onlar 
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çoxdur  -  birinin  adını  çəksəm  qalanları  məndən  inciyər),  ancaq  Natella  xanım`dan 
danışmasam günah olar. O, çox böyük fədakarlıq edir, hər həftə Kələkiyə gəlirdi. Bəzən bu 
gün gedib sabah qayıdır, mənə yeni məlumatlar gətirir, dostlarımın, yoldaşlarımın salamını 
yetirirdi.  Yol-iriz bağlı olanda o dəfələrlə dağları aşaraq, əzab-əziyyətə kişi kimi qatlaşaraq 
özünü Kələkiyə yetirib. Qalan jurnalistlər də məni unutmur, hərə bacardığı işi görürdü. 

 
*** 

 
Radiolardan ən çox qulaq asdığım "Azadlıq", "Amerikanın səsi", bir də "Bi-Bi-Si"ydi. "Azadlığ"ı 
heç vaxt buraxmırdım. Kələkidə qaydadır - hər gün axşam saat 8-də hamı "Azadlığ"a qulaq 
asır. Bunlardan əlavə, gecə 12-dən 4-ə kimi rusca "Svoboda"nı da dinləyirdim, çünki onun 
məlumatları daha geniş  olurdu. Mən bütün bu radiolara minnətdaram ki, Kələkidə gecələr 
mənim həmdəmim olublar. 

 
İmkan  tapanda  Türkiyə  telekanallarına  da  baxırdım.  Elə  olurdu  ki,  gecə  saat  5-ə  kimi 
radiolara qulaq asır, gündüzlərsə qəzet, kitab oxuyurdum. 

 
*** 

 
Ümumiyyətlə,  mənim  çox  böyük  arzumdur  ki,  Azərbaycanda  mətbuat  inkişaf  etsin, 
genişlənsin. Bəzən hansısa bir ölkədə, məsələn, 1000 jurnalistin toplantısının keçirildiyini 
eşidəndə buna həsəd aparıram - kaş yaxın vaxtlarda Azərbaycanın da heç olmazsa 500-700 
jurnalistinin  qurultayının  keçirildiyini  eşidəydik,  yəni  bu  boyda  söz  əsgərləri  ordumuzun 
olduğunu görəydik. 

 
*** 

 
Düzünə qalanda, jurnalistikamızın inkişafından narazı da deyiləm, çünki yazarlarımız belə ağır 
şəraitdə  həqiqətən fədakarlıq göstərirlər - aylarla pul yox, maaş yox, yaxşı geyimləri yox, 
evdə yeyimləri yox, normal yaşayış şəraitləri yox, bunun heç gileyini, davasını da etmirlər. 
[…] …Onlar milli duyğunu, ruhu yaşadan adamlardır. Onların həlledici qismi gənclərdir. Hiss 
edirlər ki,  Azərbaycan  dövləti təzə qurulub  və istəyirlər ki, gözəl bir demokratik dövlət 
qurulsun,  onlar  da  gələcəkdə  bu  dövlətin  təmsilçiləri  olsunlar.  Mən  İranla,  Orta  Asiya 
dövlətləriylə müqayisə edəndə sevinirəm ki, Asiyayla Avropanın qovşağındakı dövlət kimi biz 
nisbətən inkişafdayıq və daha çox Avropa yönündə, demokratiya yönündə inkişaf edirik - bu, 
çox yaxşıdır. 

 
*** 

 
Azərbaycan televiziyası Azərbaycan dövlət televiziyasıdır və heç kimin dədəsinin, babasının 
mülkü deyil. Məni orada təhqir edənlər televiziya işçiləri yox, Heydər Əliyevdir - nə deyiblərsə 
onun göstərişiylə ediblər. Buna görə də televiziyanı o qədər də təqsirkar saymıram - onun 
rəhbərləri də, əməkdaşları da əli-qolu bağlı qullardır. 

 
C.Cabbarlının  "Od  gəlini"  əsərində  deyilir  ki,  "köksündə  kölə  qəlbi  döyünür".  Televiziya 
rəhbərlərinin də köksündə kölə qəlbi döyünür. "Qapı qulları" deyirlər bunlara; onlardan heç 
nə  ummuram.  Mən,  sadəcə,  bu  insanları  o  yaltaq,  qorxaq,  müti  qul  psixologiyasından 
qurtarmaq istərdim. Mənim mübarizəmin məqsədi də budur. 
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*** 
 
Mən bir şeyi də sizdən xahiş edim. Elə diplomatik məsələlər var ki, onları təkcə diplomatlar 
həll etmir, çünki onlar hər şeyi danışa bilməzlər. Diplomat bu cür desə sabah onu ittiham 
edərlər ki, niyə belə demisən? Bunu jurnalistlər həll edirlər, yazırlar. Onda onların diplomatları 
məcbur olub bizim  jurnalistləri çağırırlar. Bəzi faktları ancaq siz aça bilərsiniz. Məsələn, 
Köçəryan kimdir, necə  adamdır, nə vaxt necə danışırdı, türkə necə nifrət edirdi - bunları 
ancaq siz yazıb dünya ictimaiyyətinə çatdıra bilərsiniz. 

 
*** 

 
İndi Avropa sözlərini gətirib doldurublar dilimizə...; sabah bu sözlərin heç birini bilməyəcəyik. 
Bu gün  “ismi-fail”, “ismi-məful” sözlərini anlamadığımız kimi bir zaman da “rasionalizm”i, 
“irrasionalizm”i bilməyəcəyik. Bu sözləri dilə niyə gətirirlər? Siz mətbuat işçiləri buna ciddi fikir 
verməlisiniz. 

 
*** 

 
Azərbaycan gənclərinə ilk öncə azadlıq arzulayıram. İkinci şərt türk milli maarif və elmini 
yaratmaqdır. Bizim evimizi yıxıblar. …Xahiş edirəm ki, siz jurnalistlər gələcəkdə bu məsələyə 
çox fikir verin. 

 
*** 

 
İki  ilin (1988-1990 - tərtib.) keşməkeşliyi tezliklə tarixçilərin,  iqtisadçıların,  sosioloqların, 
etnoqrafların,  jurnalistlərin,  yazıçıların,  bütün  qələm  adamlarının  əsərlərində  öz  əksini 
tapmalıdır.  Məncə,  mətbuat  da  səhifələrində  ümumiləşdirilmiş  nəticələri  dərc  etməlidir. 
Gecikməyimiz, susmağımız gələcək qarşısında bizi günahlı edər. Tarix ona görə qiymətlidir ki, 
onun  ibrət  dərslərindən  bir  neçə  əsr  sonra  da  faydalanmaq,  düzgün  nəticə  çıxarmaq 
mümkündür. Mətbuat işçilərinin bu həqiqəti yaddan çıxarmağa haqları yoxdur. 

 
*** 

 
Azərbaycan  Xalq  hərəkatının  bir  qələbəsi  də  demokratik  mətbuatımızın  yaranmasıdır. 
“Azadlıq” qəzetinin [1990-ın dekabrında] bir yaşı tamam olur. Bu bir ildə o, iki dəfə bağlanıb. 
Komendantlar  və  hərbi  senzorlarla  döyüşə-döyüşə  çap  olunur.  Redaktoru,  yeni  millət 
vəkilimiz, təkcə AXC-nin  deyil, xalqımızın sevimlisi Nəcəf bəy [Nəcəfov] öz prinsipiallığını 
davam etdirir. […] “Azadlıq” bağlananda “Fövqəladə vəziyyət” qəzetini buraxmaqda Ağamalı 
Sadiq böyük qeyrət və zəhmət sərf etdi. 

 
“Azərbaycan”, “Aydınlıq”, “Ayna”, “Ədalət”, “Yeni Müsavat”, “Xalq səsi”, “Haray” (Sumqayıt), 
“Humay”, “Vətən səsi”, “Vətən” (Gəncə), “Azad söz”, “Türk yurdu”, “Demokrat” (Sabirabad), 
“Yurd” (Naxçıvan) və başqa qəzetlərimiz xalqımızın iradəsini təmsil edərək bizi 
məlumatlandıran, gələcəyə səsləyən orqanlardır. Bəzən bunların bütün nömrələrini oxumağa 
vaxt tapmayanda adam çox təəssüflənir və bunların çoxluğuna sevinir. Açıq-aydın görünür ki, 
çox güclü bir Azərbaycan mətbuatı yaranır. 

 
Bu qəzetlərin hamısından bir narazılığım var, o da Azərbaycanın Güneyindən xəbərsizlikləridir. 
Arzu edərdik ki, bu boşluğu tezliklə doldursunlar. 


