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Demokratiya və insan haqları haqqında 
 
Demokratiya bizim varlığımız deməkdir, mənəviyyatımız deməkdir. 

 
*** 

 
İnanıram ki, demokratik, müstəqil Azərbaycanın alternativi yoxdur. 

 
*** 

 
Bizim milli dəyərlərimizin kökünü qazıblar, dağıdıblar. Biz milli şüura dayanaraq onları öz 
kökünə qaytarmalı, o kökün üstündə də demokratik cəmiyyət uğrunda mübarizə aparmalıyıq. 
Özü də, bunu eyni zamanda etməliyik - milli yolu gedə-gedə, milli müqəddəratı həll edə-edə 
demokratik dəyərlərə də sayğı göstərməliyik. 

 
*** 

 
Bəli, bu gün sən demokratiyanı pozaraq millətçi olmayacaqsan. Demokratik qayda-qanunları 
gözləyəcək, demokratik dəyərləri sındırmayacaq, əksinə, onları mənimsəyərək millətçiliklə 
demokratiyanı məfkurədə çulğaşdıracaqsan və olacaqsan millətçi demokrat. 

 
*** 

 
Demokratiya dünyanın bir sıra xoşbəxt xalqları üçün mənəvi qidadırsa Azərbaycan xalqı üçün 
dərmandır! 

 
*** 

 
Biz talonla verilən demokratiyanı rədd edirik. 

 
*** 

 
Biz (Elçibəy iqtidarı - tərtib.) Azərbaycanı məhz demokratik dövlət kimi dünyada tanıtdırdıq. 
Artıq  heç  kəs azərbaycanlılara fundamentalist, fanatik, mədəniyyəti demokratik prinsiplərə 
uyğun gəlməyən millət kimi baxmırdı. 

 
*** 

 
Azərbaycanda demokratik qüvvələr o qədər güclüdür ki, onları başqa yönə salmaq, yolundan 
sapdırmaq mümkün deyil. 

 
*** 

 
…Bir  həqiqət  vardır  ki,  siyasət,  iqtisadiyyat  və  ictimaiyyətdə  birindən  o  birinə  keçmək, 
dəyişmək, uyğunlaşmaq ideya, fikir və təfəkkürdə adaptasiya olunmaqdan qat-qat asandır. 
Onda biz tarixçilər (əgər mən də özümü tarixçi saysam və tarixçilər məni tarixçi saysalar) nə 
etməliyik? Demokratiya biz fikir qullarını azad etdi, o cümlədən Azərbaycan sovet tarixçilərini. 

 
*** 

 
Mən  deyərdim  ki,  ölkənin,  xalqın  inkişafından  ötrü  ən  normal,  aparıcı  xətt  budur 
("demokratiya" və "millətçilik" anlayışlarının çulğaşması - tərtib.). Bu gün Şərqdə sosial- 
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demokratiya  yeriyə  bilməz,  çünki  mümkün  deyil.  Gözümüzün  qabağında  kommunizm 
yerimədi;  kommunistlər  milyonlarla  insanı  vurdular,  qırdılar,  əzdilər,  ancaq  kommunizmi 
yeridə bilmədilər. 

 
*** 

 
Xarici ölkələrdən gələnlər (1980-inci illərin sonunda - tərtib.) 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. 

 
*** 

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

 
*** 

 
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. 

 
*** 

 
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 
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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. 

 
*** 

 
Mən Meydanda üç vəzifə yerinə yetirirdim. Birincisi, müəllimlik edirdim, xalqa siyasi bilikləri, 
siyasi  dünyagörüşü 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. 

 
*** 

 
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. 

 
*** 

 
Mən  o  vaxt  da  dedim  ki,  AXC  uzun  zaman  vahid  qüvvə  halında  qalarsa  kommunist 
partiyasının tayı olar; belə mövcudluq demokratiyaya ziddir. Dedim ki, çox çəkməyəcək, Xalq 
Cəbhəsinin içərisindən yeni partiyalar çıxacaq (plüralizmin əsas xətti budur), bu partiyalar 
inkişaf edəcək və Azərbaycanın ağır vaxtında onlar birləşib klassik Xalq Cəbhəsi yaradacaq. 
İndi Demokratik Konqres həmin klassik Xalq Cəbhəsinin bir növüdür. 

 
*** 

 
Şəxsən mənə qalanda bu partiyaların (AXCP və Müsavatın - tərtib.) birləşməsinin tərəfdarı 
deyiləm;  onlar Azərbaycanda iki  ən aparıcı partiyalardır və o  qədər iriləşiblər ki,  onları 
təzədən bir qazana yerləşdirmək olmaz. Mən istəyirəm ki, onlar öz ətrafına başqa partiyaları 
da cəlb etsinlər, böyüsünlər və Amerikadakı kimi iki aparıcı partiya olsunlar. Amerikada da 
xeyli partiya var, ancaq onlardan yalnız ikisi aparıcıdır. Azərbaycanda da 40-dan çox partiya 
içərisində meydanda iki ən nüfuzlusunun olması şəraiti normallaşdırır. Mən dəfələrlə demişəm 
ki, AXCP və Müsavat ən ləyaqətli siyasi müttəfiq, dost və ən ləyaqətli siyasi rəqibdirlər. Ona 
görə ki, hər iki partiya inkişaf etmək və aparıcı sözü demək istəyir; özü də bu, ziddiyyət yox, 
yarış formasındadır. Bir qədər səbr edib 2-3 il buna dözsək mən deyən gəlib yerini tutacaq. 
Onda xırda partiyalar görəcək ki, müstəqil yaşamalarının bir nəticəsi yoxdur və birləşməyə 
başlayacaqlar. 

 
*** 

 
İnşallah, bütün türk dünyasında cümhuriyyətlər yaranacaq, demokratiya yürüyəcək. Ondan 
sonra müsəlman (müsəlman dövlətlərinin xalqları - tərtib.) daha xoşbəxt yaşayacaq. 

 
*** 
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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. 

 
*** 

 
Bu cür amansız yalançılar, manyaklar, xəstələr, insanlığa düşmən olan quduzlar demokratik 
cəmiyyətdə hakimiyyətə gələ bilməzlər. Vay onda ki, bunların əlinə hakimiyyət düşsün - artıq 
bir-iki  nəfəri öldürmür, yüzləri, minləri fəlakətə sürükləyir, öldürür, məhv edir və bundan 
sadistcəsinə  ləzzət  alırlar.  Bunlar  insan  qanı  içən  vampirlərdir.  Demokratik  cəmiyyətdə 
belələrinə  heç  zaman  qabağa  çıxmağa  imkan  verməzlər;  onlar  burada  sadəcə  oğruya, 
quldura çevrilə bilərlər. Buna  görə də bəşəriyyət demokratiya uğrunda mübarizə aparır ki, 
belə qaniçicilərin hakimiyyətə gəlməsinin qarşısını alsın, cəmiyyətin canını onlardan birdəfəlik 
qurtarsın. 

 
*** 

 
Bu gün xoşbəxt yaşamaqçün müsəlmana cümhuriyyət gərəkdir. 

 
*** 

 
Mən Səddam kimi vəhşini görəndə Stalin kimi qanlı bir diktator yadıma düşür. Bunlar xalqın 
başını kəsən cəlladlardır. 

 
*** 

 
Mən dəfələrlə demişəm ki, məhkəməyə aid hər hansı bir məsələdən, qanundan heç zaman 
qaçmaram,  lazım  olsa  özüm  gedib  izahat  verərəm.  Bütün  mədəni  dövlətlərdə  belədir. 
Dövlətin prezidentini də məhkəməyə çağırırlar, gedib izahat verir. Mən bundan 
çəkinməmişəm. 

 
*** 

 
Bizə gələn məktublardan birində Buş mənə belə yazırdı ki, sizin inqilabi demokratiyanızı biz 
müdafiə edirik və bəyənirik. 

 
*** 

 
Demokratik hərəkatımız heç bir güzəştə getmədən ilk növbədə müstəqilliyimizin keşiyində 
dayanmalıdır, hazırkı iqtidarın müstəqilliyimizə, ərazi bütövlüyümüzə, milli sərvətlərimizə xələl 
gətirəcək addımlar atmasına yol verməməsi üçün bütün siyasi mübarizə üsullarından istifadə 
etməlidir. Onlara Azərbaycanı demokratik inkişaf yolundan döndərməyə, yenidən totalitarizmə 
qaytarmağa imkan verməməlidir. 

 
*** 

 
Dünyanın ən böyük haqqı insanları sevməkdir. 

 
*** 
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Maarifçilik  işini,  demokratik  idealların  -  insan  hüquqlarının  toxunulmazlığının,  humanizm 
dəyərlərinin təbliğini davam etdirmək bizim başlıca vəzifələrimizdən biri olaraq qalır. 

 
*** 

 
Uzun müddət Azərbaycanda siyasi proseslərin ziddiyyətli inkişafı milli münasibətlər sahəsində 
qeyri-sabit vəziyyət yaratmışdı. Bu sahədə totalitar rejimdən qalma problemlərə müxtəlif 
siyasi qrupların, hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan qüvvələrin oyunları da əlavə edilmişdi. 

 
Problemi tənzimləmək üçün biz ilk növbədə milli azlıqlar, azsaylı xalqlar və etnik qruplar 
haqqında fərman hazırladıq (1992-də - tərtib.). Beynəlxalq təşkilatların ekspertlərinin rəyinə 
görə, keçmiş Sovet İttifaqı respublikaları içərisində hələ heç bir dövlətdə milli münasibətlər 
belə mədəni formada tənzim edilməmişdir. 

 
*** 

 
Bu gün ləzgilər, avarlar aşağı siniflərdə öz dillərində dərs keçirlər və o dərsi keçəndə bizə dua 
edirlər  ki,  nə  yaxşı  bu  kitabları  bizə  verdilər,  dilimizdə  əlifba  buraxdılar.  Hollandiyada, 
Belçikada, İsveçrədə vəziyyət nə cürdür? Hər bir xalq gəlib orada yaşasa deyəcəklər ki, get 
məktəb aç, oxu.  Orada hökumət bəlkə kömək edir, bəlkə də etmir. Bizsə hökumət olaraq 
kömək də edirdik. Yəni demokratiyanın, insan haqlarının şərtlərini nəzərə alırdıq. 

 
*** 

 
Məlum fərmandan sonra 30-a qədər milli mədəniyyət mərkəzi Bakı şəhərində yerlə və normal 
iş şəraiti  ilə təmin edildi. Azsaylı xalqların çıxardığı 4 qəzet Prezident fondundan maliyyə 
yardımı aldı. Onlara radio və televiziyadan istifadə etmək imkanı yaradıldı. 

 
*** 

 
Bizim milli siyasət sahəsində atdığımız əməli addımlar daxildəki təxribatçılara, xarici qüvvələrə 
respublikamızda millətlərarası qarşıdurma yaratmağa imkan vermədi. Məhz bu məqsədyönlü 
işin  nəticəsidir ki, hakimiyyətdə olduğumuz bir ildə heç bir milli separatçılıq hərəkatı uğur 
qazana  bilmədi. Qondarma “Talış-Muğan Respublikası” avantürasının iflası bir daha təsdiq 
etdi ki, Azərbaycanda millətlərarası qarşıdurma üçün ciddi zəmin yoxdur. 

 
*** 

 
Gələcəkdə də Azərbaycanda, türk mənəviyyatı dairəsində yaşayan azsaylı xalqların həyatını 
biz qurmalıyıq, onların mədəniyyətini qorumalıyıq, mədəniyyətlərini inkişaf etdirməkdə onlara 
yardım göstərməliyik. 

 
*** 

 
Demokratiyanın  özülü  sayılan  hakimiyyətlərin  dəqiq  bölgüsü  məsələsi  birbaşa  insan 
hüquqlarıyla bağlıdır. Buna əməl edilməməsi hökmən ölkədə demokratiyanın pozulmasıyla 
nəticələnməlidir. 

 
*** 
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Biz çalışırıq ki, Azərbaycanda məhbuslarla və ya məsuliyyətə cəlb olunanlarla davranış qanun 
çərçivəsində olsun. Bu, indi çox kobud şəkildə pozulur. İkincisi də, biz istəyirik ki, ölkədə 
məhbusların  yaşayış  şəraiti  sovet  dövründən  "islah  əmək  düşərgələri"  adlanan  yerlərdə 
Avropa standartlarına uyğun olsun. Avropada 4 məhbus bir otaqda qalır, hər cür şəraitləri də 
var.  Orada  insanlar,  sadəcə,  azadlıqdan  məhrum  olunurlar;  vətəndaş  hüquqları,  başqa 
hüquqları  qalır  və  qorunur.  Azadlıqdan  məhrumetmə  yalnız  müəyyən  məhdudiyyətlərin 
yaradılması  deməkdir.  Avropa  həbsxanalarında  dustağın  ad  günü  keçirmək,  qohumlarla 
görüşmək, dostları ad gününə dəvət etmək ixtiyarı var (toplaşaraq böyük dəstəylə məhbusun 
ad gününü keçirirlər). Azərbaycandasa  10 nəfərlik otağa 40 nəfər doldururlar, məhbuslar 
növbəylə yatır, yer üstündə dava gedir. 

 
*** 

 
Azərbaycanda son dörd il yarımda çoxlu haqsız həbslər olmuşdur. Daha doğrusu, prokurorluq 
və polis orqanları harınlıq edib və "yuxarı"dan kiminsə (deyək ki, dövlət başçısının) sifarişiylə 
yüzlərcə, minlərcə günahsız adam həbsxanaya atılıb. Gələcəkdə bu haqsız məhkəmələrin də 
sorğu-sualı olacaq, o məhkəməni aparanların özünə də məhkəmə qurulacaq. 

 
*** 

 
Deməli, bizdə bütövlükdə hüquq qaydaları dəyişdirilməlidir. Mövcud qanunların özləri də 
gözlənilmir, pozulur və ölkədə qanunsuzluq baş alıb gedir. Ona görə də məsələni birtərəfli 
yox, bütöv həll etməliyik. 

 
Birinci, Azərbaycanda güllələnmənin ləğv edilməsinə çalışmalıyıq; bu, əsas məsələdir, çünki 
Avropa  Şurasına daxil olan ölkələr güllələnməni aradan götürürlər, halbuki bizim cinayət 
məcəlləmizdə güllələnmə cəzası düşən 12 maddə var. 

 
İkincisi, indiki həbsxanalar müasirləşdirilməli, Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır. 

 
*** 

 
Biz çalışmalıyıq ki, birincisi, qanunlarımız müasir olsun, ikincisi, o qanunlara əməl edilsin, 
üçüncüsüsə, siyasi dustaqlar azadlığa buraxılsın. 

 
*** 

 
Azərbaycanda bu gün 900-ə qədər siyasi dustaq var. Ümumənsə zindanlarda 30 mindən artıq 
dustağın saxlanıldığı bəllidir. Müqayisədən ötrü deyim ki, biz hakimiyyətə gələndə 
Azərbaycanda 14 min dustaq vardı. Biz onlardan 10 minini buraxdıq (amnistiyaya saldıq), 
cəmi 4 min dustaq qaldı. Bəli, bizdən qalmış 4 min dustaq indi 30 mindən çox olub, yəni 
Azərbaycanda  insanları azadlıqdan məhrum etməyə 7 dəfədən artıq səy göstərilib, 7 dəfə 
artıq xərc çəkilib, deməli, günahsız insanlar həbsxanalara doldurulub. 

 
*** 

 
Biz indi çalışırıq bütün siyasi dustaqlar, o sıradan 110 nəfər AXC üzvü azadlığa buraxılsın. 
Onları,  əlbəttə,  siyasi  dustaq  kimi  həbs  etməyiblər  -  həyətlərinə,  maşınlarına,  evlərinə, 
ciblərinə, deyək  ki, qumbara, tapança, patron, başqa silah qoyublar, çoxunu dövləti silahlı 
yolla devirməyə çalışmaq üstündə həbs ediblər. 
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*** 
 
Bu iqtidar Çernobıl qəzasında, yaxud ikinci dünya müharibəsində iştirak etmiş adamlara 
güzəştə gedir, amma Azərbaycan uğrunda mübarizə aparan adamlara nəinki heç bir güzəşt 
etmir, əksinə, onları ən ağır, dəhşətli maddələrlə həbsxanalara atır. 

 
*** 

 
Azərbaycanın azadlığı uğrunda mübarizə aparanlar həm Rusiyanı hesaba almır, ermənilərin 
arasında Rusiyanın əsgərlərinə qarşı vuruşurdular, həm də indiki iqtidarın təslimçiliyini qəbul 
etmir və ona  qarşı  çıxış edirdilər. İndi bunlar - rus imperiyasının köməyiylə hakimiyyətə 
gələnlər fürsəti ələ keçirərək, Azərbaycanın azadlığı uğrunda mübarizə aparmış həmin o "söz 
eşitməyən", "qeyri-itaətkar" adamlardan qisas alırlar. Onlar doğrudan-doğruya əzilir ki, millət 
yanında başıaşağı olsunlar, çünki  millət onları qəhrəman kimi, vuruşan igidlər kimi tanıyır, 
onların Azərbaycanda haqları çoxdur. Bu adamların haqqını tapdayırlar ki, onlar yenə də müti, 
itaətkar olsunlar və ölkədə onların yox, Azərbaycana xəyanət eləmişlərin, onun torpaqlarını 
satmışların ad-sanı ucalsın. 

 
Doğrudan da, nə qədər qəribədir - vaxtilə Azərbaycanın azadlığı əleyhinə səs verənlər indi 
özlərini bu azadlığın qurucusu, bizlərisə "Vətən xaini" adlandırır, vaxtilə Azərbaycanın azadlığı 
yolunda ən böyük əngəl olanlar bu gün onun azadlıq bayramlarında süni gülüşlərlə özlərini 
elə göstərirlər ki, guya sevinirlər. Əslindəsə bu bayramlar mahiyyətcə onlara yad olduğuna, 
özlərinin onun əldə edilməsində heç bir rolu olmadığına görə içlərində ona qarşı bir nifrət var. 
Elə buna görə də bu bayramlar zamanı bayramı yaradanların, bu uğurda qanını axıdanların, 
canını qurban verənlərin heç birinin adı da çəkilmir və bu azadlıq oğruları çalışırlar ki, həmin 
adlar tarixin yaddaşından birdəfəlik silinsin; bu da mümkün deyil, çünki azadlıq mücadiləsində 
min adam, iki min adam yox, on minlər,  yüz minlər iştirak edib. Bu həqiqəti heç zaman 
gizlətmək mümkün deyil. 

 
*** 

 
Bizim Xalq Cəbhəsinin üzvlərinə sanki ayrıca qanun tətbiq edirlər. Məsələn, deyək ki, birinə 
qanunla üç il iş veriləndə bunun iki ilini yatandan sonra onu evə buraxa bilirlər, amma bu, 
cəbhəçilərə şamil edilmir. Cəbhəçilər bir gün belə tez buraxılmır və çalışırlar ki, yeni maddələr 
tapıb onların buraxılmasının qarşısını alsınlar. Bundan başqa, cəbhəçilər kiçik bir şeyə etiraz 
edən kimi o saat onu  rusca "krıtı" adlandırılan yerə göndərirlər, iki-üç il orada saxlayırlar. 
Həbsxananın özündəki karserlə və sair əzablarla cəbhəçilərə zülm edirlər. Bizim mübarizəmiz 
tək ona görə deyil ki, cəbhəçilər xilas olsun, həm də istəyirik ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda 
siyasət sahəsində çalışan adamlar öz görüşlərinə görə həbslərə məruz qalmasınlar. 

 
*** 

 
Bax, bütün bu dustaqların hüququnun bərpası uğrunda mübarizə aparılır. Onların siyahıları 
çıxarılaraq BMT-yə, İnsan Haqlarını Müdafiə Komitəsinə, xarici ölkələrə göndərilib ki, onlar da 
bu məsələdə iştirak etsinlər, onları buraxdırmaqçün hakimiyyətə təzyiq göstərsinlər. 

 
*** 



 

www.turkalevi.com 8 

Düzdür, hələlik haqsızlıq haqq üzərində ötəri qələbə qazanıb, ancaq gec-tez haqq qalib 
gələcək, hər şey aydınlaşacaq. Bundan qabaq da belə şeylər çox olub, total yalanlar, tarixi 
saxtalaşdırmalar   tüğyan  edib.  Leninlərin,  Stalinlərin,  Mircəfər  Bağırovların  uydurduğu 
yalanların  da,  onların   özlərinin  də  sonunu  gördük.  Yalan  üstündə  qurulmuş  Sovet 
hökumətinin Bakıya təyin etdiyi katibləri də gördük. 

 
*** 

 
O zamanlar da mən deyirdim ki, Stalin, Hitler, Mussolini, Franko kimi cəlladlar, məsələn, 
İngiltərə  və  Amerikada  hakimiyyətə  gələ  bilməzdilər,  çünki  həmin  vaxtda  İngiltərə  və 
Amerikada  möhkəm  demokratik cəmiyyət vardı. Doğrudur, İngiltərə və Amerikada da o 
təbiətli adamlar ola  bilərdi, amma onları hakimiyyətə buraxmazdılar. İndi Almaniyada elə 
demokratik mühit yaranıb ki, Hitler artıq burada hakimiyyətə gələ bilməz. Rusiyadasa hələ o 
qorxu  qalır.  Amma  beş-on  il  də  belə  keçsə  Rusiyanın  özündə  də  bu  cür  adamların 
hakimiyyətə yiyələnməsi mümkün olmayacaq. 

 
*** 

 
Avropa Birliyinə girmək insan haqlarını yüksək səviyyədə qorumağı bacarmaq deməkdir. Mən 
inanıram ki, Avropa Birliyiylə əlaqələr Türkiyədə demokratiyanın daha da inkişafına müsbət 
təsir göstərəcək. 


