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Dostları haqqında 
 
Bilirsiniz ki, mən Mustafa Kamalı çox sevir və onun dahiliyini də qəbul edirəm. 
Mustafa Kamaldan ingilislər soruşublar ki, nə cür oldu ki, bu azadlığa nail oldunuz, 
bu mücadilədə qələbə çaldınız? Cavab verib ki, mən gördüm ki, tarix buna gedir, xalq 
da buna gedir; sadəcə olaraq, mən onların qabağındakı əngəlləri götürməklə məşğul 
oldum. Yəni Azərbaycan xalqı azadlığa gedir - yol  da ora gedir, zaman da onu 
tələb edir; sadəcə olaraq, yolumuzdakı əngəlləri götürməyə çalışıram. 

 
Dostlarıma münasibətdə də eləyəm. Mən dostluqdan fayda güdmürəm; sadəcə, 
dostluğa mane  olanlardan uzaq dururam. Keçmiş dostum mənə düşmənçilik 
edəndə ona düşmən olmuram - əngəl kimi özümdən aralayıram ki, qabağımda 
durma, qoy öz yolumla gedim. 

 
***  

 
Mən dostlarımı saf-çürük 
etmirəm.  

 
***  

 
Yaxın dostlarım çoxlu sınaqlardan çıxdılar, mənimçün əziz oldular. Özü də, təkcə 
dostlarım yox - xeyli insan mərdliyi, əqidəsi, məsləkiylə mənə dayaq oldular. İnandım 
ki, xalqımız hələ hər şeyi itirməyib, onun çox güclü, sağlam qüvvəsi var. Hətta 
hakimiyyətimiz dövründə mənə qarşı  olan  bir  çoxları  hakimiyyətdən  gedəndən  
sonra  mənimlə  mehribanlaşdılar.  Amma hakimiyyət dövründə mənə yaltaqlananların 
da içərisində mənə düşmən olanlar tapıldı. 

 
***  

 
[Kələkidə] yadıma tez-tez Yaşar Türkazər düşürdü. Nəyə görə? Çünki heç bir 
təmənnası yoxdu. Hər hansı hərəkat olan kimi bayrağı götürüb irəli gedəcək və 
bununçün heç kəsdən heç nə  ummayacaq. Yaşar Türkazər bu bayrağa məndən də 
çox vurğundur. Mən bayrağı şüurla, ağılla  sevirəm. O da şüurlu, ağıllı oğlandır, 
ancaq onun içində bayrağa vurğunluq vəcdi var və o, bayrağı vəcdlə götürür. 
Fikirləşirsən ki, kaş belə vəcdlə yaşayan insanlarımız çox olsun. 

 
Alman alimi Avqust Müller söyləyir ki, Əbubəkr Məhəmmədə (s.ə.s.) o qədər 
vurğundu ki, peyğəmbərin dediyi Tanrıya bəlkə ondan da çox inanırdı. Bilirsən, bir 
var təlqin edən, bir də var inanan. O inanan çox qəribə varlıqdır. Təlqin edəndə 
müəyyən şübhələr ola bilər, o öz- özünün  səhvini düzəldər. Amma vurğun adam 
başqa cür fikirləşir. Məsələn, Məhəmməd peyğəmbər (s.ə.s.) deyir ki, hamı səhv edə 
bilər, ancaq Əbubəkr düşünür ki, peyğəmbər səhv edə bilməz, buna görə də onun 
bütün dediklərinə tam inanırdı. 
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Deməli, vurğun adam vurulduğu adamı, yaxud ideyanı vəcdlə sevir. Bu gün 
Azərbaycanda ideyanı vəcdlə sevən adamlar xüsusən gənclərimizin içərisində çoxdur 
 

Rəhmətlik Hacı Əbdül (ona "Məşədi Əbdül" deyərdik), Mustafa bəy, Gültəkin ana, 
Elman Türkoğlu   tez-tez  yadıma  düşürdü.  Əqidəyə,  məsləkə  vurğun  insanları,  
yaxın  dostları xatırlayırdım. Partiya rəhbərlərindən, məsələn, İsa bəy`lə görüşməyi 
arzulayırdım, ancaq nə onu buraxırdılar, nə də məni. Arada Pənah Hüseynov, yaxud 
Arif Hacıyev könlümə düşürdü. Bəzən  Nəcəf`dən  ötrü  darıxırdım,  bir-iki  ay  keçirdi,  
bir  də  gördün  Nəcəf  özü  gəlirdi, dincəlirdim. Görürdüm ki, o da mənimçün 
qəribsəyib. 
 
***  

 
…Silahdaşlarımı,  arxadaşlarımı,  cəbhədaşlarımı  həbs  edirdilər,  aparıb  əziyyət  
verirdilər. Əziyyət verərək söyürdülər ki, sənin rəhbərin Elçibəydir, ondan imtina elə. 
Özünü döyürdülər 
- dinmirdi, özünü söyürdülər - susurdu, məni söyəndəsə cavab verirdi, lap çox 
döyürdülər. 
Yəni insanları sındırmaq istəyirdilər ki, siz onun üstündə əzab-əziyyət çəkirsiniz. 
Bununla həm də məni sındırmağa çalışırdılar ki, bu adamlar sənə görə zülm içindədir. 

 
Açığı, çıxılmaz bir vəziyyətdəydim. Bu adamlar əziyyət çəkməsin deyə qarşımda 
bircə yol qalırdı - çıxıb xaricə getmək. Uzun müddət düşüncələr içində çapaladım ki, 
bəlkə çıxıb gedim xaricə,  bu  adamların  da  canı  qurtarsın.  Ancaq  onu  da  
fikirləşirdim  ki,  mənim  xaricə getməyimlə bu insanların özləri də sınar - «bizi atıb 
getdi» deyə düşünərlər.
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