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Əxlaq haqqında 
 
Çox  təəssüf  ki,  indi  məktəblərimiz,  elmimiz  tənəzzülə  gedir,  dağıdılır,  mövcud  mənəvi 
sərvətlər də yoxa çıxır; bu, çox qorxuludur. 

 
Bir vaxtlar  ən  yüksək  binalar  məscidlər  və  kilsələrdi;  bu,  dinin,  yəni  ruhun  nüfuzunun 
göstəricisiydi,  sonralarsa  ən  möhtəşəm,  uca  binalar  universitetlərinki  oldu,  XIX  əsrdən 
universitetlər məscidləri, kilsələri üstələməyə başladı, bir qədər sonra lap elə Moskvadakı 
dövlət  universiteti, ya Peterburq universiteti, başqa böyük universitetlər ucaldı. Təəssüf ki, 
indisə  ən  böyük  binalar  banklarındır;  bu,  mənəviyyatın  qorxulu  bir  duruma  düşməsinin 
göstəricisidir.  Bəli,  ən  böyük,  ən  gözəl  binalar  PUL'undur!  Bu,  indiki  cəmiyyətin  böyük 
mənəviyyatdan pula doğru üzüaşağı sürüşdüyündən xəbər verir. Niyə bank binaları ən ucadır, 
çünki  cəmiyyətdə  pulun  mövqeyi   hər  şeydən  üstündür!  Mən  bu  qorxulu  simptomun 
nəticələrindən bərk təşviş keçirirəm. 

 
*** 

 
 
…Siyasətlə məşğul olmaq xatirinə kişi kişiliyini itirirsə yarı yolda qalacaq. Kişilik siyasətin 
uzunmüddətli  olmasına  zəmanət  verən  bir  amildir.  Mən  burada  kobud  şəkildə  “kişilik” 
anlayışını nəzərdə tutmuram. Azərbaycan xalqının özünün çox konkret kişilik anlayışları var. 
Mən  millətimizin  əxlaqına,  mədəniyyətinə  uyğun  şəkildə  kişiliyin  saxlanılmasını  nəzərdə 
tuturam. 

 
*** 

 
 
Yerliçiliyin özü maraqlı hissdir və çox da pis deyil. Doğrudur, hamı ona qarşı çıxır, amma mən 
elə  götürmürəm,  axı  yerlipərəst  insan  bir  bölgənin  vətənpərvəridir.  Adamlar  bir-birini 
tanıyırlar, uzun müddətli ünsiyyətlə bağlanıblar, onlar bir-birindən qırıla bilməzlər. Ancaq dar 
yerliçiliyi ümumi vətənpərvərliyə qarşı üz-üzə qoymaq çox yaramaz və şərəfsiz məfkurənin 
məhsuludur. 

 
*** 

 

 
Hər şeyi hamı həyatda özü qazanmalıdır. Bunu uşaqlarıma da deyirəm: niyə mənə görə 
şöhrət qazanmalısan? Niyə mənə görə gedib çıxmalısan qəzetin yuxarı səhifəsinə? Mən bunu 
ədalətli saymıram. Gəlib deyirlər ki, icazə verin, uşaqlarınızdan müsahibə götürüm. Deyirəm 
ki, mənimkilərdən istedadlı yüzlərcə uşaq var, niyə gedib onlardan götürmürsünüz? 

 
*** 

 
 
Atam müharibədə həlak  olub,  bizi  dayım saxlayıb.  O, çox  sərt  adamdı.  Ümumən kənd 
adamlarımızda əxlaq məsələləriylə bağlı bir sərtlik vardı. Məsələn, adam böyüklərin yanında 
öz uşağının adını çəkməz, onu qucağına almazdı. Mənim böyük qardaşım İbrahimin uşaqları 
dayımın  yanında  ona  yaxınlaşanda  o,  üzünü  yana  tutardı.  Biz  belə  mühitdə  böyümüş, 
tərbiyələnmişik. Bu, Azərbaycanda bir əxlaq normasıdı. 

 
*** 
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İstəyirəm ki, ailə həyatım siyasi həyatıma qətiyyən qatışmasın. İxtiyarı yoxdur - mən buna 
imkan vermərəm! Bütün fitnələrin qarşısını almaqçün qəsdən ailəmlə siyasi həyatım arasında 
dəmir pərdə çəkirəm. Fikrimcə, ailə elə müqəddəs bir nemətdir ki, onu hətta ən əhəmiyyətsiz 
kölgələrdən belə qorumaq ailə başçısının ən birinci vəzifəsidir. 

 
*** 

 

 
Ailə də dövlət kimidir - onun sirlərini ən sayıqlıqla qorumaq gərəkdir, onun sərhədlərindən 
içəridə  nə  baş verdiyini ən məhdud sayda adamlar bilməlidir. Məncə, ailə insanın özünə 
məxsus  ən  məhrəm  özəl  sərvətidir  və  başqalarının  onun  daxilinə  boylanmaq  istəməsi 
yolverilməzdir.  Siyasətçilər bu məsələdə xüsusən həssas olmalıdırlar, çünki onların, əxlaq 
qaydalarını  gözləməyi  sevməyən  rəqibləri  də  az  olmur  və  həmin  rəqiblər  səni  məğlub 
etməkdən ötrü ailəni nişangaha götürə bilər. 

 
Bax, bu mülahizələr üzündən mən ailəmdən danışmağı xoşlamıram. Ancaq bunlar heç də o 
demək  deyil ki, mən ailəmi cəmiyyətdən təcrid etmişəm və onun başqalarıyla ünsiyyətinin 
qarşısını alıram. Əksinə, fikrimcə, mənim ailəmdə əsl demokratik atmosfer hökm sürür - hərə 
öz  hərəkətlərində tam  sərbəstdir. Sadəcə,  mən üzərimə düşən vəzifəni layiqincə yerinə 
yetirməyə çalışıram. 

 
*** 

 
 
Bir çox adamlar məni tənqid edir ki, niyə uşaqları (həyat yoldaşını nəzərdə tutur - tərtib.) 
xarici ölkələrə, yaxud hansısa yığıncağa, tədbirə aparmadın? Bilirsiniz, ölkənin vəziyyəti ağır 
olanda xalq belə işlərə xüsusən pis baxır və onun buna haqqı var. Ölkənin belə günündə, üzr 
istəyirəm, arvadını  da  qoltuğuna vurub Avropanı, Amerikanı gəzmək nə deməkdir? Mən 
düşünürdüm ki, xalq xoşbəxt olsun, sonra biz də istədiyimiz kimi sərbəst yaşayarıq. 

 
*** 

 
 
Üzr istəyirəm, mənim oğluma iki cüt ayaqqabı alınanda deyirəm ki, onun birini verin kasıb 
uşağına. Gərək xalqla ayaqlaşasan. Amma elə şeylər var ki, gərək tərəzinin gözünü əyməyək. 
Məsələn, mənə irad tuturlar ki, Əbülfəz artıq xarici maşında gəzir. Mən keçmiş 
prezidentəmsə,  siyasi  liderəmsə  avtobusla  gedib-gəlməklə  fəaliyyət  göstərə  bilmərəm  - 
avtobus növbəsinə dursam siyasi işlərə vaxt qalmaz. Bütün dünyada siyasi xadimlərin xidməti 
və  ya  şəxsi  maşını  var.  İndi  Azərbaycanda  şəxsi  minik  avtomobillərinin  60  faizi  xarici 
markalıdır. Bəs niyə hətta orta təhsili olmayan adicə bir kommersantın xarici maşının olması 
təbii sayılır, ancaq dövlətin prezidenti olmuş şəxsə bu, çox görülür?! 


