
Dördüncü söhbət. ŞAYİƏLƏR, GERÇƏKLƏR 

Məhv olsun yalançılar! 

(Qur’an, "Zariyat" surəsi: 10) 

Haqqında yayılmış şayiələrin sayına görə Azərbaycanın çağdaş tarixində Əbülfəz bəy yəqin ki, 
birinci yeri tutur. Özü də bu şayiələr fantaziya sonsuzluğuyla seçilir: sən demə, Bəyin oğlu 
tank alveri edirmiş (hələ məktəbə getməyən uşaq!), onun bacısı ermənidə ərdəymiş (halbuki 
bacısı yerli-dibli olmayıb!), özü gəncliyində bir qız üstündə dustağa düşübmüş 
(əstəğfürullah!). Bu cür şayiələr indi də çoxdur və əminəm ki, onlar sabah da bol olacaq - axı 
Bəyi həqiqətlə məğlub etməyə gücü yetməyən acizlərin son silahı məhz şayiədir...  

"Bu şayiələri sistemli şəkildə və əsasən vahid mərkəzdən yayırlar" 

-Bəy, haqqınızda yayılmış bəzi şayiələrə münasibət bildirməyinizi xahiş edərdim. Həmin 
şayiələrlə ictimai rəyə təlqin olunan fikirlərdən başlıcası budur ki, Siz Kələkiyə getməzdən 
öncə Heydər Əliyevi hakimiyyətə gətirdiniz, indisə Sizin Bakıya dönüşünüzü o təmin və təşkil 
edib. 

-Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsində müəyyən fəaliyyətim olub. Mən belə bir siyasi gediş 
getdim ki, Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi baş tutmasın. Heydər Əliyevi Bakıya 
gətirəndən sonra gördüm ki, vətəndaş müharibəsi yenə davam edə bilər, buna görə də özüm 
səngərdən çıxdım. O da bundan yararlanaraq bütün hakimiyyəti qəsb etdi və Gəncədə 
başlanmış hərbi qiyamı parlamentin əliylə siyasi qiyamla başa vurdu. Bu səbəbdən mən onun 
prezidentliyini tanımadım və bu gün də tanımıram.  

Qaldı mənim qayıtmağıma, bunda H.Əliyevin heç bir xidməti, fəaliyyəti yoxdur. Bu təşəbbüsü 
AXCP genişləndirdi, Demkonqres ona qoşuldu və bura gəlməyim əsasən onların xidmətinin 
nəticəsidir. Əlbəttə, müəyyən xarici ölkələrin nümayəndəlikləri də bunu istəyirdilər. Ona görə 
də mən Bakıya qayıda bildim. Bu məsələdə Əliyevlə bizim aramızda heç bir danışıq olmayıb.  

-Deyilənə görə, gəlməzdən qabaq Sizinlə Heydər Əliyev arasında gizli razılaşmalar olub və 
Kələkidə hüquq-mühafizə işçiləriylə görüş də bunu təsdiq edir.  

-Bilirsiniz, Heydər Əliyev elə adamdır ki, özü heç zaman birbaşa, yaxud dolayı yolla kontakta 
çıxan deyil. Özünü həmişə elə göstərir ki, heç şeydən xəbəri yoxdur, çünki sabah deyəcək ki, 
heç nə bilmirəm. O, bütün gedişlərində belə edir. Ona görə də belə söhbət ola bilməzdi.  

Digər tərəfdən, Kələkiyə göndərilən hüquq-mühafizə orqanlarının nümayəndələri və 
Naxçıvanın millət vəkilləri də oradaydı. Onlar doğrudan-doğruya bildirdilər ki, Sizdən izahat 
almağa gəlmişik. Sözə başlayanda dedilər ki, Sizdən indiyədək dəfələrlə izahat istəyiblər, 
ancaq bundan qaçmısınız, mən də bildirdim ki, bu, tamamilə səhv fikirdir - məndən bircə dəfə 
izahat istəyiblər, onu da vermişəm, qalan vaxtlarda heç kim mənə müraciət etməyib. 
Ordubadın prokuroru da oradaydı. Dedim ki, mənə müraciət etmisiniz? O da bildirdi ki, belə 
şey olmayıb. Orada olan Naxçıvan daxili işlər nazirinin və prokurorunun müavinləri də bu 
məqsədlə mənə müraciət edilmədiyini söylədilər.  

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. O söhbətdə mənə dedilər ki, son 4 ildə olan məhkəmələrdə Sizin adınız 



çəkilir, bu səbəbdən də şahid qismində dindiririk. Dindirdilər və lentə çəkdilər. Bir gün sonra 
materialları gətirdilər, gördüm düzdür, qol çəkib təsdiqlədim.  

Amma orada dedim ki, mən hakimiyyətdə olarkən prokurorluq və məhkəmələrin işinə 
qarışmırdım - prezident gərək bu işə qarışmasın, ancaq Heydər Əliyev elə adam deyil, yəqin 
ki, sizi də bura o göndərib. Gülüşdülər. Vəssalam. Daha bir söz də demədim.  

-Sizin Bakıya dönüşünüzü ABŞ və Türkiyənin təşkil etdiyini də söyləyirlər. 

-Belə deyil. Mən Kələkidə olanda Türkiyənin bəzi siyasi xadimləri məni müdafiə edirdilər. 
Eşitdiyimə görə, Məsud Yılmaz burada olarkən Heydər Əliyevə deyib ki, Elçibəy bizimçün çox 
önəmli adamdır - demokratdır, Türkiyədə nüfuzu var; xahiş edirik ki, ona qarşı sərt tədbirlər 
görməyəsiniz, oraya ordu, polis göndərməyəsiniz. Bu, bir.  

Türkiyədən mənim yanımda müxtəlif adamlar olurdu. Onların da vəziyyətdən geniş xəbəri 
olurdu. Mənim hava telefonum vardı (onu da Türkiyədən vermişdilər. Bura gələndə qaytardım 
özlərinə), onunla bizim işçilər Kələkidəki durum haqqında xəbərdar edirdilər. Maraqlananlar 
həddən artıqdı - bütün siyasi partiyalar, kültür dərnəkləri, ocaqları... maraqlanırdı. Onların da 
soruşduğu əsasən buydu ki, nə vaxt Bakıya dönəcəksiniz? İstəyərdik Bakıya dönəsiniz.  

Bu söhbət ABŞ səfirliyində də olub. ABŞ səfiri də Heydər Əliyevə deyib ki, Avropa Şurasına 
girmək, ABŞ-la ilişkiləri genişləndirmək istəyirsinizsə Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına 
şərait yaratmalısınız. Bu, sizin borcunuzdur, ona görə də siyasi partiya liderlərinin ölkədə 
sərbəst fəaliyyətinə şərait yaratmalısınız. Mən fikirləşdim ki, bu fikir təkcə mənə aid deyil - 
burada İsa Qəmbərin də söhbəti var, axı bir sıra adamlarla birgə onun da Bakıdan kənara 
çıxmağa hüquqları yoxdur. 

Bəli, belə söhbətlər olub, ancaq onların hadisələrin gedişinə nə qədər təsir göstərdiyini deyə 
bilmərəm. Mənim qayıtmağımla bağlı Tehranda Heydər Əliyevə sual verdilər ki, bu işlə sizin 
əlaqəniz necədir? O da dedi ki, Elçibəy Kələkiyə necə getmişdisə Bakıya da eləcə qayıdıb - biz 
heç zaman bu işə qarışmamışıq və onda heç bir iştirakımız yoxdur. Yəni bunun özü bir 
etirafdı. Əgər o desəydi ki, mən gətirmişəm, onda bunu özümə ən böyük zərbə sayardım. 

-Yaxşı ki, belə demək ağlına gəlməyib.  

Bəy, ABŞ-ın dövlət katibi Madlen Olbraytın Sizinlə bağlı Heydər Əliyevə məktubu olubmu? 
Heydər Əliyev ABŞ-da olarkən ABŞ tərəfi Sizinlə bağlı ona nəsə deyibmi? 

-Yox. ABŞ-da mənimlə bağlı heç bir söhbət olmayıb. Danışılanlardan da belə çıxdı ki, bu, 
xoşagəlməz söhbətlərə gətirə bilər, diplomatik münasibətlərdə bir qədər soyuqluq yaradar, 
danışıqların gedişinə mane olan mövzuya çevrilə bilər. Ona görə də bu məsələni orada 
qaldırmayıblar. Amma ABŞ Dövlət Departamentində M.Olbraytın müavinlərindən hansınınsa 
Əliyevə məktubu olub ki, ABŞ-da olarkən siz demokratiyanı yürüdəcəyinizə söz vermişdiniz və 
bunun ilkin şərtləri kimi siyasi liderlərin sərbəst fəaliyyətinə imkan yaradılmalıdır - Elçibəyin 
Bakıya qayıtmasına mane olmamağınızı arzu edərdik. 

-Danışırlar ki, Heydər Əliyev Sizə vəzifə təklif edib - Əlyazmalar İnstitutunun direktorluğunu. 

-O cür danışıqları mən də çox eşitmişəm. Bu, sadəcə olaraq, xalq yaradıcılığıdır.  

Mən xalqdan razıyam - heç vaxt ondan narazı olmamışam və ola da bilmərəm. Həmişə də 
deyirəm ki, insan xaliqə yaxınlaşmaq istəyirsə xalqın içindən keçib getməlidir - xaliqə ən yaxın 



yol xalqı sevməkdən keçir. Sadəcə, xalqın siyasi hadisələrdən məlumatı çox azdır, çünki bizdə 
qapalı cəmiyyətdir - aşkar yazılmır, deyilmir, xalq da başlayır özündən düzüb-qoşmağa.  

Bizim pis bir cəhətimiz var - yerliçilik xəstəliyi geniş yayılıb. İnsanlar düşünür ki, hə, Əliyev də 
naxçıvanlıdır, Əbülfəz də. Bunlar yerli olduqlarına görə elə bir-biriylə danışıblar, bir-birinə 
mane olmazlar, bir-birinə dəyməzlər, əksinə, güzəştə gedərlər. Ancaq onlar kökündən 
yanılırlar. Bu gün Azərbaycanda 100-dən çox siyasi dustaq var və onların 80 nəfəri 
naxçıvanlıdır.  

İqtisadi baxımdan bizim Naxçıvan kimi ağır şəraiti olan ikinci bölgəmiz yoxdur. Ora həddən 
ağır vəziyyətdədir. Bunu da bəhanə edirlər ki, blokadadır da. Blokadanın dəxli yoxdur. 
Naxçıvana göndərilən benzin, yanacaq aparılıb başqa yerlərdə satılır, pulları xüsusi ciblərə 
qoyulur, Naxçıvan əhalisinə çatmır. Adamlar soyuqdan qırılır. Lampaya neft tapa bilmirlər. Bu 
zülmü naxçıvanlıya edən məgər naxçıvanlı deyil? 

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.  

Bəziləri deyirdi ki, Heydər Əliyev Əbülfəzə vəzifə verəcək, hətta deyirdilər onu Milli Məclisə 
sədr qoyacaq. Soruşurdum ki, mən millət vəkili olmaya-olmaya ora necə qoya bilər? 
Deyirdilər ki, Əliyevə nə var, hər şey onun əlindədir - birini çıxardar, səni seçər millət vəkili, 
sonra da qoyar parlamentin sədri. Bəziləri deyirdi ki, Akademiyanın vitse-prezidenti edəcək. 
Əlyazmalar İnstitutu direktorunun yeri boşdur, fikirləşirlər ki, yəqin ora qoyacaqlar.  

Bu söz-söhbət bəzən düşünülməmiş zarafatlardan da yaranır. Bir adam mənə danışırdı ki (o, 
Kələkidəndir, qohumumdur), gördüm Bakıda bir yerdə mənə pis münasibət var ("sən 
Elçibəyin qohumusan, Kələkidənsən, H.Əliyevə qarşısan"), dedim boş-boş danışmayın - 
Heydər Əliyevlə Əbülfəz Əliyev əmioğludur, ay bədbəxtlər, sizin başınıza ip salıblar. Güldülər, 
məni qucaqlayıb dedilər ki, çıx get. Yəni belə də yayılır - Əbülfəzin öz qohumu dedi ki, 
əmioğludurlar. 

-Bəy, mətbuata yol tapıb ki, Heydər Əliyev Sizə 10 otaqlı mənzil və maşın bağışlayıb. 
İstəyirəm buna münasibət bildirəsiniz. Ancaq cavab verməzdən qabaq mən də bir şey deyim 
- indiyədək çox adam Sizi qınayırdı ki, Əbülfəz necə adamdır ki, özünə bir mənzil düzəldə 
bilmir, ancaq camaata gün ağlamaq istəyir? Mənzil alandan sonra da qınayırlar ki, Əbülfəz 
niyə ev aldı, buna hansı hesaba ev verdilər? 

-Mənim heç zaman dəbdəbəli evim olmayıb. Olubdur vaxtilə alçaq məhəllələrdə 1-2 otaqlı. 
Xaricdən gələndə almışam. Sonra onu ehtiyacı olan birinə verərək çıxıb getmişəm, kirayələrdə 
qalmışam. Mən həbsxanada olanda qardaşım Almurad bəy mənzil aldı, mən də gəlib 
həmişəlik burada qaldım. Bunu hamı bilir.  

Prezident olanda da evim yoxdu. Polyaniçko çıxıb Moskvaya getmişdi. Bir dəfə televiziyada bir 
veriliş oldu, Polyaniçko dedi ki, Bakıdan ötrü ürəyim darıxır; çalışacağam ki, ora qayıdım. 
Bizim adamlar fikirləşdilər ki, Polyaniçko gəlməmiş evini əlindən alaq, belə fikirlərə düşməsin. 
Ancaq bu mənzili dövlət adamlarından birinin ayağına yazmaq lazımdı. Kimə dedilərsə 
götürmədi. Pənah bəy də, İsa bəy də razı olmadılar. Axırda məni "bişirdilər" ki, Sizin xaricdən 
şəxsi qonaqlarınız, dostlarınız gələndə onları öz evinə aparmağınız yaxşıdır. Prezident 
otaqlarında qalmağınız düz deyil, həm də axı hamını prezident sarayında qəbul etmək 



mümkün olmur, mehmanxanaya yerləşdirirsiniz. Özü də bu mənzil Prezident Aparatına 
yaxındır; ailəniz də qalar, qonaq da qəbul edərsiniz. Nəysə, razılaşdım, mənim adıma 
yazdılar, ancaq eləcə də qaldı. Özüm bircə dəfə gedib baxdım ki, bu nə evdir. Baxdım, dedim 
ki, bura mənim yerim deyil - burada yaşaya bilmərəm. 

-Dəbdəbəliydi? 

-Dəbdəbəli deyəndə ki, yaxşı təmirli evdi. 

-Neçə otaqdı? 

-Vallah, bilmirəm - 4, ya 5 otaqdı. Otaqların 1-2-sinə baxdım. Bir də krantları açdım, gördüm 
ki, suyu yoxdur. Dedilər ki, burada olmursunuz, ona görə su gəlmir, köçsəniz açılacaq. 
Vəssalam. Oradan o çıxan oldum, bir də getmədim. Bunu hamı bilir. 

-Heç orada yaşamadınız? 

-Qətiyyən. 

-Ailəniz də? 

-Heç on dəqiqə belə! Bakıya qayıdandan sonra fikirləşirdim ki, ora köçə bilərəm. Sonra elə 
oldu ki, getmək istəmədim - mən çoxlu adamları qəbul edəcəyəm, onlarla görüşəcəyəm, 
oradasa polis durur, gələnlərə icazə verilməlidir və s. Özümü belə çərçivəyə salmaq 
istəmədiyimə görə o evdən imtina etdim. Şəhər rəhbərliyinə bildirdim ki, başqa ev versəniz, 
qardaşımın ailəsinin də mənim ailəmlə yaşamasına imkan yaratsanız (onun da ailəsi böyüyüb; 
oğlu evlənib. İndi bu mənzildə dörd ailə yaşayır) mən bu mənzili təhvil verərəm. Belə də 
razılaşdıq. Onu da deyim ki, həmin mənzilin qiyməti çox yüksəkdi. Çünki həm şəraiti gözəldi, 
həm də dənizin qırağındadı. 

-Deyilənə görə, yarım milyon dollara yaxın qiyməti var. 

-Bilmirəm. Bəziləri 400 min dollar deyir, bəziləri də bundan çox. Mən elə şeyləri çox bilmirəm 
də, qarışmıram da.  

Nəysə, həmin mənzilimin əvəzində Azadlıq prospektində mənə 10 otaqlı (iki ailə üçün; hərəyə 
5 otaq), 140-160 min dollarlıq ev verdilər. Orderini də almışıq, amma hələ hazır deyil. Yaza 
kimi hazır olub-olmayacağı bəlli deyil. Çox güman ki, mən tezliklə kirayədə yaşamalı 
olacağam, çünki uşaqlar kənddən gəlməlidir, məktəbə qoyulmalıdır. Qardaşımın bu 
mənzilindəki dörd ailənin içinə mən onları gətirim? Buna görə də yeni evə köçənədək 
kirayədə qalmağa məcburam. 

-Bəs maşın bağışlama məsələsi? 

-Bu dövlət adama maşın verəndir? Mən desəm də siz inanarsınız? O, camaatı acından qırır. 
Eks-prezidentlər haqqında Milli Məclis qanun çıxarsaydı və ona uyğun olaraq mənim 
haqqımda qərar qəbul etsəydi mən hər şeyə razı olardım, çünki mədəni, demokratik 
dövlətlərdə keçmiş prezidentlər haqda belə qərarlar çıxarılır və onlar evlə, maşınla, şəxsi 
mühafizəçilərlə təmin edilir. Başqa sözlə, onların rəsmi imtiyazları olur. Rəsmi olmayan şeyə 
mən qol qoymaram.  



Maşına gəlincə, mənim yaxın adamlarımdan biri girov qoyaraq pul götürüb. Maşını özünə alıb, 
ancaq mənim maşınım olmadığına görə müvəqqəti istifadədən ötrü mənə verib. Məni 
müşayiət edən maşınlar da təmənnasız dostlarımın, tanışlarımındır; könüllü şəkildə məni 
mühafizə edirlər. Yoxsa mənim maşınım yoxdur; bu, "Hürriyyət" qəzetinin uydurmasıdır.  

Bilirlər ki, prezident seçkisinə gedəcəyəm, belə sözlərlə məni camaatın gözündən salmaq 
istəyirlər. Ancaq mən belə şeylərə əhəmiyyət verən deyiləm. 

-Azərbaycan televiziyasının şəxsiyyətinizi dəfələrlə təhqir etməsinə baxmayaraq 17 noyabrda 
Siz həmin televiziyada Dirçəliş günümüzlə bağlı çıxış etməyə razılıq verdiniz və bir çox 
adamların fikrinə görə, bununla iqtidara təslim olduğunuzu bildirdiniz, çünki Az.TV Sizdən üzr 
istəməmişdi. 

-Birincisi, Azərbaycan televiziyası Azərbaycan dövlət televiziyasıdır və heç kimin dədəsinin, 
babasının mülkü deyil. Həm də 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.  

Bu, mühitin bəlasıdır, fərdlərin yox. Fərdlərin bəlası olsaydı 3 olardı, 5 olardı. Belə hallar 
kütləviləşirsə, demək, mühit korlanıb. Bizim azadlıq mübarizəmizin əsas qayəsi də insanları 
mənəviyyatsızlıqdan, qorxaqlıqdan, böhtançılıqdan xilas etməkdir. Buna görə də mən 
onlardan incimirəm. Buna görə onların məndən üzr istəməsini də tələb etməmişəm.  

İkincisi, mənə təklif edilmişdi ki, 17 Noyabr Dirçəliş Günü münasibətilə çıxış edim. O bayramı 
biz yaratmışıq, xalq yaradıb. Sizin də "Meydan: 4 il 4 ay" kitabında dediyiniz kimi, bu 
hərəkatın bir qəhrəmanı var, o da xalqdır; bir sükançısı var, o da AXC-dir. Mən ondan imtina 
etsəydim, fikrimcə, yersiz görünərdi. Mənim tərəfdarlarım da dedilər ki, get - eybi yox, nə 
olar-olar.  

Orada çox çalışdılar ki, məni Nemət Pənahovla, başqalarıyla üz-üzə qoysunlar. Mən dedim ki, 
buranın söhbəti deyil - bura gəlmişəm ki, bayram münasibətilə öz sözümü deyim, xalqı təbrik 
edim.  

-Mən Sizin həmin çıxışınızla bağlı çox adamdan narazılıq eşitmişəm ki, Əbülfəz bəy yumşaq 
danışdı. 

-Mən oraya davaya getməmişdim, Azərbaycan xalqının bayramını təbrik etməyə getmişdim. 
Sadəcə, oraya gedəndə vətəndaş sülhü elan etmişdim. Kimisə tənqid etmək, kimisə vurmaq 
məqsədim yoxdu. Mən dövlətçilik prinsipi əsasında danışdım. Mən deyəndə ki indiki 
hakimiyyətin, məsələn, GUAM-a - Gürcüstan-Ukrayna-Azərbaycan-Moldova birliyinə girməsi 
çox düzdür, eyni zamanda xalqa çatdırıram ki, siz də doğru yolu dəstəkləyin. Bilirəm ki, bu 
söhbət Gürcüstana, Ukraynaya, Moldovaya, beynəlxalq ictimaiyyətə də çatacaq ki, 
Azərbaycan müxalifəti də bu xətti müdafiə edir, bu xəttin üzərində möhkəm dayanmağı 
tövsiyə edir. Bəli, GUAM Rusiyanın Şərqə doğru təzyiqlərinin qarşısınıın alınmasında sədd 
olduğuna görə belə ittifaqın yaranmasının tərəfdarıyam və bu fikrimi də xalqa çatdırdım. Mən 
sözümü deməliydim. Mən həmin çıxışımda dedim ki, gəlin böyük bir veriliş təşkil edək; oraya 
indiki ölkə rəhbərliyinin hamısını çağırın. Qoy Heydər Əliyev də, parlamentin sədri də çıxsın 



bura, mən də istəyirsiniz tək gəlim, istəyirsiniz AXCP-dən 1-2 partiyadaşımı gətirim, mübahisə 
edək. Xalqa göstərək ki, kim düz edib, kim düz etməyib. Bu dediklərimin hamısını kəsdilər. 

-Şayiələrin mühüm qismi ailənizlə bağlıdır. Siyasi rəqibləriniz bu sahədən çox asanlıqla 
istifadə edə bilirlər, çünki Siz ailəniz haqqında, demək olar ki, heç bir məlumat vermirsiniz. 
Xüsusən prezident seçkiləri ərəfəsində ailəniz haqqında ən iyrənc iftiralar dolaşırdı. 

-Hansı prezident seçkilərində? 

-1992-də - Siz prezident seçilən vaxt. Ona görə də ailəniz barədə az-çox tutumlu məlumat 
vermənizi istərdim, çünki mənim özüm həmin söhbətlərin şahidiyəm. 

-Bilirsiniz, düşmən düşmənçiliyini edəcəksə sən nə deyirsən de. Bu şayiələri sistemli şəkildə 
və əsasən vahid mərkəzdən yayırlar.  

Hər şeyi bir kənara qoyaq, razı deyiləm ki, mənim mövqeyimə görə oğlum, qızım, ailəm təbliğ 
olunsun. Belə şeyi xoşlamıram. 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? Elə istedadlar var ki, onları tapıb üzə çıxarmaq lazımdır. 

-Bəy, ümumiyyətlə, Sizi ailə məsələlərinə münasibətdə çox mühafizəkar adam sayırlar...  

-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.  

Bilirsiniz sonradan nə oldu? Bizim bəzi bəylərdən öz ailələri haqda soruşanda dedilər ki, mən 
xanımımı sevib ailə qurmuşam. Üstündən bir az keçdi, qara niyyətli adamlar başladılar ki, 
bunlara bax, arvadlarından danışırlar. Təhqiramiz şeylər yazdılar. Belə işlərisə mən 
xoşlamıram.  

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 yoldaşı Həlimə xanımı nəzərdə tutur 
- Ə.T.) 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 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?! Sizin sözünüzün qüvvəti, 

çox qəribə vəziyyət yaranır: qabaqlar deyirdilər ki, o özünə ev almışdı ki, xalqa da ev versin? 

İndi deyirlər ki, özünə neçə otaqlı mənzil alır. Onda deyirdilər ki, küçədə, piyada gəzir, 

camaatın içində gedir. İndi deyirlər ki, xarici maşına minir. Onda xalqla səmimi danışanda 

deyirdilər ki, ciddi adam deyil, bundan prezident çıxmaz. İndi deyirlər ki, o vaxt sərtlik 

göstərdi, Gəncədə qan töküldü. 

  


