
Yeddinci söhbət. "MÜBARİZƏ BU GÜN DƏ VAR, YARIN DA..." 

Onlarla vuruşun ki, Allah sizin əlinizlə onlara əzab versin, onları rüsvay etsin, sizə onların 
üzərində qələbə çaldırıb möminlərin ürəklərini fərəhləndirsin. 

(Qur'an, "Tövbə" surəsi: 14) 

Soyağacı ən azı miladın on beşinci yüzilinə gedib çıxan və müqəddəs şeyxlərdən nəşət tapan 
seyid Əbülfəz Elçibəy özünü Məhəmməd peyğəmbərin (s.ə.s.) ruhunun himayəsində sayır. 
Ruhən və mənən ona həddən artıq bağlı olan Bəy həyatının ən çıxılmaz anlarında məhz Tanrı 
elçisinin (rəsulullahın) ruhunun onu xilas etdiyini xatırlayır. 

Bu sufi təbiətli insanın gözündə həyat sadəcə cismani mövcudluq aktı kimi yox, ruhi və 
mənəvi ehtiyacları ödəməyə aparan yol kimi dəyərləndiyinə görə o, siyasi çarpışmalara da 
materialistcəsinə deyil, sırf idealistcəsinə yanaşır. Bu üzdən də, o, siyasi rəqibləri üzərindəki 
(bu rəqiblər döyüş meydanına çox vaxt şəxs kimi deyil, ideya, yaxud ideologiya kimi atılır) 
qələbələrdən əldə edəcəyi qazanc içərisində keçici özəl gəlirlərini yox, qalıcı milli mənfəətləri 
(hər şeydən qabaq - azadlıq ruhunun yüksəlişini) önə çəkir. Bəyin bütün siyasi rəqiblərindən 
üstünlüyü də əslində elə burasındadır. Məncə, onunla indiyədək olan söhbətlərimiz oxucunu 
bu deyilənlərin doğruluğuna inandıra bilib. Başlığına Rəsul Rzanın məşhur misrasını 
çıxardığımız bu yekun söhbətsə bugünkü və sabahkı mübarizəmizə Azərbaycan milli azadlıq 
hərəkatının lideri Əbülfəz Elçibəyin hansı yönlərdən yanaşdığını öyrənmək, eyni zamanda, 
onun peyğəmbər himayəsindən ilhamlanan bitib-tükənməz nikbinliyini göz önündə sərgiləmək 
üçündür.  

"Mənim bu təklifimə lağ edənlər bir gün ağlayacaqlar" 

-Bəy, xalqımızın ölümdən, güllədən qorxmadığının dəfələrlə şahidi olmuşam. Ancaq çox 
qəribədir ki, bir vaxt dünya xalqları içərisində mübarizliyinə görə "ilin xalqı" adlandırılmış 
xalqımız son 5 ildə sanki etirazetmə qabiliyyətini itirib, halbuki bu müddətdə onun iqtisadi 
durumu dözülməz dərəcədə ağırlaşıb, rüşvətxorluq və korrupsiya cəmiyyət və dövlət həyatını 
taun kimi bürüyüb, ölkənin bütün maddi sərvətləri məhdud klan tərəfindən talanır, 6 
rayonumuz bir əldə düşmənə təslim edilib və s. Bəs xalqın susmasına səbəb nədir? Onun 
indiki iqtidara inamımı, sevgisimi, diktaturaya və diktatorlara meylli olmasımı, yoxsa 
demokratiyaya inamının itməsi, ya da tamam başqa amillər? 

-Sualı çox geniş qoydunuz - bir sualın içərisində əslində 3-4 sual gedir.  

Birinci ondan başlayım ki, xalqın susması hələ onun təslim olması, yaxud şəraitlə barışması 
demək deyil. Heç zaman belə ola bilməz. Bu, həmin xalqdır ki, Sovet hökumətinin gur-gur 
guruldayan vaxtında Brejnev televiziyaya çıxanda deyirdi ki, bu qoca nə vaxt öləcək ki, 
xalqların da canı dincəlsin? Nəticədə nə oldu? Qazaxıstanda katibi dəyişdirərək yerinə rus 
qoydular, qazax xalqı ayağa qalxaraq vuruşdu, onları qan içində boğdular. O zaman 
Azərbaycanda bəziləri dedi ki, bizdə elə hadisə olsaydı biz qalxmazdıq - görürsünüz, onlar 
mübarizdir, bizsə yox. Mən belələrinə dedim ki, çox səhv edirsiniz - hər xalqın içərisində 
azadlıq və mübarizə idealı, istəyi var. Siz bunu görəcəksiniz. Biz çox sevinirdik ki, qazax xalqı 
mübarizəyə qalxdı, axı onlara deyirdilər ki, "Orta asiyalılar", "yatmışlar", "bədbəxt türklər"... 
Amma o göstərdi ki, yox, mən sən deyən deyiləm.  

Nəhayət, hadisələr gəlib çıxdı Azərbaycana. Azərbaycan xalqı da özünü göstərdi - birdən-birə 
meydanlara doldu. 1988-in noyabrın 22, 23, 24, 25-i təkcə Bakıda yox, bütün Azərbaycanda - 
bütün şəhər və kəndlərdə xalqımız meydanlara tökülmüşdü. Biz bəzən "bir milyonluq 



Meydan" deyirdik, əslindəsə yeddi milyon xalqın yeddi milyonu da küçələrdəydi; hər rayonda 
qadınlı-uşaqlı mitinqlər gedirdi. Bax, xalq onda görsəndi. Hamı başladı ki, "xalqıma qurban 
olum", "əşi, bu nə igid xalqmış", "bəs biz deyirdik ki, yuxudayıq"... Hamı təzədən xalqına 
vuruldu, sevənlər daha artıq sevdilər, sevməyənlərsə sevməyə başladılar.  

İndi Azərbaycanda avtoritar rejim var. O, xalqın geri çəkilməsindən, müəyyən parçalanma 
meyllərindən istifadə edib təzyiq edir. Xalq zaman-zaman qüvvəsini toplayacaq, bu rejimə 
qarşı çıxacaq, onu ləğv edəcək və ölkədə demokratik rejim bərqərar olacaq. Bu xalqın gücünü 
hamı bir daha görəcəkdir. 

-Ümumiyyətlə, Azərbaycandakı çağdaş durumu necə səciyyələndirərdiniz? 

-Bugünkü Azərbaycan gerçəkliyini səciyyələndirmək çox böyük problemdir. Tam aydın olsun 
deyə məsələni sadələşdirək, ona dövlətin daxili və xarici siyasət xətlərindən yaxınlaşaq.  

Azərbaycanda heç bir daxili siyasət yoxdur - bir ölkədə əhalinin 95 faizi ac-yalavac, 
yarımdilənçi halındadırsa daxili siyasətdən danışmaq gülüncdür. Quldurluq, rüşvətxorluq, 
korrupsiya baş alıb gedir, heç kim də qabağını almır. Günün günorta çağı insanları öldürürlər, 
terror edirlər, heç kəsin tükü də tərpənmir. Ziya Bünyadov kimi görkəmli bir alimi, əsl 
akademiki, Sovet İttifaqı Qəhrəmanını, nadir şəxsiyyəti günün günorta çağı vurub öldürürlər, 
cinayətkar yoxdur ortada. Son 4 ildə 2 min adam terrorun qurbanı olubsa hansı daxili 
siyasətdən danışacaqsan?  

O ki qaldı xarici siyasətə, burada da tamam uğursuzluqdur. Lissabon sammitini necə 
təmtəraqla göylərə qaldırdılar. Dedik ki, belə etməyin, o, yalandır, orada cüzi uduş var, qalan 
hamısı məğlubiyyətdir. Nəticəsi nə oldu?! İndi keçdi Kopenhagen sammitinə. Yenə də 
tamamilə məğlubiyyət - ortada ürəkaçan heç nə yoxdur. Kopenhagendə ermənilər nə 
dedilərsə hamı əlini qaldırdı, heç bir sənəd də qəbul olunmadı. Xarici siyasətin də nəticəsi 
budur.  

Bu gün Amerika, Avropa dövlətləri bizə geridə qalmış ölkə kimi baxır. Bilirsiniz ki, Amerika 
Dövlət Departamentinin hesabatına Gürcüstan azad xalqlar, Ermənistan və Azərbaycan qeyri-
azad xalqlar sırasında düşüb, halbuki biz hakimiyyətdə olanda Azərbaycan azad xalqlar 
sırasındaydı. Bu da xarici siyasətin nəticəsi - xalqımızı dünyaya belə tanıtdılar.  

Xarici ölkələrin səfirləri daha dözə bilməyərək bəzən diplomatik etiketlərdən də yan keçir 
(çünki diplomatiya hər sözün açıq deyilməməsini tələb edir) və açıq şəkildə bildirirlər ki, 
Azərbaycan rüşvətxorluğun, korrupsiyanın, talançılığın içərisində olduğuna görə dövlətimiz 
bura investisiya, sərmayə qoymağa qorxur. Bu da xarici siyasətin nəticəsi.  

Bu iqtidar Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarıyla bağlı indiyədək xaricdə heç bir sənəd 
qəbul elətdirə bilməyib. Amma biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatında Kəlbəcərin işğalıyla bağlı 
822 saylı qətnaməni qəbul etdirdik. Doğrudur, biz istəyirdik ki, orada işğalçı sözü qarşısında 
"Ermənistan" adı yazılsın, ancaq Fransa və Rusiyanın təsiri altında BMT Təhlükəsizlik Şurası 
Kəlbəcəri "etnik ermənilər"in işğal etdiyini yazdı. BMT TŞ erməni qoşunlarının işğalını kəskin 
pisləyir və onların Kəlbəcərdən təcili çıxarılmasını tələb edirdi. Biz hakimiyyətdən 
devrilməsəydik 18 iyunda onlar çıxmalıydılar. Ağdama da heyət göndərmişdik, xarici 
müşahidəçilər də artıq məsələni hazırlayırdı və birdən işlər dayandırıldı. İyunun 7-si, ya 8-i 
mən zəng etdim ki, bəs Kəlbəcərdən ermənilər niyə çıxmır? Mənə nə cavab versələr yaxşıdır? 
Birbaşa Amerikadan dedilər ki, biz Ermənistanla ayın 18-inə məsələni həll etməyi danışdıq, 
onlar dedilər ki, biz indi bilmirik kiminlə danışaq - qiyamçı ordu başçılarıyla, yoxsa Əbülfəz 



Elçibəylə, axı Azərbaycanda ikihakimiyyətlilikdir; hələ bir az gözləyək. Məsələ aydındı. Bizi 
devirdilər və məsələ də yatdı.  

Azərbaycanda indi vətəndaşlar arasına elə bir nifrət və nifaq toxumu səpiblər ki, o toxumun 
köklərini çıxarıb atmaqçün mübariz qüvvələrə neçə il vaxt lazım olacaq. Ona görə də Bakıya 
gələn kimi vətəndaş sülhü məsələsini ortaya atdım ki, gəlin vətəndaş sülhü yaradaq, bu 
nifrət, nifaq toxumunu tullayaq, xalqımız gələcəkdə bəlalara düşməsin. Bunu da yenə 
eşitmirlər və istehzayla baxırlar. Amma mənim bu təklifimə lağ edənlər bir gün ağlayacaqlar. 
Mən buna inanıram.  

-Qarşıda növbəti prezident seçkiləri gözlənilir. Sizcə, həmin seçkilər demokratik keçirilsə 
orada demokratik qüvvələrin qələbə qazanmaq imkanı varmı?  

-Seçkidə başqa partiyalarla yanaşı AXCP, Müsavat, ADİP də iştirak edəcək. Onların üçünün də 
nümayəndəsi bir məntəqədə nəzarət edəcək ki, saxtalaşdırmalara imkan verilməsin. Bu, 
saxtalaşdırmanın qabağını almaqçün bir üsuldur.  

Sonra belə fikir var ki, seçkidə xarici dövlətlərin nümayəndələri də iştirak etsinlər. Bu, ikinci 
üsuldur. Hətta çalışacağıq ki, mümkün olsa seçkidə barmaq izlərindən istifadə olunsun. Tələb 
edəcəyik ki, Azərbaycanda seçkilərdən qabaq seçicilərin sayı müəyyənləşdirilsin, neçə adam 
iştirak edəcəksə onların siyahısı tərtib olunsun; axı bir milyondan çox seçicimiz respublikadan 
kənardadır. Onu da tələb edəcəyik ki, radioda, dövlət televiziyasında çıxış etməyə bizə imkan 
versinlər. Əminəm ki, buna nail ola biləcəyik. Bələdiyyə seçkisi prezident seçkisindən qabaq 
olarsa biz orada bir məktəb keçib təcrübə və nailiyyət qazanacağıq. Bundan sonra prezident 
seçkisində tam uğur əldə edə bilərik.  

-Ümumiyyətlə, Bəy, belə bir ideal vəziyyət təsəvvür edək ki, tam demokratik seçkilər keçirilir. 
Ancaq... Heydər Əliyev qələbə çalır... 

-Axı nə üçün həmişə pis ehtimalı götürürsünüz? Mən bilmirəm, Siz onun əmioğlususunuz, 
yoxsa mənim? (Gülür).  

Əhalinin 95 faizi ac-yalavacdır. Bu 95 faiz indiki Heydər Əliyevə səs verəcəksə onda bu xalq 
birdəfəlik batmalıdır; mənsə xalqın şüurluluğunu bilirəm və arxayınam ki, bu əzabları çəkən 
insanlar ona səs verməyəcək. Bu xalq onu ac qoyan adama səs verərmi? Qətiyyən yox!  

-İndiyədək əleyhdarlarınız xalqda belə təsəvvür yaratmağa çalışıblar ki, Əbülfəz bəy 
qətiyyətsizdir (bu haqda artıq söhbət etmişik). Siz ikinci dəfə prezident seçilsəniz (şəxsən 
mən bunu ürəkdən arzulayıram) əvvəlki səhvlərdən nəticə çıxararaq bütünlüklə yeniləşmiş 
Əbülfəz bəy olaraq özünüzü yenilməz prezident kimi təsdiqləyə biləcəyinizə əminsinizmi? 

-Birincisi, mən çox qətiyyətli adamam. İkincisi də, mənim qətiyyətsizliyim haqqındakı fikirləri, 
Sizin də göstərdiyiniz kimi, məhz düşmənlərim beyinlərə yeridiblər. Onlar xalqı başqa 
məsələlərdə olduğu kimi bu məsələdə də aldadıblar.  

Mənim haqqımdakı böhtanları təkcə bizim xalqın arasında yox, dünya miqyasında yayıblar. 
Avropalılara belə deyiblər ki, Əbülfəz islam fundamentalistidir - dindən danışır, məscidlər 
açdırır və s. İrandasa bəyan edirlər ki, Əbülfəz Avropanın agenti və dinsizdir. Kimin İsraildən, 
yəhudidən xoşu gəlmirsə deyir ki, Əbülfəz yəhudilərin agentidir, sionistdir. Görürsünüz ki, hər 
damğanı vururlar.  



Hərəkat başlamamışdan qabaq mənim adımı "millətçi", "başqa millətlərə qarşı nifrət toxumu 
səpən", "eqoist", "Hitleri yamsılayan, onun yoluyla getmək istəyən" və s. qoymuşdular. 
Zaman keçdi, Xalq hərəkatı başlandı. İlk başlanğıcdan mənim adım "ekstremistlər" cərgəsinə 
düşdü. Yanvar hadisəsindən sonra rus hərbi qərargahı böyük bir xəritə düzəltmişdi. Bu 
xəritədə elə çəkmişdilər ki, guya bu "ekstremistlər"in mərkəzində duran mənəm. Guya həmin 
"ekstremistlər"in sol qanadı, sağ qanadı, mərkəzi qanadı, mötədil qanadı var və bizsə 
millətçilərik, bizi də buna görə tutublar. Bax, həmin prinsipdir.  

Mən bu ittihamların heç birini qəbul etmirəm. Azərbaycan xalqına bircə bunu bildirmək 
istəyirəm ki, prezident adam tutdurmaz, prezidentin insanları həbs etdirməyə ixtiyarı yoxdur - 
bütün dünyada qanun buna icazə vermir. Bu ancaq diktatorların, avtoritarların işidir. Bununla 
polis, məhkəmə orqanları məşğul olmalıdır. Əgər adam doğrudan da cinayət edibsə onun 
cəzası verilməldir. Beynəlxalq qanunlara əsasən, məhkəmə cinayəti sübuta yetirib hökm 
verməyincə heç kəsə cinayətkar demək olmaz, ancaq bizdəsə hətta dövlət başçısı birbaşa 
televiziyada deyir ki, filankəs cinayətkardır. 

-"Vətən xainidir"... 

-Bəli, o, "vətən xaini", "cinayətkar" adlandırır, məhkəmələr də onun qərarını təsdiqləyir, yerdə 
qalanlar da başını vururlar. Yəni xalq istəyir ki, mən də belə "qətiyyətli" olum? Əlbəttə, 
istəsəydim mən də başqa cür edərdim - özüm çox yumşaq olub üç-dörd başkəsən gətirərdim 
hakimiyyətə; birini qoyardım daxili işlər naziri, birini milli təhlükəsizlik naziri, birini də baş 
prokuror. Deyərdim ki, kəsin bu xalqın başını, özüm də qalardım kənarda. Bu nə deməkdir? 
Bu nə dövlət idarə etməkdir?!  

Dövlət və xalq yalnız və yalnız humanizm və ədalətlə idarə olunmalıdır. Hər şey ədalət 
prinsipinə dayanmalıdır. Mənə kimsə deyə bilməz ki, o, ədalətsizdir. Deməli, düzgün 
işləmişəm. Nə dəxli var ki, yumşağam, gülürəm, danışıram, insanların başını sığallayıram? Siz 
mənim ədalətimə baxın, görün millətin, xalqın, ayrı-ayrı vətəndaşların haqqını pozmuşammı? 
Heç kəs deyə bilməz ki, Əbülfəz bir ildə nədəsə ədalətə xələl gətirib, haqqı tapdalayıb. 
Məsələyə, bax, bu prinsipdən yanaşmaq lazımdır. 

-Və prezidentin ədaləti də ölkənin inkişafına səbəb oldu.  

"Azərbaycan Xalq hərəkatı hələ davam edir; o, dinamik şəkildə inkişaf edib milli 
azadlıq hərəkatına çevriləcəkdir" 

-Bəy, Siz Xalq hərəkatının yetirməsisiniz, əslində Xalq hərəkatı da Sizin yetirmənizdir, çünki ilk 
gündən onun başında duranlardansınız. Sizcə, Azərbaycan Xalq hərəkatı artıq dünənki tarix 
sayılmalıdır, yoxsa, o hələ davam edir? Davam edirsə indiki mərhələdə onun inkişafını necə 
səciyyələndirirsiniz? 

-Azərbaycan Xalq hərəkatı hələ yarımçıqdır. Mən Səttar xan hərəkatını da yarımçıq sayıram, 
ona görə ki, Bütöv Azərbaycanı əhatə etmirdi. Bizim hərəkatımız milli azadlıq səviyyəsinə 
çatmırdı, xalq azadlıq mübarizəsiydi. O, bütövlükdə Azərbaycanı əhatə etsəydi onda milli 
azadlıq hərəkatı sayıla bilərdi. Ancaq Azərbaycan Xalq hərəkatı hələ davam edir; o, dinamik 
şəkildə inkişaf edib milli azadlıq hərəkatına çevriləcəkdir. Məsələ ondan sonra bitmiş hesab 
olunacaq. Bu yol çox uzun və şərəfli yoldur, hələ xeyli davam edəcək.  

-Azərbaycanın qarşıdakı 5 ilinə Siz nikbin, yoxsa bədbin baxırsınız? 

-Siz Quzey Azərbaycanı, yoxsa Bütöv Azərbaycanı nəzərdə tutursunuz? 



-Hələlik Quzeyi. 

-Yaxın 5 ilə nikbin baxıram. 2-3 ilə kimi Azərbaycanda demokratik vəziyyət, demokratik 
dövlət, demokratik idarəçilik hakim olacaq - buna heç kim şübhə etməsin. Neftdən və başqa 
sərvətlərdən gələn gəlir xalqın arasında düzgün bölünsə bir-iki ilin içərisində sosial vəziyyət 
də yaxşılaşar. Biz bu gün hakimiyyətə qayıtsaq 6 ayın içərisində böhranların çoxunun qarşısını 
ala bilərik; heç olmazsa maaşları 2-3 dəfə artırarıq. 

-İndi özəlləşdirmə adı altında dövlətin və xalqın sərvətinin böyük bir hissəsi açıq-aşkar talanır. 

-Biz partiya olaraq bununla əlaqədar bəyanat vermişik ki, Azərbaycanda özəlləşdirmə yox, 
talançılıq gedir. Amma bu tərəfini də deyirik ki, hər necə olsa, sovet sosialist mülkiyyətindən 
imtina etməyin özü mütərəqqidir. 

-Bu talançılıq nəticəsində xalqın sərvəti azsaylı bir qrupun əlində cəmləşib. Bəs demokratik 
qüvvələr hakimiyyətə gələndə vəziyyət necə olacaq? Axı bir çox adamlar özəlləşdirməyə xeyli 
sərmayə qoyublar və təbii ki, onu itirmək istəməyəcəklər. 

-Aşağıdan yuxarıya qədər hamı qanun qarşısında məsuliyyət daşıyır. Qanun pozulubsa ədalət 
bərpa edilməlidir. Quldurluğun qarşısı yalnız qanunun bütün sərtliyi gözlənilməklə, 
məhkəmələrlə alınmalı, haram yığılanlar qanuni yiyəsinə - xalqa qaytarılmalıdır. Hüquqi dövlət 
deyiriksə, qanunun aliliyi deyiriksə hər şey qanun əsasında olmalıdır. Bunu prezident yox, baş 
nazir yox, dövlət aparatı təşkil etməli, fərdlərin istəyindən, əhli-kefliyindən heç nə asılı 
olmamalıdır. 

-Kələkidən dönəndən sonra Demokratik Konqresdəki və AXCP-dəki durumdan, qüvvələr 
nisbətindən yetərincə tanış ola bilmisinizmi? Demkonqresin gələcəyini necə görürsünüz? 

-Mən Bakıya qayıdan kimi həm AXCP-nin, həm də Demkonqresin işiylə daha yaxından tanış 
oldum. Gördüm ki, AXCP-nin içərisində müəyyən kiçik qruplar, narazılıqlar var və bunu 
aradan götürdüm - onlar artıq yoxdur.  

Tez-tez deyirdilər ki, AXCP parçalanacaq. Mən bilirdim ki, parçalanmayacaq; sadəcə, fikir 
ayrılıqları müəyyən ziddiyyətlər yaratmışdı. Mən bu ziddiyyətləri aradan götürdüm, fikir 
ayrılıqlarısa hələ də qalır, bu da demokratiyanın tələbidir - hər partiyanın daxilində fikir 
çəkişmələri olmalıdır. Əgər fikir dartışmalarına imkan verməsək onda bizim partiya da 
quruyacaq, adlarını çəkmədiyim bəzi təşkilatlara çevriləcək, bizsə bunu istəmirik, çünki 
inkişafımızda maraqlıyıq.  

Demkonqresdə də belədir. Orada səsvermə konsensusa əsaslanır - heç kim heç kimə təsir 
edə bilməz, bir nəfər səs verməsə təklif keçmir, qərar qəbul olunmur. Məhz demokratik 
prinsiplər əsasında qurulduğuna görə də Demkonqres yaşayır və fəaliyyət göstərir.  

Mən bu təşkilatda struktur dəyişiklikləri etməyi düşünürdüm ki, qərarları daha çevik şəkildə 
qəbul edək. Ancaq hələ hamı buna razı deyil; görünür, müəyyən vaxt lazımdır ki, inandıraq, 
təlqin edək, mövqelərimizi yaxınlaşdıraq. Əminəm ki, Demkonqresdə müxalifətin uğurlu 
fəaliyyətinə gözəl şərait yaranacaq və avtoritarizmlə dəyanətlə çarpışmağa gücümüz olacaq. 

-Demkonqresin yaradılması Sizin ideyanızdır? 

-Bəli, mənim ideyamdır. Ancaq mən onun adını əvvəlcə "Demokratik Konqres" yox, 
Hindistandakı kimi "Milli Konqres" düşünürdüm - o da klassik Xalq Cəbhəsinin bir formasıdır. 



"Milli Konqres" adını təklif edənlər də oldu, ancaq mən fikirləşdim ki, o getdikcə öz ətrafına 
başqa partiyaları da toplayacaq (artıq 3-4 partiyadan deyirdilər ki, ora gəlmək istəyirik), ona 
görə "Demokratik Konqres" adlanmasını təklif etdim.  

-Qarşıdan AXCP-nin növbəti qurultayı gəlir. Sizcə, o, Azərbaycandakı demokratik hərəkata nə 
verəcək? 

-Elə partiyalar var ki, qurultaylarını 6 saata qurtarırlar, bizimkisə 2 gün davam edəcək. Biz bir 
daha göstərəcəyik ki, Azərbaycanda AXCP adlı necə demokratik bir partiya var. Orada ciddi 
və açıq şəkildə mübahisələr aparılacaq. Tam demokratik seçki keçiriləcək, kimi istəsələr onu 
sədr seçəcəklər. Biz cəmiyyətə, əvvəlki qurultaylarımızda olduğu kimi, yenə bir demokratiya 
nümunəsi göstərəcəyik.  

Baxın, YAP partiya adı daşıyır, amma keçmiş kommunist partiyasından heç nəylə fərqlənmir; 
onun özəklərinin rəhbərləri rayonların icra başçılarına, iri müəssisələrin başçılarısa öz 
tabeliyindəki təşkilatlara xüsusi sifariş verirlər ki, rayonda, yaxud müəssisədə işləyənlərin 
hamısı YAP-a girsinlər, girməsə işdən çıxaracağıq. Buna görə də ona ucdantutma "abunə" 
gedir. Bu, partiya deyil - bu, insanları zorla, döyə-döyə, məsələn, bir stadiona yığmaq kimi 
şeydir. Partiya olaraq YAP-ın qurumları arasında birlik yoxdur, orada böyük təfriqələr yaşanır. 
Bu partiya yalnız bir adama bağlıdır - Heydər Əliyevə. Sabah o, hakimiyyətdən uzaqlaşan kimi 
partiya da dağılacaq. Belə partiya yaşaya bilməz, çünki o, Əliyevin yuxarıdan qurduğu 
avtoritar sistemdir. Ancaq AXCP özünün qurultaylarıyla cəmiyyətin demokratikləşməsinə, 
ictimai şüura əsaslı təsir edir. O, sözün əsl mənasında demokratiya institutudur. İnanıram ki, 
qarşıdakı prezident seçkilərində də AXCP bir daha öz qüdrətini göstərəcək, xarici ölkələrdə də 
onun nüfuzu artacaq. 

"Biz bu sərtliklə getsəydik daha düzgün hərəkət etmiş olardıq, ancaq təəssüf ki, 
mövqeyimizi yumşaltdıq" 

-AXC(P)-nin idarəetməsində bir sıra mərhələlər olub: İdarə Heyəti, İcraiyyə Komitəsi, Ali 
Məclisin Rəyasət Heyəti. İstərdim ki, bunları səciyyələndirəsiniz və qarşıdakı qurultayda 
idarəetmədə yenilik olub-olmayacağını açıqlayasınız.  

-Xalq Cəbhəsində üç elə qurum olub. İdarə Heyəti çox ağır şəraitdə işləyirdi - bizə qarşı hər 
yerdən təzyiqlər vardı. Qarşımızdakı vəzifə də ağırdı - Azərbaycan xalqının hərəkatını təşkil 
etməliydik, xalqı meydanlara yığmalıydıq. Hakimiyyətdəki amansız kommunist qüvvələrinə 
qarşı çox mərdliklə mübarizə aparırdıq, xalqın gücünü bir yerə toplaya bilirdik. Bu məhz 
ozamankı İdarə Heyətinin əməyinin nəticəsiydi. Əlbəttə, Məclisin də fəaliyyətini danmırıq - o 
da gərəkli qərarlar çıxarmaqda həmişə düzgün hərəkət edirdi.  

O zaman bizi tənqid edirdilər ki, hadisələrin dalınca sürünürsünüz. Amma indi Siz "Meydan: 4 
il 4 ay" kitabınızda yazırsınız ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi o vaxt hadisələrin önündə gedirdi 
və xalqı arxasınca aparırdı. Bəli, sonra elə bir zaman gəldi ki, bu böyüklükdə qüvvə birgə 
yaşaya bilmədi. 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. 

Yenə sualınızın cavabına qayıdıram. AXC İcraiyyə Komitəsininsə vəziyyəti həm yüngüldü, həm 
də ağır.  



Biz hakimiyyətə gəlməzdən azacıq öncə İdarə Heyətinin yerində İcraiyyə Komitəsi yarandı. 
Cəbhənin bütün yetkin qüvvələri hakimiyyət qurumlarında işə getdi, İcraiyyə Komitəsi də, Ali 
Məclis də zəiflədi (ancaq buna baxmayaraq, vəzifəlilərin bir hissəsi Məclisin üzvü olaraq 
qaldı). Mənsə sədr olsam da birbaşa Cəbhənin işiylə məşğul ola bilmirdim; sadəcə olaraq, 
İcrakomun sədriylə bir neçə dəfə görüşdüm, vəssalam. Çox vaxt (elə indi də) tənqidlər 
eşidirəm ki, icrakomun sədri Tofiq Seyidov və başqaları düzgün işləməyib. Ancaq o, zamanına 
görə düzgün işləmişdi - gücü ora qədərdi.  

İcraiyyə Komitəsi işləyəndə biz hakimiyyətdəydik və ona təzyiq yoxdu; bundan yaxşı 
faydalanmaq olardı, lakin, təəssüf ki, bunu edə bilmədi. Biz adamları Cəbhəyə total şəkildə 
yazdırmaq istəmirdik. İcraiyyə Komitəsi deyirdi ki, Cəbhəyə girməkçün kütləvi halda ərizə 
yazırlar. Mən bildirdim ki, onlar ideyaya gəlmirlər - Cəbhəyə yalnız vəzifə almaq vasitəsi kimi 
baxırlar.  

Sonra elə oldu ki, Azərbaycanda hərbi vəziyyət kəskinləşdi. Belə şəraitdə Xalq Cəbhəsi daha 
kəskin və sərt çıxış etməliydi. Buna görə də İcraiyyə Komitəsinə Fərəc Quluyevi gətirdik. O, 
hərbçilərlə açıq və sərt danışa bilirdi. Müdafiə naziri də, daxili işlər naziri də onunla ehtiyatlı 
danışırdılar. Fərəc bəy onları yerində oturda bilirdi, çünki həm də millət vəkilidi. O, birinci dəfə 
olaraq Rəhim Qazıyev və Surət Hüseynov haqqında bəyanat verdi. Biz bu sərtliklə getsəydik 
daha düzgün hərəkət etmiş olardıq, ancaq, təəssüf ki, mövqeyimizi yumşaltdıq. Bu adamların 
ikisi də hələ onda həbs olunmalıydı. Ancaq mən dedim ki, yoxlamamış, istintaq aparmamış 
onları cinayətkar adlandırmaq olmaz - yenə də qanuna dayandım. Əslində belə etməsəydik 
dövlətimizin elan etdiyimiz prinsiplərindən özümüz imtina etmiş olardıq. Mən silahdaşlarıma 
bildirirdim ki, Sovet dövründən qalma "vətən xaini" ifadəsini az işlədin, çünki o, elə bir 
damğadır ki, onu sonra hamıya vura bilərlər, buna görə də çox qorxulu simptomdur - hətta 
qonşusundan məişət zəminində şikayət edən də onu "vətən xaini" adlandırır. 

Ümumiyyətlə, həm İcraiyyə Komitəsinin, həm də indiki Rəyasət Heyətinin işindən razıyam. 
Mən 4 il burada yoxdum, ancaq Bakıda qalan arxadaşlarım partiyanı dağılmağa qoymadılar. 
AXCP-yə qarşı ən qəddar hücumlar olub, televiziya, radio, qəzet - hər şey və hər kəs 
əleyhimizə işləyib, fərd-fərd hamımızı təhqir ediblər, sıradan çıxarmağa can atıblar. Bütün 
bunlara baxmayaraq, AXCP özünü qoruyub saxlaya bildi, parlament seçkisinə də getdi (o 
hətta bu cür antidemokratik seçkinin özündə belə 15 yer götürmüşdü, ancaq ona cəmi 3 yer 
verdilər). İndi bizim parlamentdə 4 millət vəkilimiz var - parlament partiyasıyıq, hüququmuz 
daha çoxdur. Bu qələbəni avtoritarizm mühitində qazana bilmişiksə, demək, işimizi, o sıradan 
Rəyasət Heyətinin də işini müsbət qiymətləndirə bilərik. 

-Qurultayın idarəetmədə yenilik edəcəyi gözlənilirmi? 

-Elə bir yenilik olacağını qabaqcadan deyə bilmərəm. Belə edərəmsə cəbhəçilər mənim 
təsirim altında qərar çıxara bilərlər. Həzrət peyğəmbərdən (s.ə.s.) soruşurlar ki, səndən sonra 
xəlifə kim olacaq? Cavab verir ki, indidən desəm şuranın qərarı pozular; şuranı çağıracaqsınız, 
o seçəcək. Mən də nüfuzumdan istifadə edib qabaqcadan yön verməyə, istiqamət verməyə 
çalışmıram. Qoy qurultay özü kimi seçəcəksə seçsin, nə cür seçəcəksə seçsin. Vacibi odur ki, 
iki günə işini yekunlaşdırıb gərəkli qərarlar çıxarsın. 

-Bugünkü "Yeni Müsavat" qəzetində partiyalarımızın birləşməsi haqqında məlumat verilib. Siz 
bu iki qardaş partiyanın birləşməsinə necə baxırsınız? 

-Mənə elə gəlir ki, bunlar Müsavat Partiyasının yuxarı səviyyəsində gedən söhbətlərdir. Hələ 
bəlli deyil ki, partiyanın Divanı buna razıdır, yoxsa bu, 2-3 nəfərin fikridir. Bu, fikir kimi 
meydana atılıb və haqqında düşünmək olar. Şəxsən mənə qalanda bu partiyaların 



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 səbir edib 2-3 il buna dözsək mən deyən 
gəlib yerini tutacaq. Onda xırda partiyalar görəcək ki, müstəqil yaşamalarının bir nəticəsi 
yoxdur və birləşməyə başlayacaqlar. 

-Şəxsən məndə müşahidələrim nəticəsində belə fikir yaranıb ki, Müsavata nisbətən Cəbhəylə 
mülayim rəftar olunur, daha doğrusu, Müsavat Partiyası qəsdən sıxışdırılır ki, cəmiyyətdə 
iqtidarın bu iki partiya arasında fərq qoyması, Cəbhənin iqtidara yaxın olması haqqında 
ictimai rəy yaransın; bununla da iki qardaş partiyanın münasibətlərini pozmaq istəyirlər. 

-Bəli, əsas məqsəd də budur ki, iki partiyanın arasını vursunlar. Çox təəssüf ki, bəziləri buna 
aldanır, deyirlər ki, Cəbhəyə güzəşt olunur. Nəyi bizə güzəştə gedirlər? Belədirsə hər şey 
oyana, qərargahımız hanı? Rayon şöbələrimizin də qərargahlarını alıblar, qaytarmırlar. 
Noyabrın 17-sində Azərbaycanın Dirçəliş bayramını keçirməyə də AXCP-yə yer vermədilər. 

"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" 

-Cəbhəçi yoldaşlarımızın bir çoxu dustaqdır. Vaxtilə Vətən torpaqlarımızı qorumuş Xüsusi 
Təyinatlı Polis Dəstəsinin üzvləri, xalqımızın bir sıra başqa yurdsevər övladları da zindanlara 
atılıb. Xahiş edirəm bu məhbusların azad edilməsinə AXCP-nin göstərdiyi və göstərəcəyi 
təşəbbüslər haqqında danışasınız. 

-Bu gün məsələyə bir neçə yöndən yanaşmaq olar. Birincisi, ümumiyyətlə, Azərbaycanda 
məhbusların vəziyyəti hansı şəkildədir? 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, günasız 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. 

-Siz Kələkiyə təzə gedən vaxtlarda burada polis işçiləri müxalifətçiləri, məsələn, küçədə tutub 
deyirdilər ki, protokola nə yazaq - evindən güllə tapılmasını istəyirsən, yoxsa anaşa 
tapılmasını? Təbii ki, onlar anaşadansa gülləni üstün tuturdular. Çox təəssüf ki, bu gülməli 
vəziyyət neçə-neçə mərd insanı ağlamalı günlərə salıb...  

-Bəli, çox düzdür! "Yuxarı"dan göstəriş vermişdilər ki, Azərbaycanda silahlar yığılsın, ancaq 
onu yığmağın formasını tapa bilmirdilər. Cəbhəçiləri tutub döyürdülər ki, səni ya tutacağıq, ya 
da öldürəcəyik; get, silah tap gətir, yoxundursa inəyini sat, silah alıb gətir. Bir çox adamlar 
həqiqətən atlarını, inəklərini sataraq oradan-buradan silah alıb verdilər ki, işləri bir az 
yüngülləşsin.  

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. 

Xüsusi Təyinatlı Polis Dəstəsindən də 300 nəfər siyası dustaqlar sırasındadır. Onların, ola 
bilsin ki, böyükləri, rəhbərləri nəyəsə göstəriş veribdir. Onlar hakimiyyətdaxili mübarizənin 
qurbanlarıdır.  

Dövlət tərəfindən qanuniləşdirilmiş XTPD bunların hakimiyyətinə müxalif olub, onun rəhbərləri 
sıravilərə deyib ki, silahı əldə saxlayın, biz təslim olmayacayıq. Sonradan da, bəlli olduğu kimi, 
XTPD ağ bayraq qaldırıb və danışığa getmək istəyib.  

O zaman AXC də, Müsavat da, başqa partiyalar da təklif etdilər ki, iqtidarla XTPD arasında 
danışıqlarda vasitəçiliyə razıdırlar; onlar barışdırıcı yol tapmalıdırlar. Buna Əliyev iqtidarı 
nəinki imkan vermədi, əksinə, məsələni daha da qızışdırdı və nəhayət, onların başçılarını 
cismən məhv etdi, əsgərlərisə zindanlara doldurdu. Bu əsgərlərin bəzilərinə demişdilər ki, 
məsələn, silahı götür, dur qapıda, içəri heç kimi buraxma. İndi belələrinin də hamısı Cinayət 
Məcəlləsinin 57-ci maddəsiylə Vətənə xəyanətdə suçlandırılır. İndi onların valideynləri, insan 
hüquqlarını müdafiə cəmiyyətləri haqlı olaraq mübarizə aparırlar ki, bu insanlar Vətən xaini 



ola bilməzlər, çünki 3 il, 4 il, bəziləri 5 il Azərbaycanın azadlığı, torpaqları uğrunda könüllü 
vuruşub və onların 200-ə qədəri yaralıdır.  

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. 

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. 

XTPD-dən həbs edilən əsgərlərin anaları Prezident Aparatı qarşısında haqlı çıxış edirlər ki, 
fərarilər bağışlanılır, ancaq Azərbaycan uğrunda könüllü mübarizə aparanlara aman verilmir. 
Yaxud Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü rus imperiyasının çəkdirdiyi sərhəd 
məftillərini dağıtmaqdan başlanır, ancaq bu tarixi hərəkata ilk vaxtlar başçılıq edənlərdən 
Fərəc Quluyev, Asəf Quluyev indi həbsxanadadır, 10 il, 12 il iş alaraq ağır işgəncələr altında 
çətin vəziyyətdə yaşayırlar. Və onların etdiyini bu iqtidar utanıb-çəkinmədən indi öz adına 
çıxır. 

"Doğrudanmı onlar düşünmürlər və görmürlər ki, ...Stalinin, Beriyanın övladlarının 
başına nə gəldi, bəzilərinin müəllimi və himayəçisi olmuş Brejnevin qızı axırda 
əynindəki kürkünü satıb çörəyə verdi?!" 

-Ümumiyyətlə, Bəy, adamda istər-istəməz belə bir fikir yaranır ki, erməniyə kim güllə atıbsa, 
erməniylə kim vuruşubsa o, bu saat ya zillətdə, ya da zindanlardadır, erməniylə vuruşanların 
hamısından intiqam alınır.  

-Bu, belədir. 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.  

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. Sonları nə oldu? Sovet hökumətinin 
özünə başçılıq edən Brejnevin axırı nə oldu? Bunların hamısı göz qabağındadır.  

Tarix belə haqsızlıqları və amansızlıqları bağışlamır və o amansızlıqlara görə amansız da 
intiqam alır. Elə olur ki, amansız yalançının nəsli yer üzündən, adı tarixdən birdəfəlik silinir! 
Doğrudanmı həmin amansız yalançılar özlərindən qabaqkıların taleyindən ibrət götürmür?! 
Doğrudanmı onlar düşünmürlər və görmürlər ki, bir zaman dünyanın ən böyük və ən güclü 
imperiyasının ağaları Stalinin, Beriyanın övladlarının başına nə gəldi, bəzilərinin müəllimi və 
himayəçisi olmuş Brejnevin qızı axırda əynindəki kürkünü satıb çörəyə verdi?! Çox qəribədir 
ki, bu amansız yalançılara bunların heç biri dərs olmur - görünür, düşünürlər ki, mən öləndən 
sonra lap Nuhun tufanı da qopsun...  

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.  

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. 

"Rusiya çox gözəl bilir ki, Azərbaycan tam müstəqil dövlət olarsa bütün Qafqaz 
onun əlindən çıxar" 

-Bəy, Qarabağ məsələsinin həlli yollarını necə görürsünüz? Bütün xalqımızı maraqlandıran, 
narahat edən, içərisini didən sual budur ki, Qarabağ problemi nə vaxt həll olunacaq, axı bu 
sual hər birimizin özünün, ailəsinin taleyiylə bağlıdır. Ümumiyyətlə, indiki iqtidarın bu düyünü 
çözəcəyinə inanırsınızmı və üç, yaxud beş ildən sonra Qarabağ məsələsinin mənzərəsi Sizin 
gözünüzdə necə görünür? 

-Qarabağ məsələsi adıyla Azərbaycanın müstəqilliyinə Rusiya imperiyasının birbaşa iştirakı və 
qurmasıyla təcavüz edilir. Deyək ki, Moskva Yanvar qırğınını törətdi. Azərbaycan xalqı buna 
dözdü və Rusiya imperiyasına qarşı mübarizəsini davam etdirdi. Sonra Xocalı qırğınını törətdi, 
bu da Azərbaycan xalqının müqavimətini gücləndirdi, rus ordusunu Azərbaycandan 
uzaqlaşdırdı. Rusiya buna dözmədi, əvvəlcədən qızışdırdığı Ermənistanın əliylə Azərbaycanın 
quzeyinin 20 faizini işğal altına aldı; guya bunu Dağlıq Qarabağ erməniləri etdi. Sözsüz ki, 
Dağlıq Qarabağda yaşayan 100 min erməninin buna gücü çatmazdı (hətta arxasında duran 
Ermənistanla birgə də). Burada separatçılarla Ermənistanın və Rusiyanın qüvvələri 
birləşdirildi, üçlükdə bu məsələni həll etdilər, xarici ölkələrdən də güclü dəstək aldılar (çox 
təəssüf ki, burada İranın da əli oldu).  



Rusiya çox gözəl bilir ki, Azərbaycan tam müstəqil dövlət olarsa bütün Qafqaz onun əlindən 
çıxar. Ermənistan da fikirləşir ki, Azərbaycan müstəqil olsa vaxtilə bütün Sovetlər Birliyində at 
oynadan ermənilərin heç Qafqazda da nüfuzu qalmayacaq. İran da düşünür ki, Azərbaycan 
müstəqil olsa Güneyin də müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparılacaq ki, bu da İranın tale 
məsələsidir. Bax, buna görə də onların hamısı bu məsələyə quduzcasına girişiblər və heç bir 
şeylərini əsirgəmədən bu yolda qoyurlar.  

Bizsə bu mübarizədə təkləndik, bizə az-çox yaxın olan Türkiyəsə bir qardaş kimi ürəkdən 
istəsə də erməni - rus - fars üçlüyünün içərisinə girərsə ilişə biləcəyini gördü - o, münaqişəyə 
qoşulsaydı Türkiyənin öz taleyi çox acınacaqlı ola bilərdi, o, bu dövlətlərin arzuladığı 
müharibəyə cəlb oluna bilər və sonradan, ola bilsin, Rusiya da bundan yararlanaraq Suriya, 
Yunanıstan və başqa dövlətləri (hətta Bolqarıstanı da) onun əleyhinə qaldıra bilərdi. Rusiya 
əslində bunu gözləyirdi. Ona görə də Türkiyə məsələyə olduqca ehtiyatla yanaşmağa məcbur 
oldu və ordusu, hərbi qüvvələri olmayan Azərbaycan təkləndi, torpaqları işğal edildi. İndi bu 
məsələ beynəlxalq problemə çevrilibdir.  

Azərbaycan indi çox pis durumdadır. Vəziyyətdən çıxmaqçün Ermənistan - Rusiya - İran 
üçlüyünə qarşı başqa üçlük düzəltməliydik. Ona görə də hakimiyyətimiz dövründə biz 
daxildəki ermənilərə qarşı güc təşkil etdik və onların müqavimətini sındırdıq. Qarabağın 
ətrafındakı bölgələrdə (məsələn, Goranboy, Ağdərə və başqa bölgələrdə) ermənilərin 
müqavimətini qırdıq; onlar geri çəkildilər. Hətta elə vəziyyət yaratdıq ki, Ermənistan artıq 
Xankəndini boşaltmaq, əhalini ordan çıxarmaqçün tədbir tökürdü. Bu əlverişli durumdan 
yararlanıb belə qərara gəldik ki, Minsk qrupunda üçlük olsun - heç kim Qarabağ məsələsinin 
həllində yekun söz sahibi sayılmasın, özünü ağa göstərərək burnunu hara gəldi soxmasın.  

Türkiyə Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edən qüvvədir, Rusiya Ermənistanın tam 
tərəfindədir, deməli, onların münasibətləri bir tarazlıq yaradır və Amerika da bu tarazlıqda 
iştirak edir, məsələni sülh yoluyla həll etməyə çalışır. Həmin zaman bu diplomatik xətt 
xeyirliydi - Rusiya əleyhimizə hər hansı bir təşəbbüsdə bulunsaydı Türkiyə diplomatiyası onu 
sıxışdırardı və bu məsələdə Amerika daha çox bitərəf mövqe tutmağa çalışardı.  

Sonradan gördülər ki, bu yol Rusiyaya sərf etmir, Türkiyəni bəhanəylə uzaqlaşdıraraq 
Fransanı ora gətirdilər. Fransa da Ermənistana meylli olduğuna görə Amerika bu məsələdə 
təkləndi. Əslində Amerikanı ora Azərbaycanın tələbiylə salmışdılar. Buna görə də Qarabağ 
problemi artıq tamam düyünlənib - Rusiya bu məsələyə bir-iki düyün də artıq vurub. Onun 
açılma üsuluna gəlincə, bir neçə siyasi gedişlər etmək olar. Məsələn, məncə, Qafqaz evi 
yaratmaq uğrunda mübarizə aparmaq zəruridir; Gürcüstan da, Azərbaycan da Rusiyanın 
onlara təzyiqindən xoşlanmır və ona müqaviməti gücləndirmək istəyir. Bu iki dövlət əlbir 
olmalı, sıx iş birliyi yaratmalı, buraya Çeçenistanı da cəlb etməlidir.  

Ümumiyyətlə, öz azadlığı uğrunda mübarizə aparan bütün Qafqaz xalqlarının qüvvəsi 
Rusiyanın Qafqazdakı hərbi və siyasi nüfuzunu zəiflətməyə, onu buradan uzaqlaşdırmağa 
səfərbər edilməlidir. O uzaqlaşdırılandan sonra, əlbəttə, Ermənistan - İran bloku da 
zəifləyəcək və zəncir başlayacaq açılmağa. Bundan sonra Ermənistanla danışıqlar 
asanlaşacaq... 

-İndi Gürcüstan - Ukrayna - Azərbaycan - Moldova (GUAM) birliyi yaradılıb. Bu birlik Sizin 
dediyiniz Ermənistan - Rusiya - İran üçlüyünü poza, ona müqavimət göstərə bilərmi? 

-O üçlüyü poza bilməz (bu, çətindir), amma Rusiyanı əvvəlki vəziyyətindən 50-60 faiz təcrid 
edə bilər; bu zaman Azərbaycanın və Gürcüstanın mövqeləri güclənər və Rusiya artıq burada 
istədiyini edə bilməz. Biz bu birliyin tərəfindəyik. Ona Türkiyə, Rumıniya və Qara dəniz ətrafı 



ölkələr də daxil olmalıdır, çünki Rumıniya, Türkiyə, Bolqarıstan, Ukrayna, Moldova və 
Gürcüstan uzun müddət Rusiyanın əzabını çəkmiş ölkələrdir.  

Yenə qayıdıram bundan qabaqkı sualınıza. Ümumən Qarabağ problemini 3 aya, 5 aya həll 
etmək mümkün deyil, ona görə ki, Rusiya da burada öz mövqeyini itirmək istəmir. Onun bu 
bölgədə hələ az-çox mövqeyi var və buna görə də Ermənistanı özündən asılı saxlayacaq.  

Biz bu durumla sülhə getsək Azərbaycançün xeyirli olmayacaq, çünki Azərbaycanı məğlub 
ölkə kimi tanıyırlar. Amma hər hansı bir xalq məğlubiyyətini hələ boynuna almayıbsa, demək, 
məğlub deyil və o, mübarizəsini davam etdirməlidir. Bununçün ölkədə güclü ordu islahatı 
getməli və ordu, döyüşən qüvvələr yaradılmalı və xalq öz torpağının azad olunması uğrunda 
mübarizəyə hazır olmalıdır. Məhz bundan sonra təzyiq edərək məsələləri siyasi yolla həll 
etmək müəyyən qədər mümkün olacaq, belə olmasa mümkün deyil. 

"Azadlığın dəyərini ürəklə deyil, qarınla müəyyənləşdirmək həm ayrı-ayrı 
insanların, həm də insan toplumlarının faciəsidir" 

-Ümumiyyətlə, Siz Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həllinə inanırsınızmı? 

-Bütün dünya xalqlarının bir döyüş fəlsəfəsi var - sən məğlubiyyətinlə razı deyilsənsə hökmən 
silaha qurşanıb vuruşmalısan; başqa yol yoxdur. Azadlığını düşünən hər bir xalq bunu 
etməlidir. Bəzən bizdə deyirlər ki, adamlarımız şəhid olur, torpağımızda qan tökülür - bu cür 
azadlıq nəyə lazımdır? Belə insanlar azadlığı maddi nemət kimi başa düşürlər.  

Bəzən insanlar düşünürlər ki, azad olsaq yaxşı yeyib-içəcəyik, gözəl güzəran keçirəcəyik; o 
saat keçirlər materializmə. Azadlıqsa idealist bir məfkurənin, fəlsəfənin, mənəviyyatın 
məhsuludur - insanın ruhunun qurtuluşudur. Afrikadan aparılan qulları Amerikada çox yaxşı 
saxlayır, onlardan daha çox faydalanmaqçün onları yaxşı yedirdib-içirir, amma yaxşı da 
işlədirdilər. Bu qullar həyatlarından razıydılar, çünki Afrikadakından qat-qat yaxşı yaşayırdılar. 
Amma özünü xoşbəxt sayan bu insanlar quldu, azad deyildi. Bəli, bu cür də yaşamaq olar, 
ancaq bu, insan həyatı deyil.  

Azadlıq mənəvi tələbatdır, ideya tələbatıdır. Azadlıq təmtəraqlı materialist yaşayışı yox, 
sadəcə, başqasının köləsi olmamaq, öz düşüncə və əməllərini özünün istədiyi kimi sərbəst 
gerçəkləşdirməkdir. Budur problemin kökü və bunu insanların bir hissəsi hələ mənimsəməyib. 
Deyirlər ki, doğrudur, azadlığı qazandıq, ancaq nə olsun, çörək bahalaşdı, hər şeyin qiyməti 
qalxdı. Çörəyin bahalaşmasının azadlığa nə dəxli var? Ümumiyyətlə, azadlığın dəyərini ürəklə 
deyil, qarınla müəyyənləşdirmək həm ayrı-ayrı insanların, həm də insan toplumlarının 
faciəsidir. 

-Əbülfəz bəy, bu neçə gündə məni dözümlə dinlədiyinizə, ürəyimdəkilərin hamısını üzə 
çıxarmağa lütfkarlıqla şərait yaratdığınıza görə Sizə sonsuz minnətdarlığımı bildirirəm! 
Allahdan arzum budur ki, Sizinlə belə bir söhbəti inşallah Azərbaycan birləşəndən sonra 
Təbrizdə edək. 

-Allah o günü hamımıza göstərsin! 

-Amin! 

  


