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Müəllifin giriş sözü
Mən bu kitabı zəmanənin tələbi ilə dünya bəşəriyyətinə və
Azərbaycan xalqına və hər bir insana bir xeyir vermək məqsədi ilə
yazıram. Görürəm ki, insanların bi ideyalara kəskin ehtiyacı var,
lakin onlara bu fikirləri deyən yoxdur. Bəşəriyyət və ölkəmin
insanları onlara sırınan sistemdən kənar heç nə düşünə bilmirlər.
Onlar müti qul kimi onlara hakimlik edən siniflərin və ya qrupların
ideyalarını; təyin etdiyi həyat tərzlərini, davranışları qəbul etməyə
məcbur edilirlər. Onların başı cari yaşamaq problemlərilə elə qatılır
ki, onlara azad düşünməyə və nəticələr çıxarmağa imkanlar verilmir.
Onlar ancaq bir həqiqəti qəbul edirlər-yaşadıqları mühitin və
baxışların təbii tanrı tərəfindən onlara bəxş edildiyini və onun
dəyişdirilə və səmərələşdirilə bilinməzliyini. Lakin düşünmürlər ki,
bu mühit, hansı ki onlar onun daxilində bataqlıqda qalan adamlar
kimi batırlar, o yaxşı qurula bilər və daim yeniləşməlidir. İnsan ağlı
buna qadirdir. Zaman və imkanlar boşuna buraxılmaya bilər..
Bu mühit qeyri - bərabərliyin təkrar istehsalı, bazarın vəhşi idarəsi,
güclünün qalib olması, ədalətsizliyin, müharibələrin və konfliktlərin
daim saxlanması prinsiplərilə yaradılmışdır. Məhz güclü siyasi
(iqtisadi, dini, hərbi) siniflər tərəfindən, onların məhz həmişə güclü
qalması məqsədilə. Bu, bəşəriyyətə - 90 % insanlara lazım deyil.
Iqtisadi (fiziki) güc hegemon olandan bəri bəşəriyyət
bədbəxtçiliyə düçar olmuşdur. Lazımdır ki, ağıl hegemon olsun .
Mənim məqsədim bəşəriyyəti və Azərbaycan xalqını xoşbəxtliyə
çatdırmaqdır, onlara öz vəziyyətlərini başa salmaq və yaxşı yolu
onlara göstərməkdir. Bu yol kamil, ağıllı, yəni rasional cəmiyyət
quruluşuna keçməkdir. Bu barədə beynəlxalq mətbuatda artıq bir
neçə məqalə çap etdirmiş və internet səhifədə təsvir etmişəm.
Azərbaycan oxucusu üçün bu mənim yazdığım ikinci kitabdır ki,
dünyanın gələcəyi, rasional cəmiyyət haqda, Azərbaycan ölkəsinin
yaxşı inkişafı üçün strategiyalar, mədəniyyətin təkmilləşdirilməsi,
yeni rasional azərbaycanlı yetişdirilməsi və bir çox digər ideyalar
haqda məlumat verir.
Oxuculara bildirirəm ki, burada nə yazmışamsa, onlar yalnız öz
gördüyüm, eşitdiyim mənbələrdən, düşünməkdən
çıxartdığım
sərbəst mülahizələrdir, burada köçürmə, plaqiat yoxdur. Burada heç
bir qərəz yoxdur. Lakin buradakı bəzi ideyalar başqalarının da ağlına
gələ bilər. Bu təbiidir və ideyanın obyektivliyini təsdiq edir. Mən
buna şad olardım. Lakin mümkündür ki, müəyyən fikirlər gerçəkliyi
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bu ya digər dərəcədə dəqiq əks etdirmir. Bunu da təbii saymağınız
lazımdır, çünki bir adamın fikri həqiqəti tapmaq üçün azdır. İnsan
universal bir varlıq deyil ki, gerçəkliyi tam kamil və dəqiq təsvir
etsin. Yalnız çoxlu fikirlərin ümumi mahiyyəti həqiqəti daha dərin
təsvir edə bilər. Məhz buna görə kitabda irəli sürülmüş rasional
cəmiyyət sistemi fərdi və ictimai həyat seçimlərində təkin fikrinə və
qərarına deyil, çoxluğun fikrinə əsaslanır.
Düşünürəm ki, məhz hər kəs öz ağlı ilə ətraf gerçəkliyi dərk
edərək gerçəklik haqda müstəqil mülahizə yürütməlidir, başqalarını
yamsılamadan. Bundan sonra
onlar öz müxtəlif fikirlərini
saxlamaqla ümumi məqsədlər müəyyən edib ona çatmaq üçün vahid
bir yol tapmalıdırlar və ona əməl etməlidirlər. Ümumi iştirakla və
müzakirə ilə məqsədin müəyyən edilməsi, onun həlli planının
müəyyən edilməsi və birgə icra edilməsi, yəni hər kəsin ona düşən
rolu dəqiq icra etməsi insanları birləşdirən amil olmalıdır. Bu, təkcə
5-20 % əhali üçün deyil, hansı ki mövcud ictimai sistemlərin
məqsədi budur, bu 100% əhali üçün yeganə xoşbəxtlik yoludur.
Rasional cəmiyyətin əsasında bu prinsip durur. Gördüyünüz kimi bu
prinsip mövcud ictimai iqtisadi sistemlərdən üstündür, hansı ki
onlar qrup demokratiyasıdır, varlı siniflərin idarəsini və onların
mənafeyini güdür və insan bədbəxtliyinin, müharibələrin,
konfliktlərin, kütləvi kasıblığın əsasıdır.
Bu kitab bir baxışdır və diskussiya üçündür. Əgər hər insan öz
şəxsi mülahizələrini irəli sürsə, müzakirə nəticəsində və rasional
qərar qəbulu prosedurlarına əsasən daha dürüst nəticələr əldə
etmiş olar. Bunu mən siz oxucuların öhdəsinə buraxıram. Bu
prosedurları mən yaratmışam, müəllifin Həqiqətə pəncərə kitabında
onlar təsvir olunur (M.F. Axundov adına kitabxana-elektron
kitabxana www.anl.az və ya internet səhifə: http://rational.sayt.ws
Yaxşı cəmiyyət hər bir insana və icmaya, bəşəriyyətə xoşbəxtlik
gətirən ən gözəl, kamil və ağılla yaşayan cəmiyyətdir.
Mən sizi bu yeni rasional cəmiyyətə üzv olmağa onu öz
əllərinizlə, fəaliyyətinizlə qurmağa dəvət edirəm. Qoy, çox yaxın
gələcəyin kamil cəmiyyətinin toxumu Azərbaycanda göyərsin və
dünyaya yayılsın. Bu xalqımız üçün bütün dünyada böyük bir şərəf,
nüfuz, hörmət deməkdir.
Yadınıza salıram ki, 16 –cı əsrdə cəmi 20 adam–muzıkant, bir
neçə filosof, müəllim, keşiş, heykəltaraş İtaliyada reformasiya
hərəkatını başladı, sonra artdı və bütün Avropanı bürüdü, onun
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dalınca maarifçilik, inqilablar və müasir bütöv, ümumi dəyərləri
qəbul edən, lakin milli mədəniyyətli Avropa cəmiyyəti yarandı.
Biz də onlardan geri qalmayaraq Avropa mədəniyyətindən də
yüksək mədəniyyət yaratmalıyıq və dünyaya göstərməliyik, sonra
hamı bizim dalımızca gələcək, məhz bizdən öyrənəcəklər.
Burada ağa-qul anlayışı yoxdur, burada başçı, rəhbər, müdir, rəis
yoxdur. Burada dispetçerlər, vebmasterlər, operatorlar, moderatorlar,
hesablayıcılar, sayıcılar, texniki qeydiyyatçılar, ekspertlər və
məsuliyyəti, müşahidə və qiymətləndirmə parametrləri
dəqiq
göstərilmiş icraçılar var. Burada müdriklər var, kollektiv ağılla
istiqamətlənən fərdi və ictimai həyat, fəaliyyət, yaradıcılıq var. Bu
cəmiyyət indiyədək olmuş cəmiyyətlər kimi keçmişlə, adət
ənənələrlə, dominant qrupların, şahların və məmurların idarəsi və
yazdığı qanun və qərarlarla, təyin etdiyi əxlaqla, dini ehkamlarla
idarə olunmur. Bu cəmiyyət kollektiv ağılla yaradılmış strategiyalar,
prinsiplər, əxlaqla yaşayır və özü-özünü yenə də kollektiv qərarlarla
idarə edir, daim özünü təkmilləşdirir. Fərdi davranışlar məhz ictimai
ağıl bankından qidalanır, hansı ki dəqiq yazılmış və daim
təkmilləşdirilən sənədlərdə əks olunmuşdur. Burada özgə, kafir,
düşmən anlayışı və onlara qarşı öldürmək, zorakılıq, mübarizə
ideologiyası yoxdur, hər adam digərinə doğmadır və ailə üzvü
rolundadır, hamı bir ailənin üzvüdür.
Rasional cəmiyyət tək-tək liderlərin və hegemon siniflərin olduğu
və idarə etdiyi icraçı cəmiyyət deyildir. Başqa sözlə, bu cəmiyyət
idarə edən tək və idarə olunan çoxluq sistemi deyil. Bu cəmiyyətin
hamısı sayı məhdudlaşdırılmayan idarə edən kollektivində könüllü
iştirak edərək özü - özünü idarə edən və lazımı sahələrdə özü
icraçılar təyin edən və ona nəzarət edən, qiymətləndirən, sistemin saz
və imtina etmədən etibarla işləməsini sazlayan cəmiyyətdir. Buna
görə də bu cəmiyyət mövcud cəmiyyətlərdən fərqli olaraq ictimai
idarə üçün zəruri olan düşünməkdən, ağıllanmaqdan, təcrübəsini,
biliyini artırmaqdan və idarə qərarı hazırlamaqdan, problemi həll
etməkdən, nəzarətdən uzaqlaşdırılmamışdır. Burada hamı bilavasitə
özünün və ictimai həyatın yaxşılaşdırmaq məqsədilə ictimai idarədə
iştirak etmək üçün biliyini, məlumatlılığını, təcrübəsini artırmağa
həvəslidir. O demir: “nəyimə lazımdır”, o, məsuliyyətli intizamlı və
ağıllı şəxsdir. Bu cəmiyyət müdriklər yetişdirir.
Çəkinmədən zəng edin, email adreslərinizi bildirin, mənim
vasitəmlə elektron şəbəkə qurun, bir - birinizlə tanış olun, ümumi
məqsədlər seçin, planlar qurun. Fəaliyyət göstərin, toplaşın, maraqlı
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məsələlər barədə diskussiya qurun, bir-birinizə kömək edin,
çətinlikdə və xoş günlərdə bir olun. Rasional cəmiyyəti öyrənin,
təkmilləşdirin, özünüz öz ağlınızla onun əsas prinsiplərini yenidən
müəyyən edin, müzakirə edin. Özünüzə qapılmaqdan, maddi ehtiyac
qayğılarından bir müddət xilas olun və rasional cəmiyyət qrupunun
yaradılması qaydası ilə bu qrupu yaradın. Sonra görəcəksiniz ki, sizin
şəxsi işləriniz, həyatınız, habelə ictimai mühitiniz necə düzəlir.
Problemləriniz asan həll olur. Həyat gözəlləşir.
25 Fevral 2009

Hörmətlə: Tofiq Mehdi.
Rasional Cəmiyyət Uğrunda
İctimai Birliyin sədri
Tel: 070 744 68 41; email: tofigmehdi@yahoo.com
Məktubla internet səhifədə göstərilmiş ünvana müraciət edə
bilərsiniz.
Müəllif əvvəlcədən mümkün ola biləcək qeyri-dəqiqliklər üçün
üzr istəyir və hesab eləmir ki, çox böyük bir mövzu haqda istədiyi
səviyyədə kitab yazmışdır. Öz təklif və mülahizələrinizi müəllifə
göndərməyi unutmayın. Sizin əməkdaşlıq haqda təklifləriniz həmişə
hörmətə layiqdir.
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Rasioanallığın əsas prinsipi:
Müəyyən zaman və məkanda şeylərin,
fikirlərin, qərarların, davranışların
nəzəriyyələrin həmişə ən yaxşısı var.
Tofiq Mehdi
GIRIŞ
Kitabda bəşəriyyətin və Azərbaycanın bu günü və gələcəyi
araşdırılır, dəyişiliklərin əsas trendləri müəyyən edilir və ssenarilər
qurulur.
İ Bölmədə bu elmi məruzə yenidən bəşəriyyətin diqqətini əbədi
təzə olan rasional, yəni kamil – ağıllı cəmiyyəti qurmaq və ağılla və
səmərəli yaşamaq arzusuna cəlb edir. Məruzə bəşəriyyətin
inkişafında müasir trendlər əsasında baş verə biləcək müxtəlif 7
ssenarini təsvir edir. Onların içərisində biri – Rasional cəmiyyətin
yaranması daha əhəmiyyətli hadisədir. Bu cəmiyyətin ekologiyada,
iqtisadiyyatda, mədəniyyətdə və sosial sahədə ağıllı, ədalətli, kamil,
sülhpərvər, dayanıqlı xarakteristikaya malik olacağı təsvir edilir. Bu
cəmiyyətdə şəxsi rasional həyat və fəaliyyət prosesi, habelə ictimai
həyat və idarəetmə gələcək haqdakı biliklər və arzu edilən məqsədlər
üzrə rasional qurulur. Bunu etmək üçün hansı siyasətlər, hərəkətlər,
texnologiyalar tətbiq edilməlidir? Göstərilir ki, rasional cəmiyyətdə
bütün sahələr - iqtisadiyyat, idarəetmə, mədəniyyət, həyat tərzi,
qanunlar, etika və davranışlar bir - birinə uyğun bütöv kompleks
sistem kimi layihə edilməlidir. Lakin bunu cəmiyyətin hamısı
birlikdə etməlidir – öz hüququnu bir şəxsə, yaxud bir qrup adama
həvalə etmədən. Rasional cəmiyyət ictimai iqtisadi sistemi dünyada
olan bütün problemlərin həllini, hər xalqın və insanın sülhdə
yaşamasını və xoşbəxtliyə çatmasını qarşısına məqsəd qoyur.
Bütün dünya xalqlarına yeni rasional ictimai iqtisadi sisteminə
keçmək və xoşbəxt olmaq təklif edilir.
Dinlərin də reforma olunmalarına ehtiyac olduğu bildirilir.
Göstərilir ki, əgər insanlar təkcə öz xeyirlərini güdərək yalnız
müşahidəyə üstünlük versələr, yaşadıqları icmanın, qonşuların və
bütün bəşər sisteminin də mənafeyini güdməslər, cəmiyyət
quruluşunun eyiblərindən faydalanan və dəyişiliklərə, inkişafa qarşı
çıxan siyasətçilərin, şər qüvvələrin qarşısını almasalar və kamil
cəmiyyət sisteminə keçməsələr, onları bədbəxtliklər, böhranlar,
geridə qalmaq, İİİ dünya müharibəsi, daxili toqquşmalar gözləyir.
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İİ Bölmədə keçmiş və indiki Azərbaycan ərazisində yaşamış
insan cəmiyyətləri tarixinin xarakterik cəhətləri
araşdırılaraq
Azərbaycanın indiki vəziyyətinə gətirən əsas trendlər, problemlər .
səhvlər, idarədə və cəmiyyətdə çatışmazlıqlar müəyyən edilir. Bu
bölmədə Azərbaycanın bütün ictimai iqtisadi siyasi həyatına tam
qiymət vermək məsuliyyətini üzərinə götürməyərək, müəllif yalnız
ölkənin və insanların həyatına və gələcəyinə pis təsir edən mənfi
amillərin tapılması və aradan qaldırılması -rasionallaşması üzərində
çalışmışdır. Şübhəsiz, hər zaman hər bir dəyişilik, fəaliyyət yaxşı və
pis cəhətlərə, yaxşı və pis nəticələrə malikdir. Müəllif hesab edir ki,
yaxşı cəhətləri göstərmək, daha çox təriflər demək heç bir irəliləyişə
inkişafa səbəb olmur, yalnız arxayınçılıq, passivlik gətirir. Səhvləri
və problemləri tapmaq isə inkişafın yoludur.
Bu millətin keçmişdə və indi buraxdığı səhvlər aşkar edilir və
onların əsas səbəbləri göstərilir. Cəmiyyətin təşkili strukturu olan
dövlət təşkilatının defektləri və müyyən eyibli iş prinsipləri müəyyən
edilir. Azərbaycan gələcəyinin mümkün 3 ssenarisi təsvir olunur.
Azərbaycanı belə getsə, nə gözlədiyi ssenari formasında təsvir edilir.
Eyni zamanda Azərbaycanın gələcək 25 -100 ildə obrazı və
missiyası, bəşəri sistemdə tutmalı olduğu yer, konstitusiyanın
təkmilləşdirilməsi, ümumi və ən əhəmiyyətli sahələr üçün arzu
edilən yaxşı gələcəyin 55 strategiyaları müəyyən edilir. Ən zəruri
strategiyalara belə təkliflər daxildir
ki, 1)Azərbaycan xalqı
kapitalizm deyil, ondan da yaxşı rasional cəmiyyət sisteminə keçsin,
yəni kapitalizmlə sosializmin ağıllı balansı olan sistemi seçsin,
ictimai sektor bərpa edilsin, torpaqlar birləşdirilib kollektiv ağılla
idarə edilsin; 2) hamının qanun və idarədə iştirakına imkan verən
birbaşa demokratiyaya keçsin; 3) neft pulları ilə çoxlu sayda ictimai
zavod və fabriklər, elmi texniki institutları yaratsın; 4) hər bir istəyən
vətəndaşa beynəlxalq aləmdə qəbul olunan pulsuz ali və orta ixtisas
təhsili versin; 5) pulsuz səhiyyə xidməti göstərsin, insanlara lazımı
həyat şəraiti yaradılsın.
İİİ Bölmədə mədəniyyət və dünyabaxışların təkmilləşdirilməsi
təsvir edilir,
Azərbaycan Rasional cəmiyyəti və rasional insanın mədəniyyəti, toy
və yas mərasimləri və digər ağıla və elmə aid mərasimlər, adətlər
təklif edilir. Rasional əxlaq kodeksi, ailədə davranış, nəzakət və
ünsiyyət kodeksi, əhvali - ruhiyyənin idarə edilməsi üsulu təklif
edilir.
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İV Bölmədə Tofiq Mehdinin kəlamları təqdim olunur; dünyanin
sirləri və tanri anlayişi, neorasionalizm və Allah varmı sualları
araşdırılır və yeni baxışlar irəli sürülür. İnsanlar allah, tanrı
ifadələrinə abstrakt deyil, daha dəqiq və konkret məna verəcəklər.
Onun yerinə dəqiq elmi ifadələr işlədilməsi mümkündür. Göstərilir
ki, mövcud tək allah üzərində qurulmuş dinlərin şüurlarda yerinin
azalması və ya xeyli keyfiyyət dəyişməsi gözləyir, onların yerində
bütün material və görünməz dünyanı əhatə edən vahid rasionalist
elmi din meydana gələcəkdir. İbadətlər miqdarca azalacaq və
məzmunca dəyişəcək və yaxud onlara ehtiyac olmayacaqdır, sitayiş
əvəzinə meditasiya və özünü təlqin daha geniş tətbiq ediləcək.
Bunun üçün müasir psixologiya elmi və Buddizm yaxşı bazaya
malikdir. Bu elmi dini təbliq edənlər və xidmətlər göstərənlər dərin
elmi biliyə malik psixoloqlar, fiziklər, mühənsizlər, sosioloqlar,
filosof və futuroloqlar olacaqdır. Ruhanilərin mahiyyəti və rolları
xeyli dəyişəcəkdir. Dini mənbələrdən gələn fikirlərə ehkam kimi
baxılmayacaq, hər şey öz adı ilə çağırılacaq: həqiqətlər həqiqət kimi,
fərziyyələr isə fərziyyə kimi. Dini demokratiya və azad fikir yüksək
səviyyədə olacaqdır.
İ BÖLMƏ. BƏŞƏRIYYƏTIN GƏLƏCƏYI. RASIONAL
CƏMIYYƏTƏ DOĞRU
Bəşəriyyətin bütövlükdə və ölkə xalqlarının bütün
dəyişiliklərinin hərəkətverici qüvvələri məhz onların özləridir. Onlar
öz dəyərləri, mədəniyyəti çərçivəsində yaşamaq və yaxşı yaşamaq
məqsədlərini həyata keçirmək üçün maddi vasitələrdən, alətlərdən,
biliklərdən və metodlardan istifadə edərək əvvəl qərar qəbul
edirlər, sonra fəaliyyət göstərirlər. Bu qərarların necə qəbul
edilməsindən və icra edilməsindən asılı olan dəyişiliklər müxtəlif
trendlər formasında meydana çıxır. Hazırki dünyada bir neçə aparıcı
dəyişilik
ardıcıllığı
istiqamətləri
–
trendlər
vardır.
Bu istiqamətlər məhz dünyanın real ictimai, iqtisadi və siyasi
quruluşundan (bu keçmiş fəaliyyətin nəticəsidir) və burada insanların
cari fəaliyyətindən doğur və onların bilavasitə nəticəsidir. Trendləri
bilmək üçün dünya bəşər sistemini və hər bir ölkəni dəqiq təsvir
etmək lazımdır. Aşağıdakı qısa təsviri təklif edirəm.
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Trendlər
Bəşəri sistem iki iqtisadi sosial sistemdən - kapitalizm və
sosializmdən ibarətdir.Dünyanın əsas oyunçusu və istiqamətvericisi
kapitalizm sistemi və ona daxil olan dövlətlərdir. Bu daha az təsirə
malik sosialist sistemi dövlətlərinin zəruri təsiri fonunda baş verir.
Kapitalizm. Kapitalizmdə bütün nəticələrin səbəbi kapitalist qərar
qəbulu qaydaları - prinsip və meyarlarıdır. Bu qaydalar kapitalistin
dəyərlərinə, dünya görüşünə, əxlaqına, bütün qalan insanlara və
təbiətə gəlir almaq üçün istifadə edilə bilən vasitə kimi baxışlara
əsaslanır. Kapitalizmin mahiyyəti və məqsədi bütün insan, torpaq,
təbii ehtiyatlardan və başqa xalqlardan və ərazilərdən daha çox gəlir
almaq və bunun üçün bütün əxlaqi və qeyri - əxlaqi üsullardan
istifadə etməkdir. Onun xassələri və həyat üsulu dünyanın əsas
trendləridir. Hesab edirəm ki, gələcək həyatın hər bir sahəsində iqtisadiyyatda, siyasətdə, mədəniyyətdə, təhsildə, səhiyyədə, şəxsi
həyatda, təbiətdə, kosmosda
dəyişiliklər təsadüfi deyil, tam
qanunauyğunluqla, trendlər formasında müşahidə edilir.
Bu
trendlər zaman və məkana görə hədsizdir. Hər bir trend baş - əsas
idarəedici trendin təsiri ilə yaranır və davam etməsi şəkli (patterni),
müəyyən qədər (50%) onunla, müəyyən qədər(50%) öz daxili
xüssusiyyəti ilə müəyyən edilir. Mən kapitalizmdə - kapitalist
dövlətdə mövcud olan aşağıdakı trendlərə diqqəti yönəltmək
istərdim.
1. Kapital artıqca, varlılıq və kasıblıq artır - cəmiyyət iki qrupda
toplaşır, orta sinif azalır. İstənilən halda kapitalist sistemində gəlir
almaq, yəni pul toplamaq yarışında pullar 20% insanın əlində
toplaşır, qalanları daim ehtiyac içərisindədir. Dünyada da beynəlxalq
ticarət vasitəsilə bir qrup xalqlar kasıblaşır, kasıbların hesabına 20 %
dövlətlər varlanır. Bu kapitalizmin bəşəriyyətə gətirdiyi böyük
bəladır.
2. Ekologiya korlanır, istehlakçılıq artır.
3. Kapitalist dövlət rəqiblərdən qorunmaq üçün silahlanmanı
artırır.
4. Müxtəlif konflikt mənbələrini qızışdırır, öz xeyri naminə silah
satmaq və iqtisadi gəlir almaq, asılılığı saxlamaq və konfliktdə olan
ölkəni öz xeyrinə idarə etməyə cəhd edir.
5. Dünyanı xammal və satış bazarlarına bölür.
6. Kapitalizm iqtisadi, hərbi, texnologiya sahəsində hegemon
yetişdirir və bu hegemon dünyanın müstəqil olmaq və öz xeyrini
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hegemonla bölüşmək istəməyən dövlətlərinə qarşı təxribatlar,
qəsblər, çevrilişlər həyata keçirir; iqtisadi, texnoloji, mədəni
vasitələrdən təsir vasitəsi kimi istifadə edib - onların davranışını və
siyasətini öz mənafeyinə uyğunlaşdırır.
7. Kapitalist sistem və onun başında duran kapitalist hegemon
dövlət daim əks sistemi – sosialist sistemini məhv etmək üçün
tədbirlər görür, sosialist ideyalarının yayılmamasına çalışır, geci tezi onlarla müharibə edir.
8. 2008 –ci ildən xam neftin və təbii qida məhsullarının (buğda,
düyü,qarğıdalı, şəkər) qiymətlərinin sürətli qalxması. Lakin 2008
Avqustdan sonra neft qiymətləri düşməyə doğru getmiş, eyni
zamanda dünyada maliyyə və iqtsadi böhranı başlanmış və bütün
ölkələrə yayılmışdır. Bu kapitalizmin plansız idarəsinin, bazarın
kortəbii idarəsinə əsaslanmaq və istehlakçılıq, harın yaşamaq –
yaşayışın ağıllı hədlərini həddən çox keçmək, daha çox maşın almaq
və daha çox təbii ehtiyatları sərf edib pula çevirmək məqsədlərindən
və harmonik inkişafı təmin etməməkdən yaranmışdır.
9. Zaman keçdikcə kapitalizm öz eyiblərini daha kəskin göstərir
və insanlar kapitalist sisteminin yaxşı olmasına şübhə edirlər və
sosializmlə onun birləşdirilməsini lazım bilirlər. Bəşəriyyət yenidən
Marksın fikirlərini başa düşməyə çalışacaqdır.
Sosializm. Sosializm bərabərliyə, ədalətə çalışır, istismarın
olmamasına, zəhmətsiz gəlirin olmamasına, hər kəsin işləməsinə, iş
yeri ilə təmin olunmasına, yaşamaq imkanlarına, pulsuz təhsil,
səhiyyə, sosial təminatına çalışır, bu onun əsas dəyərləridir.
- sosializmdə istehsal, xidmət, kənd təsərüfatının ümumi
mülkiyyətdə olması xarakrerikdir;
- yeni növ - Çin növündə sosializmdə habelə hər bir iqtisadi
sahədə müəyyən hədlər daxilində şəxsi mülkiyyətə və sahibkarlığa
imkan verilir;
Marks - Lenin nəzəriyyəsilə qurulan sosializm iqtisadi sistemi
SSRİ-də və Avropada nə üçün məhvə düçar oldu?
Sosializm (kommunizm) nəzəriyyəsinə görə şəxsi mülkiyyətə,
sahibkarlığa əsaslanmış istehsaal və xidmətlər qeyri - bərabərlik,
kasıblıq və varlılıq, krizislər, təbiəti vəhşicəsinə istismar,
müharibələr yaradır və bu səbəbə görə yaxşı quruluş hesab edilə
bilməz. Hələ Marksın dövründə demokratik hərəkat başlamamışdı.
Bundan istifadə edən sahibkarlar məhz belə nəticələr yaradan
fəaliyyət göstərirdilər. Cavabında isə tətillər, nümayişlər, hökumətə
etimadsızlıq alırdılar. Marksın nəzəriyyəsindən faydalı istifadə edən
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kapitaliistlər fəhlələrə dözülə bilən həyat şəraiti –sosial ödəmələr,
yaxşı maaş - verərək onların etirazlarının qarşısını aldılar; siyasi,
iqtisadi demokratiyanı zəruri səviyyəyə qaldıraraq hər kəsin
varlanmasına – firma, mağaza açmasına, kredit almasına, daha çox
gəlir almasına imkan verdilər və azad davranışları, azad sözü
stimullaşdırdılar. Belə tədbirlər müəyyən dərəcədə işləyən
rahatlanmış, sabit cəmiyyətin yaranmasına səbəb oldu. Lakin son
nəticədə bu imkanlar hamıya nəsib ola bilmədi, riyazi hesab və
biznesin inkişafı qanunları göstərdi ki, a) böyüklərin kiçikləri
udması, mərkəzləşmə və ixtisaslaşma nəticəsində yalnız 20 % əhali
varlı – kapitalist ola bilər, qalanları orta və kasıb vəziyyətdə
qalmalıdır; b) bazar iqtisadi quruluşu heç də ən yaxşı idarəedici,
nizamlayıcı amil deyildir; c) krizislər bazar iqtisadiyyatında
labüddür; d) Qiymət artımı, pulun ucuzlaşması- inflyasiya bazar
ölkələrində labüddür; e) müharibə və konfliktlər; i) şəxslərin bir birini istismar etməsi, eynilə ölkələrin bir - birini istismar etməsi,
habelə dünya ölkələri birliyinin varlı və kasıb ölkələrə bölünməsi
labüddür. I) son nəticədə kapitalizm ən pis quruluşdur. Marks - Lenin
nəzəriyyəsinə görə əvvəl idarəetmə fəhlə-kəndli diktaturası
formasında olmalı- yəni yalnız fəhlə və kəndlilər parlamentə və yerli
sovetlərə seçilməli, icra hakimiyyəti - icma deputatları soveti və sədri
yaratmalı, sonra sosializm tam qələbə çalandan sonra (bu, SSRİ də
1936-cı ildə oldu) ümumxalq dövlətinə keçməlidir - yəni hamının
parlamentə və icra hakimiyyətinə seçilməsi, təyinatı mümkün
olmalıdır. Idarə etmə kollektiv qərar qəbulu formasında həyata
keçirilməlidir.
Nəzəriyyə müəllifləri öləndən sonra bu nəzəriyyə ağılla inkişaf
etdirilmədi, tam icra edilmədi və yeni məsələlərin həllini verə
bilmədi. Idarəetmə əvvəl fəhlə-kəndli, sonra isə ümumxalq
idarəetməsi adlansa da, kommunistlər öz şəxsi mənafeləri naminə
həqiqətən ümumxalq idarəetməsinə yol vermədilər, qanunvericiliyi
və icranı yalnız özlərinin əlində saxladılar. Məhz bu Avropada
sosializmin sonuna gətirdi. Sosializmin yeni inkişafını və
kapitalizmdən üstünlüyünü saxlamaq üçün:
a) demokratiyanın tam icrası; ictimai mülkiyyət əsasında istehsal
və xidmətləri azaltmadan, şəxsi mülikiyyətə əsaslanan istehsal və
xidmətlərə də imkan verilməsi; c) lap başlanğıcdan diktatura deyil,
tam ictimai (hamının iştirak edə biləcəyi) idarəetmə lazım idi.
Sosializm sistemində keçmişdə və indi əsas trend – sosialist,
yaxud kommunist partiyalarının yaratdıqları xüsusi diktaturaya qarşı
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xalq kütlələrinin diktaturaya son qoymaq, azadlıq, demokratiya,
hakim elita ilə maddi, karyera, imkanlar bərabərliyi şüarları altında
mübarizəsidir.
Sosialist dövlətinin nəzəri konstruksiyasına görə burada tam
demokratiya, xalq idarəetməsi olmalıdır. Lakin adətən, həmin partiya
elitası xalqın idarədə iştirakına mane olur - xalq iştirak etsə, elita öz
vəzifələrindən getməli olardı. Çünki xalq içərisindən yüksək ağıl və
bacarıqlı adamlar daim yetişir və sayca çox olur. Idarə isə bir qrupun
əlində qaldıqca korrupsiyaya uğrayır, etiraz edənləri əzməyə, mitinq
və nümayişlərin qarşısını zorakılıqla almağa başlayır və ölkəni
məhvəaparır.
Ümumi trendlər.
Hər iki - kapitalist və sosialist sistem üçün ümumi trendlər də
vardır ki, bunlara aşağıdakılar nümunə ola bilər:
1. Texnologiyanın sürətli inkişafı və insanların maddi rifahına
müsbət təsiri (gəlirindən asılı olaraq - az və ya çox).
2. İnformasiya texnologiyalarının yüksək inkişafı və ictimai siyasi sistemi daha kamil etmək imkanlarının yaranması.
3. Şüurun və biliklərin yüksək artması və tabeçi və xidmətçi
rolunda saxlanan, ictimai gəlirdən əsasən uzaqda saxlanmış
insanların (hər ölkə əhalisinin 60-80%-i) özlərini və ictimai sistemi
daha yaxşı dərk etməsi və onu yaxşılaşdırmaq uğrunda mübarizəyə
başlaması. Qeyd edim ki, varlı və siyasi elitanın fikrincə, onların
xeyir götürdüyü ictimai - iqtisadi sistem kamildir - əslində obyektiv
olaraq bütün cəmiyyətin mənafeyi mövqesindən - 80 % əhali üçün
kamil deyildir.
4. Mədəni təkamülün artması. Mədəniyyətlərin qarşılıqlı
əlaqələrindən hər xalqın mədəniyyəti daha çox genişlənir və
zənginləşir. Bu amil xalqın düşüncə tərzinin, dünya baxışlarının,
davranışının, istehlak dəyərlərinin, başqa millətə olan mövqeyinin
xeyli dəyişməsinə səbəb olur. Hegemon baxışlar, dinlər, dövlətlər
mədəniyyətin təsir xassəsindən başqa xalqlara və dövlətlərə
ekspansiya, tabeçilik və öz mənafeyinə uyğun idarə etmək aləti kimi
istifadə edirlər.
5. Elmdə prinsipallığın itməsi və mövqelərini dini - eqoist
baxışlara güzəştə getməsi. İnsanı öyrənən elmlərin dinləri tədqiq
etməkdən kənarda durması nəticəsində dini şüurun yenidən bəzi
ölkələrdə artması və inkişafa mane olması, terrorizmə və azadlığın
boğulmasına, insanların idarədə iştirakdan yayındırmağa səbəb olması.
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Dünyanın inkişaf və dəyişiliklərində ən ümumi iki trendi
1. Dünyanın ümumi dəyişiliyi yaxşılığa doğru, yəni
kamilləşməyə doğru, ədalətin, hüquqlarda, imkanlarda, yaşayış
səviyyələrində bərabərliyin olmasına doğru, azadlığın, birbaşa
demokratiyanın olmasına doğru istiqamətdədir. Bu istiqamətdə əks
qüvvələr, hansı ki, dünyanı elə belə -dəyişmədən qalmasını istəyir,
müqavimət göstərir və yaxşılığa doğru çalışan qüvvələrlə - insan və
təşkilatlarla, cəmiyyətlərlə toqquşmalar və inqilablar baş verir. Ona
görə də bu istiqamətdə hərəkat səlis deyil, pillələrlə ziqzaq
formasında gedir və hökmən gedir. Bu hərəkata və ya trendə hər bir
ölkə, xalq, dövlət məruz qalır, hətta öz ictimai sistemini dəyişməz və
Allahdan gələn və kamil hesab edən teokratik islam dövlətləri də
məruz qalacaqdır.
2. İkinci ən ümumi istiqamət dünyada hadisələrin, inkişafın
dayaq nöqtəsi gələcəyə istiqamətlənmiş hərəkətdə olan rəqqas
qanunu ilə - orta vəziyyət ətrafında pisdən (zəifdən, aşağıdan )
yaxşıya; yaxşıdan (güclüdən, yüksəkdən) pisə (zəifə, aşağıya)
dəyişməsi trendidir və ya qanunudur. Bu trend xətti də ziqzaqa
oxşayır və birinci ümumi trendlə birgə işləyir. İkisini birləşdirdikdə
belə demək olar : Dünyada formaca ziqzaq və ya sinusoid olan
hərəkətin ümumi istiqaməti yaxşılığa doğrudur. Dünyanın, habelə
konkret ölkənin gələcəyini ona aid sinusoidin
formasını,
paramaetrlərini bilməklə və bu sinusoiddə indiki nöqtəni müəyyən
etməklə sonrakı nöqtələrin – dəyişiliklərin necə olacağı haqda
proqnoz vermək olar.
Ssenarilər.
Göstərilən bu və digər trendlər dünyanın və xalqların gələcəyi
haqda aşağıdakı yeddi ssenariləri müəyyən etməyə imkan verir.
1. Yaxşılığa doğru ümumi istiqamət davam edəcəkdir. Elmin,
texnologiyanın inkişafı, cəmiyyətdə biliklərin, savadlılığın artması
davam edəcəkdir. Nəticədə insan həyatının yaxşılaşması davam
edəcəkdir.
2.Kapitalizmin ziddiyyətlərinin kəskinləşməsi. Kapitalizm
yolunun qeyri - kamil olmasına və müharibələrin və kasıblığın; qeyri
– sabitliyin səbəbkarı olmasını daha çox adam başa düşəcəkdir.
Rəqabətin, pul və hegemonluq uğrunda mübarizənin kəskinləşməsi
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baş verəcəkdir. Xüsusilə 2011 ildə (şəxsi intuisiya) tarixə düşəcək
çox ciddi hadisələr baş verəcəkdir. Müharibə və toqquşmalardan
qaçmaq üçün hegemon kapitalist dövlətlər gəlirləri dünyada bərabər
bölməli olacaqlar. Müharibə də məhz bundan imtina nəticəsi ola
bilər. Varlanmanın
səbəbi məhz gəlirlərin qeyri - bərabər
bölünməsidir. Pullar 80-90 % əhalidən çıxaraq 20-10% əhalinin
əlinə toplanır. Ölkələrdə maksimum 20% olan varlı əhali öz
ehtiyaclarını həddən artıq ödəyəndən sonra pulları xərcləməyə yer
tapmır və məhz pulların artıqığından əziyyət çəkməyə başlayır, boş
yerə xərcləməyə - bahalı toylar, hotellər, əyləncələr, Aya, kosmosa
uçuş, şəkil almaq və s. yerlərə xərcləməyə. Dövlət də belədir, o
pullandıqca, artıq pulun sərf edilməsi kimi problemlə qarşılaşır.
Xeyriyyəçilik də rasional deyildir, bir neçə yüz milyardlar Afrikanın
əhalisinə xərclənsə də, onlar həmişə ac, xəstə, işsiz qalırlar. Bu o
deməkdir ki, bir qrup adamlar daha zirək olaraq bütün insanlara
məxsus təbii ehtiyatlardan istifadə edərək əllərinə 80% pulu
toplayaraq onu bəşəriyyətin inkişafına sərf etmirlər, halbuki o pulları
məhz bəşəriyyətdən - consumerlərdən və onlara məxsus olmayan
təbiətdən toplamşlar. Fərdi insanlarla eyni dərəcədə bir çox dövlətlər
də pulu xərcləməyə yer tapmırlar, ölkələrində insanların inkişafına
deyil, varlı –məmur sinfinin müxtəlif uydurulmuş ehtiyaclarına,
silahlanmaya, araqarışdırmağa, özlərinə sülhyaradıcı adı verərək
mənasız müharibələrə sərf edirlər; Afrikaya, Asiya dövlətlərinə,
diktatorlara da milyardlarla yardım edirlər. Lakin bunlar effektiv
deyildir. Bütün dünya məhsulu bütün insanların yüksək səviyyədə
yaşamasına imkan verir, lakin ölkələrin və dünya idarəsinin təşkili,
mövcud kapitalist dəyərlər buna imkan vermir, onu pozur, habelə
böyük miqdarda pullar hərbə xərclənir. Kapitalizmin əsas mahiyyəti
– liberal kapitalizm daim qiymətləri qaldırmaqla - əmək haqlarından
yüksəkdə saxlamaqla insanları daim ehtiyac içində saxlayır, Teylor
üsulu ilə istismar edir. İnsanlar kasıblaşmağa məcbur olur, indiki
dollar və ya digər pul vahidləri artıq keçmişdəki 5 - 10- 100 il
əvvəlki pullar deyildir. Liberal kapitalizmin səbəb olduğu qiymət və
maaş artımı yarışı, habelə hədlərsiz, olmayan vəsaitdən kredit
vermə bəşəriyyətin əsil bəlasıdır. Yüksək inkişaf etmiş ölkələrdə
cəmiyyətin siyasi həyatda iştirakı getdikcə azalır. Əksinə, inkişaf
etməkdə və 3-cü dünya ölkələrində həyat səviyyəsinin aşağı olması
səbəbilə insanlarda siyasətdə və idarədə iştirak etmək həvəsi
güclüdür, internet və bilik və məlumatların geniş yayılmasının
köməyi vasitəsilə onlarda şüur və məlumatlılıq artır. Bu özlərini və
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ictimai sistemi dərk etməyə, ədalətsizlikləri və ziddiyyətləri görməyə
və onu yaxşılaşdırmağa yönəldir. Nəticədə yüksək inkişaf etmiş
dövlətlərin zəiflərdən sui - istifadə etməsi; zəiflərin isə şüurunun
artması nəticəsində birincilərlə qarşıdurma, əks müqavimət artmağa
başlayır.
3. Mənəviyyat və ictimai sistemdən razılıq hissinin olmaması
və ya azalması .
a) Kapitalist ölkələrində varlanmanın nəticəsində mənəviyyatın
korlanır və bu insanlarda pullu olmağın xoşbəxtlik gətirmədiyi
düşüncəsinə gətirəcəkdir. Əgər sovetlər dağılmamışdan əvvəl
kapitalist ölkə xalqlarına kommuizmlə mübarizə şüarı altında
insanlara dözüm təlqin edilirdisə və onlar hakimiyyətin varlılara
mənsub olması və siyasətin onlara xidmət etməsinə dözürdülərsə,
indi onların dözməyə səbəbi yoxdur. Onların ümidləri boşa
çıxmışdır. Digər tərəfdən sovetlərin yaşadığı şəraitdə kapitalist
dövlətlər daim ondan planlaşdırmanı və sosial qayğı göstərməyi
öyrənirdi. Nəticədə kapitalist düşərgəsi insanların zəruri tələblərini
ödəməklə onların etirazlarının qarşısını alır və qismən müvazinətli
cəmiyyət yaratmışdı. İndi bu öyrənmək və nümunə götürmək
nümunəsi - kiçik nümunə olacaq Çini nəzərə almasaq - yoxdur. Bu
vəziyyət kapitalist ölkəsinin sosial problemlərin həllini istədiyi
qədər uzada bilər. Çünki müqayisə edilmək üçün sovetlərin sosialist
qayğı sisteminin tərif edən və kapitalist sistemini tənqid edən
təbliğatı yoxdur.
b) eynilə kapitalizm yoluna keçmiş post -sosialist ölkələrində
kapitalizmin mahiyyətini anlayaraq insanların ümidlərinin boşa
çıxması və sosial gərginliyin artması, daxili toqquşmalara və insani
keyfiyyətlərin zəyifləməsinə, əxlaq və insaniliyin, humanizmin
pozulmasına gətirəcəkdir. Əgər əvvəl sosialist ölkələrində
cəmiyyətin başı kommunizmlə aldadılır və o dözməyi könüllü
seçirdisə, indi bu mif yoxdur. İnsanlar nəyin uğrunda mübarizə
aparacaqlarını, niyə, nəyin naminə dözməli olduqlarını bilmirlər,
onlara təklif edilən yeni miflərə isə inanmırlar (miflər - alət kimi hər
ölkənin siyasətinin zəruri hissəsidir).
Nəticə: hər iki qrup ölkələrdə dövlətlərə cəmiyyətin başını
aldatmaq və sakitləşdirmək üçün yeni miflər, yeni şüarlar irəli
sürməsi lazım gələcəkdir. Lakin bu həmişə olduğu kimi əsil məqsədi
və fəaliyyəti ört-basdır etmək üçün olacaqdır. Əsil məqsəd isə
həmişə və hər zaman dövlətdə olan hakim sinfin varlanması və
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vəzifə imkanlarından öz şəxsi, qrup, sinif, habelə milli mənafelərini
(daha şüurlu cəmiyyətlərdə) uzun müddətə güdməkdir.
4. Dövlətlərin yenidən səmərələşməsi dalğası. Ağılın və
kommunikasiyaların artması ilə dünyanın səmərələşməyə yeni
stimul alması .
Dövlətlərin ictimai siyasi iqtisadi idarəsi daim diktatura və
demokratiya arasındakı yerdə olur, gah bir tərəfə gah digər tərəfə
dəyişməklə həyat davam edir. Dövlətlər hazırda getdikcə
cəmiyyətdən asılılığını azaldır, diktaturaya meyl edirlər. Mətbuat və
digər qurumlar dövlətin siyasətinin ideoloji örtüyü rolunu həyata
keçirir, bütün ölkələrdə dövlət cəmiyyətin şüurunu bağlayır, özünün
düzgün idarə etdiyi fikrini cəmiyyətin beyninə yeridir, əslində çox
zaman qeyri - rasional və zərərli idarə edir. Cəmiyyət sərbəst və
tənqidi düşünməkdən məhrum olur. İnsanlar çox zaman bilmirlər,
dövlət nə edir. Gizlidə dünyada və ölkə daxilində hər sahədə
yaşamaq uğrunda mübarizənin udulmasından sonra dominantlıq
uğrunda mübarizə başlayır və qızışır.
Dövlət öz istədiyi siyasəti - bu səhv də ola bilər- yeridir və
cəmiyyətə hər hansı bir mənasız bəhanə ilə əsaslandırır. Və
cəmiyyətin kütləvi etirazının qarşısını çox zaman alır. Cəmiyyət isə
tənqidi düşünməkdən getdikcə məhrum olur. Lakin nəticədə həmin
siyasətin səhv olduğu aşkar olur və bu siyasət böyük problemlər
yaratmış olur. Aradan çox zaman keçmiş olur, insanlar bu hadisəni –
siyasəti yaddan çıxarırlar. Dövlətdə isə yenidən səhv etdiklərini başa
düşüb keçmişdə cəmiyyətin tələb etdiyi siyasətə qayıdan yeni siyasət
elan olunur və səhvlər düzəldilməyə başlayır. Bu yeni, lakin köhnə
siyasəti dövlət böyük yenilik və özünün qabiliyyəti kimi təqdim edir,
öz nüfuzunu qaldırır. İnsanların isə bu problemi dövlətin özünün
yaratdığı yadlarından çıxmış olur və yenidən dövlətə hörmət etməyə
başlayırlar. Lakin dövlətin belə səhv siyasəti ilə nə qədər həyatlar
məhv olduğunu, nə qədər iqtisadi, sosial və mədəni inkişafın geri
qaldığını yada salan və dövləti məsuliyyətə çəkən olmur. Çünki
dövlətin özü də əvvəldən bunu bilib, özünü cəzalandırmaq haqda
lazımı qanunlar yazmamışdır.
Dövlətə liberal bazar apolegetlərinin verdiyi “arbitr” və ya
“gecə gözətçisi “ funksiyaları xeyli azdır. Dövlətin ictimai idarə və
nəzarət vasitəsilə həyat şəraitini idarə etməsi, ictimai idarə olunan
istehsal və xidmətləri təşkil etməsi (dövlət sektoru), qiymətlərə
nəzarət, elmə və təhsilə, səhiyəyə, mədəniyyətə, istirahətə,
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yaradıcılığa, yeniləşməyə kömək funksiyaları daha böyük əhəmiyyət
kəsb edəcəkdir.
Şüurların və biliklərin, müqayisə məlumatlarının, gələcək haqda
biliklərinin yayılması, internetin – ünsiyyətin çoxalması ictimai və
şəxsi həyatın dəyişməsi üçün katalizator rolu oynayacaqdır. Bu
katalizator mövcud siyasətləri və nəticələri müqayisə etmək üçün
alternativ düzgün hesablanmış siyasətlər irəli sürəcəkdir və alternativ
daha yaxşı məqsədlər və nəticələrə doğru fəaliyyəti
həvəsləndirəcəkdir. Habelə aşkarlıq, bərabərlik və düz siyasət
aparmaq tələblərini və bərabər bölgüyə əsaslanan əməkdaşlıq
tələblərini gücləndirəcəkdir. İnsanlar rasional davranış və rasional
həyat tərzi seçəcəklər.
5. Sivilizasiyaların toqquşması ehtimalının artması fonunda
dünyanın yeni qütblərə bölünməsi, xüsusilə, İslami birliyin
yaranması .
Dünyada yeni ideyalar, yeni düşüncələr – məsələn, 1)
müstəqillikdən qarşılıqlı asılılığa keçidin üstünlüyü; 2) dövlətlər arası
sərhədlərin əhəmiyyətinin itməsi və sərhədlərin açıq olması; 3)
torpağın kimin (hansı dövlətin) ərazisinə aid olmasının
əhəmiyyətinin itməsi; 4) mədəniyyətlərin yaxınlaşması- qarşılıqlı
anlamanın artması; 5) biznesin beynəlmiləlləşməsi; hər kəsin
dünyanın istənilən yerində yaşaya və bizneslə məşğul ola bilməsi işçi qüvvəsinin mobilliyi; səyahət edə bilməsi və digər yeni
əlamətlər olsa da, keçmiş millətçilik, torpağı genişləndirmək, özünü
izolyasiya etmək, xəbislik, müharibəyə daim hazırlaşmaq - ideyaları
və ona uyğun hərəkətlər qalır. Dünya sanki yerində - daim öz yerində
(hərəkətində) rəqs edir - nə irəli, nə geri gedir - gah açılır, gah
sıxılır, “rəngini” harmonik olaraq dəyişir, gah sağa, gah sola əyilir,
bir tərəfi yenəndə, digər tərəfi qalxır - ağırlıq mərkəzi (ümumi
mahiyyət) dəyişmir. Yeni prinsip və hərəkətlər, dəyərlər keçmişdən
xilas olmağa səbəb olmur və keçmiş dəyərlər, adətlər və prinsiplər
daim dünyanı geri – keçmişə dartır.
Dünya bəşəri sistemi bir polyuslu qala bilməz. Bəşəriyyət sistemi
yenidən ən azı 2 qütbə, çoxu 4 qütbə bölünəcəkdir. Iki qütbdə ABŞ
və Rusiya Federasiyası ; dörd qütbdə isə 1)ABŞ, 2) RF, 3) Hidistan–
Çin və digər Asiya ölkələri, 4) İslam birliyi ölkələrinin olması
ehtimaldır.
Bəşəriyyət ən böyük təşkilatlar olan BMT-də, Avropa
İttifaqında, ASEAN, Dünya bankı, Valyuta fondu, Afrika Birliyində,
İslam Konfransı təşkilatında və digər təşkilatlarda, hərbi bloklarda
19

birləşmişdir. Bu təşkilatlar az və çox dərəcədə birliyə və üzvlərini
idarə etmək qabiliyətinə malikdirlər. Bu təşkilatlar az və çox
dərəcədə elan olunmuş funksiyalarını yerinə yetirir, lakin gerçəklikdə
əsas funksiyaları onları yaratmış olan bir, ya bir neçə hegemonun
siyasi iqtisadi dominanlıq aləti rolunu oynamaqdır. Bu səbəbə görə
onların müxtəlif hadisələrə eyni münasibətini deyil, müxtəlif və
yalnız həmin hegemona sərf edən mövqeyini, yəni subyektiv
mövqeyini görmək adi işdir. Bu hegemonlar başqlarına etibar
etməyərək, məhz öz mənafeləri üçün dünyada konfliktləri yaradır və
sönməyə qoymur, silahlanmanı artırır; bütün əxlaqi ya qeyri- əxlaqi
vasitələrdən istifadə edərək yalnız öz dominantlığına çalışır. Bu isə
bütün bəşəriyyət üçün ümidsiz bir bəla mənbəyidir. Misal üçün,
İsraili müdafiə və idarə edərək ABŞ ondan Ərəb ölkələrinə qarşı,
onları parçalayaraq, diktatorluğu İslam ölkələrində müdafiə edərək
öz mənafeyinə uyğun idarə edir. Baxmayaraq ki, İran tabe olmur –
ona qarşı da müxtəlif təzyiqlər edir. Rusiya isə Ermənistanı öz
təsirinə bağlayaraq və idarə edərək, Qafqazda öz dominantlıq və o
xalqları öz mənafeyinə uyğun idarədə saxlayaraq NATO - ya qarşı
istifadə edir. BMT–nin Ermənistandan aqressiyanı dayandırmaq və
qoşunlarını Azərbaycan ərazilərindən çıxarmaq haqda dörd
qətnaməsi (N 822, 853, 874,884) olduğuna baxmayaraq, bu icra
edilmir və beynəlxalq aləm hərbi qüvvə tətbiq etmir. Lakin
Kosovoda Nato bu qüvvəni tətbiq etdi. Başqa misal: 2008 il BMTnin 62 –ci (Aprel) sessiyasında yalnız 38 dövlət Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünə səs vermişdir. Habelə həmin sessiyada OSCEnin(ATƏT) üzvləri ABŞ, Fransa və Rusiya da ərazi bütövlüyü
əleyhinə səs vermişdir. Belə sual meydana çıxır ki, əgər sülhü
müdafiə etmirlərsə və ədaləti qorumurlarsa, BMT və ya NATO
nəyə lazımdır? Nəyə görə zəiflər hegemonlara əzilmək, istifadə
olunmaq aləti olmalıdırlar? Halbuki zəif dövlətlərin qarşısında real
və daha sərfəli birləşmə və resurslarını tam emal edib satmaq
vasitəsilə yüksək inkişafa çatmaq strategiyası vardır. Belə və digər
hədsiz misallar, dünya ölkələrinin həqiqi dostlar və tərəfdaşlar
bayrağı altında yenidən qruplaşmalara ayrılmasına əsas səbəbdir.
Çünki hər bir ölkə digərlərindən qorunmaq, effektiv inkişaf üçün
sərfəli qruplarda birləşməyə məcburdur. Yeni bloklardan ən çox
ehtimal ediləni həqiqi güclü İslam ittifaqının yaranmasıdır. Çünki
məhz İslam ölkələri hegemonlar tərəfindən parçalanaraq, effektiv
istismar olunur, lakin haqları müdafiə olunmur. İslam ölkələri üçün
İslamı reforma etmək və demokratiyanı geniş tətbiq etməklə, kral və
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dini diktatorların könüllü hakimiyyətdən əl çəkməsi vasitəsilə vahid
İslam dövlətləri ittifaqı yaratmaq strategiyası bu gün aktualdır. Xalqı
dini diktatorlar deyil, xalqın özü özünü demokratik metodlarla, ən
yaxşısı yeni Rasional Cəmiyyət prinsiplərilə idarə etməsi daha
yaxşıdır. Yalnız bu strategiya İslam xalqlarını xarici dağıdıcı,
istismarçı təsirdən xilas edər və onları yüksək inkişafa çatdırar və
dünyada layiqli yer tutmağa səbəb olar.
6. Dünyada yenidən sosializmə, lakin bu dəfə ağılla idarə
edilən demokratik sosializmə qayıdış baş verəcəkdir. Yenidən
Marksın ideyaları öyrənilməyə başlanacaqdır. 2008 dünya maliyyə
və iqtisadi böhranı Marksın nə qədər düz dediyini sübut edir.
Ölkələrdə fəhlə və sosialist, leyborist partiyalarının hakimiyyətə
gəlməsi sosialist prinsiplərinin həyata keçirilməsinə səbəb olacaqdır.
Burada ictimai mənafe kapitalistin şəxsi mənafeyindən üstün
tutulacaqdır. Deprivatizasiya, bankların , böyük təbii ehtiyatların,
neft qaz boru xətlərinin, elektrik stansiyaların, torpaqların, əvvəllər
də ictimai olmuş sənaye müəsisələrinin milliləşdirilməsi, torpaq
sahiblərinin könüllü birləşib koperativlər yaratması baş verəcəkdir.
Dövlətin azad bazarı məhdudlaşdırması hesabına, qiymətlərə
nəzarəti, kapitalistin rasional norma və tələblərə əməl etməsi,
dövlətin təşkilatı, elmi, təhsildə, səhiyyədə idarə rolu artacaqdır.
7. Yeni Rasional Cəmiyyət sivilizasiyasının yaranışı.
Yaxşılığa doğru inkişafın davam etməsi fonunda Yeni insan
zəkasının və ağlının yüksək səviyyəsinin yaranmasının katalizator
təsiri nəticəsində 21 –ci əsrdə dünyada yeni kamil - Rasional
cəmiyyət sivilizasiyası yaranışı prosesi başlayır. Daha dəqiqi daim
gedən bu prosesin yeni yüksək dalğası başlayır. Başqa sözlə,
dünyaya seçkilər və partiyalar olmadan, yeni ictimai idarəetmə
sistemi ilə idarə olunan və rasional həyat tərzi ilə yaşayan elmi
rasionalist dünya baxışlarına sahib olan yeni sivilizasiya gəlir.
Kamil – rasional cəmiyyətlə bərabər kamil - rasional insanın
yaranması və ona Böyük keçid baş verəcəkdir. Bu yeni
sivilizasiyanı, başqa sözlə, rasional sosializm adlandırmaq olar .
Sosialist – ictimai dəyərlərinin qəbulu ilə iqtisadiyyatın şəxsi sektoru
ilə yanaşı ictimai sektorun aktiv və sürətli yaradılması və ictimai
idarə edilməsi baş verəcəkdir. Çin rasional - sosializm inkişaf yoluna
qismən misal ola bilər.
Bəşəriyyətin - ölkələrin, ölkə birliklərinin, regionaların təşkilini
idrak və ağıl əsasında rasional cəmiyyət prinsipləri ilə yenidən
qurmaq ehtiyacı vardır. Keçid üçün bir neçə fundamental məsələnin
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həlli yeni cəmiyyət konstruksiyasında tapılmalıdır. Məsələn,
kapitalist prinsipləri əsasında əllərə toplanmış artıq pulların
bəşəriyyətin - yəni konkret ölkələrin, xalqların inkişafına sərf
etməyin optimal və rasional yolu tapılmalıdır. Ya insanlar fərdi
əməkləri sayəsində artıq pulları əllərinə almaqdan və onları idarə
etməkdən nəyinsə əvəzində - məsələn, özü və ailəsi üçün dövlətdən
xoş həyat şəraiti qarantiyası almaq altında - imtina etməlidir, və ya
onlar həmin pulları cəmiyyətin inkişafına sərf etməklə bərabər idarə
edici, nəzarətçi fuksiyalar – hüquqlar əldə etməlidir. Misal üçün, hər
hansı milyarderə hər hansı şəhəri, ölkəni - insan hüquqlarını, yaşayış
şəraitini, inkişafı təmin etməklə və ictimai nəzarət altında pulunu
investisiya edərək idarəetmə tapşırıla bilər.
Elə bir fəaliyyət və nemətlərin əldə edilməsi və bölünməsinin,
kollektiv əməyin elə təşkili və nəticələrinin bölünməsi tapılmalıdır
ki, insanlar artıq pullardan israfçılıq üçün deyil, onu yenə həmin
icmanın (regionun, dövlətin, bəşəriyyətin) rasional inkişafına
xərcləsin, lakin işləmək stimulu azalmasın.
Aşağıda Rasional cəmiyyətin tarixi, nə olması, necə baş
verəcəyi məsələsi araşdırılır.
Bəşəriyyət ən qədim zamanlardan bəri, kamil cəmiyyət
quruluşunu arzu etmişdir. Çox misallar çəkmək olar. Qədim
Yunanıstanda Polibiy, Platon (4-cü əsr b.e.ə.), Azərbaycanda 12 -ci
əsrdə Nizami Gəncəvi, Nəsirəddin Tusi; Fransada Russo, İtaliyada
Makiavelli; Böyük Britaniyada Tomas Mor, Adam Smit;
Almaniyada İmmanuel Kant, Karl Marks və ən son mütəffəkirlərdən
olan və indi də yaşayan Alman filosofu Yurgen Habermas kimi
dahilər kamil cəmiyyətin müxtəlif görünüşünü, müxtəlif əlamətlərini
təklif etmişlər. Lakin tam və səlis konstruksiya edilmədiyi üçün və
insan zəkasının lazımı səviyyəyə çatmaması və texnologiyaların,
xüsusilə ünsiyyət - müzakirə üzrə elektron texnologiyanın olmaması
səbəbilə; güclü maraqlı insani qüvvələrin, təşkilatçının olmaması;
ideyanın geniş yayılması və öyrənilməməsinin səbəbilə; habelə
onların davamçılarının bu nəzəriyyəni səhv anlaması və şəxsi eqoist
məqsədləri üçün istifadə edilməsi və düzgün həyata keçirilməməsi
səbəbilə tam formada həyata keçməmişdir. Digər tərəfdən, kamil
cəmiyyətin
yaranmamasına qarşı mövcud kapitalistlərin ağalıq
etdiyi təşkilat və dövlətlər çıxırlar. Məsələn, Almaniyada yerləşən
Marşall planı ofisi mənim ona yazdığım məqaləni öz bülletenində
nəşr etməkdən imtina edərək onların maraqlarına uyğun olmamasını
bildirmişdir. Nə səbəbə? Baxmayaraq ki, bu missiya hər il dünyada
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dövlətlər tərəfindən 100 milyardlarla pul toplayaraq Afrika əhalisinin
xəstəlik, aclıq, müharibə, qaçqınlıq və müxtəlif dünya
problemlərinin həllinə bölürlər. Verilən sualın cavabı odur ki,
kapitalist dünyası dünyanın elə belə qalmasını və kapitalist
istismarına və kapitalistlərin dünya ağalığına- bütün bəşəriyyəti
özünə tabe etməsinə, habelə hegemon kapitalist dövlətlərin dünyanın
digər dövlətlərini istismar etməsini, onları satış bazarına və ucuz
xammal ölkəsinə çevirməyi üstün tuturlar, nəinki xalqların və
dövlətlərin kamil olmasına. Məhz buna görə onlar dünyanın qeyrikamilliyindən yaranan problemlərinə, Afrikaya yardım etməyi üstün
tuturlar, nəinki öz mənafelərinin zərərə düşməsinə. Məhz kamillik
olduqda onların mənafeyi pozulur, onların qeyd etdiyim qeyri əxlaqi yolla yaşamaqdan və dünyanı istismar etməkdən və öz
xeyirlərinə uyğun idarə etməkdən əlləri çıxır. Çünki ölkələr kamil,
rasional olduqda orada yaşayan xalqlar özlərini istismar etməyə,
axmaq yerinə qoyulmağa imkan verməyəcəklər, həm dünya hegemon
kapitalist dövlətinin və transnasional kompaniyaların və digər
beynəlxalq təşkilatların, həm də daxildə istismarla cəmiyyəti özünə
qul etmiş böyük kapitalistlərin istismarçı əlini kəsəcəklər.
Belə bir cəmiyyətin müxtəlif aspektlərinin çox az miqdarda
müxtəlif ölkələrdə gerçəkləşdirildiyini müşahidə edə bilərik. Belə
ölkələrə İsveç , Norveç, Finlandiya, Fransa, Almaniya aid edilə bilər.
Qeyd etdiyim kimi kamil cəmiyyətin yalnız bəzi müxtəlif aspektləri
(5-20%)müxtəlif dərəcədə əldə olunmuş, lakin tam formada həyata
keçməmişdir. Burada yenə də kamillikdən uzaq baxış və davranışlar,
idarəetmə, bəzən başqa xalqlara səhv münasibət nümunələri görmək
olar. Uinston Çörçill insanların seleksiya və sortlaşdırılması yolu ilə
yaxşı cəmiyyətin qurulması ideyasını irəli sürmüşdür. Hətta yeni
elmi texniki situasiyada belə genləri dəyişdirilmiş və arzu edilən
keyfiyyətdə insan konstruksiya etmək mümkün olsa da, müəllifin
fikrincə bu metod da rasional ağıllı kamil cəmiyyətin yaradılması
üçün prinsipal həll deyildir.
Tofiq Mehdi, bu kitabın müəllifi problemin həllinə başqa ynaşma
kəşv etmişdir. Yeni obyektlərin də ixtira edilməsi məhz müxtəılif
zidd elementlərin razılıqla birləşdirilməsi və bütövlüyünü təmin edən
formanın tapılmasıdır. Beləliklə yaxşı cəmiyyət – rasional
cəmiyyətdə hamı öz mənafeyini güdmək üçün bir başa qanun
vericilikdə qərar qəbulu və idarəetmədə iştirak imkanına malik
olmalıdır. Cəmiyyətin yaxşı olmaması səbəbi, deməli, orada qrup
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demokratiyasıdır- müxtəlif güclü qrupun bu işləri görməsi və başqa
adamları bu işdən uzaqlaşdırmasıdır.
Tofiq Mehdi –məhz belə ağıl və elm sivilizasiysının - Rasional
cəmiyyətin
nəzəriyyəsini,
rasional
dünya
baxışları
və
konstruksiyasını 2000-2007 illər dövründə yaratmışdır. 2000-ci ildə
bu məqsədlə Rasional Cəmiyyət Uğrunda İctimai Birliyini
yaratmışdır.
Bu sivilizasiya - Marksın sözləri ilə desək, yeni dünya sosial,
iqtisadi və mədəni formasiyası və ya Teyyar de Şardenin (1927)
sözləri ilə desək, yeni Noosfera əsrinin yaranışına - ağıl və idraka,
məntiqə, elmə əsaslanır.
Bu o deməkdir ki, dünya artıq global və regional aktyorların və
qüvvələrin üstünlük uğrunda kortəbii mübarizəsi deyil, ağıl və elmin
tətbiqi ilə bəşəriyyətin ümumi maddi və mənəvi rifahına, rasional
inkişafa, əbədi sülhün əldə edilməsi və Yer planetini qoruyub uzun
müddət insanlara xidmət etməsi məqsədilə razılaşdırılmış fəaliyyəti
olacaqdır. Bu cəmiyyətdə hər prinsipin, ehtiyacın ödənməsinin,
sərfiyyatın, təbiətdən və yaradılmış maddi nemətlədən istifadənin
rasional hədləri qəbul ediləcəkdir. Məhz hədlərin olması və onların
rasional düşünülmüş ağılla təyin edilməsi qaydalı və inkişaf
istiqaməti dəqiq müəyyən edilmiş, ədalətli, optimal, kamil
cəmiyyətin və xoşbəxt şəxsiyyətin qarantıdır. Hədləri olmayan
cəmiyyət hökmən ədalətsizlik, qaydasızlıq, vəhşilik yaradacaqdır. Bu
mənada Avropada və Amerikada qəbul edilən davranışları, fikirləri,
əxlaqı, gəlirləri və xərcləri, iqtisadiyyatı, qidalanmanı, istehlakı
hədlərsiz qəbul edən tam azad cəmiyyət uğurlu deyildir, bu cəmiyyət
ehtiyaclar içində olan kasıb və israfçılıq edən varlılardan ibarət ədalətsiz, təbiəti hədsiz intensiv istismar edib ehtiyatların sonuna
gətirən cəmiyyətidir. Habelə digər kontinentlərdə yaşayan
cəmiyyətlər də uğurlu, rasional deyildir. Dünyada hər bir konkret
keyfiyyət və xassələrə malik şey, hər cisim və varlıq yalnız müəyyən
hədlər, şərait daxilində ola bilər, bu həyatın vacib prinsipidir. Bəs
nə üçün insan cəmiyyətində hədlərdən imtina edilsin? Kamil
cəmiyyətdə hökmən kamil – rasional hədlər müəyyən edilməli və
onları hamı qəbul etməlidir.
Kamillik və ya rasionallıq nədir? Kamilliyin kriteriyaları
Əvvəl hər ictimai sistem insanları birlikdə kamilliyin nə olmasını
müəyyən etməlidirlər. Əlbəttə həyat çox tərəfli kompleks bir sistem
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olduğuna görə hər bir sahə və məsələ üçün kamilliyin ölçmə
parametri və vahidi müəyyən edilməlidir. Digər tərəfdən kamilliyi
kim ölçəcəkdir? Kim üçün kamilliikdən danışırıq? Bütün ölkələrin
cəmiyyətləri eynicinsli deyil, təbəqə və siniflərdən ibarət olduğu
üçün hər bir qrupun öz kamillik kriteiyaları vardır.
Kamillik anlayışı hər bir maraqlı insana və ya qrupa ehtiyacı
olduğu və əlaqədə olduğu mühitin, təbii ehtiyatların, qaydaların,
imkanların və s. nə qədər sərfəli olduğunu, nə qədər ona yaxşı
olmaq dərəcəsi ilə və bunu necə effektiv - asan verə bilməsilə
müəyyən edilə bilər.
Rasional cəmiyyət nəzəriyyəsi kamilliyi (rasionallığı) ölkə
əhalisinin əsas hissəsinin - işverən və məmur olmayan hissəsinin –
yəni cəmiyyətinin mövqeyi və fikri ilə, lakin digər az hissəsinin
(işverən və məmur qrupu) azad və ağıla, ağıllı hədlərə, əxlaqa və
ədalətə uyğun sahibkarlıq və rasional idarə etməsini qəbul etməklə
müəyyən etməyi nəzərdə tutur.
Rasional Cəmiyyət nəzəriyyəsi aşağıdakı misal kimi bəzi sahələr
üzrə kamillik kriteriyalarını təklif edir:
- Cəmiyyətdə hər kəsin zəruri optimal - mənzil, su, istilik, təhsil,
səhiyyə, mədəni- həyat şəraitinə, işləməyə, texniki yaradıcılıq
imkanına və s. malik olması və bu imkanların ictimai istehsalın
artmasına uyğun artması. Ölçmə üsulu müəyyənləşdirilsin : Nə
qədər adam belə imkanlara malikdir və nə qədər adam malik deyil?
- Təbiətə rasional baxış və səmərəli istifadə edilməsi , bərpası;
istehlakçılıqdan, izafilik və xarab etməkdən imtina. Ölçmə: hansı
ərazilər və ehtiyatlar səmərəli istifadə olunur, nə qədər səmərəsiz
istifadə olunur? Nə qədər sahə bərpa edilir, nə qədər edilməmişdir?
- İnsanların hamısına qayğı göstərən və işlə təmin edilmənin
qarantı olan ictimai istehsal və xidmətlərin dövlət sektorunun (şəxsi
sektorla bərabər) zəruriliyi, elmə, səhiyyə və təhsilə sponsorluq edən
və hər adama əlçatan olmasını təmin edən dövlətin olması. Nə qədər
adam işləyir, nə qədər işsizdir, nə qədərə bu xidmətlər əlçatandır, nə
qədərə əlçatan deyil?
- Sülhün və sakit həyatın əldə edilməsi. Bu kriteiya bütün
insanların mənafeyinə uyğundur.
- İnkişafın rasional olması - insan həyatının və cəmiyyətin
inkişafının rasional təmini – rasional idarəetmə
Yaradılmış kamil – rasional cəmiyyət nəzəriyyəsində Rasional
cəmiyyət mədəniyyət sistemi 1) rasional, effektiv, idraki və etik
prinsiplərə uyğun formada layihələndirilmiş və reallaşdırılmış
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qanunvericilik və idarə quruluşu, hansı ki hər insan iştirak edə bilər
və 2) rasional həyat tərzi və etik prinsiplər ilə yaşayan, qanun
yaradıcılığında və idarə sistemində iştirak edən və 3) rasional elmi
dünya baxışlara malik insanların birliyi kimi müəyyən edilir .
Layhə rasional cəmiyyət adlansa da, yaradılmış nəzəriyyə
rasional cəmiyyətin yaranma və inkişafının fasiləsiz prosesini
nəzərdə tutur. Avtomatik hazır rasional cəmiyyətin birdən qurulması
demək deyildir. Layihə rasional cəmiyyətin formalaşmasına
gətirəcək : idarə quruluşunun,, yaradıcılığın, idarəetmənin, həyat
tərzinin rasional prosesidir. Yəni bu layihədə tətbiq olunan prinsiplər,
idarə üsulu, həyat tərzi maksimum rasionallığın əldə olunmasına
gətirəcək, daha yüksək rasional, kamil cəmiyyət əldə edilməsinə
gətirəcəkdir. Layihə məqsəd və onu reallışdıran bir prosesdir. Yeni
kamil - rasional cəmiyyət dinamik özünü tənzimləyən, özünü
kamilləşdirən sistem kimi layihələndirilmişdir. Bu ictimai
qanunvericilik və idarənin kamilləşməsini seçilmiş qruplar və varlı
hegemon şəxslər deyil, cəmiyyətin hər bir üzvü könüllü
əməkdaşlıqda, kollektiv qərar qəbulu mexanizmi vasitəsilə birgə edir.
Şəxsi kamilləşməni isə hər kəs özü öz elmi araşdırmaları, ümumi
elmi nəticələr, müdriklər tərəfindən yaradılmış biliklər, elmi
metodlar əsasında öz çalışmağı ilə, fərdi seçimlər ilə əldə edir.
Mövcud cəmiyyətlər və ya dövlətlər ona görə rasional - kamil
olmurlar ki, onların qanunvericiliyində və idarəsində yalnız varlı və
ya hərbi, dini qruplar iştirak edir və öz qrup mənafelərinə uyğun
qanun yazır və idarə edirlər. Varlı qrupları xüsusilə razı salan və
onlara xidmət edən nümayəndəli demokratiya ictimai rasionallığı kamilliyi təmin etmir və bərabərsizliyi, istismarı, zorakılılğı,
ayrıseçkiliyi, varlı-hakim qrupların mənafeyini qanuniləşdirən bir
orqandır.
Təklif edilən cəmiyyətdə isə, hamı qanun və idarədə birbaşa
iştirak edə bilir və daha rasional qanun və qərarlar, strategiya və
planlar, büdcə yarada bilirlər. Belə cəmiyyətdə hamı iştirak edə
bildiyi üçün öz mənafelərini güdür və qoruyurlar, nəticədə daha
optimal və hamının mənafeyinə uyğun gələn bir razılıq əldə edilir.
Belə bir cəmiyyətin yaranması üçün aşağıdakı tədbirlər
görülməlidir (ixtisarla):
- birbaşa qanun və idarədə iştirak imkanı - birbaşa
demokratiya;
- asan və sürətli, hamının iştirak edə biləcəyi kollektiv
qərar qəbulunun komputer proqramı, ölkə, şəhər, region,
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kənd, qəsəbə üzrə qərar qəbulu mexanizmləri; qərar
qəbulunun etik prosedurları və rasionallıq kriteriyalarının
tərtibi və kütləvi öyrənilməsi;
- hamının bərabər hüquqlu olması və təbii ehiyatlara,
ictimai gəlirə bərabər payı olması haqda - yeni dünyagörüş və
qanun;
- 12 tip həyat və iş fəaliyyətini əhatə edən rasional
həyat tərzi, hansı ki habelə belə fəaliyyəti də aid edir: dövlət
– ictimai qulluqçuların müşahidəsi və requlyar (ildə iki dəfə)
qiymətləndirilməsi, vəzifələrin uyğun olmayan adamlardan
təmizlənməsi;
- istismarın ləğv edilməsi;
- həyatın bütün növ ehtiyaclarını təmin etmək üçün sərf
edilən əmək haqların – gəlirlərin xeyli yaxınlaşdırılması ən
böyük və ən az əmək haqqı arasındakı nisbət - maksimum
fərq 1: 2 -dir. Bütün vətəndaşlar, həm sahibkar, həm
mühəndis və fəhlə, orta məmur üçün nisbət maksimum 1- 1,
6 – dir,
- nəzəriyyənin və
konstruksiyanın
öyrənilməsi,
müzakirəsi və daha səmərəli variantın qəbul edilməsi;
- seçkilərin ləğv edilməsi;
- yeni rasional elmi fəlsəfənin – dünya - təbiət, sosial,
psixoloji, iqtisadi qanunlarının tərtib olunması və kütləvi
öyrənilməsi ;
- rasionallıq prinsipinin hər bir fəaliyyətdə faktlarla
aktiv öyrənilməsi və əməl edilməsi;
- fikirlərin azad deyilməsi və müzakirəsinə olan
qadağanların ləğvi və buna praktiki imkanların yaradılması;
demək olar ki, bütün dövlətlərdə hakim sinif bəzi müəyyən
həqiqətlərin deyilməsinə və müzakirəsinə qadağan
qoymuşdur;
- rasional əxlaq və davranış, ünsiyyət normalaının
yaradılması və kütləvi öyrənilməsi;
- rasional təhsil və tərbiyə proqramının yaradılması.
Rasional insanın parametrlərinin müəyyən edilməsi və
məktəblərdə,
bağçalarda,
ailədə,
universitetlərdə
hazırlanması;xüsusi təlim poqramı və metodlarının
yaradılması;
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- gələcək haqda biliklərinin və gələcəyi analiz və
araşdırma metodlarının yaradılması və aktiv öyrənilməsi;
və s.
Təklif olunan layihədə İnformasiya texnologiyaları insanların
həyatında rasionallığın əldə edilməsində, şəxsi və ictimai qərarlar
qəbulunda məlumat bazası kimi əhəmiyyətli vasitə rolunu oynayır.
Bu vasitə qərarların qəbulunun avtomatlaşdırılmasını, məlumat
axtarışı və məlumatın emal edilməsinə də imkan verməlidir. Hesab
edilir ki , informasiya texnologiyaları belə bir vasitə kimi sosial
sistemi tam dəyişən və birbaşa demokratiyaya imkan yaradan,
bununla effektivliyi və rasionallığı artıran inqilabi rol oynayacaqdır.
Yeni rasional insan yetişdirməyə imkan verəcəkdir. Təklif olunan
yeni nəzəriyyə həddən artıq yaxşı keyfiyyətlərə malkikdir. Məsələn,
burada hakimiyyət, hakim vəzifələr yoxdur ki, insanlar onu tutmaq
üçün mübarizə etsinlər, min dənə ouyndan çıxsınlar. Bütün insanlara
idarəetmə qərarı yaratmaqda , qanun yaratmaqda və icra etməkdə
bu imkan verilir. Mübarizəyə, saxtakarlıq etməyə, aldatmağa,
zorakılığa, yalan vədlər verməyə ehtiyac qalmır.
Ayrıca ölkədə və dünyada sülh və sabitlik, hər şəxsiyyətin
xoşbəxtliyi rasional cəmiyyət nəzəriyyəsində necə həll edilir?
Müharibə və inqilabların, kasıblıq və aclığın, terrorozmin, geriliyin
səbəbi nədir? Şübhəsiz, bunların səbəbi ölkə və dünya sisteminin
idarəsinin, həyat tərzinin, fəaliyyətin düzgün konstruksiya
edilməməsidir. Əlbəttə dünya inkişafı rasionallıq prinsipinin tələbi
ilə öz - özünə səhvlər və cəhdlər metodu ilə yaxşılaşmağa
(rasionallaşmağa) doğru gedir, bu ziq – zaq, qalxma - yenmə yolu ilə
olsa da. Lakin nə üçün biz gözləməliyik ki, nə vaxtsa işlər düzəlsinbiz yüz illərlə gözləməli olarıq. İnsan ağlı, onun yaratdığı metodlar,
Gələcək Araşdırmaları elmi imkan verir ki, biz bu məsələləri
özümüz konstruksiya edək və onlar tez həll olsun, insan iztirablarına
son qoyulsun. Çünki məqsədyönlü fəaliyyət daha səmərəlidir.
Göstərilən sülh və insanın xoşbəxtliyə çatması məsələsi bu
tədqiqatda texniki, siyasi, sosial, yaradıcılıq, fəlsəfi məsələ kimi irəli
sürülmüşdür. Rasional Cəmiyyət nəzəriyyəsi bəşəriyyətdə baş verən
bəlaların, nayrazılıqların aşağıdakı səbəblər nəticəsində olduğunu
hesab edir:
1. Bütövlükdə bəşəriyyətin və tərkib hissələrinin - ölkələrin
düzgün təşkil quruluşuna malik olmaması və düzgün idarə
olunmamasında, hansı ki diskriminasiya, səmərəsiz qanunlar,
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məsuliyyətsiz, korrupsiyalı idarə, rasional idarənin olmamasını əhatə
edir.
2. Əməyin nəticələrinin düzgün bölünməməsində olduğu aşkar
edilir. Bu problemi həll etmək üçün, demək, düzgün idarəetmə
konstruksiya edilməli və əməyə stimulu azaltmadan, onun
nəticələrinin düzgün bölmə mexanizminin tapılmasından ibarət
texniki məsələ həll olunmalıdır. Bu isə düzgün qərar qəbuletmə
qaydalarının və prinsiplərinin yaradılması deməkdir.
3. Üçüncü, lakin hər davranışın əsası olan səbəb dünya,
təbiət, cəmiyyət, insan haqda səhv baxışların (habelə mif,
paradigma, adət, etalon) olması və ya düzgün formulə edilməməsi
və ya bir qrupun baxışlarının bütün cəmiyyətə sırınması və
cəmiyyətin baxışları kimi qələmə verilməsi.
Göstərilən məsələlər aşağıdakı kimi həll olunur.
1. İdarəni səmərəli etmək məsələsinin həlli.
Müşahidə və araşdıma göstəmişdir ki, dövlət idarəsinin həyata
keçirilməsi
və lazımı qanunların qəbulunun hakim - əsas
cəmiyyətdən fərqli qrup tərəfindən edilməsi nəticələr üçün əsas
müəyyənedici amildir. Digər amillər isə: a) elmi metodların tətbiqi ;
b) gələcəyin düzgün təsəvvür edilməsi, c) məsələlərin düzgün
formulə edilməsi və prioritetlərin seçilməsi; d) düzgün starategiya və
planlar qurulması; e) fəaliyyətin koordinasiya edilməsi və nəzarətdir.
Hər hansı qrup hakimiyyətdə olduqda, şübhəsiz, yalnız öz qrupunun
üstün mənafeyini güdür və ona görə idarə bütün cəmiyyət mənafeyi
üçün səmərəli olmur. Bu problemi həll etmək üçün a) birbaşa
demokratiya - cəmiyyətin hər bir üzvünün qərar qəbulu və
qanunvericilikdə iştirak etməsi və b) birbaşa hər kəsin idarənin
icrasında iştirak edə bilməsi təklif olunur. Bunun üçün məmurların
illik qiymətləndirilməsi və yenidən postların azad bilik və bacarıq,
əxlaqi davranış, qərar qəbuletmə, strategiya qurmaq və planlaşdırmaq
bacarığı yarışı vasitəsilə doldurulması təklif edilir. Belə formada hər
etnik qrup, kənd, şəhər, region üzrə hər bir vətəndaş iştirak etmiş
olur. Bunu həyata keçirmək üçün rasional qərar qəbulu
prosedurları və rasionallıq prinsipləri və bunu istifadə edəcək
xüsusi komputer proqramı və ictimai idarəetmə, məlumat və
ekspertiza institutları yaradılması təklif edilir. Məhz buraya gələrək
və ya gəlmədən evində hər kəs istəsə qeyd olunaraq məlumat
bazasına girərək ölkə, şəhər, region, qəsəbə, və kənd üzrə qanun
vericilikdə və strateji, idarə, büdcə, qərarları layihələrində iştirak edə
bilər. Hər kəsin iştirakı məhz qeyri - bərabərliyi, konfliktləri aradan
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qaldırar və mənafelərin bərabər müdafiəsinə və rasional qanun və
qərar qəbuluna səbəb olar. Məmurların qiymətləndirilməsi və hər
kəsin idarədə iştirak imkanı - ali rəhbərdən tutmuş aşağı məmuradəkrüşvətxorluğun, dələduz adamların idarədə qalmasının, pis idarənin
qarşısını alır.
Kommunist sosializmindən fərqli olaraq rasional cəmiyyətdə
kommunist diktatutrası deyil, lap başlanğıcdan kollektiv qanun və
qərarvericiliyi və ictimai nəzarət olunan və qiymətləndirilən icra
tətbiq edilir. Digər tərəfdən, burada təkbaşçılıq deyil, yəni”ağlım
necə kəsir, elə edirəm” deyil, kollektiv ağılın qoyduğu formada icra
həyata keçirilir. İcraçının ağlının, mənafeyinin rolu yoxdur. O yalnız
kollektiv formada hazırlanmış hazır qanun və sərəncamları icra edir.
Lakin aşağı idarə səviyyələrində icraçının hər hansı bir qərar verməsi
ona həvalə edilmişsə o öz ağlı ilə deyil, yenə də kollektiv ağılla qəbul
edilmiş strategiyalarına, rasionallıq, təbii insan, həyat hüquqlarına,
zərər verməmək prinsiplərinə uyğun qərar verə bilər və hər bir kəsin
onun səhv etməsi iddiası ilə onu məhkəməyə, və ya nəzarət, ictimai
qiymətləndirməyə çəkmək haqqı var. Təklif olunan sistemdə məmur
istədiyini edə bilməz: diskriminasiya, öz qohumlarına imkan yaradıb,
başqalarına imkan verməmək, rüşvət almaq, istədiyi yerdə ictimai
torpağı satmaq, şəhəri mağazaya çevirmək, ictimai əmlak olan
ağacları qırıb yerində supermarket tikdirmək, yaşıllıqları məhv edib
orada ev tikdirmək, öz ailəsi üçün ictimai vasitələrdən istifadə
etmək,
büdcəni
mənimsəmək,
xalqı
aldatmaq,
seçkini
saxtalaşdırmaq, kiminsə cibinə narkotik, qumbara qoymaqla həbs
etmək, öz funksiyasını icra etməkdən imtina etmək və s.
Rasional cəmiyyətin xarakterik cəhətlərindən biri odur ki, bu
cəmiyyət bir konkret başçısı, rəhbəri olan cəmiyyət deyil, tarixdən
indiyədək olmuş ağa - qul sistemi cəmiyyətindən fərqli olaraq.
Burada səlahiyyətli başçı yoxdur. Yalnız dövrü olaraq (həftədə, ayda
və s.)dəyişilən sistemə xidmət edən dispetçerlər var . Burada ierarxik
tabeli məmurlar idarə pilləsi yoxdur. Burada avtonom özünü yalnız
ümumi qəbul edilmiş strategiyalara, planlara, prinsiplərə uyğun idarə
edən icmalar var. Fasiləsiz, gecə və gündüz, hədlər qoyulmadan
qərar qəbulu, elmi araşdırma, problem həlli prosesi işləyir. Dipetçer
onun nəticələrinin aşkar edilməsinə və elan edilməsinə, məlumatı
yaymağa xidmət edir (elektrik stansiyası, kimya zavodu dispetçeri
kimi), yüksək fərqli səlahiyyəti qərar qəbulu səlahiyyəti olmadan.
Hər icma bilavasitə ümumi icmanın –dövlətin üzvüdür. Əvvəl
icmalar ümumi –dövlət strategiyalarını, planlarını, prinsiplərini
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hazırlamaqda iştirak edir, sonra ümumi hazır strategiyalara və s.
uyğun olaraq icma inkişafının strategiya və planlarını, vəzifələrini
müəyyən edirlər. Idarəyə nəzarəti icma elmi texniki şurası rəsmən və
hökmən və hamı - istəsə nəzarət edir və ümumi qərarlar
hazırlanmasında isə hamı- istəsə və şura - hökmən iştirak
edir.Yuxarı pillə -ümumi dövlət icraçıları aşağıya vacib göstərişlər
(nəyi necə etmək, kimə vəzifə vermək) verə bilməzlər- yalnız nəzarət
məlumatları, hansı ki aşağı icma şurasında baxılır və hər icma
icraçıları öz icma şuraları və üzv - vətəndaşlar qarşısında (yalnız
texniki işləri görmək üçün) məsuliyyət daşıyır.
2. Əmək və onun nəticələrinin bölünməsi məsələsinin həlli.
İndiki əməyin təşkili forması əməyə - çalışmağa güclü stimul
yaradaraq və saxlayaraq insanları bərk teylor sistemi ilə işlədir.
Lakin bu əməyin nəticələri pula çevrilərək (və ya pulla ölçülərək)
əmək haqqı , bölmə və yenidən bölmə, ticarət və banklardan keçmə
prosesi vasitəsilə yenidən qruplaşmağa başlayır-nəticədə pullar 10 20 % əhalinin əlinə toplanır.
Bu pulları (nemətləri) yaratmış əmək, elm, idarə adamları (8090% əhali)onlara düşən az miqdarda pul ilə yaratdıqları və ya iştirak
etdikləri nemətləri lazımı qədər əldə edə bilmirlər. Həmişə ehtiyac
içindədirlər. Əlinə pul toplamış 10-20 % əhali və dövlət məmurları
və varlılar həmin pulla israfçılıq edir, səmərəsiz istifadə edir,
xərcləməyə yer tapmır, həddən baha hotellərdə qalır, özlərinə
milyonlarla dollara bina tikir, şəkil alır, toy edir və s. Beləliklə
yaradılan nemətlər bolluğunun cüzi hissəsi 80 % əhaliyə xidmət
edir, çox hissəsi isə daha az 10-20% varlı - hakim sinfə çatır və
səmərəsiz sərf olunur. Böyük sayda dövlətlərdə isə ictimai sahəyə
ayrılan nemətlərin çoxu dövlət məmurları , oliqarxlar və onlarla
birləşmiş transnasional kompaniyalar və daxili monopoliyalar
tərəfindən bu ya digər üsulla mənimsənilir.
Bu problemi həll etmək üçün rasional rentabellik normaları,
pərakəndə satışın dəqiq gəlir faizi normaları, əmək haqlarının
istənilən sahədə və ticarətdə stimulları təmin etmək şərtilə qismən və
rasional bərabərliyi, əməyin rasional təşkili, təhlükəsizliyi və iş
növlərinin unifikasiya olması, bərabər və eyni peşə əməyinə bərabər
haqq verilməsi , əmək haqqı və mükafatların rasional təyin edilməsi;
maaşların maksimum və minumum hədlərinin təyin edilməsi,
hamının bilavasitə işləməsinin təşkil edilməsi; hər kəsə zəruri
normal həyat səviyyəsi təmin edəcək əmək haqqı verilməsi, normal
həyat səviyyəsi standartlarının qəbulu,
habelə azad qiymət
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siyasətinin ləğvi aparılmalı, dövlətin rüsum və həddən artıq vergi və
tarif qoymaqla süni qiymət artımına yol verməsi dayandırılmalıdır.
Elə edilməlidir ki, istehsalda və onu adamlara çatdıran, iştirak edən
və xidmət edən bütün adamlar qismən bərabər əmək haqqı alsın,
fərdi və ya ictimai sektorda iqtisadi obyektin inkişafı təmin edilsin,
heç kəs süni qiymət artırmaqla və əlavə istismar etməklə artıq pul ala
bilməsin. Bütün qiymətlər asan kalkulyasiya edilsin və əmək haqqı
hissəsi dəqiq göstərilsin. Nəzəriyyədə azad qiymətlər və azad bazar
ləğv edilir, yerinə rasional əsaslandıılmış stabil - düzgün qiymətlər
və rasional idarə olunan bazar təklif edilir. Həm ictimai sektorun
(dövlət - ictimai idarə edilən), həm də şəxsi sektorun olması qəbul
edilir. Rasional cəmiyyətdə əmək və mükafatlandırma sahəsində qısa
ifadə etsək, belə prinsip qəbul edilir:
Hər bir şəxs və ya kollektiv, təşkilat yaratdığı məhsul, xidmət
müqabilində optimal və digər əmək növləri ilə rasional
balanslaşdırılmış olaraq öz həyatı və inkişafına (sağlamlığı, istirahət,
ailə) tələb olunan bərabər miqdarda eyni ölçmə üsulları və
qiymətləndirmə metodu vasitəsilə hesablanan mükafat almalıdır. Bu
prinsip istehsal və xidmət edəniin – satanın, təmir edənin artıq
qiymətlər qoymamasına qarantiya verir. Və qiymətlərin sabit
qalmasını təmin edir.istehsal qiymətləri maya dəyəri və yaşayış,
inkişaf faizini və vergini əlavə etməklə müəyyən edilir, sonra topdan
satış dəqiq rasional faizlə, daha sonra bir pilləli pərakəndə satış
qiyməti rasional dəqiq faizlə icra edilir. Daha sonrakı alıb satma
qadağandır və malın istehsal, topdan və pərakəndə satış qiymətləri
üstündəki birkada göstərilərək sonrakı əllərə keçərək
qiymət
artmasına qadağan qoyulur və cəzalandırılır. Əgər qiymət artırsa,
demək, kimsə əsas prinsipi pozmuşdur. Bu rasional prinsip vəhşi
kapitalizmin əsas nizamlama prinsipi olan tələb və təklif prinsipini
ləğv edir. Məhz tələb və təklif prinsipi az miqdarda yüksək varlılar
və çox miqdarda kasıblar yetişdirir və plansız idarəetmə, krizislər,
istismar yaradır; qiymətlərin fasiləsiz qalxmasını, bahalı ölkələrin,
şəhərlərin yaranmasına səbəb olur. Nəticədə bəşəriyyətin böyük
əksəriyyəti bahalığa görə maddi nemətlədən istifadə edə bilmir,
halbuki bütün nemətlər hamının yaşamasına çatır, hətta artıq da
qalır. Lakin insanların zəhməti və effektiv texnikanın köməyi ilə
yaradılmış nemətin böyük hissəsi a) dövlətlər tərəfindən hərbə,
silahlanmaya, səmərəsiz istifadəyə, məmurların mənimsəməsinə
gedir b)kapitalistlərin əlinə keçir,onlarda həmin gəlirlərin insanlara
çatmasının, istehlakının qarşısını alır toplayır, işsiz saxlayırlar.
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Nəticədə bəşəriyyətin beşdə biri ac yaşayır. Ümumi gəlirlərin belə
bölümü və istifadəsi həm kapitalist, həm sosialist ölkələrində baş
verir. Dünyada qiymət artımı tendensiyası davam edir və ucuz
ölkələr də buna qoşulmağa məcbur olur. Bu, kapitalizmin və
kapitalistlərin idarəni öz əlinə almasınin, sosializmdə isə bir qrupun
monopolist qərar qəbulu hüququnun vəhşi nəticələrindən biridir.
Rasional cəmiyyətdə isə istehsal olunan mal və xidmətlərin alıcısı
əvvəldən planlaşdırılır - dünyanın bu yerində, yaxud başqa yerində.
Burada kapitalizmin yaratdığı eyiblər olmur, olacağı halda isə
rasional kollektiv düşüncənin tətbiqi ilə məsələ həll olunur.
3. Baxışların düzgün olmaması və ya səhv qəbul edilməsi
məsələsinin həlli.
Bu səbəb, yəni baxışlar - ətraf dünya (dünya və yerli mühitsosial, mədəniyyət, həyat tərzi, idarə xarakteri, əxlaq və s.) haqda
görüşlər, fəlsəfi baxışlar hər bir davranışın, idarənin, fəaliyyətin,
nəzəriyyənin əsasıdır. Təkcə baxışları dəyişməklə cəmiyyət və dövlət
idarəsinin bütün sahələri kökündən dəyişilə - yaxşılaşdırıla bilər.
Baxışlar inkişaf və xoşbəxtliyə, rasionallığa uyğun olsa, həmin
cəmiyyət yaxşı yaşayacaqdır.
Hər cəmiyyətdə qüvvədə olan hakim baxışlar mövcudur və bu
onların həyat səviyyəsinin, inkişafın göstəricisidir. Məsələn, hakim
qrupun baxışları-öz qrupuna üstünlük verməsi, bütün cəmiyyət
mənafeyini ikinci dərəcəli sayması həmin cəmiyyətin bütün
bədbəxtliklərinin səbəbidir.
Xüsusilə, a) hamının iştirakı və mənafeyinə uyğun; b) dünya
bəşəriyyətinin topladığı ən son ağıla və təcrübəyə uyğun rasional
baxışlar yaratmaqla
cəmiyyət həddən artıq səmərələşə bilər.
Məsələn, 1) mövcud qanunların təminatı və asayiş cəza vermə
üsulu(həbs) ilə təmin edilir. Bu nəticədə ona səbəb olur ki, insan
qanunu pozanda polis, prokuror, məhkəmə sevinir, həbsxanalar
qanun pozanlarla doldurulur və insanlar daha pis vəziyyətə salınır.
Halbuki, belə metod qanun pozanların sayını azaltmır, insanlar təbii
olaraq qanun və qaydaları pozmağa meyllidirlər, bu onların
xassəsidir. 2) Əgər başqa baxış tətbiq etsək, məsələn, qanun və
asayişin pozulmalarının baş verməzdən qabaq qarşısını almaq, belə
meylli və meylli olmayan insanlara zəruri təlimlər, izahatlar və
yaşamaq, işləmək, yaratmaq imkanları vermək. Bu halda başqa idarə
sistemi və sosial, iqtisaditədbilər tədris institutları, müalicəxanalar
yaratmaq lazım gələcək insanları həbs etməyə ehtiyac olmayacaq.
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Sülh və xoşbəxtliyin əldə edilməsi məsələsi sadəcə “gəlin sülhdə
yaşayaq və xoşbəxt olaq” deməklə qazanıla bilməz.Yuxarıda
göstərildiyi kimi bu nəticələr üçün konkret və tələb olunan kimi
davranmaq, təşkil və idarə strukturunu bu nətəcəyə gətirəcək
formada rasional qurmaq lazımdır. Yəni insanlar bir - birinə düz
münasibət saxlamalı, başqasının haqqını pozmamalı, birgə əmək və
təbii ehtiyatların nəticələrni hər kəsə bərabər çatmasını təmin etməli,
düzgün idarə olunmalı, hər kəs öz borcunu tam və məsuliyyətlə
yerinə yetirməlidir. Xüsusilə, bu dövlətlər daxilində və arasında ciddi
əməl olunmalıdır. Bu məsələdə də ümumi baxışlar əsas rol oynayır.
Müşahidə olunur ki, dövlət daxilində sülh göstərilən qaydada əldə
olunmursa, həmin xalqın böyük problemləri olur- parçalanma və
xaricdən aqressiya, xarici zorakılıq və dağıdıcı təsir, ölkədə
hakimiyyətin diktaturası, azadlığın pozulması, demokratiyanın
kəsilməsi, diskriminasiya və korrupsiya idarəsi – qarantiyadır.
Yeni rasional - kamil cəmiyyətdə dinlərin rolu
Yeni rasional sivilizasiyada insanlara faydalı olmaq üçün,
millətləri və xalqları bir- birindən ayırmağa son qoymaq üçün
dinlərin, xüsusilə, islamın reforma olunması ehtiyacı daha kəskin
meydana çıxır. Xristianlıq isə xeyli reforma olmuşdur. Ona yenə
reforma lazımdır.Teist dinlərinin əsas istinad mənbəyi olan Tanrının
məna və mahiyyəti, nə olması; görünməz dünya - mələk, cin, ruhlar
elmi formada öyrənilməli və burada olan yanlışlıqlar və səhv mənalar
aşkar edilməlidir. Bu sahədə olan həqiqəti demək və yazmaq
qadağanları ləğv edilməlidir. Bu qadağanlar güman ki, bütün
dövlətlərdə vardır. Dinlər, şübhəsiz, bu günkü formada kamil
cəmiyyətə uyğun deyil və onları birdən ləğv etmək mümkün deyildir.
Ona görə onları reforma etmək və xalqlara və bütövlükdə bəşəriyyətə
faydalı formaya salmaq, zərərli cəhətlərini ləğv etmək; daha yaxşısı,
onları birləşdirib vahid bir elmi - din yaratmaq lazımdır, hansı ki əsas
funksiyası fövqaladə qüvvələrə qorxu yaymaq və onlara sitayiş deyil,
cəmiyyətin üzvü kimi onun işlərində, səmərələşməsində,
problemlərinin həllində aktiv iştirak; əxlaqın təbliği, humanist,
psixoloji, sosial xidmətlər, elmi meditasiya olmalıdır.
Təklif edilən rasional cəmiyyət nəzəriyyəsində, şübhəsiz, dinlər
araşdırılmış Tanrı və digər görünməz varlıqlar müəyyən qədər
öyrənilmiş və məntiqi nəticələr əldə edilmişdir. Müəyyən edilmişdir
ki tək tanrıya sitayiş dinlərinin ruhaniləri: İslam və İudaizm tanrıya
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antropomorfik – insani xassələr özlərindən uyduraraq səhv tanrı
anlayışı yaratmış və ondan biznes və hakimiyyət məqsədi üçün
istifadə edən dini sinif yaratmışlar. Xristianlıq isə zaman - zaman
ilkin nəzəriyyəsində və köklərində olmasa da kilsələr tərəfindən
hakimiyyət və biznes vasitəsi, insanlığa sərbəst düşüncə imkanı
verməyən alətə çevrilmişdir.
Keçmiş dini Tanrı anlayışlarının əsasən səhv olması dəlillər və
məntiqlə əsaslandırılır. Bu səhv anlayış və izahların bəşəriyyətə
gətirdiyi qırğınlar və insan qrupları arası, millətlər arası düşmənçilik
və bəlalar aşkar edilmişdir.
İİ BÖLMƏ.
AZƏRBAYCANIN YAXŞI GƏLƏCƏYINİN AXTARIŞI.
RASIONALLAŞMA ÜÇÜN SƏBƏBLƏR.
Giriş. Universal həyat qanuna uyğun olaraq gələcəyin necə
olacağını bilmək və ona hazırlaşmaq üçün keçmişə və bu günə
qiymət verməliyik. Dünyanın dəyişilikləri daxilində Azərbaycan
necə olacaqdır və ona keçmiş və bu günün siyasəti hansı təhlükələri,
problemləri qoymuşdur və ya yaratmaqdadır? Gələcəkdə faydalı
olacaq hansı maddi əsaslar yaradılmışdır? Dövlətin apardığı siyasət
ağıl və məntiqə uyğundurmu? Onun yaxşı və pis cəhətlərini, icra
formasını, sürətini, yerini, vaxtını, çəkilən cərc və nəticələrin
uyğunluğunu, əhəmiyyətini nəzərə alaraq necə qiymətləndirmək
lazımdır? Özümüzə, dövlətə, keçmişə, indiyə, gələcəyə necə qiymət
verək, hansı kriteriyalar düzgündür? Iqtisadiyyatda, idarədə,
siyasətdə, mədəniyyətdə hansı tendensiyalar baş verir? Bəli, yalnız
bu suallara cavab verəndən sonra biz arzu edilən gələcəyimizi
planlaşdırıb həyata keçirə bilərik.
Qeyd edim ki, bu bölmənin analz və tənqid hissəsi senzorun
qadağan tələbləri nəticəsində 20 səhifə ixtisar edilmişdir. Lakin bu
səbəbə görə kitabın strategiyalar hissəsində həmin strateji təkliflər,
hansı ictimai siyasi proseslərin, səhvlərin, idarənin nəticəsi olduğu
tam göstərilməsə də, başa düşən üçün böyük əhəmiyyətə malikdir.
Həmin strategiyalar və konstitusiyaya dəyişiliklər təklifi, mənim
fikrimcə, gələcək inkişaf etmiş mədəni və qabaqcıl Azərbaycan
xalqının yeganə düzgün yoludur.
Keçmişə qısa baxış. Tarixi hadisələr.
Tarix kitablarına əsasən Azərbaycan ərazilərində vahid Sasani
İran dövləti 226 - 651 illərdə (425 il) olmuşdur. Ərəb işğalından 35

651-ci ildən sonra 861-ci ilə qədər (210 il) ölkə Ərəb imperiyasına
qatılmış və milli özünü dərk dəyəri, mədəniyyəti, dili və əlifbası
assimlyasiyaya məruz qalmışdır. Məhz ərəb qəsbləri nəticəsində
qədim türk əlifbası istifadə edilib təkmilləşdirilməmişdir. Türk
qohumlu xalqlar bu gün milli əlifbasız qalmışlar, özgə-latın əlifbasını
qəbul etmişlər. Ölkədə ərəb islam ruhaniləri tərəfindən xalqa zidd
ərəbləşdirmə və islamlaşdırma siyasəti aparılmışdır, tarixi
mədəniyyət və elmi biliklər, kitablar, kitabxanalar tam və ya qismən
məhv edilmişdir. Avesta kitabı yandırılmışdır. Ərəb qoşunlarının,
habelə indiki Azərbaycan ərazisində yerləşən Albaniyanı 705-ci ildə
qəsbi də burada yaşayan xalqlara xeyli zərər vermişdir. Alban
xalqının və 425 il olmuş Sasani dövlətinin, hansı ki daxilində
Azərbaycan əyaləti (Atropatena) olmuşdur, müvazinəti pozulmuşdur.
Bu ərazilərə İslam ruhaniləri və əmirləri tərəfindən hakimiyyət
uğrunda mübarizənin müxtəlif yeni xəyanət və zorakılıq üsulları
gətirilmiş, xalqı ağır istismar edən və nayrazı salan idarə sistemi
qurulmuşdur. Tarixən xalqların nəinki gündəlik əməkdaşlıq və
ünsiyyət, hətta düşmənçilik, döyüş, mübarizə halları üçün də etik
prinsipləri olmuşdur. Lakin islam rəhbərləri elə başlanğıcdan bu
normaları pozmuş, müxtəlif mübarizə və cəza üsullarını ixtira
etmişlər. Məsələn, elə ilk dəfə onlar Məkkə karvanınını qarət edib 2
nəfəri öldürmüşdülər. Öz davranışlarında pis əxlaq nümunələri:
başqasının malını zorla almaq, kafir adı verərək öldürmək və ya artıq
vergi almaq, siyasi oyunlar quraraq hakimiyyəti ələ almaq,
despotizm gətirmişdir. Antihumanist cəza üsulları-insan əzalarının –
qol, qıç, qulaq, əl, barmaq - kəsilməsi, axtalamaq, boynun vurulması,
asılma, qəddarlıqla öldürmə, daşqalaq edilmə, din adı ilə kafir elan
etmə bəhanəsilə insana zülm edilməsi, soyqunçuluq, qul edilmə,
insanı öldürmək və arvad və qızlarını özünə kəniz etmə davranışları,
gözün çıxarılması, dərinin soyulması,diri-diri yandırma və s. əsasən
islamın ixtiralarıdır. Koroğlu dastanında islam ruhanisinin məsləhəti
ilə Alı kişinin gözünün çıxarılması, islam şeyxinin tələbi ilə
Nəsiminin dərisinin soyulması, islam əmirinin Kəlilə və Dimnə
kitabının ərəb dilinə tərcüməçisi alim Müqəffanın tikə - tikə
doğrayıb təndirdə yandırılması və digər çoxlu sayda faktlar vardır.
Bu pis nümunələr islamın yayıldığı xalqlarda tipik davranış növünə
çevrilmişdir. Məsələn, Teymurləng Hindistanı tutanda hindlilərin
əzalarını kəsərək onların üstündə mıxça vurulmuş taxta düzmüş və
yemək məclisi açmışdır-eynilə abbasilərin əməvilərin üstündə
düzəltdiyi məclis kimi.
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Babək, Cavanşır və digər qəhrəmanların başçılığı ilə xalq
istilaçılara qarşı 100 il döyüşdü, üsyanlar etdi, buna görə də islam
imperiyası tez dağıldı. Bütün bu əxlaqı, sakit həyatı pozan islam
idarəsi sonrakı Azərbaycan xalqının bədbəxtliklərinə, hakimiyyət
uğrunda mübarizəsinə, birlik dəyərinin itirilməsinə səbəb oldu.
Zərdüşt təliminin əsası olan Avestada insanı öldürmək haqda bir
cümlə də yoxdur, insanları düzlərə, kafirlərə bölmə və sonra kafirləri
məhv etmə, torpağını, əmlakını qəsb etmə ideyaları yoxdur.
Məlumdur ki, belə ideyalar məhz aqressiyanın, müharibənin, digər
xalqlara qarşı nifrətin, daimi düşmənçiliyin ideologiyasıdır, hansı ki
İslam öz əlində yaranışından rəhbər tutur. Beləliklə, islamlaşma
qapalı düşüncə tərzinin, antihumanist davranışların və səhv dünya
baxışların yaranmasına və yayılmasına səbəb olmuşdur. Tarix
ərzində çox ağır həyat nəticəsində məhz Azərbaycan xalqının
Muğam mahnı janrı yaranmışdır.
861- ci ildən Kür çayından şimala Xəzər sahilində Azərbaycanın
bir hissəsində 1538-ci ilədək (677 il) Şirvanşahlar dövləti olmuşdur.
Bu dövrlərdə bu və yaxın ərazilərdə, habelə bir - birini əvəz edən
Sacilər, Salarilər, Rəvvadilər, Şəddadilər, Eldənizlər, Hülakülər,
Cəlarilər, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu adlı dövlətlər olmuşdur. Hər bir
halda hər yeni qrup hakimiyyəti zorla ələ keçirmişdir və öz tayfasının
adı ilə dövlət adlanmışdır. 1501 - 1736 illərdə (235 il) Səfəvi vahid
dövləti yaranmış və süqut etmişdir. Nadir şah həmin dövlətdə 11 il
hakimiyyətdə olmuş və vergiləri 5 dəfə artırması, qəddar siyasəti və
dövlətin zorakılığa əsaslanması səbəbilə 1747-ci ildə sui - qəsdlə
öldürülmüşdür. 1743-cü ildən ilk xanlığın (Şəki) yaranması ilə ölkə
parçalanmağa doğru getmiş və digər çoxlu xanlıqlar yaranmışdır;
yeni dövr - xanlıqlar dövrü başlamışdır. Bu parçalanmadan Rusiya
ağılla istifadə edərək onları, 1827-ci ildə isə axırıncı xanlığı ləğv
edərək Rusiya İmperiyasına qatmışdır. Bu xronologiyada demək,
son 248 ildir ki, Azərbaycan xalqı öz milli dövlətini itirmiş, onunla
bərabər ümum dövlətçilik, ümumi millilik dəyərlərini də itirmişdir,
bu dəyərlərin yerinə tayfabazlıq, qəbiləçilik, yerlibazlııq dəyərləri
yaranmış və bütün milləti əhatə etmişdir. Milli bütövlük dəyərinin
itirilməsində ərəblərin alət kimi istifadə etdiyi islam dini xüsusilə
mənfi rol oynamışdır və bu gün də bütün xalqın həyatında
müəyyənedici (determinant) mənfi amildir. Bu ideologiya altında
ölkə istismar olunmuş; var dövləti, əməyin nəticələri daşınıb ərəb
ruhanilərinin və şəhərlərinin varlanmasına sərf edilmişdir. İslam dini
ölkəyə gəlməklə özü ilə təriqətləri, məzhəbləri və müxtəlif dini
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cərəyanları gətirmişdir, xalqı müxtəlif qruplara bölmüşdür, sonrakı
dini müharibələrə səbəb olmuşdur. Məsələn, sünni - şiə müharibələri,
xüsusilə Türkiyə dövləti ilə səfəvilər arasındakı müharibənin səbəbi
sünni və şiəlik idi, hər biri digərini kafir sayırdı. Mövcud dövrdə
müşahidə olunan yuxarıda qeyd olunan bu dəyərlərin yaranmasının
əsasında məhz a) islamın düşüncələrə mənfi təsiri və b) 248 il
ərzində milli dövlətin ləğv olunması dövrü durur. Məhz bu dəyərlər
millətin zəifliyi və inkişafdan geri qalmasının əsas səbəbləri olaraq,
onları birləşdirmir, ayırır. Belə dəyərlərlə hakimiyyətə gələn, vəzifə
alan adamlar, habelə adi insanlar, şübhəsiz, bu dəyərləri bildikləri
və onunla yaşadıqları üçün ona uyğun davranış göstərirlər. Bu,
idarəetmədə, qanunvericilikdə “özüm, öz ailəm, öz nəslim, öz
sinfim, öz qrupum, öz partiyam” şüarlarında və prinsiplərində əks
olunur. Bu şüarların əks tərəfində qalanlara “Özgə” adı verilərək
onlar diskriminasiya olunmağa, əzilməyə, istismar olunmağa, rüşvət
alınmağa layiq hesab edilir. Azərbaycan tarixi, xüsusilə Nadir şahın
zorakı davranışı, insanlarla hesablaşmaması misalında göstərir ki,
belə bir idarə metodu parçalanma və zəifliyin, dövlət çevrilişlərinin,
sui - qəsdlərin əsas səbəbləridir. Tarixi araşdırdıqda məlum olur ki,
tək hakimiyyət prinsipi və bu hakimiyyəti əldə etmək uğrunda
mübarizə, yerliçilik, tayfaçılıq və qəddarlıq, zorakılıq,
başqalarının hesabına yaxşı yaşama, başqa insanları istismar
etmək dəyərləri Azərbaycanda dövlətlərin məhvi və yenilərinin
yaranmasının, müstəqilliyin itirilməsinin, qəsblərin, nəticədə insan
həyatının pisləşməsi və müharibələrin səbəbləridir. Bu həqiqətləri
Azərbaycan xalqı unutmamalıdır. Xüsusilə tək hakimiyyətli
vəzifələri, hansı ki onları tutmaq üçün daim insanları mübarizəyə,
döyüşə və xəyanətlərə həvəsləndirmişdir. Məhz tək hakimiyyətə
sahib olan insan tarixdə həmişə qeyri - rasional idarə etmiş, böyük
səhvlərə, zorakılıqlara yol vermiş, ölkə insanlarını öz mənafeyi üçün
döyüşlərə göndərmiş, qırdırmış, ölkənin insan və təbii ehtiyatlarından
özünün yaxşı həyatını təmin etmişdir. Cəmiyyətin həyatını isə
yaxşılaşdırmağı düşünməmişdir. Məhz bu eyiblərini nəzərə alaraq
müəllifin yaratdığı Rasional Cəmiyyət nəzəriyyəsində və onun
konstruksiyasında tək hakimiyyət prinsipi ləğv edilir, onun yerinə
kollektiv qanun və idarəetmə yaradılır. Məhz tək hakimiyyət
vəzifəsinin özünü ləğv etmək lazımdır, onun əvəzinə kollektiv
idarə yaratmaq və qabiliyyəti olan istənilən şəxsə imkan vermək
lazımdır ki, öz sözünü, fikrini prosedurlarla desin, elmi teorem və
qanunlarla sübut etsin və kollektiv qərarlar hazırlansın. Bu yeni
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sistemdə məhz bütün insanlara real imkan yaradılır və nəticədə arzu
edən bütün daha ağıllılar ölkənin idarəsində, qanun yaratmaqda
iştirak edirlər. Daha hakimiyyəti ələ keçirmək uğrunda mübarizəyə,
partiyalara, prezident və baş nazirə və digər üstün vəzifəli adamlara
ehtiyac olmur. Onların yerinə adi mühəndis və texniki növbətçilər,
dispetçer, texniki xidmətçi funksiyalarını növbə ilə, qərar qəbulu
səlahiyyəti olmadan icra edirlər. Bu işləri nəzarət etmək üçünsə heç
bir seçkiyə ehtiyac yoxdur. Lazımı məlumatları, texniki idarəetmə
qabiliyyətləri və komputer proqramlarını bilən adamlar içindən püşk
atma ilə təyin olunurlar və bütün sutka ərzində texniki sistemə, hansı
ki işin çox hissəsi avtomatik baş verir, nəzarət edirlər. Onlar daim
ictimai nəzarət altında qalaraq heç bir pozqunluğa yol verə bilmirlər.
Yenidən müstəqil dövlətini yaradan Azərbaycan xalqı bundan
sonra məhz ümumi vətən, ümumi vətəndaş, ümumi xalq, xoşbəxt
ümumi gələcək dəyərlərini bərpa etməli və bu prinsiplərlə yaşamalı
və idarə olunmalıdır. Bu dəyərlərin təmin olmasını daim ölçən və
analiz edən, nizamlayan insanların ictimai həyatda iştirak
sisteminin yaradılması zəruridir. Əks halda, prezident, icra baççısı,
nazir və hər məmur öz etdiyinə və ya etinasizlığına ümumi xalq
mənafeyi adı verər və öz bildiyini edər. Məhz dövləti bütöv formada
əbədi, daha yaxşı yaşatmaq üçün xalq və onun rəhbərləri bu
dəyərləri öyrənməli, gündəlik həyatında adət etməlidir. Adi dilə
çevirdikdə bu dəyərlərin mənası nədir? Cavab: - bu odur ki, hər kəs
digərinə də bərabərhüquqlu, eyni ölkənin vətəndaşı kimi baxmalı,
ölkənin bu günü və gələcəyinin qayğısını çəkməli, aldatmamalı,
yaşama haqlarını tanımalı və zərər verməməlidir. Cəmiyyətin
hesabına öz cibini və mənafeyini güdməməlidir. Idarə edən hamıya
eyni baxmalı, diskriminasiyaya yol verməməlidir, ağılla və
cəmiyyətin mənafeyini güdərək rasional, yəni ağla batan və səmərəli
idarə etməlidir. Göstərilən dəyərləri könüllü icra etmək üçün
insanlarda dərk edilmiş stimul olmalıdır. Dövlət idarəetməsi
(qanunvericilik və idarənin icrası) həyatın inkişafında əsas həlledici
rol oynadığına görə, birinci növbədə məmurların həmin dəyərlərə
əməl etməsi lazımdır.
Lakin demək lazımdır ki, ictimai sistem, mədəniyyət və cəmiyyət
bu işi həvəsləndirdikdə bu baş verə bilər. Onları bu işə məcbur edən
bir qüvvə varmı? Bu qüvvə dövlət məmuruna nəzarət edən, onun bu
dəyərləri pozan qanun və sərəncamlar yazdıqda əlindən tutub
saxlayan, belə hərəkətlər etdikdə qarşısını alan, onu məsuliyyətə cəlb
edən Azərbaycan xalqı ola bilərdi. Lakin müşahidə göstərir ki, xalq
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bu imkanlardan həmin məmurlar tərəfindən əvvəldən məhrum edilib.
Və dövlət meydanda tək hegemon qüvvə kimi istədiyini edir və onu
xalq mənafeyi adlandırır. Vicdan isə bu halda işləmir, çünki vicdan
mövcud şəraitdə ikinci plana keçirilmiş, maddi xeyir isə birinci rolu
oynayır. Yəni məsuliyyət, cavabdehlik yoxdursa (vurduğu zərəri
ödəmək, işdən qovulmaq, cəza almaq, məhrum etdiyi imkanları
bərpa etmək, mənəvi zərəri ödəmək, üzr istəmək ), vicdan boş söz
olur. Aşağıda baxaq görək, mövcud idarə sisteminin fəaliyyəti nə
dərəcədə qeyd edilən həmin dəyərlərə və prinsiplərə uyğun gəlir və
belə davam edərsə, Azərbaycanı nələr gözləyir, habelə onun yaxşı
gələcəyi nədədir və onu qurmaq üçün nə etmək lazımdır?
Keçmiş Səfəvi dövlətinin sonu olan 1736-cı ildən -1991-ci
ilədək (SSRİ-nin dağılması) olan tarixin xarakterik cəhətləri.
Bu dövr Azərbaycan xalqının inkişafında torpaqların itirilməsi
ilə geriyə getmə, siyasi təşkilati parçalanma, özünə səmərəli qanunlar
və idarəetmə sistemi, yüksək milli əxlaqi mənəvi xarakter yarada
bilməməsi kimi qiymətləndirilməlidir.
1743 – cü ildən 1827-ci ilədək xanlıqlar dövrü - böyük
parçalanma dövrü olmuşdur. 1827-ci ildən 1922-ci ilədək
Azərbaycan Araz boyu iki yerə bölünərək şimal hissəsi Rusiyanın
tərkibinə qatılmışdır. Bu dövrdə məhz Fransada başlayan Maarifçilik
dövrü gəlib Şimali Azərbaycana çatmışdır. Mirzə Fətəli Axundov,
Abbasqulu ağa Bakxanov, Cəlil Məmmədquluzadə, Mirzə Ələkbər
Sabir məhz Rusiya vasitəsilə gələn maarifçilik ideyaları ilə tanış
olmuşlar və Azərbaycanda xeyli maarifçlik işi aparmışlar. Rusiya
tərkibində qalaraq ruslaşdırma siyasətnə məruz qalsa da, Cənubi
Azərbaycandan fərqli olaraq, ölkə xeyli müsbət inkişafa nail
olmuşdur. Əhali savadlanmağa, elmi məktəblərə getməyə
başlamışdır. Azərbaycan 1922-ci ildən 1991-ci ilədək
SSRİ
tərkibində respublika olmuşdur. Məhz bu dövrdə sosialist
idarəetməsi xalqa böyük inkişaf, savadlılıq, sənayenin yüksək
inkişafını, həyat şəraitinin yaxşılaşmasını, pulsuz təhsil və səhiyyə,
uşaqlara və yaşlılara, pensionerlərə sosial qayğı, hamıya iş bəxş
etmişdir, bərabərlər cəmiyyəti yaranmışdır. Məsələn, sosial
müdafiədə, səhiyyədə istənilən adamın xəstəxanada pulsuz tam
müalicə oluna bilməsi, təhsildə- ali məktəblərə eyni prinsiplərlə və
indikindən daha çox miqdarda gəncin oxuya bilməsi, bərabər əmək
haqqı, vəzifə tutmaqda, institutda oxumaqda, işə girməkdə bərabər
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imkanlar və s. olmuşdur. Hər bir insanın və ya kəndin klubu, teatrı,
kitabxanası, bədii fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün tam şəraiti,
xəstələndikdə pulsuz müalicəsi, kurorta, santoriyaya getmək imkanı,
müəllimlərə xüsusi qayğı torpaq və yanacaqla- daş kömürlə təmin
edilməsi, uşaqlara xüsusi qayğı, müavinət və pulsuz, güzəştli
dərmanlar və s. var idi. Bu sahələrdə Azərbaycan xalqı inkişaf
səviyyəsinə görə bütün İslam ölkələri xalqlarından, İran və
Türkiyədən irəlidə olmuşdur. O zaman dövlət idarəsilə cəmiyyət
arasında qüvvələr balansı olmuşdur. Cəmiyyət və yuxarı idarələr
daim məmurlara nəzarət edir, öz etirazlarını edə bilirdilər. Belə ki,
istənilən şikayət baxılır, icra edilirdi. Məmurlara cəza verilirdi, onlar
da qorxurdular, həm vətəndaşların şikayət edəcəyindən, həm
yuxarıların verəcəyi cəzadan. Indiki, 2003-2009 illərdə olduğu kimi
insanlar düzgün idarə və problemin həllini tələb edəndə həmin
məmurlar demirdilər ki, “hara yazırsan, yaz, yaxşı edirəm”. Belə
deyənin “qulağı kəsilərdi”. Bir də belə qələt eləməzdi. Lakin 1922-ci
ildən 1953–cü ilədək dərin böhranlı, 1941-1945 illərdə İİ dünya
müharibəsində iştirak, şəxsiyyətə pərəstiş, kommunist repressiyaları
dövrü də olmuşdur. Sovet dövründə 15 respublika içərisində
Azərbaycanda daha çox rüşvətxorluq, idarə dələduzluğu, yerlibazlıq
və ədalətsizlik, büdcə pulunun idarələr tərəfindən mənimsənilməsi,
insanlara qarşı məmur ayrıseçgiliyi olmuşdur. Buradan digər
respublikalara rüşvərxorluq və digər əyriliklər yayılmışdır. Bu
respublikada, məhz bərabərlər cəmiyyətinin əsas prinsipinin
pozulması baş vermişdir. Bu ondan ibarət idi ki, buradakı bir çox
rəhbər işçilər, kommunist liderlər vəzifələri pulla satırdılar, öz
başıboş uşaqlarını da pul və ya tapşırmaqla ali məktəblərə, xüsusilə
hüquq fakultəsinə yerləşdirirdilər, buna görə digər adamların
uşaqlarının yerini tutur, onların qarşısını kəsirdilər.
Sovet dövründə bütün sovet dövləti ərazisində kommunist
partiyası tərəfindən ruslaşdırma və bütün millətlərin milli
mənsubiyyətlərinin, milli dəyərlərinin unutdurulması, vahid sovet
mədəniyyətinin yaradılması xarakterik olmuşdur. Bəzi respublikalar
və şəhərlər öz rəhbərləri tərəfindən bu istiqamətdə sanki yarışmışlar.
Lakin xalqlar öz mədəniyyətlərini saxlamışlar. Ümumi sovet
mədəniyyəti xalqlara faydalı olmuşdur: onların millətçilik hissləri və
davranışları zəifləmiş, böyük bir ərazidə hər bir millət yaşamaq,
oxumaq, işləmək, səhiyyə, sosial müdafiə imkanlarına bərabər
malik olmuşlar. Maraqlıdır ki, Qafqazda üç respublika içərisində
ermənilər və gürcülər öz mədəniyyət və dəyərlərini, dillərini daha
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çox qoruyub saxlamışlar, bütün idarə sənədlərini öz dillərində
aparmışlar. Yalnız Azərbaycan əksinə etmişdir, burada bütün rəsmi
idarə dili Rus dili olmuş, millilik az qala itmişdir. Hələ sovet
dövründə Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstandan həyat
səviyyəsinə, elmi texniki inkişaf, şəhərlərin, kəndlərin səviyyəsinə
görə 10-20 il geridə qalırdı, Azərbaycan əhalisi içərisində bir çox
adam məhz Ermənistan mağazalarından mal alırdı. Oraya ticarət
üçün gedirdi. Avtobusla Şamaxı, Göyçay, Yevlax, Bərdə, Ağdam və
Laçın şəhərlərindən keçəndən sonra Ermənistana daxil olanda
oradakı kəndlər və şəhərlər, qəsəbələr yüksək səviyyəli yaşayış
məskənləri kimi görsənirdi, dövlət idarə və mağazalarında
aldadılmaq yox idi, dükanlarda mallar yaxşı və üstdə idi. Məsələn,
imkanı olan Naxçıvan əhalisi Yerevan və Sisyan mağazaları ilə alver
edirdi. Azərbaycanda yeni müəsisələr düzgün yerləşdirilmədiyinəəksəriyyəti Bakıda tikildiyinə görə, iş yerləri az olduğuna görə, haqq
- ədalət az olduğuna görə, kənd yerlərindən əhali gizli olaraq Bakıya
axışır, vicdanlı və dözməyən insanlar Rusiya və digər respublikalara
yaşamaq və işləmək üçün gedirdilər. Əgər başqa respublikalarda
ittifaq büdcəsindən konkret məqsədlərə ayrılan pulları bilavasitə icra
edir, lazımı müəsisə, yol və s. tikirdilərsə, Azərbaycanda bu vəsaitin
çoxusunu mənimsəyirdilər və tikintilər uzun müddət gedirdi; iki -üç
dəfə yenidən vəsait ayırırdılar. Məsələn, Gəncə avtomobil zavodu
tam şəkildə 1989-cu ildə istifadəyə buraxılmalı idi, lakin idarələr
buna əməl etmədilər, pulları yedilər. SSRİ dövlətinin ən yaxşı
vaxtlarında, 70-ci illərdə Azərbaycana bu ya digər səbəb üzündən
gələn insanlar burada despotik idarə sistemini, gizli rüşvətxorluğu,
dövlət idarələrində və dükanlarında aldadılmalarını, cəmiyyətin isə
buna adət etdiyini, etiraz edənləri demaqoq adlandırdığını və düz
danışanları sevmədiyini müşahidə etmişlər. Baxmayaraq ki, H.
Əliyev 1969–cu ildə ali vəzifəyə gələndən sonra ölkəni xeyli
düzəltmişdi. Bunu o yalnız şəxsi tələbkarlığı, dövlət vəzifələrini
təmizləməklə, bir çox raykomları işdən azad etməklə və partiyadan
çıxartmaqla və məhkəmə məsuliyyətinə cəlb etməklə əldə edirdi.
Bu başlanğıc, 1969 -75 –ci illərə qədər davam etdi və xalqda böyük
sevinc hissləri yaratdı, lakin sonra tepm zəifləməyə başladı. Idarə
sistemi yeni tələblərə uyğunlaşmağa və korrupsiyanın gizli
formalarına keçdi. Məsələn, Bakıya pasport qeydiyyatı, şəxsi ev
tikmək qadağan olundu. Bu işləri görmək üçün rüşvətin miqdarı
artdı. Məsələn, tanıdığım bir şəxs 1971–ci ildə bir qohumunun
həyətində iki otaqlı bir daxma tikmək üçün əgər əvvəl 40 manat
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rüşvət bəs edirdisə, artıq polisə 1000 manat rüşvət vermişdi. Ölkə
nə qədər düzəlirdisə, digər tərəfdən başqa fəaliyyət sahələrində
pisləşmə baş verirdi. Daha sonra Əliyev Moskvaya gedəndən sonra
respublika ümumi olaraq nəzarətsiz pisləşməyə başladı. Yadımdadır
ki, işlədiyim konstruktor bürosunda əməkdaş 1990-cı ildə kənd
təsərrüfatı nazirliyinə bir məktub aparmışdı ki, müqaviləni təsdiq
etsinlər. Orada ona demişdilər ki, burada qaydadır, rüşvət verməsən
heç nə əldə edə bilməzsən; məktubun içinə böyük miqdarda pul
qoysun, yoxsa məsələ müsbət həll olunmayacaq. Dostum Petruxinlə
yaratdığımız bir qurğu neft şirkətində tətbiq olunurdu və xeyli
səmərə verirdi. O getmişdi ki, onlar bu faktı təsdiq edən arayış
versinlər, lakin onlar xeyli rüşvət tələb edərək vermədilər.
Bu dövrün analizi göstərir ki, ölkəni idarə etmək üçün təkcə əmr
- sərəncamlar metodu, şəxsi tələbkarlığa ümid etibarlı metod
deyildir. İnsan həmişə qaydalığı eyni səviyyədə saxlamaq üçün
tələbkarlığını eyni saxlaya bilməz. Qaydasızlığı artıran amillərin
daim əks təsiri ilə o axırı yorular və tələbkarlığını zəiflədər. Lazımdır
ki, ictimai sistem hamının iştirakı, tələbkarlığı və məsuliyyəti ilə
könüllü, yaxşı işləsin, yəni qaydalılığını saxlasın və daha da
təkmilləşdirsin. Lazımdır ki sistem bir rəhbərdən asılı olmadan və
yaxud o ideal rəhbər olmadan da öz-özünə yaxşı işləsin. Əgər dövlət
başçısının şəxsi düşüncəsi və meylləri optimal tələb ediləndən zəif və
tələbkarlığı yoxdursa, özünü tənqid edə bilmirsə, belə ölkə haraya
gedib çıxa bilər? Lakin kim özünü tənqid etməyə həvəslidir? Heç
kim. Hər kəs, eynilə dövlət rəhbərləri də, məmurlar da özünü tənqid
etməyə, öz səhvini tapmağa çox az qabildir. Bu problemin rasional
həllinin tapılması çox vacibdir. Çünki özünü tənqid etməsən, yəni
səhvlərini görməsən, necə effektiv inkişaf edərsən, gələcəyini necə
yaxşı qura bilərsən? Yaxşı olmazmı elə addım atanda onu elə
hesablayasan ki, düz olmağına əmin olasan, sonra atasan, səhv edib
sonra peşman olmayasan? Gələcək və yaxşı həyat məhz bu
məsələnin həllindən asılıdır. Ictimai sistem axı həmişə müdrik və
özünün və başqalarının səhvlərini görə bilən adamın başçı olmasına
qarantiya vermir. Bu başçı yaxşı da ola bilər, pis də, məsuliyyətsiz
də. Bu son halda ölkənin məhvə getməkdən başqa yolu yoxdur.
Icmaların tək başçıya - lap o çox yaxşı olsa da - ümid etməsi düzgün
həyat yolu deyildir. O başçı öləndən sonra tarixdə həmişə başqası
onun yerini tutaraq həmin ölkəni məhvə sürükləmişdir. Deməli,
ümidi müdrik təkbaşçıya deyil, ictimai sistemin ağılla, rasional
qurulması qayğısına qalmaq lazımdır ki, o tək rəhbərlərdən asılı
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olmasın, daim düz istiqamətdə ağılla idarə olunsun. Bu ağıl isə yenə
də kollektiv ağıldır. 16-cı əsrdə Məhəmməd Fizuli də öz “Şikayət
kitabında” yazırdı ki, “salam verdim, rüşvət deyil deyə, almadılar”.
Bu fakt da sübut edir ki, rüşvət və digər mənfi qiymətləndirilən
xarakterik əlamətlər elə keçmişdən gəlir, yəni elə ictimai sistemin öz
məhsuludur. Keçmişdən 1991-ci ilə-Sovet dövrünün sonuna qədər
Azərbaycanın təsvir edilən belə bir vəziyyətinin, çatışmazlıqların
səbəbləri nə idi?. Burada nə isə böyük, lakin gözə görsənməyən
səbəb vardır ki, bu məsələ dərin analız tələb edir. Məhz bu səbəbləri
tapandan sonra Azərbaycan xalqı haqqın yolunu tapa bilər, özünə
layiqli həyat qura bilər, xalqlar arasında onlarla bir səviyyədə, hətta
üstün ola bilər. Bunu Azərbaycan xalqı və xüsusilə daim onun
rəhbərləri olmağa çalışan
şöhrətpərəst insanları anlamalı və
unutmamalıdır. Əvvəl, vəzifə tutmaq istəyənlər fikirləşməlidirlər ki,
“mən bu işi görməyi bacararammı, mən layiqəmmi”? Axı işin
nəticələrini heç cürə gizlətmək olmaz, o gözlə görünəcək, o dillərdə
qiymət alacaq, danışılacaq, gülünc vəziyyəti başqa xalqlar görüb
güləcəklər. Necə olur ki, özünü layiq və əxlaqi, düzgün hesab edən
şəxs vəzifə tutandan sonra ictimai xeyiri qurban verərək, yalnız öz
xeyrini güdməyə başlayır, bunun üçün yaxşı şəraitin olduğunu tez
aşkar edir. Məhz bu şəraiti ondan əvvəlkilər yaratmışlar. Dövlət
səviyyəsində isə dövlət sisteminin əsası olan konstitusiyanı məhz
əvvəlki
vəzifəlilər məmurun diktatı üçün ona lazımı şəraiti
yazmışlar:
hesabat
verməməsi,
qiymətləndirilməməsi,
cəzalanmaması, idarə hərəkətlərini, xərclənən pulları gizlədə bilməsi,
ictimai əmlakı mənimsəyə bilməsi, rüşvət ala bilməsi, ayrıseçgilik
edə bilməsi. Digər rolları (vətəndaşlar, məhkəmə, parlament, nazirlər
və s. üçün) isə əsas aktyorun - məmur və ya ali rəhbərin roluna
uyğun təyin etmişlər. Lakin yaxşı və effektiv işləmək üçün lazımı
yaxşı şəraiti, icra və qanun mühitini yaratmamışlar.
Tipik olaraq idarəetmə aşağıların yuxarılara tabe olması, bütün
göstərişlərini danışıqsız yerinə yetirməsi və yuxarıların aşağıları örtbasdır edə bilməsi; yuxarıların xüsusi qrupa məxsus olması
formasında konstruksiya edilmişdir. Bu diktator konstruksiyasıdır.
Müasir ağıl və şəxsi məsuliyyətlər dövrünə uyğun deyildir.
Böyük siyasətçinin fəaliyyətinin nəticələrinə qiymət verilərkən
qeyd etməliyəm ki, onun təkbaşına məmurun şəxsi keyfiyyətləri
və tələbkarlığına və hegemoniyasına əsaslanan idarə metodu
uğursuzluğa düçar oldu. O bu sistemə qalib gələ bilmədi, sistem ona
qalib gəldi. Onun birinci dövr hakimiyyətinin axırına yaxın və o
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Moskvaya gedəndən sonra sistem yenə də əvvəlki vəziyyətinə
qayıtdı, məmur məsuliyyətsizliyi və idarə nasazlığı üzə çıxdı. Onun
özü qayıdandan sonra xəyanətkar məmurların olduğunu gördü. Buna
baxmayaraq, o, əsas dəyəri - məqsədi sabitlik yaratmaq və yenə də
məmur diktatını saxlamaq olan
idarə konstruksiyasını seçdi.
Konstitusiyanı da məhz belə layihələndirdi. Halbuki bu metod tarixin
sınağından çıxmamışdı. Bunun səbəblərini tapmaq oxuculara qalır.
Yuxarıdakı sualın cavabını tapmaq və onu həll etmək üçün
dövlət həqiqətən böyük maliyyə vəsaiti ayırmalı və xüsusi tədqiqat
institutu yaratmalıdır. Bu məsələ kabinetlərdə siyasətin tətbiqi ilə,
əmr və sərəncamlar metodu ilə deyil, yalnız institutlarda obyektiv
elmi metodlarla, kollektiv ağılla həll edilə bilər. Mən bu problemin
araşdırılması üçün lazım olan ilkin fərziyyələri göstərmək istərdim:
- Bu gün baş verənlər keçmişin məntiqi davamıdır,
təsadüfi, gözlənilməz deyil, demək, keçmişi dərindən analiz
etməliyik.
- Islamın gətirdiyi despotik idarə və qapalı, yəni sərbəst
düşünməkdən məhrum olan düşüncə tərzi , əhəmiyyətli rol
oynayır. Bunun nəticəsində insan dini liderə oxşar olaraq
(xürufatın və təbliğatın nəticəsi kimi), rəsmi məmuru ağa,
onun qarşısında isə özünü müqavimət göstərən deyil, qul
hesab edir. Onu keçilməz və dəyişməz hesab edir. Qanunu
qanun deyil, məmurun sözünü, təlimatını, davranışını və
qərarını qanun hesab edir.
- Nə üçün başqa qonşu ölkələrdə olmayan və ya cüzi
olan mənfi keyfiyyətlər məhz bu ölkədə və daha çox baş
verirdi? Şübhəsiz, milli xarakter, ağıl tipi, fərdi və ümumi
icma dəyərləri xüsusi rol oynayır. Deməli, onları dəyişmək
üçün layihə qurmaq lazımdır.
- Hər gün davam edən ictimai, iqtisadi, siyasi sistemin
fəaliyyəti təsvir edilən mənfi keyfiyyətləri təkrar istehsal
edir. Yəni bu eyiblərin kökləri sistemdə axtarılmalıdır.
- Insanlar dünyaya hazır baxışları, düşçüncə tərzi
olmadan gəlirlər. Bu keyfiyyətlər sonradan məhz konkret
idarə və qanunçuluğun yönəltməsi və yetişdirməsi ilə yaranır.
- Qılınc müsəlmanı kimi xalqın- hər kəsin və məmurun
başı üzərində daim qılıncın durmağı lazım gəlir ki, burada
idarə və insanlar düzgün davransınlar və hər kəs öz vəzifəsini
düz icra etsin.Qılınc olmayanda sistem bütövlüyünü və iş
45

qabiliyyətini itirir. Belə qılınc nə ola bilərdi? Onu tapmaq
lazımdır.
Qeyd etməliyəm ki, həmin dövrdəki belə nayrazılıqların və
məmurların özbaşınalıqlarının qarşısı xalq nəzarəti, Kommunist
partiyasının rayon katibləri və digər yuxarı səviyyəli vəzifəlilər
tərəfindən müəyyən dərəcədə alınırdı. Xüsusilə ölkədə ədalət
tapmayanlar onu Moskva vasitəsilə əldə edirdilər, bu yaxşı nəzarət
və qanunçuluğu qoruyan vasitə idi. Əgər təsəvvür etsək ki,
Azərbaycan və Ermənistan müstəqil qalmışdı. Bu halda bizdə
özbaşınalıq, məsuliyyətsizlik daha çox olardı (müstəqillik dövrü
bunu aşkar görsədir), nəticədə Ermənistan çoxdan Azərbaycanı işğal
eləyərdi. Məhz SSRİ tərkibində qalmaq Azərbaycanı və burada
qanunçuluğu çox dərəcədə qoruyurdu. Moskva olmasaydı, yerli
məmurlar xalqın başına olmazın oyunlar açardı.
1991-2008-ci illər.
2008- ci il ilə müqayisədə keçmiş Sovet dövründə insana hörmət
edildiyi, şikayətinə baxıldığı, nəticədə qanunların yerini tutduğunu
tam əsasla demək olar. Lakin indiki dövrün keçmişin əksi olduğunu
qəbul etməyə məcburuq.
Keçən tarixi qiymətləndirmək üçün obyektiv kriteriyalar
seçməliyik. Bunlar:
1. Milli təəsübkeşlik xarakteri,
2. Başqa ölkələr içərisində öz ərazi bütövlüyünü qorumaq ruhu,
3. Elmdə və texnikada beynəlxalq mükafatların miqdarı, hansı
səviyyədə elmi və texniki inkişafa, yaradılmış qurğu, cihaz, maşın
metod, proqramlara, nəzəriyyələrə malikdir, patentlərin miqdarı,
4. Dünyada hörmət edilən, sayılan xalq statusuna malik olmaq,
5. Torpağının artması və ya azalması xarakteri,
6. Dünyadan nə qədər xeyir alır (bir başa istismar etməklə,
sənaye və kənd təsərüfatı malı satmaqla, turist cəlb etməklə)?
7. Yaşamaq üçün nə dərəcədə əlverişlidir. Yaşayış səviyyəsi
necədir?
8. Hansı dərəcədə özünü qəsbdən və daxili üsyanlardan qoruya
bilir?
9. Hansı keyfiyyətdə və qabiliyyətdə etik idarə sisteminə
malikdir?
10. Hansı həqiqi əxlaqi və həyat dəyərlərinə, prinsiplərinə,
rəqabətli mədəniyyətə malikdir?
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Özümüzə qiymət vermək üçün bu kriteriyaların hamısından və
ya hər birindən istifadə edə bilərik. Lakin burada torpağın azalması –
onun qəsbi kriteriyası ən universaldir. Məhz bu kriteriya ilə bu
günə qiymət versək, səhv etmərik.
Bizim, dövlət quruluşumuz və mədəniyyətimiz, bilik və ağlımız,
bacarıq və idarə qabiliyyətimiz, elm və texnologiyamız, əxlaqımız,
dəyər və prinsiplərimiz, davranışımız, milli xarakterimiz məhz bu
nəticəyə - ərazimizin azalmasına gətirmişdir, demək bunlar hamısı
mənfi qiymətləndirilməlidir. Bu qiymətdən sonra yalnız həmin
sahələri uyğun olaraq və sürətlə qaydaya salmasaq, ən yüksək
səviyyəyə çatdırmasaq, biz geriyə getməyi dayandıra bilməyəcəyik,
habelə torpaqları geri ala bilməyəcəyik, hətta qalan torpaqların da
əldən çıxmasına səbəb olacayıq. Əgər hər hansı bir fəaliyyət, hər
hansı bir iqtisadi rəqəmlər torpağı almağa bir addım da
yaxınlaşdırmırsa, o heç bir qəpiyə də dəymir. Başqa kriteriyalarla
ölçsək, eynilə deməliyəm ki, əgər hər hansı bir tikinti -quruculuq işi
və ya qanun, sərəncam əksər insanın ümumi və fərdi problemini həll
etmirsə, rüşvəti kəsmirsə, iş vermirsə, gələcəyin maddi texniki
bazasını yaratmırsa, heç nəyə dəymir.
Azərbaycanın bu gününü və gələcəyini müəyyən edən trendlər.
Faydalı trendlər (qısa təsvir)
1. Komputer və xüsusi texnologiyaların vasitəsilə ünsiyyətin,
məlumatlılığın artması və birbaşa demokratiyaya imkan yaratması.
2.Savadlı olanların savadının keyfiyyəti və dərinliyinin artması
(ümumi savadsızlığın artması fonunda), müəyyən ziyalılarda
rasionalist baxışların, analitik görücülüyün meydana gəlməsi.
3. 1988-2008 il dövründə baş verən dərin ictimai iqtisadi mədəni
böhranın yaradıcılıqda, dərin ağıllı əsərlərin mədəniyyətdə və ictimai
fikirdə, böyük əks sədası və yeni yaradıcılığa stimul olması və
ictimai şüurun artmasına səbəb olması.
4. 1993-2003 illərdə baş verən staqnasiyadan sonrakı dövrdə
iqtisadi sahədə aktivliyin artması; ictimai tikinti quruculuq
fəaliyyətinin artması.
5. Beynəlxalq əlaqələrin genişlənməsi və faydalı təcrübə və
texnologiyaların ölkəyə gətirilməsi.
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Zərərli trendlər
1. Azərbaycan tarixini araşdıraraq belə müəyyən edirik ki, bütün
tarixi ərzində Azərbaycan xalqının formalaşdığı və yaşadığı
torpaqlar daim azalmağa doğru getmiş, qonşu dövlətlər tərəfindən
tutulmuşdur. Son 1988 - 2008 illər arasındakı dövr də yeni böyük bir
parça torpağın Ermənistan əlinə keçməsi prosesi olmuşdur.
2. Ötən 248 il ərzində müstəqil dövlətçiliyin itirilməsilə bərabər
əsasən ümumi milli dəyərlərin- ümumxalq mənafeyi, ölkənin birliyi,
ümumi gələcəyin, mədəniyyətin qorunması - həyat tərzindən , şəxsi
davranışlardan, adətlərdən, düşüncədən itməsi və tayfabazlıq,
qəbiləçilik, yerlibazlıq, qohumbazlıq dəyərlərinin qüvvəyə minməsi.
3. İslam dininin ölkəyə zorla gətirilməsi ilə bərabər ümum milli
dəyərlərin, milli mədəniyyətin mənfi təsirə məruz qalması, milli
özünə inamın itməsi. Savadsızlığın, xürufatın yayılması və qapalı
düşüncəli cəmiyyətin formalaşması; hər cür yeniliyə, inkişafa, elmə,
savadlılığa qarşı müqavimətin meydana gəlməsi.
4. İslam dininin gəlişi ilə bərabər despotik idarə üsulunun
bərqərar olması ilə insanlarda azadlıq və sərbəst yaşamaq hissinin,
sərbəst düşüncənin itməsi, qul psixologiyasının yaranması. Xüsusilə,
ruhi aləmlə məşğuliyyətin, sitayişin və dini ibadətlərlə, dinlə
keçirilən həyat tərzinin formalaşması. Dinin tiryək rolunun artması.
5. Getdikcə əxlaqın pisləşməsi.
6. Zorla və xüsusi düşünülmüş davranışla kapitalist
münasibətlərinin yaradılması. Torpaqların varlıların və rüşvətlə
varlanmış məmurların əlinə keçirilməsi, kənddə feodalizmin bərpa
edilməsi. Məmur - varlı kapitalist təbəqəsinin formalaşdırılması.
7. Məmurların cəmiyyət tərəfindən qiymətləndirilməsinə və
cəmiyyətin bilavasitə idarədə və nəzarətdə iştirakına müxtəlif
maneələrin yaradılması. Məmurların
təyinatının cəmiyyətin
fikrindən asılı olmadan aparılması.
8. Etiraz etməyən, dözümlü, qul psixologiyalı, hüququnu
qorumaqdan, düzü deməkdən qorxan, rüşvətverən vətəndaşın
formalaşdırılması.
9. İslamın əsaslarından olan
kafir, küfr və şeytan
konsepsiyalarının insanları
və qrupları
əməkdaşlığa deyil,
düşmənçiliyə, irəli gedənə mane olmağa, hər vəchlə öz şəxsi və
qrup mənafeyinə uyğun olmayanlara kafir adı verməklə öz
düşmənçilik hərəkətlərinə mənəvi əsas tapması; habelə ona mane
olan həqiqətlərə, ideyalara və fikirlərə küfr adı verməklə onları
eşitməkdən imtina etməyə; günahları isə şeytanın adına yazmağa
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sövq edir və onların araşdırılmasını, öyrənlməsini və dəyişməyi
nəzərdə tutmur. (islama görə kafir öldürülməli, cəhənnəmdə yanmalı,
küfr isə analiz edilməməli, diskussiya edilməməli, rədd edilməidir,
şəxsi günahlar və səhvlər isə analiz edilib düzəldilmək əvəzinə
şeytanın üstünə atılır). Beləliklə, cəmiyyətdə insanlar və qruplar,
habelə islam millətləri daim bir- birlərilə
münaqişəyə girir,
icmaçılığa, konsensusa, anlaşmaya çalışmırlar. Bu səbəbə görə,
islam xalqarı və insanları bir -birilə mübarizə edir və ayrı yaşamağı
üstün sayırlar; xristian xalqları isə hamını, düşməni də sev
konsepsiyası ilə daha tez birləşir və əməkdaşlıq edir.
10. Savadsızlığın artması, qızların təhsildən uzaqlaşdırılması.
11. Məmur qərarının məhkəmə və qanundan üstünlüyünün
getdikcə artması, öz mənafeyini üstün güdməsi, bəzən ictimai
mənafeyə zidd və onun qarşısının alınmasının mümkünsüz olması.
Trendlərlə münasibət bu olmalıdır ki, zərərli trendlərin qarşısı
lazımı tədbirlərlə alınmalı, faydalı trendlər gücləndirilməli, daha çox
arzu edilən trendlərin bünövrəsi qoyulmalıdır.
Ölkənin həyatına və ictimai proseslərə, şübhəsiz, müxtəlif
qiymətlər mövcuddur. Məsələn, ölkə rəhbəri, prezident İ Əliyev
xüsusilə dövlətin fəaliyyətini uğurlu, idarənin xarakterini isə
məharətli hesab edir. (bax www.President.az ). Lakin mən bu
mövqedə nəyin pis olduğunu, hansı prinsipal problemlərin, prioritet
məqsədlərin olduğunu və onların hansı yollarla həll ediləcəyini və
seçilən üsulların müdrikliyini və məqsədəuyğunluğunu görə
bilmirəm. Belə ki, bu bölmədə mənim məqsədim Azərbaycanı
rasionallaşması üçün zəruri mülahizələri ortaya çıxarmaqdır. Bu
danılmaz bir həqiqətdir ki, hər bir varlıq və çoxluqun, idarə və canlı
sistemin rasional olmadığına görə rasionallaşmaya ehtiyacı vardır.
Həyat məhz daim uzaqlaşan horizonta (kamilliyə) doğru
rasionallaşma prosesidir. Rasionallaşma isə daha yaxşı olanı tapmaq
məqsədinə doğru səhvləri və problemləri, yanılmaları tapmadan
mümkün deyildir.
Ictimai idarəetmədə müşahidə edilən xarakterik metodlar,
məqsədlər, problemlər, yanılma və səhvlər.
Idarədə iqtisadi balans qanunu əhəmiyyətli rol oynayır. Lakin hər
bir an və dövr üçün balans həmişə müxtəlif nəticələri və məqsədləri
özündə əks etdirir. Hazırda mənim fikrimcə, iqtisadi balansın
məqsədi
qiymətləri yüksək olan bahalı ölkə yaradılmasına
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yönəlmişdir. Bu, a) kommunal tariflərin və enerji daşıyıcılarının
qiymətlərinin və dövlət xidmət rüsumlarının qaldırılması və b)azad
idarə olunmayan bazarda qiymətlərin süni qaldırılması nəticəsində
ümumi qiymət artımı ilə maaşların qaldırılması yarışı metodu ilə
həyata keçirilir. Nəticədə insan həyatı yaxşılaşmır. Bu üsulla dövlət
buraxdığı səhvlərin və nəticədə yaratdığı problemlərin zərərini çox
vaxt iqtisadi rəqəmlərin balansı naminə adi xalqdan çıxarmağa cəhd
edir. Düşünürəm ki, balansı təşkil edən hər bir rəqəmin yaranma
köklərinə baxılsa və aşkar edilən əyriliklər düzəldilsə, onu süni
surətdə bu ya digər mənbələr hesabına balanslaşdırmağa ehtiyac
qalmaz. Nəticədə insan həyatı pisləşməyə doğru deyil, xeyli dərəcədə
yaxşılaşmağa doğru yönəldilər.
Məsələn, qiymət artımının,
inflyasiyanın böyük dərəcədə səbəbləri səhv idarədə və nəzarətdədir
(gömrük, vergi əyrilikləri, nəzarətsiz bazar, nəzarət edilməyən
monopoliyalar, kalkulyası göstərilməyən və düz hesablanmayan
qimətlər) .
Mənim müşahidələrimə görə ölkənin idarəsində hədsiz səhvlər
edilir. Lakin səhvlərdən dərs alınmır. Effektiv idarəetmə tələb edir ki,
idarə edən öz qərarını həm 1) idarə olunanın mənafeyi ilə
razılaşdırsın, həm də 2) gələcək nəticələri nəzərə alsın və ən ağıllı
metodlarla qəbul etsin.
İctimai etirazlara, mitinqlərə, tətillərə, nümayışlərə icazə verilmir
və olduğu təqdirdə zorakı üsullarla-dubunka və həbslərlə-qarşısı
alınır. Dövlət cəmiyyətdən gələn azad fikir və təklifləri nəzərə
almamaqla, öz idarəsini daha yaxşı səmərələşdirməkdən məhrum
etmişdir. Səhvlər nəticəsində ölkə xarici mallar üçün böyük
mağazaya, xammal mənbəyinə çevrilmiş, elm, texnika yaradıcılığı
tənəzzülə uğramış, insanlar iki: varlı – kasıb qruplarına ayrılmışdır,
insanlar
regionlarına, qohumluq, dostluq əlaqələrinə görə
diskriminasiyaya məruz qoyulur, şikayətləri əsasən vaxtında və
effektiv baxılmır, rüşvətxorluq, insan ehtiyaclarına etinasızlıq artır,
torpaqların azad edilməsi çətinləşmişdir. Əgər inkişaf etmiş müasir
Avropa ölkəsilə müqayisə etsək, orada dövlət idarəsi tandem
formasında , yəni iki qüvvənin: a ) dövlət və b) idarə olunanların,
vətəndaş birlikləri, firmalar, həmkarlar- tətil və nümayişlər,
diskussiyalarla qarşılıqlı təsiri – toqquşması, obyektiv düzgün
qərarın tapılması və razılaşmanın əldə edilməsi üsulu ilə aparılır.
Məsələn, Yunanıstanda, Almaniyada, demək olar ki, hamısında.
Lakin Azərbaycanda idarə tandem formasında, yəni iki tərəfin
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qarşılıqlı təsiri və razılaşması ilə deyil, birtərəfli -zorakı üsulla
aparılır.
Budur, elmlə məşğul olan insanın elmi konfransa getməyə pulu
yoxdur. Niyə? Səbəb budur ki, elmə dövlət qiymət vermir, xeyriyyə
fondları yoxdur, dövlət fondu da qrant vermir. Bu fakt iqtisadi sosial siyasətin arzuolunan olmadığını göstərir. Məsələn, 2008–ci
ildə İsveçdə keçiriləcək beynəlxalq elmi öncəgörmə konfransa
dəvətnamə aldım və həmin ilin 13 Mayında H. Əliyev fonduna
maddi kömək üçün müraciət etdim. Lakin yazılı cavab verməkdən
imtina edərək, “belə işlərə qrant vermirik”- şifahi cavabını telefonla
aldım. Burada, yazılı cavab verməkdən imtina etmək- özü qanunun
pozulmasıdır və yardımın verilməməsi də fondun məqsədlərini icra
etməmək və ayrı - seçkilik etmək deməkdir. Konfrans üçün
hazırladığım məruzədə Azərbaycan həqiqətlərini-Ermənistanın
qəsbini və BMT-nin qərarlarını və nəticəsiz olduğunu bildirir və
dünya birliyini yeni, daha məsuliyyətli birlik yaratmağa və BMT-nin
məsuliyyətlə öz borcunu yerinə yetirməyə cağırmışdım və yeni
rasional cəmiyyət haqda, dünyanın gələcəyi haqda yeni fikirlər
söyləmişdim. Yaratdığım kamil cəmiyyət haqdakı nəzəriyyə və onun
praktiki layihəsi dünyanı yaxşılığa doğru sürətli dəyişdirəcək
əhəmiyyətli bir kəşvdir və Nobel mükafatına təqdim olunmaq üçün
yaxşı namizəddir. Eynilə həmin fondun nizamnaməsində də
Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq və elmə kömək etmək
məqsədləri yazılmışdır. Belə
düşünürəm ki, əgər bir ölkə
vətəndaşının konfransa getməyə pulu yoxdursa və ölkə neft pulları
çox zaman səmərəsiz və ağılla izah olunmayan işlərə xərclənirsə və
fond nizamnamə məqsədlərini öz kefi ilə icra edirsə, bu Azərbaycan
xalqının bədbəxtliyidir. Bu fondun pul vəsaiti neftdən ayrılan xalq
pullarıdır ki, parlamentin nəzarəti və razılığı olmadan xərclənir,
əslində əksinə olmalıdır. Bu pullar H. Əliyev adından xərclənə
bilməz, bu onun şəxsi pulları deyil. Daha məntiqi və mənəviyyata
uyğun bu olardı ki, bu fond onun öz pulları hesabına yaradılaydı və
sərbəst, öz arzuları ilə də idarə edərdilər. Xalqın dövlət əlində olan
pulları hesabına dövlət şəxslərin adına xeyriyyə fondu yarada bilməz,
buna mənəvi haqqı yoxdur.
Ölkədə böyük miqdarda infrastruktur qurğuları, binaları tikilir.
Dövlət təbii olaraq əvvəl etmədiyini və ya az etdiyini indi edir. Nə
qədər lazımlı - məktəblər, diaqnostika mərkəzi, xəstəxana, yol, körpü
bəzən prioritet olmayan tikintilər-fontanlar, olimpiya qurğuları,
hündür qüllə bayraqlar, və s. tikilsə də ölkədə bunlar insanları səhv
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siyasətin nəticəsi olan rüşvət verməkdən, inflyasiyadan, qiymət
artımından, məmurların zülmündən, işsizlikdən, müalicə üçün
imkansızlıqdan, gənclərin keyfiyyətli təhsil (dünyada tanınan diplom
və sertifikat) ala bilməməkdən, karyera qura bilməməkdən xilas
etmir. Azərbaycan dövləti mənəvi normalara əməl edərək qəbul
etməlidir ki, istənilən qədər prioritet olmayan və ya zəruri tikintitəmir işləri, parklar, heykəllər, məktəblər və s. , insanların 45
yaşından sonra işə götürülməkdən imtina edilməsinə, insanın tibbi
yardım, müalicə, cərrahiyyə əməliyyatı aparılmasından imkansızlıq
ucbatından kənarda qalmasına, rüşvət verməyə məcbur edilməsinə
əsas vermir. Nə qədər ki, belə insanlar var, habelə nə qədər ki, gündə
ermənilər atəş açır, insanları öldürürlər, torpaqlar qəsb altındadır,
dövlətin özü - özünü tərifləməyə əsası yoxdur. Belə siyasət yaxşı
hesab oluna bilməz. Tikinti quruculuq işləri dövlətin yalnız bir
funksiyasıdır, hansı ki onları etməyə borcludur. Onu etmirsə, onda
dövlət nəyə lazımdır? Tikinti quruculuq dövlətin son məqsədi ola
bilməz. Təkcə bu, insanların yaxşı həyatı üçün kifayət deyil. Lakin
dövlətin digər funksiyaları da vardır ki, bu insanlara yaşamaq
imkanları, asayiş, təhsil, səhiyyə, işləmək imkanı və s . xidmətləri
keyfiyyətlə yerinə yetirməkdir. Göstərilən çatışmazlıqları ləğv
etməkdir.
Məhz bu nəticəni diqqətdə saxlayaraq dövlət etdiyini elə formada
və keyfiyyətdə etməlidir ki, insan həyatı yaxşılaşsın, problemi həll
olunsun. Lakin siyasət məhz insan probleminin tam kompleks həlli
məqsədini qarşısına qoymur və ona uyğun bütöv: strategiya, plan,
fəaliyyət planlaşdırmır. Məhz bunu etmək lazımdır. Tək- tək edilən
bir iş isə effekt vermir.
Ölkədə ümumi və güclü xeyriyyə fondu yoxdur. Bəzi kiçik
fondlar olsa da, onlar şəxsi fond olaraq çox zəifdir və məqsədləri
məhduddur. Ölkədə böyük miqdarda hədsiz varlıların meydana
gəlməsi şəraitində elmə, texnikaya, talanta, yaradıcılığa, habelə ağır
vəziyyətə düşmüş insanlara kömək edəcək böyük bir müstəqil
xeyriyyəçi fonda ehtiyac vardır. Belə fondun yaradılmasında dini
idarələrin, məçidlərin, varlıların aktiv iştirakı lazımdır. Təsəvvür edin
ki, Avropa və amerikada minlərlə fondlar, belə xeyriyyə işləri
görürlər, lakin bizim ölkədə belə şüur yetişməmişdir. Məhz şəxsi
davranış və nümunə göstərməklə belə şüurun yetişdirilməsi üzərində
çalışmaq yaxşı olardı. Qoy, hər şəxs və varlı insan qəbul etsin ki,
Azərbaycan sərvətləri və insanlarının əməyilə, istehlakçı kimi
bazarlığı ilə yaradılmış, tolanmış pul və nemətlər yenə də bu xalqın
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ehtiyaclarına, gələcəyinin bazasının yaradılmasına sərf olunsun.
Belə bir fikrin arxasında böyük əxlaqi normalar və ədalət prinsipi
durur. Hədsiz miqdarda pul yığmaq və xudpəsəndlik və xəsislik, onu
qoruyub saxlamaq heç vaxt insanlara xeyir gətirməmişdir. Bir yol
ilə gələn pul, digər yol ilə əldən çıxmışdır. Sovet dövründən yeni
dövrə keçərkən bir çox insanların meşoklarla pulları məhv oldu.
Məsələn, tarixi məlumatlara görə 1918-ci ildə və 1905 –ci ildə
ermənilərin azərbaycanlıları qırdığı zaman onlar milyonlarla qızıl
pul, ziynət əşyaları ələ keçirmişdilər. Lakin həmin yurddaşlarımız və
onların ağsaqqalları daha ağıllı olsaydılar, həmin vəsaiti əvvəldən
toplayıb silahlanaraq və təşkil olunaraq özlərini müdafiə edə
bilərdilər. Eyni davranış 1988-ci ildə də həm Ermənistanda, həm
Azərbaycanda təkrar oldu.
Dini idarə və məçidlərdə dini demokratiya xeyli zəifdir. Bunun
xeyli mənfi nəticələri vardır. Lazımdır ki, məçidlərdə yerləşmiş dini
icmalar yalnız özləri özlərinə ölkə üzrə dini nümayəndələr məclisi
və iki ildə bir dəfə seçilən baş ruhani vəzifəsi və idarəsi təsis
etsinlər.Baş ruhani olmaq üçün əxlaqi mənəvi normalar təyin
etsinlər. Dinin dövlətdən tam ayrılması, lakin konstitusiyaya tabe
edilməsi və ciddi icra edilməsi lazımdır. Dövlətin özünün məçidləri
idarə edən dini idarə yaradaraq onun rəhbərliyinə təyinat verməsi də
məntiqi deyildir. Bu hətta konstitusiyaya da ziddir. Dini nəzəriyyənin
və təliminin təkmilləşdirilməsi də zəruridir. Dini özünüidarə və
eynilə qeyri-dövlət və həmkarlar təşkilatlarını dövlətin zəruri
maliyyələşdirməsi daha yaxşı olardı. Çünki bu təşkilatlar xalq üçün
onun hər hansı bir probleminin həlli, maariflənməsi, yaradıcılıqla
məşqul olması, mədəniyyəti, məsləhət verməsi, əxlaqı üçün çalışırlar.
Gördüyüm həyatı şüurumda yaratdığım və kitabda təsvir etdiyim
nəzəri ağıllı - kamil həyatla - Rasional cəmiyyətlə müqayisə etdikdə
böyük təzadlarla, bəzən ağılla izah edilə bilməyən bir sıra
gerçəkliklərlə qarşılaşıram. Biz hara gedirik, axırımız nə olacaq?
Bizdən sonra gələnlərə, elə öz oğul - uşaqlarımıza hansı həyat
qalacaq? Nə üçün 1993 - 2003 illərdə zavodları, fabrikləri bağlayıb
camahatı bayıra atdılar? Indi belə rəsmi izahatlar eşidirəm ki, guya
Rusiya ilə əlaqələr qırılmışdı, ona görə bu müəsisələr dayandı. Lakin
bu izahat gülünc və səbəbi düz göstərməyən uydurulmuş izahatdır.
Əlaqələr necə qırılmışdı ki, müəyyən adamlar Rusiyadan tranzitlə
İrana metal, avadanlıq, taxta-şalban daşıyırdılar? Rusiya ilə əlaqələr
həlledici idisə, nə üçün biznes adamları, şübhəsiz onların arxasında
yüksək vəzifəli məmurlar dururdu, başqa ölkələrlə tez əlaqə quraraq
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xarici mallarla ölkəni doldurdular. Demək, eyni qayda ilə sənaye
istehsalı (maşınqayırma, toxuculuq, yeyinti, ipək və s.) davam edə
bilərdi. Nə üçün o müəsisələri zorla məcburi guya özəlləşdirdilər?
Bu lazım idimi? Əlbəttə xeyr. Özəlləşdirmə olmadan da müəsisələr
işləyə bilərdi, necə ki neft şirkəti işləyir, habelə müxtəlif ölkələrdə
ictimai müəsisələr çox yaxşı işləyir. Özəlləşdirmə onların çoxunu
məhv etdi. Nə üçün bizi zorla kapitalist- şəxsi mülkiyyət sisteminə
keçirtdilər? Camahatı işsiz, nökər və xidmətçi, gələcəyə ümidsiz
etdilər? Nə üçün kapitalizmə keçməklə yeni aztəminatlılar, kasıblar
sinfi yaratdılar? Axı sovet ölkəsində kasıb yox idi. Bu suallara da
cavab vermək lazımdır.
Ölkə tarixinin təkəri görən nə vaxt bu xalq üçün yavaş
fırlanmağa başladı? Bu momenti tapmaq da böyük əmək tələb edir.
Bizim əsas dərdimiz nədir? Böyük ərazilər hissə - hissə burada
yaşayan xalqın əlindən çıxır, məsələn, son itgi - Qarabağın və 7
rayonun Erməni əlinə keçməsi niyə baş verdi? Bu o zaman baş
verirdi ki, bütün məsul şəxslər- deputatlar, nazirlər, ali rəhbərlər orta
və kiçik məmurlar qeyri -rəsmi liderlər özlərinin yaxşı, məharətlə
idarə etdiklərini deyirdilər, düz etdiklərini düşünürdülər, xalqın
dediklərini isə saya salmırdılar! Xalqın gəliri ilə yaşayan filosoflar,
alimlər, institutlar, dövlət tərəfindən adlar almış yazıçılar, şairlər
problemi həll etmək üçün səslərini çıxarmırdılar, bir yol
göstərmirdilər (yəqin ki, dövlət onlardan soruşmurdu). Yalnız
tənqidə üstünlük verirdilər, keçmiş sovet dövlətini, Moskva
rəhbərliyini pisləyirdilər, onlardan kömək istəyirdilər. Ermənilər isə
hərəkət edirdilər, sovet rəhbərləri haqda heç düşünmürdülər. Nə
qədər təzadlı, ağılın dayazlaşması olan bir dövr idi. 1905 və 1918 –ci
ildə erməni qoşunları Azərbaycanı az qalmışdılar, qırıb qurtarsınlar,
Zəngəzur, Naxçıvan, Bakı, Şamaxı, Quba qırğınlarını törətmişdilər.
Lakin o zaman yaşamış milyonerlərin, hökumət üzvlərinin,
deputatların və cəmiyyətin ağıl və qabiliyyəti çatmamışdı ki , onlara
vaxtında adekvat tədbirlər görsünlər, qoşun yaratsınlar, silah alsınlar,
ölkəni qorusunlar. 1988 -93 illərdə də eyni hadisə baş verdi. Yenə
də ağıl və qabiliyyət çatmadı, baxmayaraq ki, kifayət qədər varlılar,
vəzifəlilər, pul, texnika, döyüş sursatı və rabitə vasitələri, tarixi
biliklər, məsul filosof və alimlər, idarələr, İİ dünya müharibəsi
təcrübəsi
var idi. Onları birləşdirib ağılla yönəldən, ağıla,
düşüncəyə, milli əxlaqa əsaslanan bir adam və ya qrup tapılmadı.
Ortaya çıxanlar bəzi hallarda varlılardan pul toplayaraq, yalnız
hakimiyyəti əlinə keçirməyi məqsəd seçdilər, vəziyyəti daha da
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pisləşdirdilər. Bəziləri kitab, şer yazmaq üçün sevindilər, bəziləri
varlanmaq üçün imkan tapdılar. Hərə bir xeyir almağa çalışdı. Bu
böyük bədbəxtçilkdir. Səhv düşüncə tərzidir. Xalqı əhatə edən bu
ümumi düşüncə və davranış xarakterindən təcili xilas olmaq üçün
proqram yaradılması və böyük miqdarda pul, fəaliyyət, zəhmətlər
lazımdır. Eyni təkrar olunan hadisələrdə Azərbaycan tərəfinin belə
davranışının səbəbi nə idi? Nəyə görə həmişə ölkənin başçısı olduğu
halda o başsız qalır? Nə edəcəyini bilmir. Hətta gülünc və sağlam
ağıla uyğun olmayan elə işlər görür ki , insanları dərin quyuya,
ölkəni isə bədbəxtliyə salır. Xalqa arxalanmır. Birinci hadisədən
(1918 ) heç bir dərs alınmamışdı. Hər vəzifəyə gələn böyük səhvlər
edir, gedir. Bu suallar üzərində düşünmək lazımdır. Bu sualların
cavabı çətin deyil, elmi rasionalist baxış çox asan cavab verir, hansı
ki bu kitabda verilir.
Rusların bu günkü dünyada məşhur olan rus xarakterini Pyotr
yaratmışdır, məhz Rusiyanın gələcək strategiyasını da o düzgün
qurmuşdur. Ona görə Rusiya bu strategiyaya əməl edərək irəli
çıxmışdır. Ruslar bu strategiyanı unutmur, unudan anda onların
problemi yaranır, çoxlu səhvlərə yol verirlər. Pyotr özünü xalqın bir
nömrəli nökəri hesab edirdi. Soruşmaq istərdim ki, Azərbaycan
ölkəsində hansı rəhbər özünü xalqın xidmətçisi hesab edir? Əgər
belə adam tapılsaydı, mən məmnuyyətlə ona nə etməli, necə etməli
olması haqda təkliflər verərdim, yol göstərərdim. Bizdə yalnız ağalar
vardır ki, bütün qalan insanların həyat şəraiti, kasıblıq və varlılıq,
olmaq və ölmək, işləmək, biznes imkanları onlardan asılıdır.
Hanı bizim Pyotrumuz ki, düzgün və etibarlı, qorxmaz, prinsipal,
sözündən dönməyən azərbaycanlı xarakterinin əsaslarını yaratsın,
hanı bizim strategiyamız ki, bizi uğurla irəli aparsın, ermənilərə qarşı
layiqlə dura, torpaqları qaytara bilək? Hər kəs öz həyatında idarənin
yaratdığı onu nayrahat edən problemlərdən xilas olsun.
Bizim Pyotr necə meydana gələ bilər ki, onun yaranmaması
üçün hədsiz manelər yaradılmışdır. Bütün mətbuat onun üzünə
bağlıdır.
1991-2008 arasında olan böyük bir vaxt itirilmişdir.
Ermənilərin də strategiyaları var və onu daim əllərində rəhbər tutub
uyğun addımlar atırlar və məqsədlərinə çatırlar. Lakin Azərbaycan
xalqının hələ gələcək üçün, dünyada qalmaq üçün, irəlidə olmaq
üçün strategiyası yoxdur. (sonrakı başlıqlarda mən bu
strategiyanmı təklif etmişəm) Yəqin ki olsaydı, bu qədər ərazi qəsb
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olunmazdı, insanlar işsiz, köçgün, qaçqın, yazıq vəziyyətdə
qalmazdı, minlərlə insan xilas olmaq üçün emiqrasiya etməzdi və s.
Məgər neft strategiyası qurulanda onun məqsədi yalnız böyük
pul əldə etmək idi? Məgər bizə təkcə pul çatmırdı? Pulun olması
hələ heç nə demək deyil. Böyük pulu xərcləmək üçün də böyük ağıl
və mənəviyyat lazımdır, xüsusilə biləndə ki, bu pul sənin şəxsi pulun
deyil - bütün cəmiyyətindir. Düşünrəm ki, yeni məmur-fantazyorlar
hətta 50 mərtəbəli öz oxu ətrafında fırlanan binalar da tikdirə, Aya da
peyk göndərə, dəniz dibində süni muzey, metro stansiyalarının
hamısını rəngbərəng işıqlarla bəzədilmiş parnik formasına sala
bilərlər. Lakin bu xalqa lazımdır? Prioritet məsələlərin həlli qaldığı
halda, ölkənin cırtdan ölkəyə çevrilmə təhlükəsi qaldığı halda, hər
insana yaşamaq imkanı yaratması dövlətin mənəvi borcu olduğu
halda, belə sualı hər bir işi başlayanda vermək lazımdır. Bu məntiqlə
cəmiyyətə fontanlara aludəçilik, 150 metr hündürlükdə bayraq
asmaq, dənizdə 6 milyard manata süni muzey ada yaratmaq, 3
milyon manata at almaq, süni şəkildə Bakını böyütmək və olan pulu
da buraya xərcləmək, tikinti - təmirə aludəçilik, qeyri - harmonik
inkişaf və hələ görəcəyimiz müxtəlif gülməli fantaziyalar, lazımlı
işlərin yada düşməməsi lazım deyil. Sonrakı paraqraflarda mən nə
lazımdır? sualına aid strategiyaları irəli sürürəm.
Sasani dövləti
müəyyən etdiyi strategiyasını daim
yeniləşdirmədiyinə və ətraf dövlətlərlə müvazinətin həmişə
qalacağına ümid edərək özünü müdafiə üçün, texniki təşkilati
tədbirlər görmədiyi səbəbilə ərəblər tərəfindən məhv edilmişdir.
Ərəb imperiyası dövründə Azərbaycan xalqı mübarizə etmək və
azad olmaq strategiyası qəbul etdiyinə görə ərəbləri nəhayət,
qovmuşdur. Səfəvilərin konkret strategiyası və nəzəri baxışlarıideologiyası (müridlər)olmuşdur və ona görə uzun müddət qala
bilmişlər. Lakin onlar da səhv etmiş, dövlət həyatını bir şəxsdən –
şahdan, onun kaprizlərindən, ağıl və emosiyalarından, şəxsi fikrindən
asılı etmişlər, təkbaşçılığa üstünlük vermişlər; ağıllı adamlar
kollektivinin məsləhəti ilə effektiv, yaxşı inkişaf etmək deyil, dini
təbliğata uyaraq dini dəyərləri birinci yerə qoymuş və öz məhvlərinə
hökm yazmışlar; vaxtlarını türklərlə müharibəyə həsr etmişlər və
qəddar təkbaşçılığın güclənməsilə dövlət məhv olmuşdur. Nadir
şah düzgün strategiya seçərək ölkənin ruslar və türklər tərəfindən
tutulmuş torpaqlarını qaytarmışdır, ölkənin müstəqilliyini bütün
ərzilərində bərpa etmişdir. Lakin digər səhvlər qeyri-optimal və
qəddar idarə metodu seçmiş, nəticədə öldürülmüşdür. Özündən sonra
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ağıllı idarə sistemi qoymamışdır. Bütün qalan dövrlərdə şəhərdövlətlər bir - biri ilə daim müharibə etmişlər. İndiyədək Azərbaycan
xalqı içərisində bir dövlət lideri əmələ gələrək gələcək üçün düzgün
strategiya irəli sürməmişdir. Böyük alimlər- Nizami, Nəsirəddin
Tusi, Nəsimi-tərəfindən irəli sürülən ideyalar siyasi liderlər
tərəfindən həyata keçirilməmiş, öyrənilməmiş, başa düşülməmiş,
davam etdirilməmişdir. Nə üçün? Niyə? suallarını vermək lazımdır.
Bu sualların cavabı odur ki, indiyədək ictimai sistem öz tipik
xüsusiyyətinə görə müdrik, əxlaqla yaşayan, özünü xalqına, vətəninə
qurban deyən, yalnız ictimai mənafeni güdən insanları rəhbər
vəzifələrə gəlməsinə qarantiya vermir, hətta uzaqlaşdırır. Bu səbəbə
görə də həmin filosofların fikirlərini anlayan şah və ya məmur
olmamışdır, bu şahlar yalnız özlərini güdmüş, tərifləri sevmişlər, qan
tökməyi, başqa xalqları, əraziləri tabe edib daha çox ağalıq etməyi
özlərinə əsas dəyər etmişlər. Etbarlı və daim effektiv işləyən idarə
sistemi yaratmağı düşünməmişlər. Azərbaycanda başçılara tərif
qoşma ənənəsinin dərin kökləri vardır. Ağıllı fikirləri anlamaq üçün
ağıllı başlar, ağıllı rəhbər lazımdır.
Camahat niyə yaşamaq və işləmək üçün Bakıya axışıb gəlir?
Burada isə əksər zavodlar məhv edilmiş, yalnız məmurlara məxsus
şəxsi ticarət və tikinti çiçəklənir- neft pulları tikintiyə axır. Nə üçün
Rusiyada və başqa ölkələrdə vətəndən didərgin düşmüş 3 milyona
qədər azərbaycanlı var? Nə üçün ölkədə yaşayan 30 % insan vətəni
tərk etməyə hazırdır (bir sorğunun nəticələrinə görə). Bu sualların
cavabı dövlətin idarə sistemində, milli xarakterin nasaz olmasını,
lazımı dəyərlərin olmamasını, bütün iştirakçı, vəzifəli şəxslərdə və
ictimai liderlərdə şəxsi mənafenin ictimai mənafedən üstünlüyünü
göstərir. Bu məsələni prinsipal həll etmək lazımdır. Hər hansı bir
məmura bir fikir deyəndə onların eyni cavabı bu olur: ”bizə ağıl
öyrətmə, nə etdiyimizi özümüz yaxşı bilirik”.
Yuxarıda qeyd etdiyim və etmədiyim çoxlu çatışmazlıqlar (işğal,
qaçqınlıq) məhz bu “yaxşı bilməyin” nəticəsidir.Məsələn, indiyədək
insanların 60%-i kommunl xərcləri: elektrik, qaz, su və s. ödəyə
bilmirsə, bu o deməkdir ki ölkədə kasıblıq faizi dövlətin səhvən
hesabladığı kimi 10% deyil, 60% -dir. Bu fakt çox aydın göstərir ki,
hansı strategiya qurmaq, hansı tədbirləri həyata keçirmək, hansı
səhvləri düzəltmək lazımdır. Heç əhalinin 1% - miqdarında, hətta bir
adamın da kasıb olmasına yol vermək düz deyil.
Bəşəriyyətə gətirdiyi İİ dünya müharibəsinə görə insanlar Hitleri
günahlandırır. Lakin onun idarə qabiliyyəti nümunə götürmək üçün
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yaxşı mənbədir. O 6 ildə neft olmadan böyük iqtisadi böhran
keçirmiş dövləti və müəsisələri bankrot olmuş ölkədə köhnə
avadanlıqla böyük inkişafa nail oldu və 6 il də müharibə apardı.
Digər misallar da çoxdur, məsələn, Yaponiyanın İİ Dünya
müharibəsindən sonra sürətli inkişafı. Lakin Azərbaycan 1991-ci
ildən müstəqildir və böyük neft gəlirlərinə malikdir. Lakin həmin
dövrdən ölkədə böyük miqdarda kadrlar, mütəxəssilər və istehsal
vasitələri, elm texnika institutları olsa da arzu olunan səviyyədə
inkişafa nail olmamışdır. Bu məsələnin də səbəblərini hökumət və
menecerlərə öyrənmək və nəticə çıxarmaq lazımdır. Burada 80%
səbəb, şübhəsiz, mənim müşahidəmə görə, ermənilərdən asılı
olmayan daxili səbəblərdir.
Mən ölkə həyatını analiz edərkən üç aforizm formulə etdim. Bu
aforizmlər yalnız məmurlara aiddir. 1. “O qanun və ya qərar qəbul
edilir, elan edilir ki, o hakim sinfə, məmura lazımdır.
2. Qanun o zaman işləyir ki, o hakim sinfə, məmura
lazımdır.
3. O qanun, sənəd pozulur ki, o hakim sinfə, məmura
lazımdır.”
Bəzən, mən gördüklərimlə orta əsrlər absolyut monarxiyalı
Fransanın müəyyən dərəcədə oxşar olduğunu aşkar edirəm. Həmin
dövrdə orada XİV Lüdovikin əmri ilə bütün dövlət vəzifələri
satılırdı, məmurlar təşəbbüs göstərməyə, kamilləşməyə maraqlı
deyildilər, məhz satın aldıqları vəzifələri istismar etməklə məşğul
idilər. O deyirdi: “Dövlət mənəm”. O, təntənələri çox sevirdi.
Mən oxucuların diqqətini bir məsələyə cəlb etmək istərdim. Bu
belə bir psixoloji qanundur ki, insanlar həmişə özlərini ağıllı sayarlar,
düz hərəkət etdiklərini düşünərlər. Şübhəsiz, bu hadisənin dərin elmi
izahı vardır. Adi insan üçün bu hadisənin cəmiyyətə təsiri azdır, uzaq
başı bu insan etdiyi səhvlərə görə pis həyat yaşamağa məcbur
olacaqdır. Lakin ictimai vəzifə tutan şəxslərdə bu psixi prinsip çox
zərərli nəticələr verə bilər. Bu prinsip özünü belə biruzə verir ki,
vəzifəlilər də şübhəsiz, özünü ağıllı sayır, yəni
heç kəslə
məsləhətləşməyə ehtiyac görmür və yaxşı yolu tapmağa özünü
borclu saymır; öyrənmək və kamilləşmək istəmir. Dövlət vəzifəsində
işləyən adam bu mənfi amili tarazlaşdırmaq üçün özünü - tənqiddən
istifadə etməlidir. Lakin ən yaxşısı, bilikli, müdrik tənqidçilərə
malik olmalıdır. Hətta özü ən kəskin tənqidçiləri axtarmalı və
onlardan səhvlərini və düz yolu soruşmalıdır. Bütün icra, məhkəmə
vəzifəliləri, parlament deputatları hökmən kəskin
tənqidçilər
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tapmalı, ən kənar tənqidləri eşitməli və qərarlarını eyib olmadan
hazırlamalıdırlar. Çünki bunu onlardan ictimai vəzifə tələb edir. Belə
vəzifə tutursa, insan hökmən ən ağıllı, effektiv, səmərəli, son elmi
biliklərə uyğun, az zərər verən, rasionallıq prinsipinə uyğun qərar
qəbul etməlidir.
Dövlət idarələrində, rəhbərlərdə azad söz və fikirlərə, tənqidə
belə tipik bir yanaşma vardır ki, onlar çox zaman başqa insanların,
ictimai təşkilatların sözünə düşmən gözü ilə baxmağa çalışır və
onları təxribatçı, bədxah, hesab edirlər. Xüsusilə bu baxış, 2003-cü
ilə qədər siyasi hakimiyyətin sevimli terminologiyası olmuşdur. Bu
dövrdə hər bir etiraz edənə, siyasətdən nayrazı adama təxribatçı
damğası vurulurdu. Sonrakı dövrdə isə heç bir yazılı cavab
verməmək üsulu dəbdədir. Yəni “çax-çax baş ağrıdır, dəyirman öz
işindədir”. Siz hər hansı bir problemin ən düzgün və zəruri həllərini,
metodları, layihələri təklif edə bilərsiniz, lakin onlar qəbul edilib,
icra edilməyəcək. Dövlət rəhbərliyində cəmiyyətdən və fərdi
adamlardan gələn hər hansı bir təklifə pis allergiya var və məhz bu
səbəbə görə onu oxumayacaq, qəbul etməyəcəklər. Mən bu vəziyyəti
öz təcrübəmdə müəyyən etmişəm. Məsələn, tarixə baxdıqda məhz 7
rayonun erməni separatçıları
tərəfindən tutulması; zavod və
fabrikləri, elmi, konstruktor idarələrini məhv edərkən, xalq didərgin
və işsiz qalarkən edilən təklifləri dövlət ali və orta məmurları qəbul
etməmişdilər. Məsələn, 1994-1998 illər arasında Kondisioner zavodu
rəhbərliyi dövlət rəhbərliyindən cəmi 5 milyon dollar kredit
verilməsini xahiş etmişdi, pulun olduğuna baxmayaraq, o pulu
vermədilər ki, zavod yeni kondisioner modelini işə buraxsın. Əksinə,
dövlət zavodun məhv edilməsinə gətirən addımlar atdı və ya
etinasızlıq nümayiş etdirdi. Göründüyü kimi belə davranış çox
zərərli və erməni aqressiyasından da ağır bir bəladır, hansı ki ağır
nəticələrini məhz xalqın özü çəkməli olur.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən böyük gücü orada tətbiq və
hörmət edilən, müdafiə edilən azad söz və fikirlərdir, ideyalardır.
Amerikan siyasəti məhz azad fikirlərdən, azad düşüncə və
davranışlardan qaynaqlanır, siyasət məhz azad fikirlərin nəzərə
alınması nəticəsidir və bu onu dünyada ən güclü dövlətə, ictimai
rifah dövlətinə çevirmişdir. Bu başlanğıcı hələ Corc Vaşinqton,
Tomas Cefferson və Amerikan dövlətini digər yaradanlar
qoymuşdur. Belə bir təcrübədən imtina Azərbaycan rəhbərliyi üçün
ən böyük ağılsızlıq olardı.
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Qeyd etməliyəm ki, effektiv inkişaf ali rəhbərlər üçün düzgün
strategiya və prioritetlərin seçilməsi; Gələcəyi nəzərə almaq, seçilən
strategiyanın və qərarın gələcək nəticələrini əvvəldən görmək,
icraçılar üçünsə hansı effektiv metod və vasitələrdən, idarənin dəqiq
məqsədlərindən və texniki alətlərin istifadə edilməsi amillərindən
asılıdır.Bu gün qabaqcıl dünya Gələcək Araşdırmaları –Futurologiya
elmindən qərar qəbulunda, problem həllində, analizdə çox uğurla
istifadə edir. Bu təcrübə Azərbaycan üçün də çox faydalı olardı. Mən
bu elmin tədris edilməsinə, təlim mərkəzi yaradılmasına çox cəhd
etmişəm. Lakin məmur etinasızlığı ilə qarşılaşmışam.
Bütün həyatı və idarəni qanunlardan asılı etmək də zərərlidir.
Çünki qanunlar gec dəyişdirilən və daha az mütəhərrikdir və daim az
və çox dərəcədə nasazlığa malikdir.
Azərbaycanda dövlət ilə biznesin birləşməsi və cəmiyyətin və
insanın təklənməsi müşahidə olunur. Yəni dövlət məmurlarının sui istifadə edərək bütün böyük biznesləri öz və ya tayfalarının əllərinə
(mətbuat 12 tayfanın əlində olmasını xəbər verir) keçirməsi dövlət
siyasətinin məhz həmin bizneslərin mənafeyinə tabe edilməsi
deməkdir. Siyasətin əsas mahiyyəti də məhz həmin bizneslərin
inkişafı üçün uyğun qanunlar, sərəncamlar yazmaq, şərait yaratmaq,
torpaq ayırmaq, kredit vermək və s. fəaliyyətdir. Özgələrin biznesi
yenə də özgədir, onların qayğısı əsasən çəkilmir, qanunların onlara
da azad tətbiqi üçün xüsusi şərtlər tələb olunur.
Insanlarda və vəzifəlilərdə müəyyən səhv və qeyri - etik: dünya
baxışları, şəxsi dəyərləri və mədəniyyətin hər vətəndaş üçün xoşbəxt
həyatın əldə edilməsi üçün böyük mənfi təsiri vardır. Bu mədəniyyət
və baxışlar onu optimal və ağıllı- rasional idarə etməyə, düzgün ağıllı
qərar və qanun hazırlamağa imkan vermir. Məsələn, rüşvətlə gəlmiş
və yüksək mədəniyyəti olmayan, düzgün idarə görməmiş məmur
necə yaxşı, ağıllı idarə edə bilər? Onun bütün fəaliyyəti yarımçıq,
gülünc, başdansovdu olar. Gerçəklikdə də bunu görürük. Yaradılan
bütün dövlət idarələri, xidmətlər bu səbəblərə görə əvvəldən
müəyyən qədər şikəst yaradılır – bunu tez- tez qəbul edilən və
dəyişdirilən qanunlar və sərəncamlar təsdiq edir. İşçi rüşvət almaq
məcburiyyəti qarşısında qalır. O yuxarı məmura şəxsən xidmət
etməyə məcbur olur, çünki onu obyektiv qiymətləndirən və vəzifədə
qalmasını qoruyan mexanizm yoxdur. Dövlət bazar prinsiplərini
anlamadan, onları bütün dövlətin funksiyalarına tətbiq edir, hansı ki
ağıl və məntiq qəti olaraq buna yol vermir. Məsələn, bazar
prinsiplərinə zorakılıqla keçmiş dövlət (xalq buna etiraz edir) sosial
60

xidmətləri pulsuz və keyfiyyətli görməyi deyil, hər şeydən və
xidmətdən pul qoparmağı və ya qənaət etməyi nəzərdə tutur. Gəliri
artırmaq naminə işçiləri ixtisar etməyə qərar verir. Halbuki dövlət
müəsisələrində zəruri funksiya icra edən insanları gəlir naminə
ixtisar etmək olmaz. Dövlətin insanların maddi vəziyyətini
pisləşdirən, işsizlik yaradan fəaliyyət göstərməyə, sərəncam və qanun
verməyə mənəvi haqqı yoxdur. Bunu konstitusiyada da yazmaq
lazımdır. Dövlət və onun istehsal zavodları və idarələri daha çox
adamın işləməsini təmin etməlidir. Lakin konstitusiya məmur
hegemoniyasına, ona əxlaq və mənəvi normaları pozmağa, insan
mənafeyini pisləşdirməyə imkan verir. Bir misal. Rüşvət adlanan hər
bir hörməti dövlət idarəsi artıq qanuniləşdirərək rüsum formasında
qiymətlər qoyur- pasport alarkən, arayış alarkən, torpaq alarkən və s.
Bu taktika rüşvəti kəsmir, daha da artırır – indi insanlar həm rüsum
ödəməli, həm əlavə rüşvət verməlidirlər. Lakin dövlət hər insana
yaxşı həyat səviyyəsi yaratmaq borcunu keyfiyyətsiz edir. Və
toplanan pulların da böyük hissəsini əsasən insan ehtiyaclarına lazım
olmayan uydurma layihə və ideyalarına, yaratdığı problemlərin guya
həllinə sərf edir, hündür bayraq qurğusu tikmək, fontanlar, heykəllər,
dənizdə muzey - ada tikmək, yerə mərmər döşəmək, binaların
üzlərini qaşımaq və s. Lakin burada da gülünc işlər görür. Məsələn,
dövlət 1995-ci ildən 2008-ci il mart ayına qədər səhiyyəni pullu
etmiş və əhalinin sağlamlığına böyük zərər vurmuşdur, yüzlərlə insan
həkimə verməyə pulu olmadığıdan əzab çəkmiş və bir çoxları özünü
asmışdır. Lakin bu qərar ləğv edilsə də, səhiyyə faktiki olaraq pullu
olaraq qalmışdır. Digər misal, xarici pasport almaq üçün 2008
Oktyabr ayına qədər elə iş rejimi qoymuş ki, insanlar rüşvət
verməklə bu işi görməyə məcbur olmuşlar. Yaxşı idarəetmə üçün
məmura, birinci, dünyaya və xalqa baxışlarını və dəyərlərini
dəyişmək lazımdır.
Daha yaxşısı, yeni rasional məmur
yetişdirmək lazımdır. İdarəetmədə bütün nayrazılıqların səbəbi
rəhbərliyin daşıdığı dünya görüşlərdə, xalqı, dövləti və dünyanı,
dünya siyasi mühitini səhv dərk etməkdə və
onu səhv
qiymətləndirməkdə,
gələcəyi
görməməkdə,
səhv
dəyərlər
seçməkdədir. Məsələn, yaxşı inkişaf etmiş ölkələrdə - Finlandiya və
İsveçdə vəzifəyə gələnlər xalqa xidmət etmək üçün gəlir,
Azərbaycanda isə əsasən varlanmaq, vəzifədən sui -istifadə etmək
üçün gəlir. Bunu məmurların hələ 1995 –ci ildən başlayan villalara
bahalı maşınlara malik olması sübut edir. Onların ki, pulu bunları
almağa imkan vermir. Niyə hamı məmur olmaq istəyir? Çünki hamı
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üçün yaşamaq, oxumaq, elmlə, texniki, bədii yaradıcılıqla, bizneslə
məşğul olmaq, inkişaf etmək üçün normal və azad imkanlar, təkmil
qanun və icra yoxdur. Bu imkanlar defisitdir və ona görə hamının
əli çatmır. Bu imkanları yalnız məmur vəzifəsinə gələn(zənglərlə,
təzyiq göstərməklə,dostluqla, rüşvətlə, tapşırmaqla) və hədsiz varlı
adam əldə edə bilir. Habelə yerliçilik, qohumbazlıq, tanışlıq və
rüşvətin səbəbi də məhz imkanların defisit (əlçatmaz) olmasıdır.
Məhz bu gerçəklik Azərbaycanın gələcək səmərələşməsi üçün bizə
nəyi etməli? sualına cavab verir. Göstərdiyim səhv dəyərlərin digər
kökü məhz dindən, keçmiş
anarxiya və məsuliyyətsiz idarə
dövrlərindən, həmişə inzibati pozquntuya və hədsiz rüşvətorluq və
süründürməçiliyə görə cəza və digər sanksiyaların
tətbiq
edilməməsi,
məmurların
və
vətəndaşların
obyektiv
qiymətləndirilməməsindən gəlir.
Qeyd etməliyəm ki, Azərbaycanda ümumxalq dövləti deyil, qrup
demokratiyası dövləti yaradılmışdır. Belə ki, belə dövlətdə adətən
dövlətə nəzarət və onun səhvlrərinin qarşıını almaq üçün xalqa və
ictimai təşkilatlara imkan verilmir. Məsələn, 1994-cü ildə parlament
Xalq nəzarəti orqanını ləğv etmişdir ki, bu da hökumətə meydanda
tək oyunçu və nəzarətsiz olmağa imkan verən amillərdən biri
olmuşdur. Digər amillər: həmkarlar hərəkatının passiv olması və
işçilərin hüquqlarının qorumaq gücündə olmaması, nümayiş və
tətillərin, etiraz mitinqlərinin qarşısının zorla alınması, aşkarlığın
cüzi və dozalaşdırılmılş olması, ictimai müzakirələrin keçirilməməsi
və ictimai fikrin öyrənilməməsi və siyasətin ictimai fikirdən asılı
olmadan tam avtonom aparılmasıdır. Bunu böyük miqdarda
nümumələri olan gerçəklik təsdiq edir.
Elmi postulatlara əsasən cəmiyyət həyatında hər bir yaxşı və ya
pis görünən vəziyyətin
əsas səbəbi məhz idarə sisteminin
konstruksiyasıdır. Idarə sistemi isə hələki, siyasi mahiyyət daşıyır,
yəni yalnız bir güclü qrupa məxsusdur, dediyim kimi ümumxalq
idarəsi deyil. Bu səbəbə görə bütün qanun və idarə yalnız həmin
qrupun üstün mənafelərinə yönəlmişdir və qalan xalq üçün çoxlu
mənfi nəticələrə səbəb olmuşdur. Başqa nəticə gözləmək burada
sadəlövhlük olardı.
Fəlsəfi mahiyyətinə görə ibtidai icma dövründən bəri qrup
demokratiyası bəşəriyyətin əsas idarə sistemi olmuşdur. O vaxtdan
bəri bütün dünya tarixi müəyyən qrupların formalaşması, hakimiyyət
uğrunda mübarizəsi və onu ələ alması, öz mənafelərini üstün təmin
etməsi, digər qalan cəmiyyətdən istifadə etməsi, onları dözülə bilən
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ən aşağı hədlərdə saxlaması tarixi olmuşdur. Ümumi xalq mənafeləri,
hamının xoşbəxt gələcəyi və həyatı qrup demokratiya sistemi üçün,
şübhəsiz, ikinci dərəcəli olmuşdur. Bunu inkar etmək bütün dünya
qanunlarına zidd getmək, tarixi gerçəkliyi danmaq deməkldir.
Şübhəsiz, istənilən qrup ölkədə əks tərəfin təsirini ləğv etdikdə yalnız
öz mənafelərini güdə bilər, çünki onu hamının bərabər mənafelərini
güdməyə, effektiv idarə etməyə məcbur edən təsir qüvvəsi yoxdur.
Burada şəxsən heç kəs - əzən də, əzilən də rüşvət verən də, alan da
günahkar deyil - hər kəs sistemin ona verdiyi rolu oynayır. Onları
belə yaxşı və ya pis davranmağa məcbur edən ictimai sistem
quruluşudur. Aktual əxlaq da məhz bu quruluşun məhsuludur.(Tofiq
Mehdi, “Həqiqətə Pəncərə”, 2008) Demək, Azərbaycan xalqının və
hər bir vətəndaşın xoşbəxtliyi və problemlərinin həlli və yenilərinin
yaranmaması üçün ictimai sistemin düzgün konstruksiya edilməsi
lazımdır. Bu konstruksiya, qrup demokratiyası deyil, yalnız
ümumxalq demokratiyası ola bilərdı.
Düzgün və daha rasional ictimai konstruksiya odur ki: a) orada
tam söz və fikir azadlığı var; b)orada məmurlar tam, hamı kimi
məsuliyyət daşıyır və vəzifəsini pis icra etdikdə və icra etmədikdə
hökmən cəza və sanksiyalara məruz qalır; c) məmurlar il boyu
ictimai müşahidə və iki dəfə qiymətləndirməyə məruz qalır, konkret
öhdəçiliklər götürür, xalq icmaları şurası ilə müqavilə bağlayır; d)
bütün idarəetmədə, sərəncam və qərar hazırlanmasında,
qanunvericilikdə hər vətəndaşın iştirak imkanları vardır və bu
iştiraka görə mükafatlandırılır; e) idarəetmənin özü iki yerə bölünür:
1) qərar qəbulu, sərəncam, əmr, layihə, müqavilə və s. icra
sənədlərinin hazırlanması və 2) xalis icra - qərar qəbulu
səlahiyyətləri olmadan.
Keçmiş səhvlərin təkrar edilməsi və onlardan lazımı bilik dərsi
alınmaması, onların ağır nəticələrini görməmək, tərəfdaşın və ya əks
tərəfin kiçik və emosional davranış epizodlarını əsas qəbul edərək,
səhv strateji seçimlər etmək xüsusilə zərərli idarə və davranış
metodudur. Bu haqda da böyük miqdarda misallar vardır.
Ictimai davranışlarda insanların və güclü qrupların daim vəzifə
tutmağa, ölkə başçısı olmağa və ya belə vəzifəni uzun müddət əlində
saxlamağa böyük həvəsi olduğu müşahidə edilir. Mən onların bir
metodunu göstərmək istərdim. Bunun adı miflərdən istifadədir. Bu
metodla onlar insanları düz olmayan ideyalarla aldadıb miflər
yaratmaqla hakimiyyətə sahib olmağa cəhd edirlər . Məsələn, son
tarixə baxsaq, belə ideyalar deyilirdi : “ bizim dilimizi əlimizdən
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alıblar”, “əlifbamızı əlimizdən alıblar”, torpaqlarımızı qəsb ediblər”
“Rusiya bizə mane olur”, ”bizim yolumuz qərbədir və yaxud bizə
müstəqillik lazımdır”. Bu sözləri nə üçün maraqlı adamlar 1988-ci
ildən başlayaraq işlətməyə başlamışlar. Maraqlıdır ki, bu ifadələrdə
xarici mühitə elmin məsləhət gördüyü uyğunlaşmaq, əks təsir
etmək, özünü qorumaq, özünü saxlamaq və qalib gəlmək ideyası
deyil, xarici mühiti pisləmək, onlardan ayrılmaq və qaçmaq ideyası
və məqsədi qoyulmuşdur. Yəni SSRİ - dən çıxmaq və Rusiyadan
uzaqlaşmaq, Qərbə birləşmək. Halbuki belə məqsəd kökündən
səhvdir. Heç bir mühitdən qaçmaqla problem həll oluna bilməz.
Nyutonun təsir və əks təsir qanununa görə hər bir təsir alan obyekt
ona bərabər əks təsir etməlidir. Cisim və ya insan nə qədər yerini
dəyişsə də, o, təsirə məruz qalacaqdır, istər burada, istər orada. Digər
tərəfdən, təsir almayan obyekt məhv olmalıdır. Bu qanunu xalqımız
(dövlət rəhbərliyi) pozmuşdur və uğursuz taleyini özü müəyyən
etmişdir. Yəni xalqımız bütün bəlalarda özü günahkardır. Elm və
insan tarixi deyir ki, hər bir varlıq və icma yaşamaq üçün mübarizə
edir və ətraf mühitlə əlaqədə və ətraf mühitin təsirinə məruz qalaraq
özünə layiqli yer və forma seçir, reaksiya göstərir, yaşayır və inkişaf
edir. Yəni hər bir varlığın inkişafı onun özündən, öz qabiliyyətindən
asılıdır. Təbiətdə və kosmosda, insan və heyvan cəmiyyətində güclü
qalib gəlir, yaşayır, inkişaf edir qanunu işləyir. Demək, gülünc
səslənən “bizi əziblər, torpağımızı tutublar, dilimizi alıblar” demək
əvəzinə deməliyik “biz öz torpağımızı qoruya bilməmişik”, ”bizim
ağıl və qabiliyyətimiz çatmamışdır”, “bizim idarəetmə strukturumuz
və qabiliyətimiz lazımı səviyyədə olmamışdır və deyil ” “Biz öz
dilimizi qorumamışıq” və s. belə dedikdə nə üçün? sualı yaranır. Bu
zaman məhz bu sualın cavabını axtardıqda biz öz eyiblərimizi,
zəifliyimizin səbəbini, qorxaqlığımızı, idarə qabiliyyətimizin
olmamasını, ağlımızın, prinsiplərimizin, əxlaqımızın, milli
dəyərlərimizin zəif olması və ya ağıllı dəyərlərin hamı tərəfindən
qəbul edilməməsini görəcəyik. Məhz bu andan biz səmərələşməyə,
ətraf mühitin tələb etdiyi səviyyəyə, ağıla, idarə sisteminə, düzgün
qanunlara, əxlaqa, davranışa, qabiliyyətə çatmaq üçün fəaliyyət
göstərəcəyik və xilas olacağıq. Şübhəsiz, axmağı aldadırlar, zəifin
torpağını tuturlar, pis idarə olunanı, özünü idarə edə bilməyəni,
biliyi, qabiliyyəti olmayanı, səhv edəni əzirlər, istismar edir və
nökərə çevirirlər. Sadə bir misal çəkim, nə üçün pələngi əhliləşdirib
ev heyvanı kimi istifadə etməmilər. Səbəb odur ki, pələng imkan
verməmişdir, onu minəsən, özünə tabe edəsən. Habelə qeyd edim ki,
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bəs erməniləri və gürcüləri nə üçün istismar etməmiş, dillərini
əllərindən almamışdılar, əlifbasını dəyişməmişdilər. Onlar sovet
dövründə hər yerdə öz dillərində danışmış, reklam lövhələrini öz
dillərində yazmış, idarə işlərini də öz dillərində aparmışlar. Əgər
əvvəl yazdığım kimi o dövrdə Moskvadan ayrılan pulu onlar dinamik
və bütün xalqa və əraziyə düzgün planlaşdırır və onu icra
edirdilərsə, Azərbaycanda bu məsələ şikəst idi. Rüşvət, etinasızlıq
və idarə mənimsəmələri nəticəsində ayrılan pul bir effektli nəticə
vermirdi. Məsələn, hələ 1990-cı ildə mən Kommunist qəzetində
oxumuşdum ki, bəs idmana ayrılan 500 min manat pul istifadə
edilmədiyi üçün geri ittifaq büdcəsinə qaytarılıb. Tikintilərdə, neft
qazmasında və hər bir sahədə çoxlu əliəyrilik müşahidə olunurdu.
Vicdanlı adamın qəlbini parçalayan hədsiz misallar var idi.
Effektiv idarəetmənin digər amili isə dövlət rəhbərlik və idarə
işçilərinin periodik olaraq qiymətləndirilməsi, daha səriştəli və
bilikli, əxlaqi insanlarla əvəzlənməsidir (formal olaraq hər şey edilir).
Istənilən fiziki sistem – qurğu, insan, cəmiyyət, idarə daim
təmizlənməli, sazlanmalıdır. Bütün kosmos, bütün kainat daim
təmizlənir, yeniləşir. Bu postulat əbədi və əsas qanunlardan biridir.
Idarənin uzun zaman ərzində əvəzlənməməsi, sistemin
təmizlənməməsi və təkmilləşdirilməməsi halında bütün rəhbərlik
və idarə icraçıları bir- birilə sıx əlaqələrə girirlər və hörümçək toru
kimi bir -birinə bağlanır və vəzifədə qalmaqlarını, şəxsi mənafelərini
ümumi mənafelərdən üstün güdməyi, habelə yalnız özlərinin və
qohumlarının irəli çəkilməsini təmin edirlər, korrupsiyaya uğrayırlar.
Nəticədə dövlət nəzarət orqanları daha nəzarət edə bilmirlər, çünki
əksər idarələrin, aşağı orqanların, şəxsi şirkət və dövlət idarələrinin,
məmurların müdafiə sistemi yaranır, heç biri digərinə xalq mənafeyi
üçün təsir edə bilmir, hamısı başını aşağı salıb formal işlə, hesabatlar,
rəqəmlər, faizlər yaradırlar, xalqın da şikayətinə cavab vermir, icra
etmirlər.Sistem amerikan sosioloqu Sorokinin sözü ilə deqradasiyaya
uğrayır və dəhşətli nəticələr verir. Bu səbəb daim yeni çevrilişlər və
inqilablar doğurur. Sorokinin tədqiqatlarına görə “Aşağıda xeyli
qabiliyyətli və bilikli şəxslər, yuxarıda isə kəmsavadlar və
rüşvətxorlar toplanır və aşağıdakıların həmin vəzifələrə gəlməsinin
qarşısını kəsirlər”. Belə sistemin məqsədi ağıllıları, gələcyi görən və
gələcəyə istiqamətlənmiş ideyalar verən adamları tez aşkar edib
onları kənarlaşdırmaq, onların ideya və fikirlərinin yayılmasına
imkan
verməməkdir. Lakin onların şəxsi mənafeyinə və
ideologiyasına uyğun fikirləri olan şəxsləri həvəslə təblğ edirlər,
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lakin tənqidin qarşısını kəsirlər.. Filosof İbn Xaldunun fikrincə,
beləliklə
idarə çürüməyə və dağılmağa başlayır. Gülünc və
cəmiyyətin xoşuna gəlməyən qərarlar, kal ideyalar və ideologiya,
miflər, yarımçıq və əksər cəmiyyətə faydalı iş qabiliyyəti olmayan
qanun və sərəncamlar xarakterik olur.
Belə bir sistemdə Andersenin yazdığı kimi bir dələduz kralı
aldadaraq ona görünməyən paltar geydirir, cəmiyyət isə beyni daim
yalanlarla kütləşdirildiyindən kralın çılpaq olmasını görə bilmir.
Cəmiyyətin gözünü açan balaca bir uşaq olur ki, qışqırır- “kral
çılpaqdır”. Bu uşağın obyektiv fikri, hansı ki hələ beyni təbliğ
edilən yalan və miflərlə, uydurmalarla çirklənməmişdir, nəhayət,
cəmiyyətin həqiqəti görməyinə kömək edir.
Xarakterin-düşüncə tərzinin (mentalitet) davranışlara təsiri.
İctimai düşüncə və ya xarakter ümumi mədəniyyətdə, atalar
sözlərində, aforizmlərdə əks olunmuşdur. Onlarda deyilir:
1) “Canın sağ olsun”, yəni vecinə alma, nə olub-olub, düşdüyün
zərərləri hesaba alma, səbəbini axtarma, ölkənin torpağını tutulubsa,
qoy olsun, lakin canın sağ olsun.
2) “Dünya beş günlükdür”, yəni ye, iç kef elə, bu gün üçün yaşa,
heç nəyi vecinə alma, gələcəyi düşünmə.
3) “Bacarana can qurban “, yəni haqq -ədalət axtarma, sən də
hər yol ilə olur-olsun, yaşamağı bacar və qabağa get.
4) “Bizə qalıb? Və ya sənə qalıb?” Yəni vətən dərdi, cəmiyyət
dərdi, camahatın dərdi çəkmək bizə qalıb(yaxud sənə qalıb)? nə
işinə, başını sal aşağı, yaşa, qarışma heç bir işə, öz işinlə məşqul ol.
5) “Dövlətlə dövlətçilik eləməyəcəyik ki”, yəni dövlət nə eləyireləsin, ona tabe olmalıyıq.
6) “Ağa deyər sür dərəyə, sür dərəyə”, yəni müdirin, məmurun
sözünü sözsüz yerinə yetir, bu halda sən məsuliyyət daşımırsan.
7) “Xalq üçün ağlayanın gözü kor olar”, yəni xalq üçün nə qədər
çalışsan da, qədrin bilinməz, yalnız özün zərərə düşərsən.
8) “Sağ olsun prezidentimiz” bu son dövrdə yaranmış aforizmin
mənası odur ki, nə olur olsun, hansı problem var ya yoxdur, rüşvət
verirsən və ya vermirsən, həyatın pisdir, dəxli yoxdur, sağ olsun
prezidentimiz, yəni bu daha yaxşıdır, problemləri, əziyyəti çəkməyə
hazırıq, başqası öz əsabələrilə torbaları boş gəlib onu doldurmaqla
məşğul olacaqlar, elə bu prezidentimiz yaxşıdır, çünki torbası
doludur. Doğrudan da, təzə gələn məmur daha çox qəddar olur, daha
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çox miqdarda və növdə rüşvət tələb edir. Burada bir məna da vardır
ki, xalq ümumiyyətlə dövlət məmurundan yaxşı heç nə gözləmir.
Ona təkcə öz başının salamat olması bəs edir. Mən sizə olmuş çox
gülməli təzə hadisələr danışa bilərəm .
9) “Biz dözümlü xalqıq”, yəni hər şeyə, əzaba dözərik, təki bizə
sağ qalmağa imkan versinlər, başqa sözlə biz öz canımızı (sağ
qalmağı) ləyaqətlə, insan kimi yaşamaqdan üstün tuturuq, yəni
mübarizə aparmağı lazım bilmirik, sürünə-sürünə yaşamaq bəs edir.
10) “Camahat necə, sən də elə”.”Palaza bürün el ilə sürün”
11) “Səs vermisən, səsin çıxmasın” - ən yeni, 2008 –ci ildə
ictimai fikrin yaradıcılığı məhsuludur.
Göründüyü kimi bu aforizmlər bütün tarix ərzində despotik və
avtoritar idarə dövründə yaranıb və insanlara dövlət işinə
qarışmamağı, cəmiyyət və dövlət idarəsində iştirak etməməyi, qul
kimi yaşamağı, sürünməyi və dözməyi tövsiyyə edir. Məhz belə
xarakterdən, düşüncə tərzindən, dünyabaxışlardan imtina
etməliyik və xilas olmalıyıq, əks halda bizə uğur görünmür. Bu
aforizmlərin hər birinə əks aforizm yaratmaq, öyrənmək və həyatda
vərdiş etmək lazımdır.
DÖVLƏTIN ÜMUMI SISTEM ANALIZI.
Elmi analitik metodlar ölkəmiz haqda nə deyir? Bunu bilmək
üçün insan ağlının yaratdığı sistem nəzəriyyəsindən istifadə edək.
Azərbaycan ərazisində yerləşmiş insan - təbiət
birliyini
elementlərə ayıraq:
1. Dövlət təşkilatı, 2. Cəmiyyət ( işverən və məmur daxil
olmadan), 3. Bazar (işverənlər, sahibkarlar, tacirlər, şəxsi və
dövlət mülkiyəti), 4. Təbii mühit
Dövlət məmurlarının əsas məqsədi ictimai funksiyaları icra
etmək, daha uzun müddət vəzifədə qalmaq və daha çox pul toplamaq
(vəzifəni istismar etmək), cəmiyyəti və bazarı yola vermək, lakin az
əziyyət çəkmək;
iqtisadi sistemin məqsədi daha çox gəlir almaq;
cəmiyyətin məqsədi isə işləmək, dinc şəraitdə daha yaxşı
yaşamaq, təhsil, səhiyyə, su, mənzil, yol və s. təmin edilməsidir, iş
qabiliyyətinin tətbiq etmək, yaradıcılıqla məşqul ola bilmək
imkanıdır. Göründüyü kimi mənafelər, məqsədlər müxtəlifdir.
Bu 3 elementin bərabər gücdə 4-cü element - təbii mühitdən
istifadə etməklə qarşılıqlı əlaqələr nəticəsində rasional proporsiyada
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balansı - qanun və idarə hərəkətləri, prinsip və metodların,
məqsədlərin seçilməsi və tətbiqi ölkənin effektiv inkişafına, hər
insanın şəxsi xoşbəxtliyinə səbəb olardı.
Bu təbii qanundur ki, ictimai sistemin tərkib hissələrinin
fəaliyyətinin bir –birilə yüksək dərəcədə, xoşluqla razılaşdırılması
məhz sistemdə inkişafı - normal fəaliyyəti təmin edən amildir. Lakin
gerçəklikdə ölkədə dövlətlə həm cəmiyyət, həm də bazarla
müvazinət, yəni məqsəd və fəaliyyət birliyi, daxili stabillik və yaxud
əlaqələr sərbəst razılıqla əldə olunmur. Insanların razı olmadığı,
onların ehtiyacına cavab verməyən işlər görülür. Bu, sosial nayrazılıq
yaradan və inkişafa mane olan amildir. Burada müvazinət
mahiyyətcə deyil, formal xarici davranışlarda etirazların olmaması
görünüşünü yaratmaq metodu ilə əldə edilir. Bu o deməkdir ki,
dövlət, sistemin digər elementlərini fiziki və mənəvi, hüquqi
cəhətdən zəif vəziyyətə salaraq neytrallaşdırır. Onları etiraz,
mübarizə, öz mənafeyini tələb etmək gücündən məhrum edərək və
səsini çıxaranlara əhəmiyyət verməyərək və onları təqib edərək,
mitinq və nümayişlərin qarşısını alaraq kənar müşahidəçi üçün hər
şeyin balansda olduğu, yənu nayrazılıq olmadığı illuziyası yaradır.
Buradan belə nəticə çıxır ki, dövlət cəmiyyətin və insanın inkişaf
məqsədini əslində güdmür və çox hallarda cəmiyyətin mənafeyi ilə
razılaşdırılmamış davranışı ilə özü - özünü və cəmiyyəti aldadır.
Yaxın tarixdə belə işlər çox olmuşdur. Məsələn, insanlar nə üçün
rüşvət verməlidir? Əhali bütün gəlirlərinin son halda 60%-nin
əhalinin 10% varlı və dövlət məmurunu əhatə edən oliqarxiyaya
çatması ilə nə üçün razı olmalıdır? Nə üçün 90 –cı illərdə bütün
ictimai istehsalı dövlət cəmiyyətlə hesablaşmayaraq məhv etdi,
milyonlarla adamı işsiz, köməksiz qoydu?
Məsələn, Xocalı,
Gədəbəyin, Şuşanın işğalı və digər anlarda cəmiyyət və döyüşdə
olan insanlar aktiv mübarizə aparılmasını, kömək göndərilməsini
tələb edirdi, dövlət rəhbərliyi isə tədbir gördüyünü, kömək
göndərəcəyini vəd edirdi və ya göndərdiyini deyirdi. Sonda məlum
olurdu ki, insanlar aldadılır, məsələn Şuşa işğal olunanda göndərilən
qoşun gedib Laçında və Turşsuda durdu, müxbir onun komandiri –
Daxili İşlər Nazirindən soruşanda ki, nə üçün oradan irəli Şuşaya
kömək etmək üçün getmədiniz, o, demişdi: “yaxşı elədim”(məlumat
üçün ANS TV –nin arxivinə baxın). Ölkədə istənilən qədər pul, silah,
insan olduğu halda müdafiəni təşkil edə bilən idarə olmadı.
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Dövlət onun
işini tənqid edənləri, eyibləri göstərənləri
dövlətçilik əleyhinə fəaliyyətdə ittiham edərək, bir qayda olaraq,
həbs edir və ya sıxışdırır.
Vətəni sevmək dəyəri isə hakimiyyətin siyasəti ilə atrofiyaya
uğrayır. Dövlətin bütün fəaliyyəti nəticələri - inflyasiya, didərginlik,
rüşvət, pulsuzluq, qanunsuzluq,öz hüquqlarını qorumaq imkanlarının
olmaması, kasıblıq, əzab- insanların vətənə sevgisini azaldır.. Bu
səbəbə görə dövlət işqal edilmiş torpaqları döyüşlə almaqa risk etmir,
çünki öz bacarığına inanmır. Torpaqların ermənilər tərəfindən 19881993 illərdə tutulması səbəbi -əsgərlərin döyüşə bilməməsi deyil,
məhz dövlət idarəsinin nasaz olmasının nəticəsi idi.
Dövlət və İqtisadi sistem əslində birləşərək bir qüvvə kimi 80%
cəmiyyətin üzərində dominantdır - yəni ondan öz mənafeyi üçün
istifadə edir, öz istədiyi həyat şəratində yaşamağa məcbur edir. Bu
onun əmək hüquqlarının pozulması, əmək müqaviləsi bağlamaması,
pensiyadan məhrum olması, daha çox istismar olunması (10-12
saat), əmək təhlükəsizliyi qaydalarının pozulması, cəmiyyətin
üzvünün dövlət məmuruna hər hansı bir işi düşsə, rüşvət ödəməsi;
işsizlik, 45 yaşdan yuxarı adamların işə qəbul edilməməsi, zəif və ya
gülünc sosial müdafiə və ya etinasızlıq və s. nəticələnir. Bu birlikdə
iqtisadi sistem əsasən elə dövlət məmurlarının özlərinə məxsus
şirkətlər və monopoliyalar və az miqdarda kənar adamlarındır, hansı
ki məmurlara rüşvət verməklə fəaliyyət göstərə bilərlər. Məmur –
bazar oliqarxları adlanan bu sinfin əmlakı - cəmiyyətdən aldıqları
rüşvətlər və ictimai əmlakdan ələ keçirdikləri pul hesabına banklar,
firmalar; müəsisələr, xidmət sahələri,
torpaq sahələri, təbii
ehtiyatlardır. Burada dövlət məmuru olmayan və onlarla qohumluğu,
dostluğu olmayan, zəruri rüşvəti verməyən sahibkarların fəaliyyəti
ümumi tendensiyaya görə əsasən sıxışdırılır, dayandırılır, torpaq,
icazə verilmir.
Azərbaycan ölkəsində dövlətin cəmiyyətdən qeyri - asılılığı və
onun bizneslə birləşməsi və cəmiyyət üzərində dominantlığı
cəmiyyətin bu günü və gələcəyi üçün əsas həlledici amildir və çox
zərərlidir , belə ki, onun problemlərinin həlli hədsiz uzun müddətə
uzadıla bilər; yeni problemlərə salına bilər və salınır, əhalinin maddi
vəziyyəti pis qalar; neft, qaz qurtara bilər, qəsb olunmuş torpaqları
həmişəlik erməni əlində qala bilər. Neft nə qədər çox çıxarılsa da ,
sadə insanlara çox az xeyri olacaq və ya olmayacaq, 2007-2008 - ci
illərdə olduğu kimi bu yalnız inflyasiya və həyat səviyysininn əksər
əhali üçün pisləşməsi ilə nəticələnir. Yalnız məmur - varlı sinif
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faydalanır. Bu amil cəmiyyətin mənafeyi və ərazi bütövlüyü,
təhlükəsizliyi aspektindən qeyri-rasionaldır. Budur 2008 il, Bakının
Nizami rayonu, şəhərin bir çox ərazilərində, habelə Qarayev
küçəsinin kənarlarında sıx bitmiş ağaclar kəsilərək böyük
supermarketlər və s. tikilir, əvvəl ərazi hasarlanır, sonra ağaclar
kəsilir, sonra tikirlər. Sakinlər, ziyalılar etiraz edir, lakin onlara
əhəmiyyət verilmir. Bu ağacların məqsədi yolda hərəkət edən
nəqliyyatdan çıxan qazları udmaq və oksigenə çevirməkdir və biləbilə elmin məsləhətləri ilə Sovet dövründə salınmışdır. Onların
məhv edilməsi şəhərin və o küçə boyu yaşayanların çirkli hava
almasına səbəb olacaqdır, daha orada yaşamaq mənasız olacaqdır. Bu
fakt çox aydın olaraq göstərir ki, bütün dövlət nazirliklərinin və
məmurlarının apardığı siyasət və idarəetmənin əsas mahiyyəti idarə
olunan
insanların arzularına cavab vermir, məmur sinfinin
mənafeyini güdür. Ali rəhbərlik bunu dərindən anlamalı, xalq və
gələcəyin naminə Yeni siyasətə başlamalıdır.
Azərbaycan xalqından seçgilərdə səs alması (bunun həqiqət
və ya həqiqət olmamasından asılı olmayaraq) rəhbərə və
deputata onun istədiyini etməsinə, etinasızlığına, cəmiyyətin
etirazlarına məhəl qoymamasına haqq vermir.
Azərbaycan xalqının effektiv və insan kimi yaşaması üçün yeni
konstitusiya, yeni prinsiplər, qanunların rasional hazırlanması və
rasional icrası, qanun pozuntusu və cinayətlərə və cinayətkara yeni
baxış və bu məsələlərin fərqli yeni rasional həlli, bütün dövlət
strukturu, cəmiyyət, biznes, təhsil, səhiyyə, elm sahələrində yeni
əxlaq və davranış qaydaları, etnik qruplara yeni baxış, yeni
ideologiya, yeni dünyagörüş tələb olunur. Bu baxışların əsasında
belə tələblər durmalıdır:
1. Hər kəsin ləyaqətlə yaşama haqqı vardır və bu haqqın
təminatını dövlət pisləşdirə bilməz. 2. Hər kəs və hər icma, etnik
qrup səmərəli, ədalətli düzgün idarəolunma haqqına malikdir. 3. Heç
kəs heç bir icma və etnik qrup səmərəsiz, rüşvətxor, aldatma,
məsuliyyətsiz idarəedilməyə məruz qoyula bilməz. 4. Əgər hər icma,
kənd şəhər və etnik qrup idarəni ləyaqətsiz, dələduz, ədalətsiz və
ikiüzlü, israfçı, məsuliyyətsiz hesab edirsə, bu idarə fəaliyyəti dərhal
ləğv edilməli, həmin sistem və məmurlar bu işdən
uzaqlaşdırılmalıdır.
Xarici dünyaya münasibətdə Azərbaycan idarəsi və müxalifəti
ABŞ və Avropa hegemonları əlində daha çox marionet rolunu
oynayır, bütün siyasət ABŞ – ın, Avropa ittifaqı və qismən
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Rusiyanın mənafelərinə yönəlmişdir. Bu münasibətlərdə Azərbaycan
xalqının mənafeyi isə axırıncı yerdədir və ya təmin olunmur.
Azərbaycan ali rəhbərliyi məhz bu dövlətlərə yaxşı xidmət etdiyi,
xalqın mənafeyini, torpağını, təbii ehtiyatlarını onlara güzəştə getdiyi
və onların təchizatçısı olduğu üçün hakimiyyətdə qalır. Xalqın etirazı
isə qəddarlıqla dağıdılır və o etiraz etməyə gücü olmayan vəziyyətə
salınmışdır.
Sovetlərdən gəlmiş Orta sinif kapitalist sisteminə keçəndən bəri
fasiləsiz iki qrupa - varlı və kasıblar qrupuna ayrılır. Əslində orta
sinif görünmür, məhz bu sinif hər bir qəti dəyişiliklərin hərəkətverici
qüvvəsi ola bilərdi, qəti mübarizədə hakimiyyət dəyişiliyini həyata
keçirə bilərdi. Bu səbəbə görə orta sinfin yaranmasına dövlət xeyli
maneələr qoymuşdur. Gələcəkdə orta sinfin yaranması ilə dövlət
idarəsində reformalar, demokratiya, insan hüquqları, düzgün
seçkilərin olması güman edilə bilər. Lakin Azərbaycan şəraitində
başqa amillər də vardır ki, bu nəticəni heç 100 ilə də əldə etməsi
şübhə yaradır. Orta sinfi kim yaradacaqdır? Bütün idarəetmə orta
sinfin yaranmamasına, yalnız məmurla müdafiə tapan 1) varlıların,
digər tərəfdən isə, 2) kasıbların yaranmasına kömək edir. Orta sinif,
demək, müstəqil deyildir, onun orta olması üçün o məmurdan, yəni
dövlətdən tam asılıdır, bu səbəbə görə buradakı orta siniflə başqa
ölkənin orta sinfi arasında xeyli fərq var. Onlar etiraz edə, haqlarını
tələb və müdafiə edə bilər, bunlar yox, bunlar yalnız məmur sinfinə
xidmət etməklə mövcud ola bilərlər.
Son 2008 –ci il oktyabr seçgilərində yeni bir trend meydana
çıxdı- seçgilər düz keçsə də-mən bu seçgiləri müşahidə edirdim- və
cəmiyyət nə qədər nayrazı olsa da, yenə də əsas səsini 88% əvvəlki
prezidentə verdi. Bu hadisə çox dərin analiz və nəticələr
çıxarılmasını tələb edir. Bu yaxşıdır, yoxsa pisdir? Bu suala cavab
vermək lazımdır. Və artıq həmin ilin dekabrında İ. Əliyevi, mənim
fikrimcə, ona bu maraqlı deyil, müəyyən maraqlı qrup tərəfindən
əbədi prezident etmək kompaniyası başladı. Bu amil Azərbaycan
gələcəyini müəyyən edəcəkdir. Sonrakı səhifələrdə irəli sürülən
zəruri dəyişilikləri prezident həyata keçirməsə - ən azı dövlət
sisteminin təmizlənməsi və yeniləşməsi, kapitalizmlə sosializmin
birləşdirilməsi və tam demokratiya olan rasional cəmiyyət iqtisadi
yolu, rasional idarə edilən bazar, etik prinsiplərin tətbiqi, Rusiya ilə
hərbi təhlükəsizlik blokuna daxil olmaq - Azərbaycan, torpaqları
azalmış cırtdana və gülünc vəziyyətə düşəcəkdir. Ölkənin merkanitil
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(tacir dövlət) obrazı, xidmətçiyə çevrilmiş milli obrazı, elmi
texnikası hədsiz zəif obrazının formalaşması davam edəcəkdir.
1990-cı illərdən başlayaraq dövlət böyük ictimai zavod və
fabrikləri bağlayaraq, böyük sayda fəhlə kütlələrini birləşmək və
etiraz etmək imkanından məhrum edərək, sənayeni və istehsalı
dayandıraraq, məhv edərək, ölkəni xammal və satış bazarına,
dükanlara çevirmişdir. Bu strategiyanın məqsədi yeni kapitalistlər
yaratmaq idi. Dövlət istehsal müəsisələri qaldıqda, kapitalisti
yaratmağa imkan vermirdi. Bu strategiya dövlət ali və orta
məmurlarının, qismən digər vətəndaşların məhz xaricdən gətirdikləri
malların ticarətilə varlanması və torpaqların və sənayenin
özəlləşdirilməsi vasitəsilə həyata keçirildi. Son nəticədə yenə də hər
bir varidatın ticarət və torpaq alveri vasitəsilə məmur əlinə keçməsi
təmin olundu. Lakin bu uğurlu siyasət hesab edilə bilməz. Sənaye
müəsisələrinin əksəriyyəti tarifləri həddən artıq qaldırmaqla və kredit
verməməklə dağıdıldı. Torpaqlar bölünərək ondan istifadə etməyə
kəndlinin imkanı olmadı və torpaq istifadəsiz qaldı. Səhvlər böyük
zərərli nəticələr verdi- işsizlik, büdcə gəlirinin azalması, emiqrasiya,
kasıblıq.
Əxlaqi etik prinsiplərin vacibliyi.
Hər bir insanın bu prinsiplərə əməl etməsi cəmiyyətin mədəni
səviyyədə, razılıqla, sülh şəraitində yaşaması üçün zəruri şərtdir. Bu
prinsiplərə nəinki hər şəxs öz davranışında, habelə dövlət idarələrinin
məmurları və rəhbər işçiləri əməl etməsi zəruridir. Tarixən cəmiyyət
zəruri
əxlaqi
etik
prinsiplər,
məsələn:
yaxşı
əməlin
mükafatlandırılması, pisliyə cəza və sanksiyaların tətbiqi, vurulmuş
mənəvi və maddi zərərin ödənilməsi, səhv və ya qəsdən edilmiş
davranış və idarə hərəkətləri
nəticəsində düçar edilmiş
məhrumiyyətlərin kompensasiya edilməsi, ayrıseçkiliyin olmaması,
öhdəçiliklərə, ümumi razılığa əməl edilməsi, məsuliyyət və idarələr
və məmurlar üçün digər xüsusi tələblər yaratmışdır. Ölkə
idarəsində elə idarəetmə tərzi nümumələri vardır ki, onlar əxlaqi etik
prinsipləri pozur. Məsələn, 1)özəlləşdirmənin qaydası ilk zaman
bərabərlik prinsipilə idi, pul tələb olunmurdu. Lakin sonralar
özəlləşmə qanununu dəyişdirərək dəyərin 30% - ni pulla ödəyənlərə
üstünlük verildi. Özəlləşdirmə zamanı əvvəllər hamıya azad imkan
verilmişdi ki, çekləri aksiyalara dəyişdirsinlər, lakin sonralar 20002001-ci illərdə mən iki dəfə Bakı auksion mərkəzində cəhd etsəm
də bunu edə bilmədim. Insanların çek verməyinə böyük
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məhdudiyyətlər qoyulmuşdu, praktiki olaraq gündə növbələrdə
gözləyərək bir neçəsini istisna etsək, bu adi adamlara mümkün
deyildi. Müşahidə nəticələrini xüsusi məktub və təkliflərlə dövlət
rəhbərliyinə müraciət etsəm də tədbir görülmədi və cavab da
verilmədi. Xüsusi siyasətlə iş elə quruldu ki, cəmiyyət 1 %-dən az
aksiya əldə edə bildi, əksəri dövlətlə əlaqəsi olan xüsusi adamların
əlinə keçdi. Məsələn, Azərsun şirkətində belədir. Bu fakt əxlaqi etik
prinsipin pozulmasını aşkar edir.
2) 1992-2003 illər ərzində dövlət müəsisələrində istehsalın
dövlət siyasətilə dayandırılması və insanların məcburi işsiz edilməsi
və bütün müddət ərzində yaşamaq vəsaiti ilə təmin edilməməsi
faktını da digər böyük əxlaq pozuntusu kimi qiymətləndirmək olar.
3) Işğal nəticəsində qaçqın və köçgünlər yarandı, onlar şəhərdə
boş qalan və təzə tikilən mənzilləri tutdular, onların həqiqi sahibləri
mənzildən məhrum edildi. Bu məsələdə də dövlət öz günahı üzündən
həmin qaçqın və didərginləri öz hesabına mənzillə təmin etməyərək
bu problemi cəmiyyətin əziyyəti hesabına həll etməyi seçdi. Halbuki
dövlətin böyük imkanları vardır, necə ola bilər ki, o, fontanlar,
heykəllər, hündür qüllədə bayraq və s. tikir, xarici at alır, lakin öz
səhvlərini düzəltmək, əxlaqı və etikanı gözləmək yadına düşmür?
Budur 2007 və 2008–ci illərdə Bakıda üç böyük mehmanxana
sökülür, məgər onları qaçqınlara vermək olmazdımı?
4) hazırda ayda minlərlə manat gəliri olan müğənnilərə,
artistlərə, bəzi şair və yazıçılara xüsusi dövlət təqaüdü verilir. Onlar,
şübhəsiz, öz əməkləri nəticəsində kifayət qədər pul qazanırlar, xalq
pulu onlara əlavə təqaüd kimi verilə bilməz Lakin alimin, dünyada
böyük kəşvi olan adamın konfransa getməyə, yaratdığı kəşvi
hazırlamağa və sınaqdan çıxarmağa pulu yoxdur, o özünü xalqa
qurban demişdir, xalq da onun əməyini qiymətləndirməli, ona
imkanlar yaratmalıdır. Elm və texnika xalqın gücünü göstərir və o
daha prioritet hesab edilməlidir. Müdafiə görmədiyindən beyinlər
xaricə getmiş və həmin xalqların elm və texnikasını inkişaf etdirirlər.
Bu paradoksal fakt da dövlətdə idarə etikasının pozulmasını göstərir.
Mən dövlətdən soruşmaq istərdim ki, Lütfüzadənin Lütfüzadə olması
üçün siz nə etmisiniz? Nə üçün hər bir talant böyük əziyyətlər və
dövlət sisteminin yaratdığı maneçilikləri dəf edib böyük alimə
çevriləndən sonra o yadınıza düşür. Həmin Cabbarlı və ya Hüseyn
Cavid üçün sələfləriniz yaxşı nə etmişdi, indi heykəl qoymusunuz.,
lakin əməldə görürəm ki, onların ideyalarının əksinə siyasət
aparıırsınız. Və yaxud hazırda bir çox ölkə insanları dahi olmaq,
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Pifaqoru, Eynşteyini Nyutonu, Kantı, Nostradamusu, Pyotru keçmək
yolundadır, onlara siz hansı köməyi edirsiniz?
Əxlaq və etik prinsiplərin məmurların və rəhbərlərin
davranışında, qərarlarında xüsusilə əməl edilməsi zəruridir. Bu
prinsiplərin pozulması haqqında saysız faktlar vardır. Lazımdır ki,
bu prinsiplərin təmin olunması üçün xüsusi proqram (təlim, təcrübə,
müşahidə, mükafat və cəza) və icra sistemi yaradılsın. Ölkənin bu
günkü və gələcək həyatına, olum ya ölüm məsələsinin həllinə ən
böyük zərəri məhz əxlaqi etik pozğuntular vurur.
Ermənistandan azərbaycanlıların qovulması.
Qarabağın ayrılma tarixinin səbəbləri.
Məmbələr 1896 –cı ildən sonra ermənilərin Böyük Ermənistan
yaratmaq haqda strategiyaları olduğunu xəbər verir. Bu strategiya
onların arzu etdiyi ərazilərdə başqa millətlərin olmamaısını, yəni
onların zorla çıxarılması və ya öldürülməsini və oranı zorla tutmağı
nəzərdə tutur. Ermənistandan azərbaycanlıların son qovulma siyasəti
1987-ci ilin noyabr ayında başladı. Rusiyada bir erməni alimi
Qarabağ Muxtar vilayətinin zəif inkişafı ideyasını ortaya ataraq,
onun Ermənistana birləşməsi fikrini irəli sürdü. Bu ideya SSRİ -nin
dağılması planının hissəsi idi. Sonra davamlı olaraq zorakılıqla
Ermənistandan və Qarabağdan azərbaycanlıların qovulması başladı.
Hələ 1988-ci ilin Mart ayında mən bu problemin həlli üçün Tərəqqi
cəmiyyətinin yaradılması üçün nazirlər kabinetinə 1932-ci il qanunu
əsasında nizamnamə təqdim etdim.(Bu ideyanı hələ 1987-ci ildə
məqalə formasında İzvestiya qəzetinə çap etmək üçün göndərmişdim
və mümkün olmadığı haqda cavab almışdım). Məni qəbul edən elm
şöbəsinin məsul işçisi İsmayılov familiyalı bir adamla söhbət etdim.
Mən ona vəziyyətin hədsiz ciddi olmasını, ermənilərin
azərbaycanlıları tam çıxarmaq məqsədləri olduğunu, Ermənistanda
azərbaycanlılara kömək edilməsi, Qarabağda ciddi və təcili tədbirlər
görülməsi zərurəti haqda nə qədər danışsam da, onu inandıra
bilmədim. O dedi: “xeyr, hökumət tədbirlər görür, ermənilər
ortadadır, onlar heç nə edə bilməzlər”. Onun kimi bütün dövlət və
hökumət məmurları, parlament belə düşünürdü. Lakin heç bir tədbir
görmürdülər. Şübhəsiz, kəşviyyat orqanları da həqiqəti rəhbərliyə
çatdırırdı. Onlar özləri də bu məsələni
ermənilərin konkret
məqsədləri olduğunu dərindən bilməli idilər, onların əksəriyyəti
tarixçi idi. Ölkəmizdəki alimlərin də bu məsələni vaxtında anlayıb
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dövlət rəhbərliyinə məktubla müraciətləri olmuşdur. Məsələn, 1987ci ilin noyabrında Aspirantlar yataqxanasında raykom katibi ilə
görüşdə mən də təsadüfən oturub qulaq asırdım. Alimlər çox ciddi
olaraq məsələni katibə başa salırdılar və xüsusi məktubla ölkənin
birinci katibinə və raykom katibinə müraciət qəbul etdilər. Lakin
sadə həqiqəti ölkə rəhbərləri, mərkəzi komitə katibləri və üzvləri,
şöbə rəisləri, parlament anlamağa ağılları çatmırdı. Ona görə də bir
tədbir görmədilər - əksinə azərbaycanlılardan silahları yığdılar. Elə
indiyədək bütün sistem səriştəsiz, uzağı görməyən, təşəbbüskar
olmayan işçilərlə doludur. Ağıllılar isə bayırda, işsiz, öz xalqına
xidmət etmək imkanından kənarda qalmılşlar. Mətbuatın son illər
verdiyi məlumatlara görə ermənilər elə sovet dövründə də periodik
olaraq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi ideyasını irəli
sürürmüşlər və çoxlu qanunsuzluqlar törədir, azərbaycanlıları
sıxışdırırmışlar. 1965 –ci ildə Qaradağlı kənd adamlarına divan
tutmuşlar, 3 nəfərini yandırmışlar. Görünür ki, elə 1988-ci ilədək də
Azərbaycan rəhbərliyi qorxaqlıq və ermənilərə yumşaqlıq göstərmiş
və ya etnisızlıq göstərərək onların millətçilik və qanunsuz
hərəkətlərinə imkan vermişdir. Öz xalqı qarşısında sonrakı faciələrə
gətirən böyük günah işlətmişdir. 1988-ci il ərzində bütün azərilər
Ermənistandan, 1993-cü ilədək isə Qarabağdan qovuldu. Görünür,
SSRİ-nin dağılacağını rəhbərlik - Qorbaçev bilirmiş, ona görə də
Ermənistana bu işdə kömək edirdilər ki, ayrılmaq olduqda Qarabağı
da ona birləşdirib sonra bu olkə ilə yeni birlik yaratsınlar. Bu dövrdə
hadisələr, mənim fikrimcə, ABŞ-ın ssenarisi əsasında baş verirdi.
Ssenari İngilis – Amerikan hegemonizminə SSRİ-ni dağıtmaq,
sərhədlərdə konfliktlər yaratmaq, parçalanmış ölkələri öz təsiri altına
almağa və özünün mənafeyinə xidmət etməyə, ucuz xammal və satış
bazarlarına çevirməyi nəzərdə tuturdu. Amerikan ssenarisi
respublikalarda Rusiyaya, Rusiyada isə onlara nifrət yaradılması
şüurunun yetişdirlilməsi, bu əsasla onları ayırmağı nəzərdə tuturdu.
Burada, habelə İnsan hüquqları və demokratiya ideyalarını yaymaq
və tətbiq etmək hərəkatı da vasitə kimi istifadə edilirdi, lakin əslində
əsas məqsəd deyildi. ABŞ SSRİ -nin dağılmasını, Rusiya
torpaqlarının azalmasını, gücünün zəyifləməsi ssenarisini qurmuşdu.
Rusiya isə bu ssenaridən gələcəkdə özü üçün istifadə etmək
ssenarisini qurmuşdu. Elə ssenari ki, SSRİ dağılsa da formaca yeni
asılılıq bağları ilə respublikalar ondan ayrılmasınlar, müstəqil olub,
hərbi ittifaqda birləşsinlər. Ssenari konfliktlərə yol verərək onlardan
istifadə edib çıxanları özündən asılı etmək, NATO-ya birləşməsinin
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(3 Pribaltika ölkəsindən başqa) qarşısını almağı nəzərdə tuturdu.
Ermənistan haqda isə Azərbaycanın bir parçasını onun tutmasına
şərait yaratmaqla bu “xidmət” müqabilində onu sonradan hərbi
meydana çevirmək idi. Qərblə çox görüşən Qorbaçov və onun
tərəfdarları sosialist sisteminin perspektivsiz olması qərarına
gəlmişdi - əslində bu sistem perspektivsiz deyildi, onu belə şəklə
salan kommunist diktaturası idi. Qorbaçov və digər kommunist
rəhbərlərə sosializm lazım deyildi- onlara öz rüşvətlə yığdıqları
pullarını və qızıllarını sərbəst istifadə etməyə imkan verən kapitalist
sistemi lazım idi. O, gizli sövdələşmələrdə Amerikanın SSRİ - nin
dağılması və Müstəqil Respublikalar İttifaqı formasına düşməsi
planını qəbul etmişdi. Və özü kimi satın alınmış kadrları ətrafına
toplayırdı, lakin bunu digər ali rəhbərlər bilmirdi.
Göstərilən bu
qısa tarixdən bütün xalq və ölkə rəhbərliyi nəticə çıxarmalıdır.
20 yanvar, 1990.
1990–cı il, 20 Yanvar Bakı qırğını SSRİ-nin dağılması planı ilə
deyildi. Habelə Tbilisi qırğını da deyildi, bu hərbi zorakılıqlara
Qorbaçov hərbi qurumların tələbi ilə razılıq vermişdi ki, əsil
məqsədini gizlətsin, göstərsin ki, respublikalar özləri ayrılmaq istəyir
və mərkəzi hakimiyyət bunun qarşısını almağa çalışsa da, heç nə edə
bilmir. Bu hadisə hər iki super dövlətin ssenarisinə uyğun idi.
Azərbaycan tərəfdən isə iştirakçı tərəf müxalifət olan Xalq Cəbhəsi
idi, dövlət rəhbərliyinin isə planlardan xəbəri yox idi, ona görə nə
edəcəyini müəyyən edə bilmirdi, neytrallığını saxlayırdı. “Cəbhə”
hələ 1990, 12-13 Yanvarda böyük mitinqlər keçirərək ermənilərə
qarşı böyük nifrət yaymış və bəzi ermənilərin evləri yandırılmış və
bir neçəsi öldürülmüşdü, Erməni evləri talan edilirdi, burada milis
idarəsi də iştirak edirdi. (halbuki bu hərəkətlərə ehtiyac yox idiQarabağı müdafiə etmək üçün praktiki addımlar atılması lazım idi,
mitinqlərlə Qarabağ qayıtmırdı- gedirdi) Nəticədə 15 yanvarda SSRİ
Ali soveti Bakıya qoşun yeridilməsi və fövqaladə vəziyyət elanı
haqda xəbərdarlıq qərarı vermişdi-bunu Azərbaycan Ali Soveti sədri
xahiş etmişdi. “Cəbhə” uzun sürən daxili gizli sövdələşmələrdən
sonra məhz 1990 –cı il 19 yanvarda, axşam saat 7–də müstəqillik
elan etmək
haqda qərar qəbul etmişdi. Məhz belə qərarın
hazırlandığını bilən Sovet dövləti və təhlükəsizlik idarəsi Bakıya
qoşun yeridilməsini sürətləndirdi (3 gün idi ki, Nasosnı, Qala
aerodromlarına qüvvə daşınırdı), qəzetlərdə və televiziyada Rostov
və digər şəhərlərdə mobilizasiya aparıldığı, xüsusi cəza dəstələrinin
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komplektləşdirilməsi haqda məlumat verilirdi. lakin “Cəbhə”
gecikirdi, vəzifələri bölə bilmirdi, onlar istəyirdi ki, elanı sovet cəza
dəstələri şəhərə girməmiş etsinlər, lakin bunu bacarmadılar, eqoism
və vəzifə düşgünlüyü üstün gəldi, vaxt itirildi, gecikdilər. Bunu bilən
KQB televiziya stansiyasını həmin gün axşam saat 7-yə az qalmış
partlatdı, buna imkan vermədi. Lakin elə əvvəldən “Cəbhə”nin
yaratdığı milli müdafiə təşkilatı axmaqcasına qoşunların qarşısını
almaq üçün insanlardan divar düzəltmək qərarını vermişdi və onu
icra edirdi. Avtobuslarla iş yerlərindən, yataqxanalardan insanları
toplayaraq hərbi qüvvələrin qarşısına çıxartdılar. Cəbhə avamları
müstəqillik elanını edə bilməyəcəklərini artıq axşam saat 7 - də
bilirdilər, lakin onlar “ya qatıq, ya ayran” deyərək özlərinin təşkil
etdiyi insandan düzələn “divarın” ayrılıb evlərinə getməli olduqlarını
demədilər, çox yerlərdə hamıya deyil, xəlvətdə yalnız cəbhə
üzvlərinə bildirdilər və qan tökülməsinə rəvac verdilər. Camahatı
gətirdikləri kimi dağıtmağa çalışmayaraq vicdansız bir hərəkət
etdilər. İşin nə yerdə olduğunu yaxşı bilərək, onlar hətta qəsdən
axşam saat 12 – dək yataqxanaları gəzib avtobuslarla adamları ordu
cəza dəstələrinin qarşısına çıxarmağa davam etdilər. Sanki qəsdən
daha çox adamın ölməsini təşkil edirdilər. Yataqxanada olduğum
üçün bunları mən öz gözümlə gördüm və eşitdim. Axşam saat 11-də
hələ bir avtobus gəldi və çoxlu emosional çıxışlar edərək, qalmış
sakinləri yataqxanadan əsas “müqavimət” yollarına aparmağa cəhd
edirdilər. Cəbhənin içində müxtəlif məqsədli qruplar var idi, hansı ki
qara işi onlar görürdü. Aparıcı qüvələrdən biri xüsusilə canfəşanlıq
edərək, sanki daha çox adamın ölməsini, daha çox qatışıqlıq
yaranmasını, kimi isə sonradan hakimiyyətə gətirmək üçün işləyirdi.
Cəbhə daxili bəzi qruplar “türklər bizə silah gətirirlər, dağılmayın,
bərk durun” deyib insanları aldadaraq və bir çox təxribatlar törədərək
atışma yaratdılar, özləri isə qaçıb getdilər, 120 insan qətl edildi.
Onların rəhbərlərindən biri utanmadan demişdi “azadlıq yolunda qan
tökülməlidir”, lakin o özünün və tərəfdarlarının deyil, günahsız
adamların qanının tökülməsinə yol verdi. Çox şübhəsiz, həmin şəxs
bu qanın tökülməsini və ölənlərin bir yerdə basırılaraq ruslara nifrət
obyekti kimi istifadə etməyi planlaşdırmışdı, lakin adi insanlar bu
nadanın xain planlarından xəbərsiz idilər. Ölüləri xiyabanda
basırandan sonra o demişdi: “indi bizim sitayiş edəcək yerimiz var”,
həmin “tutar qatıq, tutmaz ayran” planı üzrə ölənlərə şəhid, xiyabana
isə şəhidlər xiyabanı adı verərək sonradan burada movzeley
yaratdılar. Yazıq və “işdən” xəbərsiz insanlar aldadılaraq şəhid edildi
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və siyasi məqsəd üçün qurban verildilər. Bu çox axmaq və ağılsız
hərəkət oldu. Bununla xalqı Rusiyadan çevirdilər və şüurlarda “nə
olur olsun, Rusiyadan ayrılmaq” fikri yaratdılar, Qarabağda da
vəziyyəti daha da pisləşdirdilər. Nə üçün bu fikir lazım idi? Cavab:
çünki hakimiyyətə gəlmək üçün hökmən yeni ideyadan istifadə
etmək lazımdır, əks halda nə üçün keçmiş hakimiyyətin getməli
olmasına səbəb olmur. Rusiyadan vaxtı və yeri gəlməyən ayrılmaq
fikri isə bir çox siyasətçi üçün yaxşı bəhanə idi - başqasını – daha
yaxşısını tapmağa isə onların başı çatmırdı. Onlar eyni canfəşanlıqla
Qarabağdakı azərbaycanlıların və rayonların müdafisəini təşkilk edə
bilərdilər, etmirdilərsə, demək, onlara Qarabağ və oradakı əhali lazım
deyildi, onlara hakimiyyət lazım idi. Bu hadisə sonrakı
bədbəxtliklərin əsası oldu. Azərbaycana ermənilər hücum edir,
insanları qovurdular, öldürürdülər, məhz onlara qarşı tədbirlər lazım
idi. Bunu anlamayan nadanlar xalqın fikrini Rusiyaya qarşı
yönəltdilər, halbuki iki cəbhədə mübarizə heç cür mümkün deyildi,
heç bir cəbhəyə - ermənilərə qarşı adekvat mübarizə apara
bilmirdilər. Bu zaman Rusiyaya qarşı mübarizə etmək və əks
zərbələr almaq tam ağılsızlıq idi. Əsas mübarizə meydanı Erməni
separatçılarına qarşı olmalı idi, məhz bu sahədə ağılla hərəkət etmək
və onların bütün hərəkətlərinin qarşısını almaq lazım idi. Mən özüm
şəxsən bir neçə dəfə yazılı olaraq Cəbhənin rəhbərliyinə öz
fikirlərimi çatdırmışdım. Lakin onlar etinasızlıqla gözlərini
döyürdülər və fikirlərində başqa bir şey tutduqlarını biruzə verirdilər.
1990 –cı il 20 yanvarından sonrakı günlərdə bir məqalə ilə ( hələ 2 il
əvvəl onu yazmışdım, lakin heç kəs onu çap eləmirdi) “Azərbaycan”
qəzetinin redaksiyasına getdim ki, onu çap eləsinlər, onun redaktoru
S. Rüstəmxanlı idi – mitinqlərdə çox vətənpərvərlikdən, millətdən
danışırdı. Məqaləmdə başlanan bu ağır problemi həll etmək üçün ilk
addım-bütün ağıllı, bilikli adamların toplaşıb bir yaradıcı qrup
yaratmasını və Ermənistan – Qarabağ problemini elmi- texniki
metodlarla tam həllini hazırlamasını, zəruri addımları müəyyən
etməli olmasını yazmışdım. Çünki mənasız mitinqlər, boş danışıqlar
bir xeyir vermirdi, nə etməli? sualına aydın cavab vermirdi,
ermənilərə qarşı fəaliyyət təşkil etmirdi. Bu mitinqlər yalnız özünü
reklam etmək, boş - boş danışmaq, ürəyini boşaltmaq, dövləti ittiham
etmək, istefaya məcbur etmək üçün rol oynayırdı, başqa heş bir xeyir
vermədi. Vicdanı düz olan insan üçün erməniyə müqaviməti təşkil
edib onların qarşısını kəsmək və məhv etmək daha ağıllı iş olardı.
Lakin mitinqləri təşkil edənlər məhz bu işdən xalqı yayındırır,
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özlərini reklam edirdilər, xalqa böyük zərər vururdular.. Bu onların
böyük günahı idi. Lakin Rüstəmxanlı məqaləni çap etməkdən və bu
təklifi həyata keçirmək üçün öz tanışlığı və nüfuzundan istifadə
etməkdən qəti imtina etdi. Koridorda uzun, arıq bir şəxslə tanış
oldum, bu adam qəzetin əməkdaşı, indiki deputat Cümçüd Nuriyev
idi. Ona dedim ki, niyə belə oldu, belə axmaqlığı etməyə niyə yol
verdiniz. O dedi:” Biz Bəyə (Əbülfəz Əliyevə) nə qədər dediksə,
yola gətirə bilmədik, bizə dedi ki, bəlkə XXXX (saqqallı) düz deyir”.
Bu həmin saqqallı idi ki, məhz camahatı təşkil edərək barrikadaların
düzəldilməsinə rəhbərlik etmişdi və oraya toplaşanlara “bərk durun,
türklər bizə silah gətirir” deyən idi. Sonra da həmin saqqallını azadlıq
meydanında dəfn mərasimindən əvvəl böyük mitinq zamanı gördüm.
Şeyx sonda “qaldırın meyidləri, gedək” deyəndən və camahat
hərəkətə başlamaq istərkən, o adam tribunada irəli çıxdı və əlində bir
kağız tutaraq Salyan kazarmasında rusların azərbaycanlı, tatar, qazax
və s. müsəlmanları qırdığını dedi və bir- bir onların sayını oxudu.
Nəhayət, dedi ki, camahat, oraya gedək, onları xilas edək”. Lakin
camahat deyəsən cana doymuşdu, heç kəs reaksiya vermədi. Axşam
məlum oldu ki, heç belə hadisə olmayıb. Beləliklə adamların ölüləri
basdırmağa başları qatışdı və həmin şəxsin yeni qurbanlar verilməsi
planı boşa çıxdı. Həmin “saqqallı” və qrupu deyəsən bərk
canfəşanlıq edirdi, bir ağıllı adam yox idi, bu işdən baş açsın və
ağlın göstərdiyi yolu seçsin. Maraqlıdır ki, bu “saqqallının”
xidmətləri unudulmadı, ona ali dövlət vəzifəsi, yəni “yemək stolu”
arxasında yer verdilər, yeyib doyandan sonra “indi də get, həzm elə”
deyib çıxartdılar. O xidmətinin əvəzini aldı. İndi yenidən həmin
səhnələri təsəvür edirəm və görürəm ki, 20 yanvar siyasi məqsədlə
təşkil edilmişdi, “cəbhənin” həmin saqqallının qrupu ilə əlbir işi
nəticəsi idi. Ssenarini yazan Amerikan kəşviyyatı, icraçılar isə
“Cəbhə” və Sovet qoşunları idi. (Həmin CİA məhz Türkiyə kadrları
vasitəsilə işləyirdi, sonralar da H. Əliyevə- Rusiyaya yaxınlaşdığı
üçün bir neçə dəfə qəsd təşkil edilməsi bunu sübut edir). Savadlı
adamlar kəmsavad bir fəhlənin oynadığı oyuna tabe olmuşdular,
Əsas məqsəd, şübhəsiz, o idi ki, daha çox ara qarışsın, insan qırılsın,
ali rəhbər yeri boşaldılsın, kimsə rəhbərə çevrilsin; Rusiya ilə ara
vurulsun”, SSRİ dağılsın, ölkə ABŞ və NATO – ya (görünür, xarici
kəşviyyat yaxşı işləyirdi) tərəf dönsün. Əgər insanlar aldadılaraq
məqsədli şəkildə gecə yollara doldurulmasaydı və döyüş imitasiyası
yaradılmasaydı, heç bir qırğın və sonrakı mənfi nəticələr
olmayacaqdı, şahidlər hələki sağdırlar. Ermənilər praktiki olaraq
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hücum edir, ərazini tutur və insanları öldürür və qovurdular, “cəbhə”
isə mitinqlə cavab verirdi. Lakin separatçı Krunk təşkilatının əksinə
yaradılmış “Xalq cəbhəsi” bu erməni təşkilatına bərabər qabiliyyət
və ağılı göstərə bilmədi. Çünki burada “cəbhə” əsas diqqətini
ermənilərdən fərqli olaraq, hakimiyyəti əlinə almağa və SSRİ-dən
çıxmağa yönəltmişdi və vəziyyətin daha da pisləşməsi və mitinqlər
vasitəsilə bunu edirdi. Halbuki mitinqlərə ehtiyac yox idi, torpağı
qorumaq istəyən gedib qoruya bilərdi. ”Cəbhə” daxilində bəzi
qruplar yerli özünü müdafiə dəstələrinə-sərhəd rayonlarına müəyyən
yardımlar edirdi, lakin burada elə xəbis məqsədli rəhbərlər və onlara
sadiq dəstələr var idi ki, sonralar dəstə düzəldib yerli adamlara
kömək adı ilə getsələr də, vəziyyətdən baş açmayıb öz ağalarının
göstərişi ilə döyüşü və kəndləri buraxıb tərk edərək (məsələn,
Şuşanı, Laçını, Qubadlını, Qarabağda Sürət Hüseynovun cəbhəni boş
qoyub qoşunları geri çəkməsi, Xocalı hadisəsi zamanı və s.) həmin
ərazilərin erməni əlinə keçməsinə səbəb olmuşdular. Sonralar məlum
olmuşdu ki, bu hərəkətlər təxribatçılıq olmuş və onları hakimiyyətə
gəlmək üçün edirmişlər.
...1991-ci il 6 dekabr gəldi. SSRİ ləğv edildi, ayrılmağı dinc
aparmaq üçün MDB təşkilatı yaradıldı. Həmin “cəbhə” liderləri
hakimiyyət uğrunda mübarizəni davam etdirərək, yenə ölkədə
vəziyyəti kəskinləşdirməyə, 90-cı il hadisəsindən sonra hakimiyyətə
gəlmiş prezident Mütəllibovun sərəncam və göstərişlərini sabotaj
etməklə onu axmaq vəziyyətə saldılar. Onların təsirində olan hərbi
dəstələr 1992 –ci il 26 fevraldan əvvəl Xocalını xilas etmək üçün
qurulmuş planı pozaraq hücum etməkdən imtina etdilər, hər dəstə
dağılıb bir yerə getdi, bununla onun məhv edilməsinə imkan
verdilər, günahı da Mütəllibovun üstünə yıxaraq onu istefa verməyə
məcbur etdilər(ANS TV arxivi). Demək olar ki, Mütəllibovun özü də
nə baş verdiyindən, Amerikan və Rusiya planlarından xəbərsiz idi.
Elə bilirdi ki, Rusiya bu məsələləri özü nizamlayacaq, o isə yalnız
əmrləri icra edəcəkdir. Məntiqə görə o düz fikirləşirdi - Rusiyanın
ağla uyğun hərəkəti SSRİ- ni dağılmaqdan qorumaq, daha yaxşı
siyasət yeridərək respublikalar arasında nayrazılığa, separatizmə
imkan verməmək olardı (onlar bu fikrə xeyli sonra, Putin
hakimiyyətə gələndən sonra gəldilər). Lakin həmin dövrdə məhz
Amerikan kəşviyyatının işi və radiolarının dağıdıcı təbliğatı böyük
rol oynayırdı.
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Düzgün strategiyalar uğurun açarıdır.
Azərbaycanda dövlət strategiyalarının qəbulu dünyada anoloqu
olmayan çox orijinal üsulla edilir. Cəmiyyətdə ehtiyaclar,
problemlər, çətinliklər haqda tədqiqat aparmadan, gələcəyin necə
olacağı haqda proqnozlar hazırlamadan, müxtəlif təkliflər, tapşırıqlar,
nazirlər kabinetinə, prezident aparatına verilir. Müşahidə edirəm ki,
ölkədə idarəetmənin məqsədi elmin göstərdiyi üsulla gələcəyin dəqiq
müəyyən edilmiş hədəflərinə deyil, son dəqiq məqsədi olmayan
idarə nəticəsində yaranan problemlərin həllinə yönəlmişdir. Bunun
özü də səmərəsiz, keyfiyyətsiz və kompleks yanaşma və kompleks
həllərin əldə edilməsi məqsədi qoyulmadan edilir. Ali rəhbərlik ilk
ağlına gələn istənilən ideya ortaya ata və onun icrasına başlaya bilər
və buna strategiya adı verə bilərlər. Bütün cəmiyyətin mənafeyi
mövqesindən belə idarə, şübhəsiz, faydalı deyildir. Tədqiqatları və
ictimai ehtiyacları, yüksək elmi ağlı nəzərə almayan belə tapşırıqlar,
şübhəsiz, öz şəxsi düşüncə və kaprizlərə və qrup mənafeyinə xidmət
edən məqsədləri seçir. Neft starategiyası, Qarabağ probleminin həlli
strategiyası, təhsil strategiyası, körpü strategiyası, həbs etmə - həbsdə
saxlama strategiyası, idarəetmə strategiyası, kapitalizmə keçid,
özəlləşdirmə, qiymətləri və tarifləri artırma və sonra maaş və
pensiyaları qaldırma yarışı, şəhərin maqazin və bazara, talkuçkalara
çevrilmə strategiyaları; bağ və uşaq oyun sahələrinin, maşın
dayanacaqlarını, yaşıllıqları, ağacları ləğv edilib bina, maqazin
tikmə; torpaqların satılma; olimpiya idman kompleksi strategiyaları
və s. belə yaranmışdır. Belə üsulla qəbul edilmiş strategiyalar xalqın
mənafeyi mövqeyindən elm və ağılla əsaslandırıla bilmir və xalqın
inkişafına xeyli zərərlər vurur.
Gerçəklikdə, qurulan bütün strategiyaların məqsədi azad,
müstəqil deyil, siyasi kapitalist yaratmaq- özü də bu kapitalistlərin
əksəriyyəti yalnız məmurlar və qohumları, dostları ola bilər- ölkəni
ağalar və qullar ölkəsinə çevirmək, ölkəninin idarəsini pul və bazar
hegemonlarına tapşırmaqdır. Yəni hakimiyyətdə olanlar belə üsulla
özləri özlərinə rəhbər və idarə vəzifələri verirlər. Bu prosesdə xalqın
iştirakı isə bir teatr oyunudur. Dünya kapitalist dövlət sistemi
ümumiyyətlə belədir. Belə sistem kitabın əvvəlində göstərdiyim kimi
daim böhranlar, inflyasiya, qiymətlərin və tariflərin daim qaldırmaq,
insanları daim ehtiyac içində saxlamaqla onları çörək üçün həddən
artıq işləməyə vadar edən istismar və işsizlik yaradır. Belə növ
idarəetməyə bir rəhbər şəxsin ağlı ilə idarəetmə adı verə bilərik. Əgər
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onun bilik və bacarığı, əxlaqi dəyərləri, dünyagörüşü zəifdirsə, elmi
yaradıcılıq, gələcəyi araşdırma və görmə metodlarından
xəbərsizdirsə, belə metod hədsiz bədbəxtliyə səbəb olacaqdır.
Cəmiyyətin fikrindən asılı olmayan tək məmurların belə fəaliyyəti
içərisində ağıllı bir iş təsadüfi xarakter daşıyır, çünki sistem müstəqil
və tənqidi düşünmək qabiliyyəti olmayan, ağıllı və gələcəyi düzgün
görən, gerçəkliyi düzgün anlayan adamların idarə və rəhbərliyə
gəlməsinə qarşıdır. Təkbaşçılıqla deyil, kollektiv idarə metoduna
keçmək lazımdır.
Strategiyalar, adından göründüyü kimi gələcəyi nəzərə alan və
yaxşı gələcəyi əldə etmək üçün yolu, ən ümumi problemlərin əsası
olan səbəbləri aradan qaldıra bilməli, təhlükəsizliyə, böyük inkişafa
aparan məqsədləri əks etdirməlidir. Bir neçə
strategiyanın
mahiyyətini araşdıraq.
Qarabağ probleminin həlli strategiyasını araşdıraq. Dövlətin
burada strategiyası bundan ibarətdir ki, 1)danışıqlar aparmaqla, 2)
hərbi - iqtisadi güclənməklə, 3) Ermənistanı neft -qaz borularından
gəlir almaqdan məhrum etməklə, və ya razılığa gəlsələr onlara
iqtisadi şanslar yaratmaqla, 4) beynəlxalq aləmdə Azərbaycan haqda
çox məlumatlar yaymaqla və 5) tərəfdaş dövlətlərin sayını artırmaqla
6) ABŞ və Nato ilə əməkdaşlıq edərək, o, Qarabağ məsələsini həll
edəcəkdir. Yəni 7 rayonu qaytaracaqdır. Qarabağı isə muxtariyyat
verməklə Azərbaycanın səlahiyyətində saxlayacaqdır.
Mənim
araşdırmalarıma görə, bu tədbirlərin heç biri problemi həll edə
bilməz. 1. Dövlət Ermənistandan, habelə Rusiyadan silah sarıdan
artıq gücə malik ola bilməz. Lazımı miqdarda və növdə silahlar əldə
edildiyi halda isə mənəvi gücün və ağıllı idarəetmə qabiliyyətinin
artıqlığı ilə torpaqlar azad oluna bilər. Lakin nə mənəvi güc var- onu
dövlət məhv etmişdir, Qarabağ və erməni vəhşilikləri gündəlik kef
məclisləri, TV şouları, böyük daxili problemlər, ədalətsizliklər
fonunda unudulur. Xalq səsin çıxartmağa özündə güc hiss etmir. 2.
Sadə məsələləri həll edə bilməyən, daim xalqa problem yaradan
dövlət idarəetməsi bu işə qabil deyil. 3. Əgər Azərbaycan Rusiya ilə
sərhəddə olmasaydı, O, NATO - ya daxil olardı və bu problemin həlli
var idi. Əgər əvvəllər 80- cı illərin sonu 90 –cı illərin əvvəli ruslar
lazımı düzgün strategiya qurmamışdılarsa, hamıya uzaqlaşmağa
səbəb verirdilərsə, indi səhvlərini anlamış, keçmiş ittifaq ölkələri ilə
birləşmə, əməkdaşlıq strategiyası qurmuşlar. Hazırda və gələcəkdə
Rusiya möhkəm olacaq və güclənməyə davam edəcək və dağılmaq
ehtimalı yoxdur. Onları möhkəm edən,bir-birinə inanan və daim
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irəliyə aparan Pyotr strategiyası var. Natoya isə Azərbaycan, habelə
Gürcüstan və Ukrayna daxil ola bilməz, əgər risk etsələr, bir böyük
parça torpaqlardan imtina etməlidirlər. Habelə Azərbaycan da
Qarabağ və 7 rayondan imtina etdiyi halda NATO- ya girə bilər.
Lakin bu bizə lazımdırmı? Nə fərqi var, NATO (ABŞ və Avropa)
yaxud Rusiya, hamısının məqsədi bu xalqdan öz məqsədi üçün
istifadə etməkdir. Demək, bizə Natoya daxil olmaq və başımıza bəla
açmaq- torpaqdan məhrum olmaq lazım deyil. Heç ABŞ və NATOnun da bizi qorumağa, torpaqları alıb verməyə maraqları yoxdur.
Dəfələrlə özləri bunu demişlər. Onlara Azərbaycan ucuz neft, qaz
təchizatçısı və satış bazarı kimi, Rusiyanın əksinə olan ərazi kimi
lazımdır. Mütəllibovun Rusiya ilə bir hərbi blokda qalmaq ideyası
düzgün idi. Hakimiyyətə gəlmək istəyənlər 20 yanvar hadisəsinin
iştirakçıları olaraq və 1992 il Xocalı qırğınına, aktiv müdafiəni təşkil
etməyərək, yol verənlər, sonra bu müqavilədən çıxmaqla Rusiya ilə
Azərbaycan xalqının arasında dərin uçurum yaratmaqla Azərbaycan
xalqının ərazisini, inkişafını təhlükəyə atdılar və gələcəyinə kölgə
saldılar. 4. Digər tərəfdən, zaman keçdikcə eyni üsulla Ermənistan da
güclənir, silahlanır, müdafiə qurğuları düzəldir, ərazini minalayır və
s. ABŞ və NATO-nun nökərlərinə çevrilmiş və onların qrantları ilə
yaşayan
bəzi
iküzlü
politoloqların,
xamaleon
sifətli
peyğəmbərciklərin
proqnozu ilə, guya “zaman Azərbaycanın
xeyrinə işləyir və NATO-ya daxil olmaq lazımdır”- fikri çox böyük
səhvdir. Əgər bu mümkündürsə, nə üçün bu indiyədək baş
tutmamışdır? Zaman Azərbaycanın zərərinə, ermənilərin xeyrinə
işləyir. ABŞ və Nato qrantları ilə yaşayan bir çox mənəviyyatını
itirmiş, yalnız öz şəxsi rifahını güdən bir çox politoloqlar, araşdırma
mərkəzlərinin tipik düşüncəsi: “Rusiya dağılır, Rusiya çökür, hərbi
gücü yoxdur” fikirləri kobud və kəmsavad bir səhvdir. Əgər dövlətdə
özlərinə yer tutmuş bir çox məmurlar və müəyyən miqdarda
aldadılmış əhali bu fikrə inanırlarsa, qoy öz evlərini, villalarını,
torpaqlarını qaçqınlarla dəyişsinlər. Görək, bir gün qaçqın olmağa
dözəcəklərmi? Əlbəttə onlar dəyişməyəcəklər, çünki yalan
danışdıqlarını bilirlər. Bəs niyə yalan danışırlar? Özlərini ağıllı
göstərmək üçün, öz dar, uzağı görməyən qapalı baxışlarını ağıllı
qələmə vermək üçün, daha çox qrant və öz xarici ağalarından rüşvət
almaq üçün. Yazıqlar, siz nə danışırsınız? Strategiyası və xarakteri
olan millət çökərmi? 3 milyon Azəri orada sığınacaq tapmışdır. Əgər
orada qanunsuzluq olsaydı, yaşama imkanları olmasaydı, insanlar
oraya qaçardımı? Ümumiyyətlə yaxşı yerdən pis yerə kim gedərdi?
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Mən dövlət rəhbərliyindən səhvlərdən nəticə çıxarmağı, torpağın
əsas dəyər qəbul edilərək dərhal Rusiya ilə hərbi müqavilə
bağlamağa və xüsusi planla döyüşlə 7 rayonu almağa başlamağı
xahiş edirəm. Yox, əgər NATO və ABŞ kömək edəcəklərsə, elə indi
qoyun bunu etsinlər. Etmirlərsə, onların neft və qaz kontraktlarını,
neft boru operatorluğunu ləğv etmək NATO ilə əlaqəni kəsmək
lazımdır. Onlar necə Qorbaçovu və qrupunu satın aldılarsa, indi də
Azərbaycanda müəyyən şəxsləri satın almaqla öz biznes, hərbi
məqsədlərini həyata keçirməyə çalışırlar. Bu isə bizə lazım deyil.
Benzin və dizel yanacağının, qazın qiymətinin qalxması
strategiyası. Bu strategiyanın mahiyyəti:
Qiymət və tarifləri artırmaqla büdcənin artması görüntüsü
yaratmaq, ölkədə böyük inkişafın olmasını “sübut etməklə”, məmur sahibkarın gəlirinin pul miqdarının artmasını təmin etmək, dövlətin
səhv siyasətinin pulla ölçülən qiymətini cəmiyyətdən çıxmaqla,
bütün daxili rüşvətləri və gömrük, vergi rüşvətlərini malların üstünə
gəlinməsindən alınan artıq qiymətlərdən dövlətin öz payını
artırmaqla balans yaratmaq
Belə ki, nəzarət olunmayan bazarda dövlət bu üsulla satanın
gəlirinin artması ilə bərabər özü də öz malının qiymətini qaldırmaqla
gəlirini artırmaq istəyir, çünki işsizlik səbəbi və gizli işləyənlərin
uçotunu apara bilmədiyindən, yəni əməkdən vergi ala bilmədiyindən
büdcəni doldurmaq üçün öz malının qiymətini qaldırmaq yolunu
seçir. Nəticədə bütün əhali haqsız istismar olunur, kasıblıq artır, 60
% əhali kommunal xərcləri ödəyə bilmir. Məsələn, əgər 4 nəfərlik
ailə 2003-cü ildə indiki pulla 80 manata yaşaya bilirdisə, 2008 ildə
artıq belə bir ailə 500 manata həmin cürə yaşayır. Nə dəyişmişdir?
Büdcə və adambaşına düşən ÜDM-un manatla ifadəsi. Belə məlum
olur ki, bu oyunlar xalq üçün mənasız əzab olmuşdur, lakin məmur
sahibkarlar indi manatla ticarətdən 6-8 dəfə artıq qazanırlar, dövlət
isə böyük qələbələrdən danışır. Yadıma belə bir söhbət düşür, 2002 ci ildə Brüsselə Avropa komissiyasının konfransa gedəndə təyyarədə
yanımda bir Türk oturmuşdu, o deyirdi: “mənim şokalad fabrikam
var, lakin sizdə şokalad ucuzdur, sizdə şokalad fabriki açsam, mən
uduzaram, lakin onu Avropada açsam, 1 kiloqramına 5-10 dəfə artıq
pul qazanaram”. Bu fikir də sübut edir ki, dövlət süni olaraq bahalıq
yaratmaqla Azərbaycanı dünya qiymətləri olan ölkə etmək istəyir ki,
özü, yəni məmur sahibkarlar daha artıq pul qazansın. Lakin unudur
ki, işləyənlərə də dünya maaşları verməlidir,
habelə dünya
səviyyəsində olan ölkədə böyük də kasıblar, işsizlik, sosial
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yardımlar, böyük demokratiya, qanunçuluq və s. olmalıdır. Digər
tərəfdən, bahalı ölkəyə çevrilmə daim böyük böhranlara, cəmiyyət
üçün əzablı günlərə gətirir. Buradan belə nəticə çıxır ki, bizə - əksər
90% xalqa dünya qiymətlərinin olduğu ölkəyə çevrilmək lazım deyil.
Biz daha ağıllı ictimai iqtisadi sistem qurmalıyıq. Ən aşağı
qiymətlər olan ölkə olmalıyıq. Biz dünyaya nümunə olmalıyıq,
dünya bizə yox. Məsələn, Çin ucuz mallarla dünya bazarlarını fəth
etmişdir və onlardan böyük gəlir alır. Bu o deməkdir ki, malın ucuz
istehsalına baxmadan o başqa ölkələrdə qismən ilk qiymətindən
baha satıla bilər və ölkəyə böyük gəlir gətirə bilər. Başqa sözlə, bizə
süni olaraq tarifləri qaldırmaqla, bahalı mal istehsal etmək lazım
deyil, ucuz mallarımız bizə də şans verir ki, başqa ölkələrdən
gətiriləcək bahalı mallarla rəqabət aparsın, xalq elə öz ucuz malımızı
alsın. Xüsusilə, neft, qazı onlardan alınan məhsulları baha yox, lap
maya dəyərinə və xalq mənafeyi tələb edirsə, daha aşağı qiymətə
ölkə ərazisində satmaq lazımdır. Dövlətin bu nemətləri baha satmaq
strategiyası gördüyümüz kimi ağıllı iş deyildir.
Nəzəriyyəyə görə bütün həyat sahələri harmonik inkişaf
qanununa uyğun, yəni heç nə geri qalmadan, eyni səviyyədə inkişaf
etdirilməlidir. Tikinti quruculuq işləri dövlətin icra etdiyi yalnız bir
funksiyadır, lakin bu işlərin içində də gülməli, ağılla izah edilə
bilməyən, prioritet olmayan və qeyri-rasional tikintilər vardır.
Şübhəsiz, belə işləri qərar qəbul edənlər öz pulları ilə etsəydilər,
bunu etməyə razı olmazdılar. Indiki dövrdə aparılan bu işlərin
müəyyən faydalı və zəruri olanları elə əvvəldən, vaxtında
edilməliydi. Keçmiş dövrdə bunu etməmişdilərsə, demək, səhvə yol
verilmişdi, harmonik inkişaf qanunu pozulmuşdu. Lakin belə
tikintilərə aludəçilik və digər funksiyaları, xidmətləri və onların
keyfiyyətini unutmaq da yolverilməzdir. Dövlətin məqsədi insan və
təbii ehtiyatlardan, ictimai vasitələrdən istifadə edərək insanlara
kifayət edən səviyyədə həyat şəraiti təmin etmək olmalıdır. Bu
məqsəd konstitusiyada yazılmalıdır. Bütün tikinti - quruculuq adı
verilən işlər
insanların
işsiz qalmağına, müalicə oluna
bilməməyimə, rüşvət verməyə, mühacirətə getməyə məcbur olmağa,
zorla aztəminatlı edilməyinə, hüquqlarını qoruya bilməməyinə əsas
vermir. İnsanlar bu və digər problemlərdən xilas ola bilmir. Böyük
miqdarda problem və nayrazılığın həlli bu tikintiləri və bəzən, hətta
heç pul da tələb etmir. Sadəcə məmurların- dövlət idarələrinin və
yerli özünü - idarələrin insaniyyətini, əxlaqlı davranışını, ayrılan
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vəsaitlərin düzgün, təyinatına görə istifadə edilməsini, məsuliyyətlə
öz vəzifəsini icra etməsini, rüşvət almamasını tələb edir.
Təhsil və test strategiyası. Kökündən səhv qurulmuş və xalqın
gələcəyinə zidd bir strategiyadır. Nəticədə təhsil pulluya çevrilmiş,
təhsil müəsisələrində yerlər azaldılmışdır, oxumaq 80 % pullu
edilmiş, insanlar kasıblaşmışdır, məqsəd daha az adamın təhsil
alması olmuşdur və yalnız varlılara imkan yaradılması olmuşdur,
verilən diplomlar beynəlxalq aləmdə tanınmır, Dövlət Tələbə Qəbulu
idarəsi özünə test biznesi yaratmışdır. Bu idarənin ləğv edilməsi daha
yaxşı olardı. Gənclər istədiyi ixtisasa daxil olmaqdan müxtəlif
manelər qoyularaq məhrum edilmişdir.
1991-ci ildən təhsil
islahatları başlamış, test üsulu ilə imtahanlar tətbiq edilmişdir. 2008 –
ci ilə yaxşı dərsliklər yazılmış, bir neçə min məktəb tikilmişdir.
Məktəblərdə komputerləşmə aparılmışdır. Mənfi cəhətlər: yeni
məktəblər olsa da, onlarda, habelə köhnə məktəblərdəki təhsil
səviyyəsi yaxşılaşmamışdır. Təhsil məktəbdən qeyri - məktəb
yerlərinə keçmişdir. Şagirdlərdən pul yığılması, işə girənlərdən pul
alınması adətləri yayılmışdır. Komputerlər formal xarakter daşıyır,
bu haqda tam bilik verilmir. Test imtahanı metodunun seçilməsi
test biznesini yaratmışdır. Təhsil yalnız testlərlə məşğulluğa, başqa
sözlə, tapmaca tapmağa çevrilmişdir. 10 -11-ci sinif uşaqları bütün
günü testlə - tapmaca tapmaqla məşğul olurlar. Testlər isə biliyin
artmasına kömək etmir. Əzbərçilik yaradır, uşaqların gözü həddən
çox yorulur və zəyif görmə, psixi xəstəlik, əsəbilik yaranır. Bu
məsələnin başqa cür həll edilməsi lazımdır, eyiblər düzəldilməlidir.
Test tapşırıqları xeyli çətinləşdirilmiş, uşaqları çaşdırmaqla az bal
toplamağa məhkum etmişdir. Peşə təhsili başdan sovdudur və lazımı
ixtisas və peşə vermir. Bu tədbirlər vətəndaşların azad və beynəlxalq
aləmdə tələb olunan səviyyədə təhsil, ixtisas, peşə almağına zərərli
olmuşdur. Böyük miqdarda kasıb və ya ailəsi işləyən gənclər yaxşı
ixtisas almaqdan məhrum edilmişdir. Ali məktəbləri qurtaranlara
təyinat verilmir, onların əksəriyyəti işsizlər ordusunu böyüdürlər və
ya ixtisas tələb etməyən xidmətçi işlərində, alverdə başlarını qatırlar.
Test üsulu gənclərə istədiyi ixtisasa düşməyə mane olur. Ali
məktəblərdə hər bir yaşda olan insanların, qəbul olmadan azad
gələrək mühazirələrdə oturub bilik öyrənməsinə və elmlə məşğul
olmasına, elmi iş müdafiə etməsinə imkan verilmir, habelə ali
məktəbdə oxumağa, istədiyi ixtisası, peşəni öyrənməyə mane olur.
Elmlə məşğul olmaq istəyənlərin qarşısına yerlər məhdud miqdarda
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ayrılır, ödəmə tələb olunur. Bu sayılan hallar böyük eyiblər və zərərli
praktikadır.
Səhiyyə strategiyası. Səhiyyə əsasən varlı, məmur sinfi üçün
əlçatandır. Həddən çox insanlar müalicə oluna bilmədiklərindən
(diaqnostika, stasionarda yatmaq, cərrahiyyə əməliyyatları, dərmanla
müalicə, UZİ, rentgen, EKQ, diş, kardioloji xidmət və s. yoxlamalar)
xəstə vəziyyətdə qalmışlar, əzab çəkirlər və ömürləri qısalır. Müalicə
olunmaq üçünsə xeyli kasıblaşmaq, evdən məhrum olmaq, borc
almaq lazım gəlir. Formal qanun olsa da, icra edilmir. Səhiyyə pulsuz
elan edilsə də, bütün dövlət səhiyyə sistemi nasazlıq nümunəsidir bütün xəstələrdən pul qoparılır və xidmət edənlər məsuliyyət
daşımırlar. Halbuki bu sistem yüksək iş qabiliyəti ilə, funksiyalarını
tam keyfiyyətlə icra edə bilmək gücündə yaradıla və idarə oluna
bilər.
Turizmin inkişafı strategiyası. Hökumət Danimarka şirkətinin
layihəsi ilə Xəzər dənizində Nargin adasında cənnət adası layihəsini
həyata keçirməyi nzərədə tutur. layihənin qiyməti 6 milyard
manatdır. Burada Azərbaycan təbiətnin muzeyi, 5 ulduzlu otellər və
villalar tikilməsi gözlənilir ( 2 fevral 2009 cu il Xəzər TV məlumatı).
Bu üsulla turizmi inkişaf etdirmək tamamilə ölkə prioritetlərinə
ziddir, neft pullarını səmərəsiz sərf etməkdir. Strategiya təbii və
maraqlı ərazi və tarixi obyektlərin istifadəsi əsasında və ən az pul
xərcləməklə qurula bilərdi.
Bu qayda ilə istənilən dövlət strategiyasını araşdırsaq, onun
nasaz olduğunu görərik, Məsələn, kapitalizmə keçid strategiyası - nə
üçün kapitalizmə keçmək lazımdır? Kimə lazımdır? Kapitalizmə
keçid inkişaf deyil, geriyə doğru addımdır. Özəlləşdirmə - Nə üçün
özəlləşdirmə lazımdır? Kimə lazımdır?
Gəlin,bu iki strategiyanı qısa da olsa araşdıraq.
Kapitalizmə keçid və özəlləşdirmə strategiyası. Kapitalizm
yolu Azərbaycana yaramır. Kapitalizm vəhşi istismar, elmi
tədqiqatların nəticəsinə görə insanları qruplara bölərək kasıblar
(80%) və varlılar(20%) yaradır; müharibə, gələcəyə ümidsizlik,
işsizlik, təbiətə vəhşi münasibət, sərvətlərin tez istifadə edilib pula
çevrilməsini, gələcək nəsli pis vəziyyətdə qoymaq, böhranlar və s.
bəlalar yaradır. 300 yüz il mövcud olan kapitalizm artıq öz zərərli
cəhətlərini daha kəskin göstərməyə başlayır və belə nəticə cıxır ki ,
bu yol ancaq kapitala, yəni daha çox gəlir əldə etməyə xidmət edir.
Pullar çox əllərdən çıxıb az miqdarda tək əllərə, əhalinin 10-20
faizinin əlinə keçir. Nəticədə isə insanların maddi vəziyyəti, sosial
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məsələlər sahibkar üçün arxa plana keçir. Kapitalizm istismara
əsaslanır və əxlaqi dəyərlərlə hesablaşmır. Ona görə də kapitalizmin
olduğu qrup demokratiyası ölkələrində stabillik və asayişi təmin
etmək üçün hökmən onu cilovlayan xüsusi qanunlar, həmkarlar
hərəkatı, tətil, mitinq, etiraz etmək hüquqları və bunu həyata keçirən
tez- tez olan aksiyalar, sosial fondlar, işsizliyə görə zəruri
kompensasiyalar, dövlət yardımları və s. köməkçi tədbirlər dövlət
tərəfindən həyata keçirilir.
Ümumiyyətlə kapitalizm yolu dünyanın heç bir xalqına yaramır.
Bu yol fasiləsiz 15- 30 ildən bir böyük böhanlar yaradır, onların həlli
xərci isə yenə də zəhmətkeş insanlardan-adi vergi verənlərdən
çıxılır. Elə 2008–ci il böyük dünya maliyyə və iqtisadi böhranı
sübutdur. Marksın nəzəriyyəsi yenə də doğrudur. Azərbaycanda
kapitalizmə keçid strategiyası belə ifadə olunurdu: İctimai istehsal və
xidmət mülkiyyətinə kredit verməməklə, onları bankrot etməklə enerji daşıyıcılarının tariflərini süni olaraq hədsiz qaldırmaqla,
müxtəlif sərəncamlarla işləməyə qoymamaqla, dayandırmaq və
özəlləşdirmə adı ilə onları rüşvətxorluqla pul yığmış məmur
təbəqəsinin mülkiyyətinə keçirməklə; torpaqları da özəlləşdirmə və
paylamaqla onların da yenə məmur təbəqəsinin əlinə satma -alma
yolu ilə yeni kapitalistlər yaratmaq və qiymətləri azad buraxmaq,
ticarəti azad etməklə kapitalist iqtisadiyyatına keçmək. Çox aydın
görünür ki, ictimai mülkiyyət hiyləgər bir metodla rüşvətxor dövlət
məmurlarının və qohumlarının əlinə keçirilmişdir. Adi insanların
payı isə 1 % -dən də azdır. Soruşmaq lazımdır ki, nə üçün belə
strategiya qurulmuş və xalqın razılığı olmadan bu iş görülmüşdür.
Başqa yol yox idimi? Şübhəsiz, var idi. Bu digər yol özəlləşdirmə
keçirmədən sosialist ictimai mülkiyyətini, istehsal zavod və
fabriklərinin işini davam etməsi, onlara da eyni kredit verməklə və
işini qəsdən çətinləşdirməməklə, işinə qarışmamaqla ictimai idarə və
nəzarət olmasını saxlamaq, azad sahibkarlıqla məşqul olmağa
qanunlar vermək lazım idi. Kimin imkanı, ağlı və həvəsi var idisə,
onlar sahibklar ola bilərdilər. Belə bir strategiyada hamı işləyər və
ölkə geri getməzdi, insanlar işsizliyə, didərginliyə, çətinliyə məruz
qalmazdı və mühacirətə getməzdi. Belə yaxşı strategiyanı, şübhəsiz,
Çin dövləti də qəbul etmişdir və çox uğurla öz insanlarını işlə təmin
etmiş və yüksək inkişaf etmişdir.
Gördüyümüz kimi (1993- 2003 illər) ictimai mülkiyyəti məhv
etməklə, istehsalı dayandırmaqla, işsizlik yaratmaqla, ölkəni
talkuçkalara, maqazinlərə çevirməklə kapitalizmə keçid strategiyası
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məmur sinfinin, bütövlükdə dövlətin idarə sisteminin, parlamentin
və mülkiyyəti qoruyan və nəzarət edən rəsmi orqanların xalqa qarşı
böyük zərərli işi hesab edilməlidir.
Nə üçün kapitalizmə keçmək lazımdır ? sualına cavab yoxdur.
Dövlətin əlində kapitalizmə keçidin tam planı, layihəsi və hansı
parametrləri olacaq kapitalizmə keçməsi haqda təsəvvürü yoxdur!
Hökumət Azərbaycanda liberal bazar prinsipini qəbul etmişdir.
Liberal bazar prinsipi xalqın effektiv balanslı inkişafına zərərdir və
bazarın hakimiyyəti deməkdir. Reallıqda, azad bazar - azad
sahibkarlıq ancaq hakimiyyət və onun yaxınları və tələb edilən
rüşvəti verənlər üçün azaddır. Lakin bu azad bazar hakimiyyəti
yalnız bəla gətirir, insanların həyatını pisləşdirir. Çünki istehsalsız
bazar, əsasən yalnız xarici ölkəyə-məhsul istehsalçısına xidmət
edir.
Kapitalizmin azad sahibkarlığa imkan verməsi prinsipi çox
yaxşıdır. Lakin dövlətin bunu ictimai mülkiyyəti böyük özəlləşdirmə
kələyi ilə məhz seçilmiş şəxslərin -dövlət məmurlarının və xarici
işbazların əlinə keçirməsi əxlaqdan və mənəviyyatdan uzaq siyasət
olmuşdur. Məhz həmin mülkiyyətlərin ictimai qalması xalq üçün
daha məqsədə uyğun idi, çünki onlar cəmiyyəti işlə təmin edir, əmək
qanunları və təhlükəsizlik normaları təmin olunur və alınan əlavə
gəlir dövlət büdcəsinə keçirdi. Şəxsi olduqda isə bu gəlir müftəxor
sahibkarın cibinə gedir. Və o hədlərini aşır. Ictimai idarəni
səmərələşdirmək üçünsə insanların idarədə iştirakını və nəzarətini
tam təmin edən qanunlar və nəzarət mexanizmini yaratmaq lazım idi.
Kim sübut edə bilər ki, şəxsi idarə ictimai idarəetmədən yaxşıdır? Bu
heç vaxt ola bilməz, ona görə ki, kollektiv ağıl tək adamın ağlından
həmişə üstündür. Qeyd etməliyəm ki, məhz Yapon kompaniyaları
kollektiv ağılla idarə olunduqları üçün onlar dünyada aparıcı yeri
tuturlar. Lakin sovet dövründə dövlət və partiya vəzifəlilərinin
sistemin verdiyi imkanlardan istifadə edərək öz diktaturalarını
yaratması və istehsala mane olması halları baş verirdi ki, bu da
müstəqillik dövründə ictimai nəzarətlə və ağıllı planlaşdırma və idarə
ilə ləğv edilə bilərdi. Demək, ictimai mülkiyyətin özəlləşdirilməsi və
əsasən məmurların əlinə keçirilməsi strategiyası səhv idi. Və onun
verdiyi nəticələr də (işsizlik, əmək və təhlükəsizlik qanunlarının
pozulması, ikili mühasibat, ümumi xalis gəliri şəxsi məninsəmə,
inflyasiya, süni qiymət artımı, monopoliyaya çevrilmə) bunu sübut
edir.
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ABŞ öz avtomobil zavodlarının işini müdafiə üçün 2008, dekabr
ayında 25 Mlrd dollar kömək verdiyi halda, bizim dövlət 1992-2003
illər ərzində minlərlə zavodu - energetika və neft maşınqayırmasını,
toxuculuq, tikiş, yeyinti, ipək və s. özü məhv emişdir. Lakin daha
ağıllı olaraq, Belorusiya və Özbəkistan öz istehsal zavod və
fabriklərini və elmi layihələndirmə institutlarını qoruyub saxlamışlar.
Yerli istehsalı dayandırmaqla, əvəzində həmin məmurlar özləri
xaricdən zəruri malların ticarəti ilə məşqul olaraq varlanmış, daxildə
isə ola biləcək rəqabəti xalq istehsal mülkiyyətini məhv etməklə,
sıradan çıxarmaqla, öz əlinə keçirməklə aradan qaldırmışlar.
Topladığı pullara özləri üçün az olsa da bəzi yerlərdə yeni
müəsisələr açmışlar və hərdən bir yenə tikirlər. Lakin dövlət
vəzifəsindən sui - istifadə ilə yaranmış yeni kapitalistlər böyük
miqdarda istehsal müəsisələri yarada bilməzlər- onlarda o qədər pul
olmaz, pulun mənbəyi yenə də dövlətdir. Onları gözləsək, gərək 100
il gözləyək. Nə üçün gözləyək? Yeganə düzgün yol dövlətin özünün
yenə də ictimai müəsisələr yaratması, köhnələri - Kondisioner elm
istehsal birliyini, Azərelektroterm elm və istehsal birliyini və bir çox
digər böyük zavodları elmi , layihə, konstruktor bürolarını bərpa
etməsi və yenilərini planlaşdırıb tikməsi və rasional ictimai
idarəetməyə verməsi, özəlləşdirməni dayandırması olardı. Məgər
dövlət neft şirkəti uğurla işləmir? Başqa zavodlar da işləyə bilərdi.
Bakı şəhərinin böyüməsi strategiyası. Bakının böyük
meqapolisə çevrilməsi planlaşdırlır. Lakin bu məqsədəuyğun deyil.
Bakı küləkli və deməli, havası tozlu, çirkli, isti şəhərdir. Yaşamaq
üçün uyğun ərazi deyil. Şəhərin okean səthindən 28 metr aşağıda
olmasına görə burada ən çirkli hava yığılır və şəhəri daim bürüyür.
Hündür yerdən baxdıqda şəhər tozlu ağır hava içində görsənir. Bu
çevrilmə cəmiyyətin arzusu deyil, məhz biznes–məmurların
mənafeyinə xidmət üçün ediləcəkdir. Onlar məhz Bakıda ajiotaj
yaratmaqla, sıxlıq və rayonlardan əhalinin köçüb Bakıda yaşamağa
həvəsləndirməklə qiymətlərin yüksək səviyyəsini əldə edir və tikinti,
ticarət, digər xidmət bizneslərinin mənafeyini güdürlər. Lakin
bununla böyük problemlər yaradırlar ki, onları da həll etmək üçün
yenə də xalqın neft pullarını xərcləyir, bununla yenidən bizneslərinin
inkişafını - varlanmağı təmin edirlər. Gələcəkdə də şəhərin su altında
qalma ehtimalı vardır. Keçmiş və indiki planlaşdırma bərbad və
müasir elmi tələblərə cavab vermir. Nə qədər çox tikilsə də, o qədər
pis şəhərə çevrilir- darısqallıq, maşın sıxlığı, kanalizasiya, su, mədəni
90

həyat səviyyəsi problemləri çoxalır, yaşıllıq məhv edilir, ayaq
qoymağa yer qalmır.
Bəzi təsəvvürlər. Müşahidə edirəm ki dövlət yaradıcı, qurucu,
insanlara şərait yaradıcı xarakterindən çox, alverçi - merkantil
dövlət xarakterinin əldə etmişdir.
Qanunun aliliyi prinsipinin insanın mənafeyi üçün deyil, çox
zaman yalnız adi insanları sıxmaq üçün tətbiq olunur. Qanunlar
mədəni, təhsil, səhiyyə, əmək və digər
hüquqlarının təmin
olunmasında çətinliklə istifadə olunur. Məlumdur ki, əksəriyyət
qanun və sərəncamları kamil saymaq olmaz. Ona görə daim onları
təkmilləşdirməyə cəhd edirlər. Onların çoxu konstitusiyaya, insan
hüquqlarına (mədəniyyət, təhsil və səhiyyə və digər) uyğun olsa da,
uyğun olmayanlar da çoxdur. Bəziləri ədalət, bərabərlik, rasionallıq
prinsipini pozur, məmurun şəxsi kaprizlərinə əsaslanır.
Konstitusiyanın özü də (2008-dək olan) məmur diktaturasını müdafiə
edir və xeyli defektlifir. Burada icra- məmur hakimiyyəti məhkəmə
və parlament hakimiyyəti üzərində hegemondur. Belə qanun və
qərarların verilməsi və ya ehtiyacı olan qərarın verilməməsi və
hüquqi dövlət adı altında onların icra olunması insan və cəmiyyət
mənafelərinə zidd olur. Kifayət qədər misallar vardır. İdarələrdə
istifadə edilən qərar qəbulu metodu elmi rasional prinsiplərə cavab
vermir. Misal üçün, dövlət qulluğuna qəbul, tələbə qəbulu, torpağın
idarəsi və tikinti haqda qərarlar, Bakıda körpülər, təmirlər sonra
söküb köçürmələr və ya sökmələr və yenidən tikmələr, büdcənin
bölünməsi, işsizliyin ləğv edilməsi, məşqulluq siyasəti və və s.
İcma, məhəllə, kənd, qəsəbə, şəhərdə mədəniyyət, ictimai
xidmət, elmi -texniki yaradıcılıq, kitabxana, dincəlmək, park,
gəzinti, idman, konsert, toplantı yerlərinin, habelə yaşayış üçün
zəruri olan digər infrastrukturun (yol, elektrikləşdirmə, körpü, su,
kanalizasiya və s.) hökmən vacib yaradılmasına vacib vəzifə kimi
baxılmır. Məsələn, Bakı şəhərində Yeni günəşli qəsəbəsində
kitabxana, mədəniyyət evi, klub, dincəlmək, oturmaq, müzakirə,
yığıncaq üçün, idman üçün bir komleks yoxdur. Mən şəxsən 2000-ci
ildən 3 dəfə dövlət başçısına, şəhər və rayon rəhbərliyinə yazılı
müraciət etsəm də bunu düzəzlmirlər, boş ərazilər isə sürətlə tutulur,
dükanlar tikilir. Bunlar cəmiyyətin təbii ehtiyacını nəzərə alaraq
hökmən olması təmin olunmur(ola da bilər, olmaya da), lakin belə
obyekt və yerlər o ərazidə məmurun yaşamasından asılı olaraq
yaradıla bilər. Qərarların məmurun kaprizi və şəxsi arzusundan asılı
olması əsas amildir.
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Dövlət idarəçiliyində belə bir səhv təsəvvür vardır ki, əgər bütün
yaşayış şəraiti iş, su, yol, əyləncə və s. olsa, insanların daha şikayəti
olmayacaq və məhz bununla insanlar dövlətə qiymət verəcəklər.
Yəni onu həmişə seçgilərdə, sorğularda müdafiə edəcəklər. Lakin
mənim fikrimcə, infrastrukturun olması hələ ilk səviyyədir, əsas,
daha güclü mərəkə sonra başlayacaqdır, hansı ki elə indi də var, lakin
dövlət özünü görməməzliə vurur, hansı ki elə indi düzəltmək
lazımdır. Sovet dövründə də hər şey düzəldilmişdi, lakin xeyli
nayrazılıq var idi. Onlar qalır və daha da dərinləşmişdir.
Dövlət idarəçiliyində və iqtisadi obyektlərdə, habelə əhalinin
şəxsi münasibətlərində yerliçilik, tayfaçılıq, qohumluq, dostluq,
rayonçuluq, etnik mənsubiyyət tərəfkeşliyi, rüşvət verməyi və
almağı, düz danışmamağı, həqiqəti deməməyi, istismar etməyi,
dələduzluğu əhatə edən
müəyyən dərəcədə spesifik əxlaq
yaranmışdır. Belə davranış, şübhəsiz, sosial siyasi
mühitə
reaksiyadır.
Müstəqillik dövründən bəri yeni sinfin-proletarların meydana
çıxması və artması müşahidə edilir.
Zorakılıqla özəlləşmə siyasəti çoxlu zərərlər vermişdir. Yalnız
İvanovka kəndi İsmayıllı rayonunda qətiyyətlə mübarizə edərək
imtina etmiş və xilas olmuşdur. Bu siyasətin həyata keçirilməsində
Dünya bankı və Valyuta Fondunun çox böyük şeytan rolu olmuşdur.
Onların məsləhəti ilə dövlət enerji daşıyıcılarının qiymətlərini 1993
–cü ildən sonra xeyli qaldırmış, kredit verməkdən imtina etmiş,
ictimai müəsisələri bankrot vəziyyətinə salmış, əsassız müdaxilə
edərək, müstəqil işini pozmuş, işləməyə imkan verməmiş və
dayandırmışdır.
Neft strategiyası adlandırlıan və xarici firmaları cəlb etməklə
neftin iştitrakçılar arasında bölünməsini nəzərdə tutan müqavilələrin
məqsəduyğunluğu və zərurəti özünü doğrultmur. Həmin neft
Azərbaycan təkbaşına çıxara bilərdi və bunu etmək üçün hazır idi.
Dənizdə və quruda neftli sahələrin belə aktiv işlənməsi nəticəsində
2008 –ci ildə rəsmi məlumatlara görə 40, 2009 –cu ildə isə 50
milyon ton neft çıxarılması nəzərdə tutulur. Optimal olaraq ölkəyə
20 milyondan artıq neft çıxarılması gərək deyil. Və gələcək nəslə də
neftin 200-300 il qalmasını təmin etmək indiki nəslin üzərinə düşür.
Çıxarılan neftin, habelə qazın xaricə satılması da məqsədə uyğun
deyil, onları emal edib 300 adda məhsul istehsal etmək, daha çox
adama iş vermək və daha çox xeyir almaq daha yaxşı olardı. Qeyd
etməliyəm ki, neft və qaz strategiyası və boru strategiyası adlanan bu
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siyasət heç bir siyasi xeyir almağa kömək etmir. Heç, bu strategiya
Macarıstanda həbs edilmiş Azərbaycan zabitini Azərbaycana
verilməsi üçün də bir iş görə bilmədi, hətta 2008 –ci ildə BMT
sessiyası Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü müdafiə etmədi, üç əsas
dövlət (ABŞ, Rusiya və Fransa) də əleyhinə çıxdı. Məsələn, ali
rəhbərlik Qarabağ probleminin həll olunması üçün 2003 –cü ilədək
468-dən çox görüş keçirmiş, hər görüşdə neft, qaz siyasəti, boru
xətləri, ipək yolu vasitəsilə beynəlxalq kapitala yaxşı xidmət etdiyini
tez - tez desə də, bunun Qarabağ problemi və Azərbaycan
təhlükəsizliyinə qarantiya almaq üçün xeyri olmamışdır. Yəni bunlar
dəyişmək üçün bir dərs deyil? İndi də çoxlu görüşlərlə ölkə
rəhbərliyi xarici ölkələrdə buna cəhd edir, lakin əhəmiyyət
vermirlər. Belə olduqda neftə və qaza xarici şəriklər niyə bu işdən
uzaqlaşdırılmasın?Yeganə düzgün yol, düşünürəm ki, bütün xarici
şirkətləri qovmaq, Rusiya ilə və ən etibarlı ölkələrlə-Pakistan,
Əfqanıstan Türkiyə - hərbi müqavilə bağlamaq və Qarabaq
məsələsini təcili həll etmək lazımdır, boş yerə nə üçün ğözləyək?
Ölkə rəhbərliyi daim Avropa dövlət rəhbələri ilə görüşlərində
bildirir ki, Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyində böyük rol
oynayır və yaxud oynamağa hazırdır. Mən çox təccüb edirəm. Əgər
onlar sizin də xahişə əhəmiyyət vermirlərsə, Ermənistanı onlar
müdafiə edir, maliyyə yardımı edirlərsə, niyə axı siz bu rolu
oynamalısnız. Sizin rolunuz Azərbaycanın daxilindədir. Ticarət
əlaqələrinin müstəqilliyin təhlükəsizliyinə heç bir dəxli yoxdur.
Ticarətdə hər kəs öz gəlirini güdür. Diqqətin daha çox neft, qaz
satışında cəmləndirilməsi yaxşı deyil. Nəyə lazımdır o neft-qaz
pulları ki, o bir lazımsız fantaziyanı geçəkləşdirmək üçün istifadə
ediləcəkdir? Hələ ölkədə 15 % əhali qazla təmin olunmayıb, bir çox
problemlər var, müharibəyə son qoyulmayıb.18 milyarddan artıq pul
xarici banklarda 3-4 % lə qoyularaq xarici ölkələrin inkişafına sərf
olunur. Bunların fonunda daha çox neft satmaq, Avropanın
xidmətçisi olmaq və ona vaxt itirmək niyə lazımdır? Keçən əsrin 20ci illərində Türkiyənin bütün Avropa dövlətləri ilə əməkdaşlıq haqda
müqavilə bağlamağına baxmayaraq hamısı onun üzərinə atılıb onu
məhv etməyə çalışırdı. Kamal Atatürk onları ağılla xilas etdi. Bu fakt
deyir ki, “Avropaya və Amerikan imperializminə baş əymək və
qulluq göstərmək lazım deyil, özünə fikir ver”.
İnsanlara lazımdır ki, öz iş yerləri vasitəsilə gəlir əldə etsinlər.
Neft siyasəti isə buna imkan vermir. Lakin dövlət neft vasitəsilə
pensiyaları və büdcədən maliyyələşən qulluqçuların və məmurların
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maaşını qaldırır, başqa insanların isə çox cüzi hissəsinə cüzi ünvanlı
yardım edir. Nəticədə bu böyük inflyasiyaya səbəb olur. Çünki
dövlət
iqtisadi qanunu pozur – bu qanuna görə pensiyalar
işləyənlərin (sosial sığorta) hesabına ödənməli, maaşlar isə istehsal
olunan malın-hansı ki insanlar özləri iştirak edir-miqdarının
artmasına uyğun artmalıdır. Neftin hesabına infrastrukturların
yaradılması da işsizliyi ləğv etmir. Ən yaxşı halda xəstəxana,
diaqnostika, yol, körpü, olimpiya - idman qurğusuvə s. olsa da, insan
onlardan hansı pul ilə istifadə etsin? Olimpiya idman qurğuları
tikintisinə
aludəçilik
səhv
siyasətdir.
Vətəndaş
şəhər
qəbiristanlıqında bir ölü yeri üçün tələb edilən 3 min man pulu
haradan tapsın. İnsanlara fərdi qazanc yeri- iş lazımdır.
Birinci növbədə, hər evə, kəndə, həyətə içməli və həyəti
suvarmaq üçün su çəkib vermək lazımdır. Neft pulları hər adamın
səhiyyə, orta və ali təhsil, elm almasına xərclənməli, ictimai, lakin
zəruri infrastrukturun yaradılmasına, ictimai pulsuz xidmətlərə sərf
edilməlidir. Bütün arzu edən adamlara ali təhsil və peşə
öyrədilməlidir, lakin dövlət mənasız test imtahanları təyin edərək və
instutlarda tələb olduğundan 4 dəfə az yerlər açaraq, dərs
proqramlarını lazımsız mövzularla dolduraraq hamıya bu imkanı
vermir. İnsan ya işləməli, ya da təhsil almalı, peşə öyrənməlidir.
Getdikcə insanlarda apatiya artır, öz haqlarını qoruya bilməyən,
etiraz etməyən vətəndaş yetişir. Əgər xarici ölkələrdə hər bir pis
siyasət və qərar üçün insanlar etiraz edir, tətil, nümayiş edirlərsə,
Azərbaycanda insanlar susmağı üstün tutur və ya səsin çıxarsa, bu pis
qurtarır.
AZƏRBAYCAN ÜÇÜN SSENARILƏR.
Ssenari gələcək ehtimal edilən situasiyanın və yaxud gələcəyin
son şəklinin və onunla indini birləşdirən uyğun yolun – cığırın
birlikdə təsviri deməkdir. Ssenarini qurmaq üçün əsas trendlərdən
(bax səh 47), ictimai - ərazi sisteminin analizindən (bax dövlətin
sistem analizi) və Avropa birliyinin maarifəndirici təsirindən, ətraf
qonşu ölkələrin təsirlərindən istifadə edirik.
Meydanda əsas
oyunçuların strategiyalarını, yeni konfliktləri və yeni trendləri nəzərə
alırıq. Gələcək, istənilən halda, dəyişilən şərait daxilində
iştirakçıların öz strategiyalarına uyğun fəaliyyətləri nəticəsində
yaranan konfliktlərin (ziddiyyətlərin) həlli deməkdir. Beləliklə
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müəllifin özünün yaratdığı ən üstün elementlərin aparıcı rollarına
əsaslanan metodla aşağıda 3 ssenari təklif edilir.
1. Bu günün davamı olacaq 2050 – ci ilədək ehtimal edilən
ssenari.
Həlledici amillər: əksər insanlarda və idarə qulluqçularında
uzun müddət qalacaq məhdud, qeyri-kamil düşüncə tərzi (mentalitet),
ictimai idarə sistemində demokratiyaya nifrət, vəzifələrin formal
icrası, məsuliyyətsizlik hissi, xalq nəzarətinə imkan verilməməsi,
dövlət vəzifələrini şəxsi mülkiyyəti hesab edən və əldən buraxmayan
hakim sinif, xürufatçı və radikalist dindarlar, neft gəlirləri.
Cəmiyyət bazarın idarəsilə iki qrupa 1- varlı, məmur və 2- kasıb
təbəqəyə bölünür. Orta təbəqə çox cüzi olaraq qalır, ortaya gəlib
çıxanlar fasiləsiz ya kasıblaşır, ya varlanır. Böyük bizneslər (istehsal,
xidmət, mağaza) kiçikləri yeyərək rəqabət apararaq sıxışdırır və
bizneslərin böyüməsi, tək əllərə cəmlənməsi – fasiləsiz
monopoliyalar yaranır. Mövcud trendlərin davamı olaraq əkinə,
istehsala, turizmə və dincəlməyə yararlı torpaqlar hakim – varlı
sinfin əlinə keçməsi davam edəcək. Çox kəndli öz pay torpağını
varlı - məmur sinfinə satmağa məcbur olacaq və nəhayət, özü də
onların xidmətçisi olacaqdır.
Idarəetmə daim bir qrupun əlində qaldığı üçün məhz onun
mənafelərini qoruyacaq, başqalarına isə ən aşağı dözülə bilən
hədlərdə yaşamağa imkan veriləcək. Ağlamayana “məmə”
verilməyəcək, lakin ağlamağa da imkan verilməyəcək, yaxud ağlayan
ürəyində-səssiz ağlamalı olacaq. Bu səbəbə iqtisadi, siyasi vəzifə
təyinatında, mükafat və cəzalandırmada diskriminasiya qalacaqdır,
rüşvət qalacaq, büdcənin mənimsəmələri, səmərəsiz istifadələr,
vətəndaşları ələ salmaq və hüququnu icra etməmək - məmur
borcunu, vəzifəsini yarıtmaz icra etmək və ya icra etməkdən imtina,
kasıblıq, işsizlik, hüquqsuzluq - qalacaq. Bu amillər nayrazılıq
mənbələri olacaq. Ölkədə məmur diktaturası daha kəskin olacaq,
parlament və məhkəmə yenə də hökumət strukturundan asılıdır və
müstəqil deyildir. Adi əhali həmişə aclıqla toxluqun sərhəddində,
yəni ehtiyacda yaşayacaq və şükr edəcək. Etirazları, tətil və
nümayişləri təşkil edən və vətəndaşları hüquqi və maddi müdafiə
edə bilən Həmkarlar təşkilatları və siyasi partiyaların quruca adı
qalır. Formal olaraq Həmkarlar təşkilatı var, lakin azad deyil,
dövlətin müdafiəçisidir və rəhbərləri onun tərəfindən təyin olunurəvəzində havayı ofis, kurort və sanatoriyalara nəzarət etmək imtiyazı
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alır-bunlar da çox yerdə məmur əlinə keçmişdir. Orta sinif isə cüzi
olduğu üçün etiraza cürət etməyəcək. Keçmiş və indiki siyasətin
nəticəsi olaraq, dünyada analoqu olmayan müti, qul psixologiyalı,
etiraz etməyən, haqq tələb edə bilməyən, daim nədənsə qorxan
Azərbaycan xalqının formalaşması davam edəcəkdir. Bir iş görmək
istəyən insan əvvəl kimə nə qədər rüşvət verməli olduğunu
hesablayacaq və işi də görməyə gücü çatmadığı üçün fikrindən
çönəcəkdir. Mətbuatda analitik elmi məlumatlara qəti olaraq yol
verilməyəcək, bütün radio və televiziya proqramları insanların ağlını
küt edəcək və yalnız təriflərə və quru rəqəmlərə yol verəcək.
İnsanlar dövlətə və məmura necə qiymət verməyi bilməyəcəklər,
onların qulağı elə doldurulacaq, reallıq elə təqdim ediləcək ki, “öz
adları da yadından çıxacaq”. İnfrastuktur layihələri başa çatacaq,
lakin bu insanlara sevinc gətirməyəcək, əvvəlki nayrahat edici
problemlər yenə də qalacaq. Zahirdə bütün Avropa dövlətləri və
ABŞ yaxşı qaz, neft aldıqlarına, dəmir və ipək yoluna görə dövləti
tərifləyəcək və onun rəhbərlərinə hətta mükafat da verəcəklər. Ölkə
vətəndaşları xarici ölkələrdə olduqda belə atmacalar eşidəcəklər,
məsələn, deyəcəklər: “get torpağını al, sonra danış”, “elə ağıllısansa,
torpağını niyə verdin”, “torpağın tutulanda, sən nə edirdin, yaxud
sənin atan, baban nə ilə məşğul idi?”, “özünüz səs vermisiniz,
səsiniz çıxmasın”, “özünüz torpağınızı vermisiniz, indi bizdən onu
qaytarmağı xahiş edirsiniz, heç utanmırsınız?” Bu andan sonra xalq
yeniləşməyə stimul alacaqdır - inqilab situasiyası yetişəcəkdir.
2020 ilə artıq əhalinin 80%-i kapitalizmin nadan və vəhşi
olduğunu, daha çox dələduz və əxlaqı pozanlar, alverçilər - tacirlər,
biznes – kafe, kiçik istehsal, xidmət sahibləri, rüşvətxor məmurlar
üçün yaxşı olduğunu anlayacaqlar. Bu şüur sosialist dəyərlərinin
tətbiqinə, sosialist prinsiplərin, ədalətin təmin olunması tələblərinə
səbəb olacaqdır. Lakin dövlət ictimai təsir vasitələrinə, ictimai
nəzarətə imkan vermədiyi üçün bu şüur həlledici dəyişiliklərə səbəb
olmayacaqdır. Cəmiyyətin səsini kəsmək alətləri – polis, həbslər,
dubinkalar yenə də yaxşı işləyəcək. Lakin qəfil, böyük zorakılıqla
müşahidə olunan ictimai inqilab ehtimaldır - bunu isə əvvəldən gizli
yaradılmış və hazırlamış müxtəlif qruplar böyük pulların hesabına
təşkil edə bilər.
Bir çox insan yaxşı həyat üçün mühacirətə gedəcək. Vaxtında
qaçanlar xilas olacaq. Lakin şimal və hündür ölkələrə qaçmaq lazım
olacaqdır, çünki okeanların səviyyəsi qalxacaq, torpaq sahəsi
azalacaq. Xəzər dənizinin 2 metr yenə qalxması ehtimaldır. Yaxşı
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olardı ki, milyardlarla pul toplamış yerli varlılar xaici ölkələrdə 100
il üçün torpaq icarəyə alsın, orada istehsal yaratsın və xalqın bir
hissəsini orada yaşamağa və işləməyə aparsın. Lakin buna onun ağıl
və bacarığı, əxlaqı çatmayacaq, halbuki bunu başqa millətlər edəcək.
Ölkə Dünya Ticarət təşkilatına üzv olur, gömrük tarifləri 15 25 % aşağı salınır, xarici mallar ölkəni bürüyür, lakin qiymətlər azca
düşür, lakin həddən çox şişirdilmişdir, çünki bizneslər dövlət
məmurlarının olduğu üçün dövlət özü bazara nəzarət, yəni qiymətlərə
nəzarət və kalkulyasiyaya uyğun olmasını tələb etməyəcəkdir; yerli
istehsal və xidmətlər zəifləyir, əksəri sıradan çıxır- bu hal insanların
yenə kasıb yaşamasına səbəb olur, qazandıqları çoxusu məmur və
sahibkarlara gedir. Dövlət öz rolunu düzgün anlamyaraq indiyədək
etdiyi çox zərərli səhvlərini təkrar edir - daxili kommunal və
enerjinin - qaz, elektrik, mazut, benzin, dizel yanacağı qiymətlərini
qaldırır və aşağı salmır. Yerli mallar buna görə bahalı olaraq qalır,
xarici mallarla rəqabət edə bilmir, biznes əsasən ölü vəziyyətə düşür.
Bunun əksinə xarici dövlətlər məhz iqtisadi qanunu düz başa düşərək
tarifləri aşağı salaraq ucuz mal istehsal edir və eksporta çalışırlar,
bununla öz inkişafı və yaşayış səviyyəsini saxlayırlar.
Ölkə elm, texnika və yeni məhsullar istehsal edən deyil, əsasən
tacir- merkantil, kənd təsərüfatı ölkəsi adlanacaq. Yenə də dövlət öz
funksiyasını - qurmaq, idarə etmək nəticəsində büdcə toplamaq deyil,
büdcəni alver vasitəsilə - xaricə xam material satmaqla, xaricdən
əhaliyə göndərilən yardımlar hesabına (ticarət vergilərilə)
dolduracaqdır. Bu isə hamıya iş verməyəcək, işsizlik və kasıblıq
yüksək həddə olacaq, 45 yaşdan yuxarı adamları indi olduğu kimi işə
götürməyəcəklər və bu barədə qanun və hüquqi təminat sistemi də
olmayacaqdır. Səbəb bu olacaqdır ki, biznes dövlət məmurlarının
əlində olduğu üçün onlar da özlərinə qarşı qanun və icra
yaratmayacaqlar. Dövlət öz ənənəvi funksiyalarından ketdikcə imtina
edir və çox sahəni, habelə insan taleyini idarəsiz, başına buraxmışdır.
Bu trendin davamı olaraq dövlət əsasən daha asan və bilik tələb
etməyən alveri – nefti, qazı satmağı öz əlində saxlayacaq, qurmaq,
tikmək, sənaye obyektləri yaratmaq və idarə etmək vəzifələrindən,
habelə səhiyyə, təhsil funksiyalarından imtina etməsi çox ehtimaldır.
Və yaxud formal adı qalacaqdır.
Dövlət rəhbərliyi səhvən belə fikir yürüdür ki, “hər bir biznes
şəxsi olmalıdır, dövlət heç bir ictimai istehsal və s. xidmət yarada
bilməz”. Beləliklə də o daha çox xaricdən kiminsə gəlib yeni
firmalar, istehsal yaratmasına və gəlir almasına razıdır, nəinki
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özünün əlində olan neft pullarını bu işə sərf etməklə və insanları işlə
özü təmin etməkdə və gəlir almaqda. Rəhbərlərin belə düşüncəsi
üçün xalq çox əziyyət çəkməli və işsiz qalmağa məcbur olacaqdır.
İctimai müəsisələr heç də bazar iqtisadiyyatını ləğv etmir, bazarı
nəzərə almaqla ictimai mənafeyə uyğun daha ağıllı idarəni tələb edir.
Dövlət rəhbərliyi və bütün məmur sinfi öz varlanma, yaxşı həyat
mənafeyini güdərək ölkənin böyük imkanlara malik əhalisindən
effektli istifadə edib dəyərli, qiymətli əmək vasitəsilə hamının yaxşı
yaşamasını və ölkənin həyat səviyyəsinə görə birinci ölkəyə və
dünyada hörmət edilən ölkəyə və xalqa çevirməsinə marağı
olmayacaqdır. Dövlətin xalqdan asılı olmaması və nəzarət
edilməməsi amili Azərbaycanın gələcək bəlalarını daha da
artıracaqdır. Keçmiş tarixin göstərdiyi kimi keçmiş dövlət
rəhbərləri, nazir və icra məmurları, deputatları, partiya liderləri
1990-cı illərdə necə xalq əmlakını-zavod, fabrikləri məhv edib, xalqı
işsiz qoydularsa, torpaqları lazımı dərəcədə müdafiə etməyib
erməniyə təslim etdilərsə, insanları qaçqın və didərginə çevirdilərsə,
keçmişdən gəlmiş və ya yeni rəhbərlər yenə də belə siyasəti davam
edəcəklər. Çünki əsas səbəb (xalqdan asılı olmamaq və ağılın hakim
olmaması) dəyişməmişdir.
Qarabağ və ətraf rayonların hələ də (50, hətta çox ) Ermənistan
əlində qalması çox mümkündür. Çünki onların əlində Böyük
Ermənistan yaratmaq ideyası var onlar ağıllı davranar, hətta yüksək
inkişaf edər və problemlərini tam həll edərlər. Bunun üçün onlara
neft, qaz dolları lazım deyil. Əks adekvat cavab görmədikləri üçün
onların iştahları artacaqdır. ABŞ və Avropa xristian olduğuna görə
və başqa səbəblərə görə bizə konkret hərblə kömək etməyəcəklər.
Hər keçən gün Azərbaycanın zərərinə işləyir. Azərbaycan rəhbərliyi
isə özündə döyüşü hazırlamaq və aparmaq qabiliyyəti və qətiyyəti
görməyərək müharibə ilə bu işi həll etməyəcək. Müharibə etmək
üçün böyük elmi texniki biliklər, ssenarilər, planlar, ağıllı, qətiyyətli
başlar lazımdır. Böyük səhvlər nəticəsində zaman keçdikcə imkanlar
azalır. Lakin bu səhvləri bütün məsul insanlar anlaya bilmirlər.
Ermənilər Azərbaycanlı düşüncəsinə bələddirlər, bu millətdən qorxu
olmadığına tam arxayındırlar. Beynəlxalq aləm də artıq bu hadisəni
unudub və heç maraqlanmır da, hərə öz dərdini ancaq çəkir. BMT
xüsusi qanun çıxarıb ki, 1)etnik qruplar istəməsələr heç bir digər
millətin dövləti onları idarə edə bilməz; 2) habelə etnik qruplara
avtonomiyaların verilməsi və əsas milli dövlətlə müqavilə əsasında
idarəsi haqda qanun verib. Bu əsasla Qarabağ erməniləri ətraf həmin
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7 rayonu da öz ərazilərinə qatıb qanun vermişlər və Ermənistanla
birlik haqda müqavilə bağlamışlar. Yaxşı şansları gözləməyin
perspektivi yoxdur. Yaxşı şanslar həmişə olmuşdur, məsələn,
Ermənistanda zəlzələ olanda, Ermənistandan Azəriləri qovanda,
onları müdafiə etmək lazım olanda və sonra onları Qarabağda
yerləşdirmək lazım olanda, Rusiyanın 1996-cı ildə Çeçenistanda
terrorçulluğun ləğv edilməsi adı altında apardığı hərbi döyüşlər
olduqda. Bu zaman ən yaxşı imkanlar yaranmışdı. Lakin dövlət öz
qabiliyyətini bildiyi üçün istifadə etmədi, parlamentin öz sözünü
deməyə gücü çatmadı. Gələcəkdə də, məsələn, təbii fəlakətlərin,
böyük dağıdıcı zəlzələlərin, yeni dünya müharibəsinin olmasını,
ABŞ-ın, Nato – nun köməyini və yaxud böyük neft - qaz dollarının
gəlməsini gözləmək və ona ümid etmək mənasızdır. Şanslar həmişə,
hər gün var. Xüsusilə, tutulmuş 7 rayonu başqa dövlətlərdən maneyə
rast gəlmədən döyüşlə almaq mümkündür. Bu tipik müdrik fikirdir
ki, ağlı, qabiliyyəti və iradəsi kifayət olmayan adam kənar
bəhanələr uydurar. Burada yenidən aşkar edirik ki, dövlət məhz
xalqın fikrini eşitmədiyi üçün, özünü ağıllı saydığı üçün, lakin bilik
və qabiliyyətinin, baxışlarının uyğun olmadığı üçün bu imkanlardan
istifadə etməmişdir. Gələcəkdə də bu ehtimaldır.
Siyasət əvvəldən indiyədək səhv aparılmışdır. Tərif edilən
balanslaşdırma siyasəti əsil fəlakət siyasətidir. Bu siyasət həm
Rusiya, həm ABŞ imperializminin mənafelərinə xidmət etməkdir.
Onun nəticəsi isə Qarabağın və 7 rayonun Ermənistanm əlində
qalmasıdır. Qarabağ isə buna görə qayıtmayacaq. Demək, bu siyasət
lazım deyil. Rəhbərin 1993-cü il, atəşgah haqda müqavilə bağlamağa
məcbur olması növbəti böyük səhvin başlanğıcı olmuşdur. Bu həddə
qədər məsələni çatdırmaq lazım deyildi. Bütün vəzifəlilər döyüşü
təşkil edib xalqla birgə dişi və cırnağı ilə torpağı qorumalı idi, lakin
onları dövlət təşkil edə bilmədi. Bu fikirləri o zaman da adi insanlar
deyir və hökumətdən tələb edirdilər. Lakin effektiv idarə nəticəsi
almırdılar. Dövlətin belə bir strategiyası ki - o və Türkiyə
Ermənistanla əlaqələr qurmamaqla onu ağır vəziyyətə salacaq və o
məcbur olub razılaşacaqdır – səhv və xam düşüncədir. Ermənistanın
lazımı ağlı işlədib tam yaxşı yaşamaq və güclü hərbi qüvvəyə malik
olmaq şansları var. Onu ağılsız deyil, özündən ağıllı saymalısanyalnız bu halda qalib gəlmək olar.
Ölkə ərazisində quraqlıq dövrlərin uzun olacağını güman etmək
olar. Bunun üçün indidən hazırlaşmaq lazımdır. Mümkündür ki,
parlamentin
yeni ictimai palatası yaradılsın, lakin dövlət
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rəhbərliyinin ən çox zəhləsi gedən, arzulamadığı şey azad
vətəndaşların söz deməsi, onun səhvlərini aşkar etməsidir. Bir
manevr kimi hakimiyyət bunu etsə, bura da saxtakarlıqla öz
tərəfdarlarını yerləşdirəcək. Dövlət məmurları öz dəyərlərinə sadiq
qalaraq yalnız varlanmağı və vəzifədən maksimum istifadə edərək
böyük biznesləri əllərinə keçirməyi davam edəcəklər. Neft pulları
mənasız tikintilərə, əyləncələrə, göydələnlərə, fontanlara, süni
göllərə, bağların mərmərlə döşənməsinə, heykəl və bütlərin
düzəldilməsinə, boş işlərə xərclənəcək və əhaliyə əhəmiyyətli bir
xeyri dəyməyəcəkdir. Lakin mümkündür ki, neft -qaz dolları çox az
olsun, qiymətlər aşağıda qalsın. Əhalinin 60 -80%-i daim kasıblıq
həddində və nayrazı yaşayacaq. Çünki əsas səbəblər qalacaq: 1) qeyri
- rasional idarə, 2) dövlətin xalq nəzarətindən kənarda qalması, 3)
bizneslə dövlətin bir əldə birləşməsi, 4) rüşvətxorluq, 5) azadlığın və
azad fikrin eşidilməsindən imtina , 6) zorakı avtoritar məmur idarəsi,
7) nəzarət orqanlarının öz vəzifəsini effektiv və düz, sürətlə icra
etməyə qabil olmaması, 8) kredit faizləri və digər səbəblər. Gələcək
nəsil neftsiz, qazsız qalacaqdır ki, onu heç bir pul ilə xaricdən geri
ala bilməyəcək, çünki neft, qaz hədsiz baha olacaq. Hər məmurun
xaricdə bir neçə villası, adası, meşəsi, habelə firması, mağazası və s.
olacaq ki, istənilən zaman xaricə qaça biləcək.
Bakı şəhərinin böyük meqapolisə çevrilməsi davam edəcəkdir,
şəhər ətrafında kiçik mini şəhərlər salınacaqdır, böyük hündür binalar
və fontanlarla birlikdə. Bir çox şəxsi həyət evləri, villalar söküləcək.
Gələcəkdə də şəhərin su altında qalma ehtimalı vardır. Siyasət
səhvən ölkə ərazisindən adamların bu şəhərə köçməsinə və burada
yüksək qiymətlərin və biznesin saxlanmasına hesablanacaq.
Cinayətkarlıq və xırda xuliqanlıq artacaqdır, küçələr və gecələr
təhlükəli olacaqdır. Dinin geniş yayılması ilə qapalı düşüncəli
insanlar çoxalacaqdır, bu müəyyən zərərlər verəcəkdir. Dini
radikallar dini dövlət qurmağa çox cəhd edəcəklər.
2. Ehtimal edilən ən yaxşı ssenari
Xarici səfərlərdə təsadüfən futurist ekspert prezidentlə görüşür
və ona məsləhətçi olmağı təklif edir və ya təsadüfən yerli bir ağıllı
adam bir vaxt prezidenti real vəziyyət və gələcəyin necə olacağını
ona anladır. Nəticədə yeni siyasət başlayır. Düzgün strategiyalar
qurulur. Dövlət aparatında yuxarıdan aşağıya təmizləmələr başlayır,
elanlar verilir və bütün məmur postlarını vakant elan edirlər. Ərizələr
toplanır, müəyyən obyektiv üsulla yeni kadrlar seçilir və onlar xüsusi
100

idarəetmə dərsi və lazımı biliklər verən kursda 6 ay oxuyurlar və
imtahan verirlər. Vəzifələrə təyinat alırlar. Bütün məmurlar nə
edəcəyi, işi necə ölçüləcəyi, hansı kriteriyalarla qiymətləndiriləcəyi,
pozquntu olduqda hansı cəzanı alması göstərilməklə konkret
müqavilə ilə vəzifəyə təyin olunur. Xüsusi və azad idarə olunan,
rəhbərlərini dövlətin təyin etmədiyi inkişaf və xeyriyyə fondu
yaradılır. Ictimai nəzarət institutlarına üstün nəzarət səlahiyyətləri
verilir. 5, 20, 30 il əvvəl hansı məmur hansı pozuntu etmişsə, pulu
necə yolla yığmışsa, araşdırlır və qanunsuz sui -istifadə ilə əldə
edilmiş var-dövlət ictimai xeyriyyə və inkişaf fonduna verilir.. Məhz
bu amil məmurları özbaşınalıq etməkdən çəkindirir. Qanunlar
sərtləşdirilir, idarə defektləri ağır cəzalandırılır. Idarənin effektivliyi
artır, demokratiya və söz azadlığı artırılır. Prezident özü öz
səlahiyyətlərini azaldır, çoxusunu parlamentə və ictimai təşkilatlara
verir, özünü isə parlament şah elan edir və ölənədək şah taxtında
oturur. İndi əsas məsuliyyət hökumətin üzərinə və parlamentin
üzərinə düşür, onun deputatları sayı 300 nəfərə qədər artırılır, tam
azad və düzgün seçgilər keçirilir. Hökumət parlament tərəfindən
təyin olunur və çox məsuliyyət daşıyır və cavab verir, xalq tərəfindən
qiymətləndirilir. Getdikcə rasional cəmiyyət prinsipləri daha çox
tətbiq olunur-birbaşa demokratiya, rasional həyat tərzi və s. Dövlətin
problem yaratma xassəsi azalır və olan problemlər formal deyil,
gerçəklikdə tam həll olunmağa başlayır. Belə yaxşı idarə və qanunlar
yaradılır ki, ermənilər ayrılmaq istəklərində peşman olurlar və
ədalətli şərtlərlə müharibə öz - özünə həll olunur, onlar da neftdən bir
pay alırlar. Azərbaycan Rusiya ilə hərbi bloka daxil olmuşdur və
onun tərəfindən ermənilərlə münasibətə maneçilik yoxdur.
Azərbaycan savadlılar və yüksək elm, texnologiya ölkəsinə
çevrilir. Dövlətlə insanlar arasında nayrazılıq yox olur, çünki bütün
siyasət konkret (hər bir) insanın həyatının yaxşılaşmasına yönəlir.
Ayrıseçgilik ləğv olunur. Rusiya Qərb və ABŞ-la soyuq müharibəyə
başlayır. Rusiya, nəhayət, daha yaxşı yaşayış səviyyəsinin, sosialist
prinsiplərinin tam tətbiqinin faydasını başa düşür, yalnız bununla
başqa dünyadan üstün ola biləcəyini və tərəfdar qazanacağını anlayır.
Nəticədə daha yaxşı dövlət və həyat səviyyəsinə malik olur, xarici
qəsbkar Pyotr siyasətini dəyişir və onu dinc əməkdaşlıq və dostluq
forması ilə əvəz edir, yeni ittifaq yaradır.
Rusiya Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna, Belorusiyada strateji
qoşunları yerləşdirmək haqda razılıq alır; yeni Konfederativ İttifaq
yaratmaq haqda müqavilə bağlanır, yeni ümumi parlament, ümumi
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pul vahidi və s. Avropa İttifaqına oxşar yaradılır. Bu ittifaqa Orta
Asiya, Monqolustan, habelə İran, Pakistan, Əfqanıstan və Hindistan
və Çinin də özlərinin xüsusi birliyi formasında qoşulmağı ehtimaldır.
Bununla da bütün keçmiş konfliktlər tam həll olunur. Eynilə Erməni
qoşunları könüllü Azərbaycanı tərk edirlər. Erməni Avtonomiyası,
istəsələr, bərpa edilir. Habelə Ermənistanda da azərbaycanlılara
köçüb yaşamağa icazə verilir və sonra onlara da milli avtonomiya,
istəsələr, verilir. Əslində istəməyə ehtiyac qalmır, bütün dünya birliyi
- yeni BMT bütün etnik qruplara məcburi mədəni avtonomiya
verilməsi haqda və onların daxil olduğu dövlətlərlə xüsusi
təhlükəsizliyk və vergi müqaviləsi bağlaması haqda qanun qəbul
edir. Hər milli etnik qrup öz dilində danışmaq və özü özünü idarə
etmək, mədəniyyətini saxlamaq haqda hüquqlara malik olur.
3-cü ssenari. Hadisələrin daha pis dəyişəcəyi ssenari.
Dənizin səviyyəsi qalxır və ətraf böyük əraziləri basır, böyük
bəndlər qurmaq lazımdır, Kür çayının suyu xeyli artır, çay tutmur,
çayı iki yerə bölmək lazım gəlir, lakin dövlət bunlara əhəmiyyət
vermir. Ermənilər danışıqları xeyli uzadır ki, vaxt keçsin, lakin heç
bir təkliflə razılaşmır, çünki əvvəldən bunu bilirlər, vaxt əldə edib
möhkəmlənirlər, silahlanir, cəbhə xəttini möhkəmlədir, müxtəlif
hərbi müqavilələr bağlayir. Hər keçən gün Azərbaycanın zərərinə,
ermənilərin xeyrinə işləyir. Azərbaycan Nato - ya daxil olmağı
planlaşdırır. Lakin Rusiyanın köməyi ilə ermənilər yenə hücum edir
və bir rayonu da tuturlar, dövlət buna cavab verə bilmir. Ölkədə
radikal qüvvələr fəallaşır və yeni dövlət çevrilişlərinə cəhdlər olur.
Lakin böyük qırğınla dövlət onları yatırdır. Əsil polis rejimi yaranır.
İctimai konsertlər, tərifnamə deyən yığıncaqların sayı xeyli artırılır.
Mətbuatda azad söz qadağandır, yalnız təriflərə icazə var. TV və
radioda konsertlər, müğənnilərin həyatı, paltarları, plyaj kostyumları,
boş söhbətləri, mənasız verilişlər adətdir. Cəmiyyətin musiqi
eşitməkdən, müğənni və təlxək sifəti görməkdən artıq zəhləsi gedir.
Həqiqət axtaranlar müxtəlif üsullarla məhv edilir, xaricə qovulur.
Avropa və ABŞ heç bir təsir edə bilmirlər, əks halda dövlət
onları neftdən və qazdan məhrum etməklə hədələyir. Azərbaycan
Qərbə təbii xammal bazası kimi lazımdır və o yalnız bu funksiyanı
yerinə yetirir, onlar hakimiyyəti də buna görə xalqdan müdafiə
edirlər, insan hüquqları, demokratiya tələb etmirlər, torpaq və erməni
məsələsi onları maraqlandırmır. Qarabağ məsələsi yenə həll
olunmayıb, daha ermənilər Azərbaycan torpaqlarını, kəndləri,
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meşələrini yandırmırlar, əksinə qurub tikirlər, oraya köçüb
yaşayırlar, 7 rayon da daxil olmaqla torpaqdan gəlir alırlar. Daha
danışıqlara da gəlmirlər. Dövlət rəhbərliyi nə Rusiyaya birləşə bilirbu halda Qərb və ABŞ mane olur, daxili müxalifət səs-küy salır - ona
təzyiqlər edir, nə də Qərbə(Nato) birləşə bilir- Rusiya öz hərəkəti ilə
qoymur. Dövlət rəhbərliyi də öz xeyri- hakimiyyətdə uzun müddət,
əziyyət çəkmədən asan qalmaq üçün belə orta vəziyyəti seçir. Lakin
bu xalqa böyük ziyandır - torpağın əbədi germəsinə şərait yaradır.
Qərb və Rusiya ölkəni silahlandırır, bununla öz gəlirini artırır, lakin
bu silahların heç bir mənası yoxdur- heç vaxt onlar düşmənə qarşı
atəş açmayacaq. Belə - balanslaşdırılmış siyasət adlanan siyasət
dövlətin kiçilərək cırtdana çevrilməsinə , xalqın vətənsiz qalmasına
ehtimaldır. Bu fəlakət siyasəti yalnız ali dövlət rəhbərliyinə və
məmur sinfinə faydalıdır. Ölkəyə xaricdən – Hindistan, Pakistan və
s. çoxlu işçi qüvvəsi gətirilir və su qiymətinə işlədilir. Yerli işçilər,
hansı ki əsasən qocalar və xəstələr, şikəstlər və qabiliyyəti, biliyi
olmayan adamlardan ibarətdir, əsasən işsiz qalır, aşağı maaşlı işdə
işləmək istəmir və alverlə məşqul olur, məmur varlılara nökərçilik
edirlər. Elm və texnika ölmüşdür, başı olan qaçır, çünki elmə qiymət
verilmir. Konstitusiya, maraqlı qruplar tərəfindən dəyişdirilərək
icazə versə də, eyni adam istədiyi qədər prezident ola bilmir. Buna
harmoniya qanunları, böyük miqdarda əks enerji, yorğunluq
nəzəriyyəsi, zəruri dəyişilklər qanunu, tale yazısı yol vermir. Lakin
yaxşıya doğru deyil, pisləşmə dalğası yenidən gəlir, təsvir edilə
bilməyən, gözlənilməyən hadisələr baş verir. Sanki insanlar, bütün
xalq cəzalandırılır. Lakin hansı günaha görə? Günahın nə sayı, nə
cəzanın həddi var. Süni olaraq elə bir mühit yaranmışdır ki, hər şey
bir adamdan asılı edilmişdir və o bir adam yoxdur! Bu adam
olmadığına görə sistem işləmir və pozulmağa doğru gedir. Həm elmi
nəzəriyyəyə görə, həm ictimai sistemin səhv quruluşuna görə.
Nəzəriyyəyə görə bir adam eqoist və kaprizləri olduğu üçün dövlət
vəzifəsində onun bütün davranışı kollektiv, icma tərəfindən nəzarət
edilməlidir və o yalnız icma, kollektiv qərarlarını elan edə bilər,
qəbul edə bilməz. İslam ədaləti adlı partiya yaranmışdır. Dini
fanatizm və xurufat son hədlərə çatmışdır - buna səbəb dövlətin indi
apardığı dini müdafiə siyasətidir. Dini uydurmalara gülənlər
öldürülür, molla və axundlar görünməyən dini diktatura qurmuşlar,
müxtəlif mərasimlər, rituallar uyduraraq müsəlman olmuş gənclərə
və qadınlara təbliq edirlər. Artıq çox qadınların başına hicab qoymuş,
çadraya bürümüşlər, ailələr qızları orta məktəbdən uzaqlaşdırır, qara
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çadraya bürünməyi və quran dərslərini öyrənməyə məcbur edirlər,
ölkə İrana oxşamağa başlayır. Dövlət məmurları da ruhanilərdən
qorxur və onların çaldığı hava ilə oynayır. Müxtəlif təriqət və
məzhəblər qarşı-qarşıya durur və bəzən açıq toqquşurlar. Onlar
Quran, din adı ilə başqasını asanlıqla kafir elan edir və öldürürlər;
canlı bombalar – kamikadzelər meydana gəlir, elmi adamlara qarşı,
dinə mane olanlara qarşı dini terrorizm yayılır. Nə qədər islam
gündəlik həyata daxil olursa, o qədər özünə qəbir qazır, insanları bir birinə düşmən edir. Hər kəs digərini məhz islamın yaratdığı öz silahı
ilə-kafir adlandırmaqla məhv etməyə, qalib gəlməyə çalışır. Molla,
axund və imamların, məçidlərin gəlirləri hədsizdir və onu
xeyriyyəçiliyə sərf etmirlər. Onlar da cəmiyyəti istismar edən
istismarçılar siyahısına
əlavə olunmuşlar. Bunlar: ruhanilər,
tacirlər, sahibkarlar, dövlət məmurlarından ibarətdir. Ruhanilər də
dini xidmət qiymətlərini qaldımışlar, müxtəlif yeni xidmətlər,
rituallar yaratmışlar. TV- dindarların əlinə keçmişdir, elmi fikirləri
demək qadağandır və terror olunmaq qorxusu var. İnsanlar başa
düşməyə başlayırlar ki, islamın təbliğatının məqsədi ruhanilərin
hakimiyyətə gəlməsi və şəxsi biznes imiş. Dövlət hakimiyyəti də
Qərbdən əlini üzüb (çünki çox demokratiya, azadlıq, insan hüquqları
deyirlər), üzünü islam ölkələrinə, dinin köməyinə tutub və onların
vasitəsilə hakimiyyətdə qalır və əvəzində onlara hər imkanı verir.
Qarabağın birdəfəlik getməsi, üstəlik 7 rayonun ona cehiz
verilməsi xalqı yandırır, ürəyindən bir daş olub onu boğur. Kimdir
günahkar sualı tez - tez verilir, dövlət hər vəchlə günahı öz
boynundan atır, Rusiyanı, ABŞ və Qərbi və ya keçmiş rəhbərləri,
Xalq Cəbhəsini günahlandırır. Keçmiş hadisələr, yazılar, döyüş
iştirakçılarının, müstəqillik dövrünün gündəlikləri, məktubları,
qəzetləri, parlament qeydləri araşdırılmağa başlayır.(elə indidən
lazımdır ki, şahidlər bütün bildiklərini, görüb eşitdiklərini dəftərə
yazsınlar) Mümkündür ki, sahibkarlıq nəticəsində varlanmış şəxslər
tərəfindən maliyyələşən qisasçı qruplar yaransın, daxildə günahkar
hesab edilən şəxslərə və həmin dövrdə varlanmış, vəzifədə olmuş
şəxslərə qarşı olsun. Bu hərəkat 19-cu əsrdə olmuş qaçaqlar
hərəkatının yeni forması ola bilər. Lakin psixi sakitlik də ola bilər ki,
dövlət açıq və örtülü formada cəmiyyətin beyninə özünün, məsul
lidelərin, xadimlərin deyil, hamının günahkar olması ideyasını
yeridər. Lakin savadlı adamları belə aldatmaq olarmı? Həqiqəti
görənlər və bilənlər qismən ölüb gedirlər, yeni gələnlər isə bu
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təbliğata inanır. Təbliğat gipnozu yaxşı işləyir, yavaş-yavaş insanlar
özlərini günahkar saymağa başlayırlar-dövlətə də elə bu lazımdır.
Dövlət idarəsi üçün sadə - 70-80% əhalinin mənafeyi yenə də
sondadır, ona görə ondan yenə müdafiə görmür, seçkilərdə bu əhali
dövlətin namizədlərinə səs vermir, heç müxalifətə də səs vermir,
siyasətlə razı deyil. Dövlət əhalinin mənafeyini güdsə, gərək rüşvət
almaya, diskriminasiyaya, şəxsi kaprizlərinə, xalq malındanbüdcədən şəxsi ehtiyacına istifadə etməyə son qoya, hər insanın
hüquqlarını təmin edə-yaşamağa imkan verə, ümumi milli gəliri
səmərəli istifadə edə və düz bölə, hər insanın və icmaların – kənd,
şəhər - zəruri insani və mədəni yaşamaq ehtiyaclarını ödəyə və s.
Hakimiyyəti başqa yeni qruplar da əlinə ala bilər, hakimiyyət Rusiya
əleyhinə radikal qrupun-bu indiki müxalifət və dini qruplardır- əlinə
keçir və onlar da NATO-ya daxil olmağa müraciət edirlər və burada
baza yaratmasına icazə verirlər. Lakin bu baş tutmur, güclü vətəndaş
müharibəsi başlayır ki, nəticədə Talış – Muğan dövləti və şimalda
Ləzgi dövləti yaranması prosesi gedir. Ermənilər də hücum edir,
Rusiya sülh məramlılarını göndərir. Həmin ərazilərin müstəqilliyinin
tanınması təzyiqi altında NATO-ya daxil olma baş tutmur.
Azərbaycanın ərazisi yalnız Bakıdan və yaxın şoran torpaqlardan
ibarət olur, yeni yaranmış avtonomiyalar və ya dövlətlər Bakıya tabe
olmur – Rusiya onları müdafiə edir. Ölkə rəhbərliyi öz səhvlərini
anlaya bilmir - vəziyyət ta dövlət çevrilişi olana qədər belə davam
edir, nəhayət, çoxlu daxili çevrilişlərdən sonra Rusiya ilə bir hərbi
bloka daxil olan yeni dövlət yaranır - daxilində milli avtonomiyalarla
birlikdə.
Azərbaycanın Arzu Edilən Gələcək Obrazı , Hədəfləri və
Missiyasi.
Azərbaycanın gələcək obrazı aşağıdakı səviyyədə təklif olunur.
1. Hər bir insan, vətəndaş üçün yaşamaq, işləmək, yaratmaq üçün
ən yaxşı ölkə, insan hüquqlarının, dövlət qayğısının, sosial qayğının
ən yüksək təmin olunduğu ölkə.
2. Ən yüksək rasional idarəedici ictimai təşkilata - rasional
dövlətə malik olması. Əhalinin idarəetmədə, qanun yaradıcılığında
birbaşa iştirakına tam şəraitin yaradılması.
3. Təhsil, səhiyyə, elm və texnologiyanın və istehsalın
fəaliyyət sahəsində prioritet olması, adambaşına düşən miqdarına
və keyfiyyətinə görə dünyada ilk beş dövlət sırasında olması.
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4. Ən yüksək mədəni rasional insan tələblərini ( rasional həyat
tərzi, elmi dünyagörüş, savadlılıq və yüksək bilik və bacarıqlar, əxlaq
və davranış) ödəyən insanların miqdarına görə ən yüksək yer.
5. Neft və kimya məhsullarının- plastik, gübrə və boya, süni
liflər və digər, parça və toxuculuq məhsullarının, yeyinti, qida,
maşınqayırma və elmi texniki məhsulların prioritetliyi. Bunları
dövlət şəxsi firmalara da imkan verərək, özü təşkil etməli və ictimai
mülkiyyətdə saxlayaraq ictimai idarəetmə üsulu ilə idarə olunmalıdır.
6. Şəxsi bizneslərə mane olmayan, lakin həvəsləndirən ölkə.
7. İnkişafı, hər insanın xoşbəxtliyini, ədaləti və rasionallığı
təmin edən; kapitalist və sosialist prinsip və dəyərlərinin rasional
balanslaşdırıldığı ölkə. İctimai və şəxsi sektorlaın ümumi rasional
qanunlar şəraitində fəaliyyəti. İctimai sektorda yeni rasional ictimai
idarə və nəzarət sisteminin tətbiqi.
Azərbaycan xalqının gələcəyinə ən böyük təhlükələr:
1) Məmurların rüşvətxorluğu, özbaşınalığı və məsuliyyətdən
kənarda qalmaları.
2) İslamın elmi təhsil məktəblərində və kitablarında TV və
radioda, əlavə dini kurs və dini məktəblərdə güclü təbliğatı, təlimi.
3) Ermənistan və Gürcüstana münasibətdə qorxaqlıq siyasəti.
Adekvat olmayan davranış və etinasızlıq.
4) Dövlət strukturu daxilində hökumət-məmur diktaturasının
formalaşması və məhkəmə və parlamenti özünə tabe etməsi.
5) Düzgün olmayan, yaxşı gələcəyə aparmayan xarici siyasət və
dünya sistemində etibarsız, sürüşkən yerdə özünə yer tutması.
6) İnsanların və dövlət idarə kadrlarının müəyyən əhəmiyyətli
hissəsinin səhv milli mənəvi xarakteri, səhv dünyabaxışları və
düşüncə tərzi, rasional milli dəyərlərin böyük əksəriyyətin dəyərinə
çevrilməməsi.
7) Qərar qəbulu metodunun nasaz olması - elm və texniki,
rasional prinsiplərdən, prosedurlardan, gələcək elmindən istifadə
etməməsi.
8) Demokratiyanın geniş tətbiq edilməməsi. Məmurların xalq
fikrindən asılı olmaması.
9) Kollektiv idarənin olmaması, öz funksiyalarını keyfiyyətlə
yerinə yetirən heç bir kamil idarə aparatının olmaması.
10) Prioritet məsələlərin düzgün seçilməməsi.
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2025 - 2050 ILLƏR ÜÇÜN AZƏRBAYCANIN YAXŞI
GƏLƏCƏYI ÜÇÜN ƏN ZƏRURI STRATEGIYALAR
Ən ümumi formada olan baş strategiya:
Insan və təbii ehtiyatlardan daha səmərəli istifadə etməklə tam –
birbaşa demokratiyanı, hamının idarəetmədə və qanunvericilikdə
iştirakına imkan verməklə, şəxsi sektorla yanaşı, icitimai istehsal və
xidmət mülkiyyətinin miqdarını 60 % -ə çatdırmaqla insanın təməl
hüquqlarını – yaşama, işləmə, mədəni, təhsil, səhiyyə - yüksək təmin
etməklə və hər icmanın və insanın həyat standartlarını qəbul etmək
və təmin etməklə Azərbaycanı dünyada hər şəxsə çata bilən yüksək
həyat səviyyəsi, elm, texnologiya, mədəniyyət, iqtisadi var-dövlət və
məhsullar sahəsində ən yüksək 5 dövlətdən biri səviyyəsinə
çatdırmaq.
Bu ümumi baş strategiyanı həyata keçirmək üçün aşağıdakı
tərkibi strategiyaları – məqsəd və tədbirləri həyata keçirmək
lazımdır.
1. Konstitusiyanın təkmilləşdirilməsi
Maddə 2. Xalqın suverenliyi.
Yazılmışdır: I. Sərbəst və müstəqil öz müqəddəratını həll etmək
və öz idarəetmə formasını müəyyən etmək Azərbaycan xalqının
suveren hüququdur.
II. Azərbaycan xalqı öz suveren hüququnu bilavasitə ümumxalq
səsverməsi – referendum və ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ
əsasında sərbəst, gizli və şəxsi səsvermə yolu ilə seçilmiş
nümayəndələri vasitəsilə həyata keçirir.
Bu maddə xalqın adından idarə edənlərə və qanun yazanlara tam
özbaşınalıq və səhv etmək hüquqları da verir. Belə imkanların
qarşısını almaq üçün aşağıdakı İİİ-cü maddə əlavə edilsin :
İİİ. Azərbaycan xalqı 2015 –ci ildən sonra suveren hüquqlarını
qanun və qərar verilməsində və idarə etmədə birbaşa iştirakla, öz
səlahiyyətlərini heç kəsə vermədən həyata keçirir. Hər kəsə iştirak
imkanı və arzu edənlərin qərar qəbulu prosedurlarına uyğun iştirakı
və məsuliyyət daşıması bütün xalqın suveren hüquqlarının icrası
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sayılır. Öz arzusu ilə iştirak etməyən vətəndaş iştirak edənlərlə razı
olduğunu və onların son qərarını qəbul etmiş sayılır.
Azərbaycan xalqının suveren hüquqlarını həyata keçirən heç bir
idarə, məmur, prezident bu xalqın mənafeyinə zidd və onun və
qanuni və mənəvi normalarla yaşayan hər hansı bir şəxsin həyatını
pisləşdirən heç bir qanun, sərəncam vermək və idarə hərəkəti etmək
səlahiyyətləri yoxdur.
Mənafeyə zidd və pisləşdirmə faktı-mübahisə olduqda- yalnız
beynəlxalq sosial və hüquq alimləri və insan hüquqları təşkilatlarının,
habelə yerli müstəqil elm və ictimai təşkilatların jurisinin rəyi ilə
müəyyən edilir və təsdiq olunduqda həmin dövlət orqanı və məmuru
bütün zərəri öz cibindən ödəyir. Belə jurinin ofisi respublikada
müəyyən edilir və həmişə ərizələrin qəbulu və baxılmasına imkan
yaradılır.
Maddə 15. İqtisadi inkişaf və dövlət. Bura əlavə edilsin:
Iİİ. Azərbaycan dövləti ictimai istehsal, elm, texnika və
xidmətlər sektorunu aktiv inkişaf etdirərək və ümumi gəlirdən
yaşayış məskənlərində dövlət tərəfindən lazımı yüksək işə qabil
saxlanılan infrastruktur yaradaraq bu vasitə ilə əhalinin işlə təmini
və rifahının qaldırılması məsələsini öhdəsinə alır və məsuliyyət
daşıyır.
Maddə 16. Sosial inkişaf və dövlət
I. Azərbaycan dövləti xalqın və hər bir vətəndaşın rifahının
yüksəldilməsi, onun sosial müdafiəsi və layiqli həyat səviyyəsi
qayğısına qalır.
Bura əlavə edilsin:
a) Dövlət cəmiyyətin iştirakı və arzusu ilə həyat səviyyəsi
standartını hazırlayır və bütün lazımı yaşayış şəraitini –mənzil, su,
yol, işıq, mədəni tələbat, klub, kitabxana, bağ, park, idman üçün
sahələr, istilik, təmizlik və s. şərtlərin siyahısını və keyfiyyət təsvirini
hazırlayır və hər kəs və icma- kənd, qəsəbə, şəhər, rayon üçün
təminatını təşkil edir.
b) Hər kəs bu maddənin icrasını uyğun dövlət və yerli icra
orqanından və ali qanun və qərar hazırlama institundan tələb edə və
lazımi optimal mümkün səviyyədən az olmayan səviyyədə rifahinin
təmin edilməsini əldə edə, bu cari dövrdə mümkün olmadıqda isə
dövlətdən kompensasiya ala bilər.
c) Azərbaycan dövləti strukturu xalqın və hər bir vətəndaşın
həyatını pisləşdirən qanun və sərəncamlar verə bilməz, etinasızlıqhərəkətsizlik göstərə bilməz.
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II. Azərbaycan dövləti mədəniyyətin, təhsilin, səhiyyənin, elmin,
incəsənətin inkişafına yardım göstərir, ölkənin təbiətini, xalqın tarixi,
maddi və mənəvi irsini qoruyur.
Buraya əlavə edilsin: Bütün vətəndaşlara dövlət təhsil, səhiyyəni
pulsuz təmin edir. Dövlət hər arzu edən insanın istədiyi təhsili və
peşənin öyrənməsini və dünyada qəbul edilən sertifikat və diplom
verilməsini və tam müalicə olunmasını tam təmin edir.
Maddə 17. Ailə və dövlət
Əlavə edilsin: dövlət hər uşağın düzgün tərbiyə və həyatını
təmin etməsi üçün ailəni və icmanı zəruri həyat şəraiti və imkanlarla
təmin edir, əlavə olaraq ailədən kənar imkanlar yaradır: bağçalar,
körpə evləri, müalicə, xidmət, idman, əyləncə, yaradıcılıq evləri və s.
Maddə 18. Din və dövlət
Əlavə edilsin:
İV. Bütün dövlət TV və mətbuatında və dövlətin maddi yardım
etdiyi belə idarələr vasitəsilə din təbliq oluna bilməz. Dünyəvi təhsil
kitablarında dini fikir və doqmalar, ruhanilər təbliq edilə bilməz, din
yalnız elmi mövqedən, başqa dinlərlə və ideyalarla birlikdə araşdırıla
bilər. Dini idarələr müstəqil, özləri öz vasitələrilə təbliğatla məşqul
olurlar.
V. Azərbaycanda elmi dünyagörüş xalqın dünyagörüşü elan
edilir, dövlət yalnız bu dünyagörüşü müdafiə edir; təbliğ və təlim
edir.
Başqa dünyagörüşlərin şəxslər tərəfindən müstəqil qəbulu
mümkündür, lakin bu dünyagörüşlər və onların idarələri təbliğat
vasitəsilə və ya adət, mərasim, rutual yaratmaq və və cəmiyyətə
təşviq etməklə asayişə, əxlaqa və insan sağlamlığına və maddi
vəziyyətinə zərər vurduqda, istismar yaratdıqda, insanları ruhanilər
üçün müftə yemək və gəlir mənbəyinə, siyasi alətə çevirdikdə
qadağan olunur.
Vİ. Dini idarələr, mədrəsələr, məçidlər yalnız insanların bu
məqsədlə verdikləri ianə hesabına maliyyələşir. Köməksizlərə, yetim
və yolçulara, xəstələrə ianə kimi verilən və dini idarələr vasitəsilə
toplanan vəsaitlər yalnız öz təyinatına uyğun xərclənməlidir və
uçotu aparılmalı, aylıq hesabatlarda cəmiyyətə göstərilməlidir.
Məçidin öz xeyrinə və köməksizlərin xeyrinə nəzir qutuları ayrı
qoyulmalı və ictimai nəzarətlə açılmalı və təyinatı üzrə xərclənməli,
dini icmanın qərarı ilə
ictimai kömək fondu yalnız xüsusi
xəstəxanalar, müvəqqəti daldalanmaq üçün evlər, qocalara, xəstələrə,
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yetim uşaqlara, imkansız kasıblara xidmət və qida kimi,yaşayış yeri
kimi, yetim və tək analara qayğı üçün sərf edilir.
Yİİ. İctimai orta və ali dövlət məktəblərində dini təbliq edən və
dini xadimlərin fikir və mövqeləri verilə bilməz
Maddə 28. Azadlıq hüququ
Əlavə edilsin :
V . Azərbaycan vətəndaşı hər hansı tarixdə yazılmış faktları və
həqiqətləri olduğu kimi və ya yenidən qiymətləndirərək azad
söyləməsi və yazması, tədqiqat aparması azadlığına malikdir. Bu
azadlıq heç bir şəxsin, dini və hərbi qurumun, dövlətin şəxsi
mənafeyi ilə məhdudlaşdırıla bilməz. Habelə hər kəs gördüyü,
eşitdiyi, analiz vasitəsilə aşkar etdiyi istənilən faktı, fikri, mülahizəni
ictimaiyyətdə danışa və yaza bilər. Mübahisə və ehtiyac olduqda
dövlət həqiqətin ortaya çıxarılması üçün həmin şəxsi texniki
vasitələrlə, kitabxana və elmi məlumatla və müşahidə, texniki
imkanları ilə təmin edir.
Maddə 47. Fikir və söz azadlığı
III. İrqi, milli, dini, sosial ədavət və düşmənçilik oyadan
təşviqata və təbliğata yol verilmir.
Bu maddə həqiqət əleyhinə yönəlib və əslində həqiqətləri,
faktları deməyi, öyrənmnəyi, təhlil etməyi və cəmiyyətə bildirməyi
qadağan edir. Bu mövzuda deyilmiş, araşdırılmış gerçəklik nəticələri
ədavət və düşmənçilik yayan təbliğat hesab oluna bilər. Bu
uyğunsuzluğu aradan qaldırmaq üçün Əlavə edilsin:
Tarixin öyrənilməsi və tarixi faktların deyilməsi, analiz edilməsi,
habelə, belə müxtəlif qrupların əxlaq və birgə yaşayış qaydalarına
əməl etmələrinin araşdırılması və dələduzluğun, müasir həyata
zərərli davranış və adətlərin, siyasətin, idarənin aşkar edilməsi və
belə səhv davranışların düzəldilməsi haqda mülahizələr və təkliflər
düşmənçilik oyadan təbliğat və təşviqat sayılmır.
Yalan və doğru olmayan iddialar və mülahizələr, habelə kiçik
qrupa, bəzi fərdlərə tətbiq edilən, lakin digər belə ehtiyacı olanlara
aid edilməyən yardım, kömək, bərabərlik, qayğı fikirləri,
diskriminasiyanı tərifləyən ideyalar da nifrət və düşmənçilik oyadan
təbliğat sayılır.
Ikinci bölmə. əsas hüquqlar, azadliqlar və vəzifələr
iii fəsil. əsas insan və vətəndaş hüquqlari və azadliqlari
Bu bölməyə əlavə bir maddə edilsin:
Vətəndaşların əsas hüquqları və azadlıqlarını dövlət təmin edir.
Yaşamaq, əmək, təhsil, müalicə, məlumat almaq, yaradıcılıq və
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mədənəiyyətlə, incəsənətlə məşğulluq hüquqlarının icrası üçün
vətəndaşın yaşadığı ərazidə imkanlar olmadıqda dövlət bu imkanları
özü büdcədə nəzərdə tutur, yaradır. İmkanlar yaradılana qədər
vətəndaşa pulla kompensasiya verir və ya bu imkanların olduğu
əraziyə getməyə və gəlməyə nəqliyyat və yaşama xərclərini ödəyir.
Maddə 27. Yaşamaq hüququ
Buraya əlavə edilsin: Hər kəsin insan kimi yaşamaq şəraiti –
kanalizasiya, istilik, təmiz hava, telefon olan mənzildə, yolu, su və
istilik, elektrik, telefon xətti ilə və evində belə sistemi olan təcili
yardıma əlçatan olan zəruri müalicə, həkim xidməti, təhsil ilə,
yaradıcılıq imkanları ilə yaşamağa haqqı vardır. Bu haqları dövlət
təmin edir və hər il cəmiyyətə onların olmasının və olmamasının
miqdarını və keyfiyyətini aydın göstərməklə hesabat verir.
Yaratmadığı halda bu imkanları yaradana qədər vətəndaşın dövlət
orqanına verdiyi ərizə üzrə dövlət vətəndaşa zəruri miqdarda
kompensasiya verir.
Maddə 72. Vətəndaşların vəzifələrinin əsası
III. Qanunu bilməmək məsuliyyətdən azad etmir.
Bu hissə dəyişdirilib belə yazılsın: Qanunu bilməyərək edilmiş
hərəkət əxlaq normalaına düz gəlmirsə, buna məsuliyyət tətbiq
edilir. Qanuna əməl etmək üçün
qanun normaları vətəndaşın
əlaqədə olduğu dövlət orqanı tərəfindən ona izah edilir və yaddaş
formasında yazılı kitab formasında verilir. Dövlət hər vətəndaşa
konstitusiyanın və konkret qanunların öyrənilməsi üçün xüsusi
kurslarda təhsil verir. Sonra isə sertifikat verir. Vətəndaşın öz
davranışında, biznesdə, tikintidə və fəaliyyətində
qanunu
bilməməsini və səhvini yoxlayıcı orqanlar aşkar etdikdə ona izah
edir və vətəndaş əgər zərər vurmuşsa -ödəyir və səhvini düzəldir,
lakin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmir. İkinci dəfə belə qanunu
pozduqda tam məsuliyyət daşıyır.
Maddə 95. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin həll etdiyi
məsələlər
Buraya aşağıdakı vəzifə əlavə edilsin.
İ. Milli məclis vətəndaşlar tərəfindən qanunlar barədə onların
mənası, təsfiri barədə, konkret məsələdə hansı qanunların tətbiqi və
alınan həllər barədə sorğularına yazılı rəsmi cavab verir. Bu cavab
rəsmi sənəd kimi icra orqanlarında qəbul olunmalıdır. Milli məclis
buraxılmılş səhvləri, uyğunsuzluqları öz işində düzəldir.
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YAXŞI GƏLƏCƏYIN 55 STRATEGIYASI
1. Siyasi sistemin səmərələşdirilməsi strategiyası. Cəmiyyət
üzvlərindən hər bir arzu edənin qanunvericilikdə və
qəraryaradıcılığında, idarəetmədə birbaşa iştirakı. Qanun və
idarəetmənin səmərələşdirilməsi prosesində hər şəxsin iştirakına
imkan verilməsi. Bu böyük problemi həll etmək üçün Siyasi
sistemin aşağıdkı reforması təklif edilir.
İnkişafı bərabər gücdə olan ən azı iki qüvvə təmin edə bilər. Bu
səbəbə görə Azərbaycan qanunvericiliyində yaxın 5 ilə hakim partiya
ilə müxalif
partiyaların
bərabər
miqdarlı balansı olan
nümayəndələrin olması lazımdır. Bunun üçün bütün müxalifət
partiyaları bir yeni adla birləşməli, bir partiyaya çevrilməli və bir
qəzet yaratmalıdırlar. Hər bir partiyaya dövlət mətbuatında bərabər
imkanlar verilməlidir. Habelə digər ictimai təşkilatların, həmkarlar
təşkilatı, QHT, Biznes təşkilatları, azad vətəndaş rəyi bərabər
hüquqlu sayılmalıdır. Mətbuatda daha çox məsələlər müzakirə
olunmalı, siyasət araşdırlmalı və qiymət verilməlidir. İlk əvvəl
parlamentdə İctimai palata yaradılmalı və oraya arzu edən ictimai
təşkilatlardan və hər fəaliyyət sahəsindən püşk atma yolu ilə 400
nümayəndə daxil edilməlidir.
Sonrakı illərdə isə xalq nümayəndəliyi (deputatlıq) və
seçkilər ləğv edilməlidir.
Hər kəsin qanunvericilikdə və qəraryaradıcılığında,
idarəetmədə birbaşa iştirakına imkan verilməlidir. Qanunları,
habelə idarə sərəncam və layihələrini, fərmanlarını isə rasional qərar
qəbulu prosedurları, kriteriyaları, prinsipləri ilə qəbul etmək
lazımdır. Mübahisə olduqda ekspert rolunda xüsusi institurtlar, elmi
şuralar, alimlər komandası istifadə olunmalıdır. Habelə dövlət
qulluğuna istənilən adam düzgün düşüncə, analitik qabiliyyəti və
tipik problemlərin düzgün həllini verən və düzgün strategiya qura
bilən adamlar yarışma üsulu ilə təyin edilməlidir.
Dövlət qulluğuna qəbul üçün Test metodu yaramır - o ancaq
əzbərçilik yaradır və lazımı qabiliyyətlərin və əxlaqın olmasını
müəyyən etmir. Bu barədə Rasional Cəmiyyət nəzəriyyəsində xeyli
izahat və icra sistemi verilmişdir.
Yeni konstitusiyanın əsas prinsipləri .
Ümumi formada düzgün və daha rasional ictimai konstruksiya
belə təklif edilir:
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a) orada tam söz və fikir azadlığı var, b)orada məmurlar tam,
hamı kimi məsuliyyət daşıyır və vəzifəsini pis icra etdikdə və icra
etmədikdə hökmən cəza və sanksiyalara məruz qalır; c) məmurlar
ildə ictimai müşahidə və iki dəfə qiymətləndirməyə məruz qalır,
öhdəçilik götürür, ictimai şuralarla müqavilə bağlayılar; d) bütün
idarəetmədə, sərəncam və qərar hazırlanmasında, qanunvericilikdə
hər kəsin birbaşa iştirak imkanları vardır və bu iştiraka görə
mükafatlandırılır; e) idarəetmə iki yerə bölünür: 1) qərar qəbulu,
sərəncam, əmr, layihə, müqavilə və s. icra sənədlərinin hazırlanması
- hansı ki xüsusi institutlar və ictimai şuralar yaradılır və hər arzu
edən gəlib işləyə bilər və 2) xalis icra komandası, hansı ki qərar
qəbulu səlahiyyətləri olmadan, yalnız hazır sərəncam, qərar və
layihəni müqavilə bağlayaraq həyata keçirir.
2. Sosial - iqtisadi sistemin yeni forması
- Rasional
cəmiyyətin yaradılması təklif edilir:
Dünya xalqları sosializmin - pulsuz təhsil və səhiyyə, pensiya ilə
və işlə təminat , ictimai idarənin üstünlüyü, 60% ictimai mülkiyyətdə
olan istehsal və xidmətlər, böyük torpaqların, yeraltı, yerüstü
sərvətlərin əsasən ictimai mülkiyyətdə qalması, arzu edənlərə
idarəetmə üçün mümkün optimal olan hədlərdə bərabər miqdarda
torpaq verilməsi, xalqın dövlətə nəzarət və qiymətləndirməsi,
məmurların təyini və çıxarılmasında iştirakı, bazarın dəqiq və
gələcək sosial strategiyalara uyğun idarə olunması və
planlaşdırılması və müəyyən hədlərdə şəxsi mülkiyyətin –istehsal və
xidmətlərin olduğu, qiymətlərin optimal idarə olunduğu, istismarın
minimuma yendirildiyi sistemə keçməsi labüddür. Çünki belə sistem
ən yaxşıdır. Bu sistemin adı rasional sosializm və ya rasional
cəmiyyətdir.
3. Azərbaycanda dövlətin nizamladığı bazar mümkün və
məqsədəuyğundur ki, kapitalizmin eyiblərini neytallaşdırsın.
Əhalinin normal həyat şəraitini təmin etmək üçün neftdən gələn
gəlirlərdən əsas malların(un, çörək, yağ, şəkər, fərdi ev tikintisi və
həyətlərin qaydaya salınması - çəpər, bağ, ev heyvanları üçün bina)
qiymətləri kompensasiya edilməlidir. Azərbaycan dövləti üçün
səhvən qəbul edilən və bəzi Avropa filosofları tərəfindən irəli
sürülən nə “gecə gözətçisi”, nə də “arbitr” rolu rasionaldır.
Azərbaycan üçün ən səmərəli yol 3-cü yoldur – bu sosializmi və
kapitalizmi özündə birləşdirməklə, insanın
yaxşı yaşaması
məqsədinə xidmət edən yoldur. Yəni, ictimai və şəxsi istehsal
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sektorlarını, dövlətin pulsuz təhsil, səhiyyəni, mədəniyyəti, idmanı
saxlayan sistem daha sərfəlidir.
Belə yolu seçmiş Çin xalqı böyük inkişaf və insanların yüksək
fərdi həyat səviyyəsini əldə etmişdir. Məhz Çindən öyrənmək
lazımdır. Bu yolun ən yaxşı nümunəsi yuxarıda qeyd edilən rasional
cəmiyyət – rasional sosializm sistemidir. Dövlətin tarif və
rüsumları, qiymətlər tam nəzarət olunaraq artması qəti qadağan
olunmalıdır.
4. Xaricilərə verilmiş neft yataqları və neft, qaz kəmərlərini
milliləşdirmək, əsrin kontraktını ləğv etmək, xarici şirkətləri neft
qaz çıxarılmasından və boru ilə nəqlinin idarəsindən kənarlaşdırmaq
lazımdır.
5. Təhsil. Bütün arzu edənlərə pulsuz ali və istədiyi peşə və aliorta təhsil vermək, lazımı yaşayış şəraiti – su, elektrik ,yol,
kanalizasiya, mədəniyyət evləri, klub- dövlətin borcu olmalıdır.
Dövlət İnstitut və universitetlərinə qəbul imtahansız olmaqla,
istənilən arzu edən adama lazımi təhsil və bacarıq verməyə qabil
olmalıdır. Neft pulları buna tamam imkan verir. Neft pulları daha
çox bilavasitə insanların ehtiyacına yönəlməlidir; onlara pulsuz
təhsil, səhiyyə ictimai metodla idarə olunan və xalq mülkiyyətində
qalacaq təhsil -elm–istehsalat-mədəniyət birlikləri yaradılmasına
sərf olunmalıdır.
Dövlət təhsil müəsisələrində əlavə ikinci təhsil- ixtisas və peşə
verən sektorlar açılsın. Mövcud vəziyyətdə iş yerləri olan lakin
uyğun ixtisası olmayan adamlara, habelə yeni ixtisas almaq
istəyənlərə burada lazımı ixtisas və peşə öyrədilsin, təcrübə verilsin
və işlə təmin olunsun. Yenidən təlim verilməsi dövlət hesabına
aparılsın. İstehsal və xidmətin inkişafı, kadr hazırlığı –onların
daxildə və xarici ölkədə istifadəsi birlikdə asılı planlaşdırlsın.
Testlərin sadələşdirilməsi, konkret peşəkarların bilməsi lazım
olan suallar çıxarılmalı, çaşdırıcı suallar atılmalıdır. Ölkədə lazımı
qədər beynəlxalq diplom və sertifikat verən institut və kursların
filialları açılsın. Kadrların burada, ya xaricdə işlə təminini dövlət öz
öhdəsinə çəksin.
Çoxlu miqdarda - istənilən arzu edən vətəndaşı institut və
universitetlərdə
hazırlayıb və təcrübə verib dünya bazarına
buraxmaq hədsiz dərəcədə faydalıdır. Azərbaycan vətəndaşının
bekar, avara, alverçi qalmasındansa, məhz təcili bu tədbirlər
görülməli və vətəndaş aktiv fəaliyyətə qoşulmalıdır. Neft pullarını
mənasız tikintilərə, bağları və yolları mərmərlə döşəməkdənsə,
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sökmə və yenidən tikməyə, bahalı körpü və fontanlara
xərcləməkdənsə, dənizdə süni ada yaratmaqdansa, təhsilə xərcləmək
daha sərfəlidir. Hər məhlədə, kənddə hökmən kitabxana tikilsin
və kitab dükanlarında olan bütün kitablar alınıb bütün
kitabxanalara verilsin.
6. Səhiyyə. Səhiyyə tam pulsuz olmalı və bütün xidmətləri
yüksək yerinə yetirməyə qabil olmalıdır. Dövlət səhiyyəsi şəxsi
səhiyyə obyektləri ilə yarışmalı və onu idarə edənlər xidmətin
müqayisəli keyfiyyəti və səviyyəsilə qiymətləndirilməlidir. Ortabab
və aşağı təbəqəni əhatə edən 80 - % əhalinin gəliri təhsil almağa və
müalicəyə imkan vermir və yaxud onlar buna qohumların köməyi,
böyük maddi və mənəvi itkilər bahasına edirlər. Şübhəsiz, həkim və
müəllimlərin əmək haqqı orta əmək haqqından 2 dəfə çox olmalıdır.
Həkim və müəllimlərə bu pulu verməklə daha çox əhalinin maddi
vəziyyəti, sağlamlığı yaxşılaşmış olardı, kasıbçılıq azalardı.
7. Neft – qaz üzrə strategiya və beynəlxalq satışdan gələn
gəlirlərin istifadəsi.
Neft böyük imkanlar açmışdır, lakin ondan gələn xeyir
cəmiyyətin inkişafı və hamının həyatının yaxşılaşdırılması üçün
səmərəli istifadə edilmir. Bunun səbəbi yuxarıda göstərilən cəmiyyətin qanun və idarədə iştirakdan (demokratiyanın azlığı)
məhrum edilməsidir. Bu səbəbə görə də neft pulları rasional sərf
edilmir, prioritet məsələlərin həllinə deyil, rəhbərlərin kaprizlərinə
yönəldilir, səriştəsizlikdən və biliklərin, rasional strategiyanın
olmamasından dövlət problemlər yaradır, sonra onun həlli üçün
xalqın pullarını xərcləyir.
Neftdən gələn pulların hamısını - onları pul formasında saxlamaq
daha pisdir, çünki pul getdikcə qiymətdən düşür - ictimai maddi
istehsal və xidmət sahələri, elmi institutlar və təhsil - elm –
layihələndirmə -istehsal (zavod, fabriklər, xidmət)
birlikləri şəhərləri yaradılmasına; zəruri infrastruktur, səhiyyə, təhsil,
mədəniyyət və texniki – bədii yaradıcılıq evləri, kitabxana, konsert,
konfrans - iclas zalları, hər məhəllənin özünün parkları və istirahət,
idman zonaları, kənd və şəhərlərin, hər ailənin, həyətin su, elektrik,
telefon, yolla təmin olmasına sərf edilsin. Bu sərf edilən pullar
gələcəkdə istehsal və təhsil, elm və texnologiya sayəsində birə beş
dəfə artıq gəlir gətirəcəkdir və xalqın həyatını yaxşılaşdıracaqdır.
Neft və qaz üzrə ən yaxşı siyasət neft və qazı Azərbaycanda tam
emal edib müxtəlif məhsullar- superfosfat və azot gübrələri, yuyucu
maddələr, boya və laklar, yanacaq, liflər, parçalar və bütövlükdə 300
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adda ola biləcək məhsullar istehsal etməkdir. Xam neft və qazın
xaricə satılması müstəsna olaraq az miqdarda ola bilər. Avropanı və
ya digər ölkəni neft və qazla təmin etmək bizə qalmayıb, hansı ki
rəhbərləimiz bununla səhvən fəxr edir. Qoy özləri öz dərdlərini
çəksinlər. Məgər onlar bizi ermənidən müdafiə etdilər və indi torpağı
qaytarmağa kömək edirlər?
Daha yaxşı siyasət bu neft və qazı tam emal etmək və yüksək
elmi, texniki, həyat şəraiti, maliyyə, bank kapitalı, idarə sistemi
səviyyəsinə çatmaqhamını layiqli və ciddi işlə təmin etmək və digər
xalqları məhz həmin ABŞ, Avropa ölkələrinin etdiyi kimi asılı,
yalvaran, nökər vəziyyətinə salmaqdır.
8. Əhalinin işlə təmini, bu məsələ yalnız dövlətin yenidən
ictimai istehsal, xidmət, elm və xüsusi təhsil sektorunu yaratması və
keçmiş və ya təzə kadrlara yeni tələb olunan peşələr, ixtisaslar
verməklə həll oluna bilər. Dövlət bu işi vacib olaraq və hər bir iş
tapmayan vətəndaş üçün etməlidir. İsveç məhz bu üsulla hamıya
lazımı təhsil, peşə verərək onları özlərinin işləməsi vasitəsilə gəlir
almaqlarına çalışır və davamlı olaraq bu siyasəti aparır. Orada insan
ya işləyir, ya lazımı miqdarda təqaüd almaqla yeni təhsil, peşə
alma prosesindədir. Bu Azərbaycan üçün də tam düzgün yoldur.Yəni
Azərbaycanda belə strategiya qəbul edilsin ki, hər vətəndaş ya öz
peşəsində arzu etdiyi ixtisasda işləyir, ya tam dövlət hesabına oxuyur
, ya əlavə dövlət hesabına yenidən başqa ixtisas və peşə alır .
Beləliklə, xəstə və pensionerlərdən başqa, heç bir bekar adam
qalmamalıdır. Belə edilsə, xaricdən işçi gətirmək və insanların işsiz
qalması aradan qalxar. Belə ki, insan, dövlətin birinci prioriteti-əsas
məqsədi olmalıdır. Məşğulluq idarələri formal olaraq guya işsizlərə
yeni təlim verirlər, iş təklif edirlər, lakin bu cüzidir- onların
funksiyalarını və iş metodlarını yenidən konstruksiya etmək lazımdır.
9. İstehsal. İctimai istehsalın və kənd koperativlərinin məhv
edilməsi və məcburi özəlləşdirilməsi böyük zərərlər vermişdir.
Dövlət özü istehsal müəsisələri yaratmalı və yeni rasional ictimai
idarə sistemi ilə onlar idarə edilməlidir. Lakin bu yeni müəsisələr
dövlət ictimai mülkiyyətində saxlanaraq dövlətə və ya şəxsi
sahibkara tabe edilməməlidir, onlar əmək kollektivlərinin idarəsinə
verilməlidir; rəhbərlik və idarə sistemini də kollektivin özü həll
etməlidirlər. Istehsal prosesi və onun inkişafı və planlaşdırma
dövlətin qəbul etdiyi strategiyalara uyğun olmalıdır. Nəticədə isə
insanların hamısı işləyər və hər sahə inkişaf edər. Torpaqların və
müəsisələrin zorla özəlləşdirilməsi səhv olmuşdur. Torpaqları
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yenidən könüllü istəyənlər üçün birləşdirmək və sonra payçılar
birliyi ictiami idarə etməlidir. Demək, ictimai və şəxsi sektor
müstəqil olaraq özlərini yaşatmalı və rəqabət etməklə daha yaxşı
olmağa çalışacaqlar. Məişətdə, kənd təsərüfatında, mənzildə işlənən
böyük miqdarda alət və avadanlıqların, neft - kimya məhsullarının
ölkədə istehsal edilməsi və böyük miqdarda eksport edilməsi vacib
strategiya kimi qəbul edilməlidir.
Ən azı 90 % insan və heyvanlar üçün lazım olan dərmanların
Azərbaycanda istehsalını, ölkənin tam təminatını və xaricə satışını
təşkil etmək lazımdır. Bu istehsalları və təşkilatı işi
şəxsi
sahibkarlardan gözləmədən, dövlətin özü etməsi lazımdır.
Güman etməyin ki,
sahibkar, elmə, texnologiyaya qayğı
göstərəcək, kadr hazırlayacaq, insanların sosial məsələlərini həll
edəcək, daha çox işçi saxlayacaq.
Daha çox özünə elm və biliklər daxil edən daha keyfiyyətli
məhsullar istehsalı prioritet olmalıdır. Turizm yalnız tək turist
obyektləri sahibkarlarına sərfəlidir və mövsümi işdir, orada
işləyənlər həm az maaş alır və daim nökər, qulluqçu olmalıdır, bu
sahə prioritet ola bilməz, habelə ticarət - alverçilik də prioritet sayıla
bilməz. Turizm və ticarət inkişafın əsası və qarantiyası deyil. Bu iki
sahədə işləyənlərdə nökər psixologiyası və düşüncəsi inkişaf edir,
ictimai şüuru zəif olur. Tikinti də prioritet deyil, bu daimi eyni
səviyyədə ola bilməz, iş qurtardıqda işsizlik başlanır.
Adam Smitin və Marksin kəşv etdiyi kimi yalnız istehsal maddi
rifahın yüksəlməsinin və həyatın əsasıdır, onsuz inkişaf, yaxşı
həyat ola bilməz. Demək, birinci istehsal inkişaf etdirilməli, istehsal
vasitələri və şəxsi istehlak vasitələrinin düzgün optimal proporsiyası
tətbiq edilməli, sonra ona lazım olan sahələr yaradılmalı və lazımı
səviyyədə saxlanmalıdır.
10. Elm. Kifayət qədər pul ayrılsın və elmin bütün müasir və
klassik növləri inkişaf etdirilsin və onun nəticələri dövlətin
yaradacağı istehsal müəsisələrində tətbiq edilsin və lazımı məhsullar
hazırlansın. Xüsusilə təhsili, elmi, istehsalı, yaşayışı və
mədəniyyəti birləşdirən böyük birliklər (məskənlər) yaradılsın.
Sahibkarları gözləmədən dövlət özü ictimai lazımı istehsal yaratsın
və onun işinə qarışmadan ictimai idarəyə versin.
Elm və texnologiyanın prioritet inkişafı və yeni çox sayda hər
məsələ üzrə böyük miqdarda institut və konstuktor büroları açılması
düzgün strategiya kimi qəbul olunsun. Elmlərin ən qabaqcıl
sahəsində ən yeni biliklər, nəzəriyyələr yaradılması ilə məşğul olan
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istənilən Azərbaycan vətəndaşına, xahişilə birdəfəlik qrantlar
verilsin, dünyada konfranslarda iştirak üçün məqalə və kitablarını
tərcümə və nəşr etmək üçün maddi yardım edilsin. Məgər 3 milyon
dollara at alan ölkə üçün və ya 18 milyon manat hesabına metro
stansiyasını söküb yerində parnikə oxşayan stansiya tikən ölkə elm
adamına və onun dünyada xalqın nüfuzunu qaldırması işinə pul
xərcləməsi çətindir?
11. İnsanın mənafeyi, normal həyat təminatı, mədəniyyət,
yaradıcılıq, istirahət imkanına malik olması dövlət üçün əsas dəyər
və məqsəd qəbul edilməlidir. Yəni qanunun aliliyi deyil, insan
həyatına lazım olan şərait, onun zərər çəkməməsi, əsas prinsip olaraq
tətbiq edilməlidir. Qanun və reallıq ziddiyyət təşkil etdikdə real insan
mənafeyi üstün qəbul edilməli, qanun isə səhv və təkmil
yaradılmadığı üçün yenidən dəyişdirilməyə qəbul edilməlidir.
12. Yeni paytaxt tikmək lazımdır. Dənizdə körpü tikintisi
ideyası və bütün, sökmələr, köçürmələr, bulvarın 3 dəfə uzadılması
qərarları, Nargin adasında 6 milyard dollara başa gəlkəcək ada
müzey yaradılması, şəhərdə körpü tikinitisinə aludəçilik, binaların
üzlərinin qaşınması səhv strategiyadır və xalqın pulunu mənasız sərf
etməkdir. Bütün yeni tikintilər rasional prinsiplərə cavab vermir;
sadəcə dövlət bir səhv planlaşdırılmış şəhəri digər səhv, kobud
planlaşdırlmış şəhərlə əvəz edir ki, burada hədsiz problemlər
yaranır və yaranacaq (binalar arası, küçə ilə məsafə, yerləşdirilmə,
yaşıllıq, istirahət yerləri, maşın parkları və dayanacaqları, küçələr,
ictimai binalar, mədəniyyət, yaradıcılıq evləri , iş yerləri və s). Axı
neft pulları təkcə Bakı üçün deyil və belə layihələrə də başqa prioritet
məsələlərin qarşısında ehtiyac yoxdur.
Köhnəni söküb tikmək yenini tikməkdən iki dəfə bahadır.
13. Su strategiyası. Oğuz - Qəbələ - Bakı su kəmərini çəkildiyi
üçün həmin yerlərdə hansı zərərlər baş verə bilər? Mümkündür ki,
o yerlərin suyu çəkilər, meşələr, əkin sahələri quruyar. Bir ərazinin
pis həyatını Bakının yaxşı həyatına qurban vermək olmaz. Bu zaman
suyun miqdarının azaldılması lazım gələ bilər. Bakını Ceyranbatan
və Şollar suyu səmərəli işlənilsə bəs edir, Kür suyunu isə burada
yalnız suvarma və texniki məqsədlərlə istifadə etmək olar. Həmin
Oğuz – Qəbələ suyunu əsasən həmin zonalarda kənd və şəhərlərdə,
məişətdə və cuvarma üçün sərf etmək- su xətləri çəkmək lazımdır,
habelə çatsa Mil, Muğan düzlərinə, su qıt olan şəhər və kəndlərə
həmin suyu çəkmək lazımdır, belə ki, onlarda içməli və suvarma
suyu çatışmır. Belə strategiya qəbul olunmalıdır ki, heç bir təmiz
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sulu çaya Kürə tökülməyə imkan verilməsin, həmin suları çatmayan
yerlərə boru xətləri çəkib vermək lazımdır. Çayları isə təmiz
saxlamaq lazımdır. Kiçik Qafqazdan axan çayların qabağında
bəndlər qurmaq, su anbarları və su elektrik stansiyası qurmaq
lazımdır, bununla sellərin qarşısı alınar, çoxlu su əldə edilər və
suvarılan torpaqlar artırıla bilər. Xüsusilə böyük miqdarda
səhralarda, susuz çölllərdə həmin suyu borularla çəkib verməklə
əkin əkmək olar. Bakıda isə əhalinin sayını 2 milyona yendirmək artıq əhalini rayonlarda və orada tikiləcək yeni müasir şəhərlərdə
yaşamaq və işləməsini stimullaşdırmaq, şərait yaratmaq lazımdır.
Sıxlıqdan yaranan su, kanalizasiya, yol, körpü, dayanacaq
problemlərini belə həll etmək lazımdır.
14. Şəhər və qəsəbələrin salınması və inkişafı . Hər yeni
salınan və keçmiş yaşayış məskənləri bu prinsiplə layihələndirilsin:
Təhsil - elm – sənayeni və mədəniyyəti birləşdirən yeni növ
düzgün planlaşdırılmış nümunəvi elm, texnikanın, mədənəiyyətin
son nailiyyəti olan şəhərlər tikmək, köhnələri isə bu istiqamətdə
inkişaf etdirmək. Ona görə də rayonlarda suyu bol olan yerdə 2 4 yeni şəhərlər tikilsin. Bakını söküb yenidən tikməyə, böyük
meqapolisə çevirməyə ehtiyac yoxdur. Əksər kənd və şəhərlərin
ictimai infrastrukturu bərbad və və yaxud tam düzəldilməyib. Əhali
iş üçün Bakıya köçərkən bahalıq, sixlıq, kanalizasiya, su, nəqliyyat
problemi yaranır. Onların rayonlarda yaşamasını təmin etmək daha
rasionaldır.
Paytaxtı başqa suyu bol olan - dünyada ən müasir, ağlıa uyğun,
nümunəvi şəhər tikərək, yeni yerə köçürmək lazımdır. Tikintidə
yarımçıq evlərin satılması və istifadəyə verilməsi qadağan olunmalı,
konkret standartlar qəbul edilməli və tikintidə və digər sahələrdə
azad qiymətlər ləğv edilib kalkulyasiya əsasında və gəlir, satış,
rentabellik, vergi normaları təyin edilməklə qiymətlər müəyyən
edilməlidir. Yalnız tam vəziyyətdə yaşamağa yararlı evlər son
məhsul kimi satıla bilməsi qanuniləşdirilməlidir.
15. Sivil –Vətəndaş cəmiyyətləri, qeyri - dövlət təşkilatları.
Bu təşkilatların məlumdur ki, böyük potensialları var. Onların
hamısına dövlət tərəfindən öz qabiliyyət və maraqlarını tətbiq etməyə
imkanlar, bina, müzakirə - iclas zalları, idarə otağı, ofis avadanlığı
verilməsi ağıllı işdir. Bu təşkilatlara dövlətə nəzarət etmək və
problemləri aşkar etmək və həlli təkliflərini parlamentə və dövlət
idarələrinə vermək səlahiyyətləri verilsin. Dövlət idarələrində və
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parlamentdə isə hökmən bu təkliflərin, hesabatların baxılması
öhdəçiliyi tətbiq edilsin.
16. Azərbaycanın əsas gələcək obrazı kimi elm, təhsil,
texnologiya və istehsalın dünyada lider rolu dövlətin və xalqın
strateji məqsədi qəbul edilsin. Bu məqsədlə dərhal lazımı fəaliyyət
planlaşdırılsın və həyata keçirilsin. Təkcə bir addım atmaqla ictimai: elm, təhsil, istehsal və xidmət bölməsini aktiv yaratmaqla
(bərpa etməklə) və rasional ictimai idarə etməklə böyük miqdarda
nayrazılıqlar, işsizlik və yaşama problemləri həll oluna bilərdi..
17. Ölkədə azad bazar qiymətləri ləğv olunmalı, dövlət
qiymətləri ağılla, xalqın mənafeyini qoruyaraq və optimal normadan
artıq, istismara yol vermədən idarə etməlidir . Yəni qiymətlər
kalkulyasiya əsasında və xalqa faydalı əsas prinsiplərə əməl etməklə,
istismara yol vermədən dəqiq rentabellik, amortizasiya , nəqliyyat,
istehsal xərcləri, gəlir, satış, vergi normaları qoymaqla təyin
edilməlidir və dəyişilməməsinə nəzarət edilməlidir.
18. Ali rəhbərliyin dövlətin bütün funksiyalarının əlaqəli
koordinasiya edilməsi keyfiyyəti böyük hədlərdə artırılsın.
Məmurların öz vəzifələrindən şəxsi varlanma və biznesi üçün istifadə
etməsinə qarşı tədbirlər görülsün . Ali və orta dövlət məmurlarının və
qohumlarının böyük biznesləri əlinə keçirməsi dövlət idarəetməsi
üçün hədsiz zərərlidir. Bu amil bütün siyasətin həmin bizneslərin
mənafeyinə yönəldilməsinə səbəb olur, effektiv və düzgün idarəni
pozur. Yəni hər dövlət orqanı daha çox şəxsi biznesinə xidmətə
çalışır. Dövlət isə təkcə onların deyil, məmurlar üçün şəxsi
bizneslərinin idarə orqanı deyil.
19. Parlamentin qanunları və dövlət idarələrində qəbul edilən
qərarların rasionallıq, humanizm, bərabərlik və etik prinsiplərinə
və rasional qərar qəbulu prinsiplərinə uyğuluğu təmin edilsin. Xüsusi
sərəncamla, məcburi bu prinsiplər və metod tətbiq edilsin, təlim
aparılsın; məsuliyyət təyin edilsin. Qərarların bu prinsiplərə
uyğunluğunu yoxlayan ekspert qrupları (elmi-futuroloji şöbələr)
parlamentdə, hər idarədə, rayonda, nazilikdə, yaradılsın.
Yaxın gələcəkdə parlamentin qanun yaratma funksiyası ləğv
edilsin, o diskussiya və məlumat mərkəzinə çevrilsin. Bunun üçünsə
heç bir seçgi keçirilməsin. Diskussiyada iştirak edən könüllülər sərf
etdikləri vaxta və verdikləri təklif və tənqidə görə əmək haqqı alırlar.
Qanunlar və digər ali sənədlər isə rasional cəmiyyət prinsipinə görə
birbaşa demokratiyanı həyata keçirən yaradılacaq xüsusi elmi
insitutlarda xüsusi prosedurlar vasitəsilə kollektiv iştirakla yaradılır.
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Yəni qanunlar böyük elmi biliklərin, həyat təcrübəsinin, müdrikliyin,
problemin tam 40 -100 il kompleks və tam həllinin nəticəsi olmalıdır.
Siyasətdən – yəni qrup mənafelərinə xidmətdən uzaq olmalıdır.
20. İnsana xidmət sistemi yaradılsın. Bu sistemdə insanların
bütün şəxsi problem və çətinlikləri, habelə dövlət xidmətlərindəki
problemlər, çatışmazlıqlar və ehtiyaclar müraciət etməklə tam həlli
tətbiq olunsun.
21. Azərbaycan rəhbərlərinin effektiv inkişaf üçün yeni dünya
-baxışlar, düzgün dəyərlər, xalqı, dövləti və dünyanı, dünya siyasi
mühitini düzgün dərk etməsi və qiymətləndirməsi və düzgün
strategiya və rasional idarə metodu seçməsi lazımdır.
Buna misal: İnsan həyatının ən qiymətli olması, hamının bərabər
haqları və yaşama imkanları olması, dövlətin xaqa xidmət etməli ,
effektiv idarə etməli olması dəyərləri və digər əsas insan azadlıq və
hüquqları kodeksidir.
22. Qəbələ RLS stansiyası Qəbələ, Göyçay və Ağdaş
rayonlarının əhalisinə və bitki və canlı aləminə böyük zərər vurur:
ağaclar quruyur, tərəvəz tez sıradan çıxır və ya məhsuldarlığını itirir,
insanlar xəstəliklərə, sonsuzluğa məruz qalmış, ağır maddi vəziyyətə
düşmüşlər. Onun dayandırılması, təsirə məruz qalan əhaliyə əlavə
kompensasiya verilməsi, pulsuz və yüksək tibbi yardım təmini
məsləhətdir. Habelə bütün keçmiş dövr üçün kompensasiya verilməsi
düzgün əxlaqi addım olardı.
23. Qərar qəbul etmə müddəti - dövlət orqanları arasında
yazışmalar, qarşılıqlı vəzifələrin yerinə yetirilməsi, problem həlli,
ərizə və şikayətlərə maksimum bir həftə ərzində tam baxılıb, həll
edilməsi, sonra isə cavab verilməsi qaydası nəzarət və məsuliyyət
mexanizmi ilə gerçəklikdə işə salınsın. Qəti olaraq hər idarədə bütün
müraciətlərə, aşkar edilmiş problemlərə bu münasibət tətbiq edilsin.
24. Yeni rasional
insan – yeni rasional azərbaycanlı
yetişdirmək lazımdır. Yeni insanların dünyagörüşünü, xarakterini,
bilk və qabiliyyətlərini yaratmaq, tərbiyə etmək, təhsil vermək
lazımdır.
25. Xalqa imkan vermək lazımdır ki, dövlət qulluqçuları və
məmurlarını ildə 2 dəfə qiymətləndirsinlər, onların təyin
olunmasında, dəyişdirilməsində iştirak etsinlər.
26. Azərbaycanda 1) Rasional cəmiyyət prinsiplərinə uyğun
olaraq ictimai idarəni həyata keçirmək üçün hər kənd, qəsəbə,
şəhərdə və ölkə üzrə ictimai qərar qəbulu institutları yaradılsın –
burada hər insanın iştirakına imkan verilsin, qərarlar isə xüsusi
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prosedurlar və kriteriyalar vasitəsilə hazırlanıb qəbul edilsin; 2)
bütün problemləri həll etmək və səhv siyasəti düzəltmək üçün böyük
elmi, sosial, texniki tədqiqatlar mərkəzləri yaradılmalı və hər
problemin həlli layihəsi burada hazırlanmalıdır.) Bu ABŞ-ın RAND
və ya digər tədqiqatlar mərkəzinə oxşar ola bilər. Nazirliklərin,
komitələrin statuslarına və funksiyalarına
yenidən baxılması
lazımdır.
27. Dövlətin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün aşağıdakı
tipik kriteriyalar qəbul edilsin və dövlət məhz bu hesabatı hər il dörd
dəfə elan etsin:
1)
Hər kəsin yaşamağa (minimal ehtiyacların təmini ilə) su təminatı, mənzil, müalicə, yol , elektrik, poct, telefon imkanı varmı? Nə qədər olmayan insan , icma, məhəllə var?
2)
Dövlətə məktub, təklif yazan, lakin cavab almayan
varmı və məsələsi həll olunmayan varmı?
3)
Nə qədər insan faktiki olaraq işsizdir və dövlət onlara
işsizliyin bütün dövrü ərzindıə yaşamaq köməyi edirmi?
4)
Nə qədər adam yaşamaq imkanından məhrumdur:
xəstəlik, şikəstlik, əmək qabiliyyətini itirmək, həqiqətdə
normal iş tapa bilməyənlər .
5)
Hər adamın idarəetmədə iştirakı və qanun
yaradılmasında hansı real imkanları var?
6)
Dövlət büdcədən nə qədər rasional istifadə edir?
7)
Nə qədər adam xəstədir və xəstəliyini müalicə etmək
imkanı yoxdur?
8)
Nə qədər adam ali təhsil və peşə almaq istəyir, lakin
dövlət təmin etmir?
9)
Asayiş, insan hüquqları təmin olunurmu, ölkənin
təhlükəsizliyi kafidirmi? Nə qədər insanın hüquqları təmin
olunmamışdır, təhlükəsizlik sistemi nə qədər və hansı
təhlükələrə imkan verir?
28. İnsanların düzgün həyat, karyera, peşə, həyat yoldaşı və
gələcək strategiya seçə bilməsi və müxtəlif problemlərini, sahibkarlıq
və idarəetmə problemlərini vaxtında həll edə bilməsi üçün, habelə
gənclərin düzgün gələcək seçməsinə kömək və səhv işlərdən
qorumaq üçün dövlət futuroloji, psixoloji, pedaqoji, biznes və
hüquqi məsləhət kompleksi yaradılsın və pulsuz xidmət göstərsin.
Onların verdiyi məsləhət və göstərişləri dövlət xidmət idarələri,
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səhiyyə, təhsil, polis, iqtisadi idarələr, bələdiyyə və icra hakimiyyəti
məcburi icra etsinlər.
29. Azərbaycan üçün ən yaxşı həyat tərzi və idarə strukturu
Rasional Cəmiyyət konstruksiyasında verilir. Bu - birbaşa
demokratiya, rasional həyat tərzi prinsipləridir, bu xalqın xilas və
uğurlu gələcəyinin qarantıdır. Bbu yeni sistemə və həyat tərzinə
keçilməsi həvəzləndirlsin, təlim edilsin
30. Tədris universitetlərində və orta məktəblərdə,
Institutlarda Futurologiya - Gələcəyin öyrənilməsi kursları tədris
edilsin; onun araşdırma, problem həlli və ssenari, strategiya qurmaq
metodları hər bir tələbəyə və dövlət məmuruna öyrədilsin. Dövlət
nazirliklərində , komitələrində Gələcəyin
Araşdırmaları elmi
tədqiqat şöbələri yaradılsın və onların rəyi və məsləhəti ilə qanun və
qərarlar, habelə büdcə hazırlansın və qəbul edilsin.
31. Pensionerlərə eyni zamanda pensiya verilməsi və işləyib
maaş alması qadağan edilsin. “Ya pensiya, ya işləmək” prinsipi qəbul
edilsin. Pensiyaya çıxanlara gündəlik yeməyi təmin edilməklə yalnız
könüllü olmaq, məsləhətçi olmaq imkanı verilsin.
32. Prezidentə və ya seçkilərə, partiyalara ehtiyac yoxdur.
Bunlar adətən, bir qrupun hakim vəzifələri öz əlinə keçirib özünün
üstün iqtisadi, sosial, siyasi və mədəni mənafelərini təmin etmək və
sui - istifadə etmək məqsədi güdür. Sadəcə rasional qərar qəbulu
prosedurları ilə və arzu edənlərin iştirakı vasitəsilə qərar və qanunlar
hazırlansa, onlar ən düzgün və rasional olacaq və seçkilərə və
səsveməyə, partiyalara, avtoritar prezidentə və nazirlərə, sədrlərə
ehtiyac qalmayacaq. Bunun üçün böyük ictimai iştiraka imkan verən
elmi rasional qərar qəbulu, layihə hazırlanması institutları
(respublika, şəhərlər, rayonlar səviyyələri üçün) yaratmaq lazımdır.
Metod artıq hazırdır.
33. Hazırki mərhələdə isə prezident vəzifəsi ləğv edilsin, bəzi
səbəblərə görə o bir kiçik müddət qala bilərsə, onda onun ümumxalq
seçkisi ilə deyil, parlament iddiaçılar içərisindən əvvəldən prezidentə
tapşırılacaq işi, strategiyanı, fəaliyyət planını və siyasəti icra
etməyi öhdəsinə götürdüyü halda təyin olunsun. Və prezident
parlamentlə konkret müqavilə bağlasın və onun öhdəçiliklərini,
əldə edəcəyi nəticələri, işinin qiymətləndirmə kriteriya və
parametrləri, məsuliyyət sanksiyaları dəqiq göstərilsin. Bu
məsələni həll etmək üçün ölkədə alimlərin və azad müstəqil
mütəxəssislərin iştirakı ilə növbəti 5 illik, 20 illik, 50 illik
strategiyalar, prinsiplər hazırlansın və onlara uyğun planlar, metod və
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vasitələr, icra planı tutulsun. Prezident olmaq istəyən öz ağlına gələni
deyil, məhz bu strategiya və planları, məqsədləri, eləcə də onları
əvvəldən təyin edildiyi üsul və keyfiyyətlə (keyfiyyət və ölçmə,
qiymətləndirmə üsul və parametrləri əvvəldən göstərilir) icra etməyi
öhdəsinə alsa, təyin edilməlidir. Habelə prezident olmaq istəyən bu
strategiya və planların yaradılmasında bilavasitə iştirak edən,
əsaslandıran adamlar içərisindən təyin olunmalıdır. Bundan sonra
vəzifəni tutan prezidentlə, gələcəkdə isə bu vəzifəni əgər əvəz etsə baş nazir və nazirlər kabineti ilə parlament arasında müqavilə
bağlanmalıdır. Müqavilədə strategiya və siyasətin təsviri, rəqəmlərlə
ifadəsi, ümumi icra planı və metodları, vasitələri, qiymətləndirmə,
xalq nəzarəti konkret göstərilməlidir ki, aldatma olmasın.
34. Saxtakarlıq imkanı olmayan yeni seçgi maşını yaradılsın.
İctimaiyyət tərəfindən idarə olunan və idarə orqanlarına ictimayyətin
nəzarət etdiyi idarə sisteminə keçmək üçün yeni elektron və ya
yarım elektron seçgi maşını yaradılsın. Burada proses elə hazırlansın
ki, səs vermə, sayma, ümumi nəticə səs vermə anında məlum olsun;
insan əli saymağa və saxtakarlıq etməyə qarışa bilməsin. Məsələn,
xüsusi proqramla hər kəs evindən və ya məntəqəyə gələrək öz parolu
ilə pasportunun nömrəsini yığmaqla daxil olub yalnız bir nəfərə səs
verməsi; iki: biri dövlətin, biri müstəqil seçgi təşkilatının komissiyası
yaradılsın. Seçgi sədrinin üstün hüquqları ləğv edilsin. Yarım
elektron üsulda məlumat yalnız seçginin qutarmasından 10 dəqiqə
ərzində verilməsi qanuni sayılsın, çünki əllə sayılmayacaq, hər
namizədin qutusu elektron tərəziyə qoyularaq, çəkiləcək, səslər
rəngli kartlarda və ya sim kartlarda salınaraq, sayı avtomatik
oxunacaq və ya pul ölçüsündə olaraq pul sayan maşında sayılacaq,
vahid bülleten olmayacaq ki, o qarışdırılsın, sonra ayırıb saysınlar.
Yalan məlumat verənlər isə 10 il həbs olunmalıdır.
35. Müstəqil dövlət elmi - texniki TV kanalı yaradılsın və onu
yalnız elmi texniki şura idarə etsin.
36. İctimai TV – də gündəlik ictimai fikir, problemlərin
aşkarlanması və müzakirəsi və həlli layihələrinin tapılması mövzusu
üzrə proqramlar yaradılsın.
37. Azərbaycan dilinin izahlı elektron lüğətini və dünya
alimlərinin iştirakı ilə Böyük elektron bilik ensiklopediyasını
yaratmaq və diskdə cəmiyyətə pulsuz vermək lazımdır. Məlumat
texnologiyalarının gündəlik həyata daxil olmasını təmin etmək üçün
dövlətin antivirus proqramı yaratması və cəmiyyətə pulsuz verməsi
lazımdır.
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38. Dinə münasibət , cəmiyyət və din münasibətlərinin
düzgün idarəsi. Dini təbliğatın artması ilə müxtəlif islam
təriqətlərinin yaylması və dindarlığın artması gələcəkdə xalqın
parçalanmasına, dini terrorlara, sünni – şiə toqquşmalarına gətirəcək,
zorakılıqla dini dövlət qurmaqa cəhdlər olacaqdır. Dinlər xalqları
ayırır; biri digərini kafir sayır. Lakin əslində hamı insandır, kafir
yoxdur. Quranın özündə çoxlu ziddiyyətlər və bəşəri dəyərlərə zidd
göstərişlər, habelə onun səhv başa düşülməsi və ondan sui - istifadə
edilməsi və hökumətin bu məsələ üzrə müxtəlif fanatiklər və
radikallara qarşı rasional tədbir görməməsi problemi vardır.
Məsləhət. Dinin güclü təbliği dövlət və ictimai TV- də,
qəzetlərdə dayandırılsın. Türkiyə və İrandan dini kitablar gətirilməsi
dayandırılsın. O kitabları gətirənlərin məqsədləri dinin inkişafı deyil,
öz biznesləri , pul qazanmaqdır. Dinin təbliği əxlaqi insan deyil, daha
çox əxlaqı pozan insan yetişməsinə səbəb olmuşdur. Belə olduqda bu
təbliqat lazım deyil, o, adamları yalnız müti və sərbəst düşünməkdən
məhrum edir. Yeni tərbiyə və düzgün təhsil görmüş ruhanilər
yetişdirilsin. Türkiyə, İran və Ərəbistanın burada açdıqları məktəblər,
Gəncliyə yardım pərdəsi ilə maskalanan Türk dini təşkilatı bağlansın.
Orta məktəb kitablarından dini təbliq edən və düz qələmə verən
məqalə və fikirlər çıxarılsın. Məktəblərdə (dini məktəblərdən başqa)
başı bağlı, niqablı, çadralı qızların oxumasına qadağan qoyulsun.
Elmi məktəbdən uşaqları ayırıb dini məktəbə qoyanlar
cəzalandırılsın. İslam dini əvəzinə elmin və texnikanın,
humanizmin və ümum bəşəri dəyərlərin, habelə xalis milli və
ağıla uyğun mədəniyyətin təbliği artırılsın və belə alim və
filosofların yaradıcılığı, nəzəriyyələri, fikirləri, həyatı təbliq edilsin.
TV və radiolarda hökmən gündəlik belə proqram yaradılsın.
39. Hüquqi cəmiyyət yaradılması ideyası hələ Azərbaycana
zərərlidir.Gələcəkdə də faydalı deyil. Çünki bu hüququ xalqın özü
yaratmır, məmur - varlı sinif yaradır və şübhəsiz, əsasən öz
mənafeyini güdür, əhalinin 80 % - i olan digər adi insanların isə
mənafeyi çox zəif hədlərdə və ya heç güdülmür. Məsələn, 2008 -ci
ilə ərzində şəhərin əksər ərazisində ağacların kəsilib maqazin, ev
tikilməsi hamısı şəhər və ya rayon icra hakimiyyətinin sərəncamı ilə
edilmişdir. Bu hüquqi cəmiyyətin konkret nəticəsidir. Cəmiyyəti
məhz səhv, rasionallıqdan, əxlaqdan uzaq qanun və qərarlar və ya
zəruri qanunun olmaması əzir. İctimai sistem tam demokratik
olandan sonra belə prinsip faydalıdır. İstənilən halda hüquqlar qeyri kamil və reallıqın tələblərindən geri qalır və məmurlara hər bir
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səlahiyyəti - həm səhv etməyi, əxlaqı pozmağı, həm də düz işləməyi
-verir.
40. Cəmiyyət qanunlar vasitəsilə deyil, qəbul olunmuş
gələcək strategiyalar, ümumi konkret məqsədlər, prinsiplər
(bərabərlik,
rasionallıq,
məqsədəuyğunluq,
səmərəlilik,
başqasına, vətəndaşa, təbiətə zərər verməmək və s.) vasitəsilə
idarə olunsun. Hər qərarın prinsiplərə uyğunluğu elmi - futuroloji
qrup tərəfindən yoxlansın, uyğunlaşdırılandan sonra qəbul edilsin.
Cəmiyyət daha çox gələcək üçün hazırlanmış a) strategiyalar və
fəaliyyət planları və bu zaman tələb olunan b) əxlaq və davranış
etalonları, c) gəlirin və xeyirin bölünmə qaydaları, d) icraya
müşahidə və qiymətləndirmə mexanizmi ilə idarə olunmalıdır.
Qanunlar isə bir ümumi sərhədlər, müvəqqəti razılıq normaları kimi
və onların səhv, subyektiv hazırlanması ehtimalının çox olması
səbəbilə prioritet olaraq strategiya və rasionallıq, bərabərlik,
diskriminasiyanın olmaması prinsiplərinin həyata üstün tətbiq
edilməsilə təkmilləşdirilməlidir. Yəni qanunlar deyil, prinsiplər,
strategiyalar ali rol oynamalıdır. Əgər qanunlar, habelə cari
idarəetmə
həmin prinsiplər və gələcək inkişaf və davranış
strategiyaları ilə ziddiyyət təşkil edirsə, prinsip və strategiyalar
üstün tətbiq olunmalı, qanunlar isə düzəlişə təqdim olunmalıdır.
41. Bütün rəsmi vəzifəlilər, ali rəhbərlər, prezident və nazirlər hamısı xalq adından elmi ictimai şura ilə və özü arasında müqavilə
bağlamalı, ona təqdim edilən strategiya və planı, nə edəcəyi və necə
yoxlanacaği, işi necə ölçüləcəyi dəqiq göstərilməlidir. Bunun üçün
hər idarədə elmi ictimai şura yaradılmalıdır. Bütün strategiyalar,
planlar isə əvvəldən xüsusi elmi ictimai şuralar tərəfindən və aid olan
əhali
tərəfindən
geniş
müzakirə
olunaraq,
yoxlanaraq,
əsaslandırılaraq qəbul edilməlidir. Bu o deməkdir ki, heç bir rəhbər
və məmur öz bildiyini edə bilməz. Həmin vəzifəyə gələndə əvvəl işi
öyrənir, qəbul edir və həmin işin, planın və fəaliyyətin
layihələndirilməsində, hazırlanmasında əvvəldən hökmən iştirak
etmiş olmalıdır və bunu sübut etməlidir. Hər vəzifəlinin işi isə
müqavilədə göstərilmiş zaman və keyfiyyətdə ictimai təşkilatlar və
ya xüsusi xalq nəzarəti idarəsi tərəfindən müşahidə
edilir,
yoxlanılır və qiymətləndirilir.
42. Yeni rasional (kamil, ağılla yaşayan, ağılla idarə olunan)
cəmiyyətə keçənədək: a) hər idarə pilləsində adi kənd
bələdiyyəsindən tutmuş prezidentə qədər hər idarədə elmi futuroloji
və ictimai şura yaradılsın. Hər icraçı məmur, orqan yalnız bu
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şuralarla razılaşdırılmış qərarlar verə bilərlər. Bununla da
təkbaşçılığa son qoyulsun, çünki çox səmərəsiz və rüşvətin əsasıdır.
Hər pillə idarə məmuru həm yuxarı orqandan gələn, lakin ümumi
prinsip və strategiyalara uyğun yazılı təklif və göstərişləri, həm də
yerli elmi futuroloji ictimai şuranın ümumi prinsip və strategiyalara
uyğun təklif etdiyi, razı olduğu icra addımları ata bilər. Yazılı
olmayan hər bir göstəriş, təklifin qəbulu və baxılması qadağandır.
Yuxarı orqandan gələn təklif aşağıda (ictimai şurada) razılıq
verilmirsə, icra edilə bilməz. Mübahisə olduqda yalnız strategiya və
prinsiplərə istinad edilir. Burada isə aşağı icra orqanlarının yuxarı
orqanlara danışıqsız tabe olması prinsipi yoxdur. Bu şərt icra
məmurunun özbaşınalığına son qoyur.
b) bələdiyyə, dövlətin yerli icra hakimiyyətləri və mənzil
istismar idarələri birləşdirilsin və iki hissədən yaradılsın: 1)
icraçı məmurlar və 2)elmi futuroloji ictimai şura. Qərar vermə
səlahiyyəti əsasən ictimai şuraya həvalə edilsin, kiçik qərarlar
səlahiyyəti isə icraçı məmurlara verilsin. Lakin icraçı məmurlar
şuranın razı olmadığı qərarı verə, icranı edə bilməzlər.
c) Çox vacibdir ki, məmurlar iearxiyası - pilləli tabeçilik ləğv
edilsin. Hər icraçı məmur, yaxud idarə pilləsi ümumi strategiyalar,
ümumi planlar, prinsiplər əsasında işini qursun və ictimai şuralara
hesabat versin və həmin şuralar və cəmiyyət tərəfindən
qiymətləndirilsin. Tabeçilik prinsipilə aşağı orqanların yuxarı
orqanlara tabe etdirilməsi məhz qanunıarı pozmaq, diskriminasiya,
dövlət və icma pulunu mənimsəmək üçün istifadə edilir.Yuxarı
şəhər, region, respublika orqanları yalnız məlumatları aşağılardan
alır, öz nəzarət funksiyalarını həyata keçirirlər, səhvləri və əyrilikləri
aşkar edir, onların düzəldilməsini tələb edir və ictimai şuralara
sanksiyalar tətbiq etmək haqda məlumat göndərirlər, yeni planlar
yaradılmasında istifadə edirlər. Yalnız ictimai şuralar zəruri
sanksiyalar tətbiq edir və məmuru işdən azad edə bilər.
d) Bütün ictimai(dövlət) idarələrinə 1) özü özünün idarə edən,
səhvlərini, çatışmazlıqlarını tapan və düzəldən statusu verilsin; 2) hər
kvartalda ərazidəki əhaliyə tam hesabat versinlər;3) hesabatda
gördükləri işlər, xərclər haqda və təsdiq etsinlər ki, heç bir pozuntu,
diskriminasiya, rüşvət, sui -istifadə olmamışdır və ya olmuşdursa nə
qədər olmuş, hansı tədbirlər görülmüşdür. Sonra bu hesabatlar
ictimai müzakirəyə və qiymətləndirməyə verilsin. Əgər cəmiyyət
tərəfindən səmərəsizlik və özbaşınalıq aşkar edilərsə , əks sübutlar
təqdim edilərsə (məhkəməyə) onda təqdim edən adama təsdiq
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edildikdə yüksək mükafat verilsin və həmin vəzifəni tutan işdən azad
edilsin; yeni təyinat icra edilsin. Nəticə olaraq hər vətəndaş hər
kvartalda mənzil idarələrinin, bələdiyyə, icra hakimiyyəti, şəhər
hakimiyyəti, müxtəlif nəzarət komitələrinin və respublika
hökumətinin yazılı və yoxlana bilən formada hesabatlarına malik
olmalıdır.
43. Məmurların vətəndaşlara etinasızlığına son qoymasına və
öz vəzifə borcunu keyfiyyətlə və vətəndaşın mənafeyi üçün
məqsədəəuyğun icra etməkdən imtina etməsinə qarşı, insanları
məhkəmələrə, yuxarı orqanların qapılarına düşməsinə yol verməyən
asan istifadə edilən mexanizm yaradılsın. Dövlət idarələrində
“vətəndaş haqlıdır” prinsipi qəbul edilsin.
44. Qanun pozuntularına və müqəssirlərə onları həbs etmək
baxışı dəyşdirilsin və belə hərəkətlərin qarşısının yaxşı idarəetmə,
insana qayğı, işlə, təhsillə, müalicə, məsləhət ilə təmin etmə,
səhvləri aşkar etmək və məcburi düzəltmək və pozucuları tərbiyə
etmək metodu ilə alınması qəbul edilsin. Həbslər yalnız qətllər və
fiziki zorakılıq və xəsarət halında tətbiq edilsin və belə adamlara
məcburi təlim verilməsi qəbul olunsun.
XARICI SIYASƏT
45. Azərbaycanın mənafelərinin xaricdə müdafiəsi üçün xarici
ölkələrdə keçirilən konfrans, seminar, kurslara dəvətnamə almış
bütün vətəndaşlara hökmən iştirak üçün xərclər ödənsin və getdikləri
yerdə yaymaq üçün onlara hazır məlumat bukletləri, məqalələrinə
salınması üçün rəsmi elmi institutlar tərəfindən tekstlər verilsin.
46. Hərbi siyasət. Xəzər dənizinin hərbiləşdirilməsi, xüsusilə
Azərbaycanın ABŞ-ın tələsinə uyaraq güclü hərbi baza yaratmaq
planları ağla uyğun deyil və ehtiyac yoxdur. Bu bazanın heç bir rolu
olmayacaqdır. Yaxşı qonşuluq müqavilələri şəraitində buna ehtiyac
yoxdur və neft pullarının boşuna xərclənməsidir. Ölkəyə lazım olan
növlərdə hərbi mallar istehsalı yaxşıdır. Lakin hərbi vertolyot və
zirehli texnika, silahlar, habelə optik cihazlar, hansı ki dünya
anoloqlarından əhəmiyyətli üstünlüyə malik deyilsə, onları istehsal
etməyə dəyməz-onu xaricdə heç kim almayacaqdır, daxildə isə üstün
texnika qarşısında dura bilməyəcəkdir. Dünyada sülh böyük
dövlətlərin qüvvələr bərabərliyi və qarşıdurma qabiliyyətilə müəyyən
edilir. Ona görə də ölkə öz təhlükəsizliyini həmin qüvvələrdən
istifadə etməklə təmin etməlidir. Onda böyük hərbi silahlanma və
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xərclər lazım gəlməyəcəkdir, bu daha etibarlı yoldur. Ermənistan
düz edir.
47. Xaricdə işləyən və ya məcburən köçən Azərbaycan
vətəndaşının qayğısı tam çəkilməli; onun müalicə, təhsil, məktəb
ehtiyacı, təlim kursu yaratmaq, elmi tədqiqat aparmaq haqda maddi
kömək xahişləri dövlət tərəfindən ödənməlidir.
48. Başqa ölkələrdə Azərbaycanlının diskriminasiyaya məruz
qaldıqda, insan hüquqları, mədəni hüquqları pozulduqda, xüsusilə
İranda , Gürcüstanda və Rusiyada Azərbaycanlıların normal həyatına
və hüquqlarının qorunmasına dövlət qarışmalı və həmin dövlətlərdən
bütün hüquqların təmin edilməsini yada salmalı və tələb etməlidir,
kənarda yaşayan azərbaycanlılar üçün ölkədə lazımı şərait
yaratmaqla oların qayıdıb öz ölkəsində yaşamasına kömək etməlidir.
49. Dostluq və əməkdaşlıq xarici siyasətin əsası olmalıdır. Milli
sərvətlər və xalqın mənafeləri dövlət məmurlarının şəxsi mənafeyinə
qurban verilə bilməz və heç bir digər xarici firmaya, dövlətə
bağışlana bilməz. Bütün xarici ölkələrlə əməliyyatlar, müqavilələr
tam ictimai nəzarətə, müşahidə və qiymətləndirməyə məruz qalmalı,
məsuliyyətlər müəyyən edilməli və əyriliklər düzəldilməlidir.
50. Beynəlxalq aləmdə işləyən dövlətə məxsus çoxlu transmilli
kompaniyalar yaradılmalı və xarici belələrindən geri qalmayan
səviyyədə işləməlidir. Onlar ölkənin xarici mühitdən pul gətirən və
mədəniyyəti yayan kökləri rolunu oynamalıdır
Konkret insan, icma, kənd, şəhər həyatı standartları.
51. Hər insanın və icmanın (kənd, qəsəbə, şəhər) dəqiq həyat
standartları qəbul edilsin və göstərilsin ki, hər insan, kişi, qadın,
uşaq və ailə, kənd, qəsəbə, şəhər hansı konkret yaşayış, kommunal,
mədəniyyət, dincəlçmək, yaradıcılıq, təbii mühit imkanlarına malik
olmalıdır. Və dövlətin həmin standartları – həyat şəraitini və
keyfiyyətini, imkanlarını onların özləri ilə əməkdaşlıqda və iştirakda
əldə edilməsi - dövlətin zəruri öhdəçilikləri ayrıca və fərdlərin və
onların göstərilən icmalarının öhdəçilikləri dəqiq göstərilməklə
təmini əldə edilsin. İllik hesabatda standartla hər çatışmayan şərait
və ya imkan miqdarca göstərilsin və onların həlli layihələri yeni ilin
planlarına daxil edilsin.
Konkret insan və ya icmanın həyat standartlarının təmini
vəziyyətini ildə iki dəfə qiymətləndirməklə dövlət nəyi etmək,
nəyin çatışmadığını bilərək planlaşdırma və idarə etməklə həmin
129

həyatın keyfiyyət standartları səviyyəsini təmin etməlidir. Bu
funksiyalarını hazırda dövlət çox bərbad və kefi gəldikdə edir.
Həyat standartları geniş anlayışdır və BMT və Avropa
sənədlərində onu geniş təsvir edən nümunələr vardır. O bəzən
fundamental insan hüquqları, yaşamaq, mədəniyyət hüquqları,
həyatın keyfiyyəti adları altında ifadə olunur. Bu standartlar insanın
əsas hüquqları, dövlətin isə onları həyata keçirmək üçün zəruri
vasitələrlə şərait, imkan yaratmaq vəzifəsidir.
Rasionalist mövqedən həyat standartlarını aşağıdakı icrası
zəruri olan bölmələr formasında təklif edirəm:
1) İnsanın təbii fizioloji həyatını davam etdirməsi üçün aşağıdakı
şəraitə və imkanlara mallik olmalıdır: mənzil, su, kanalizasiya,
səhiyyə, bacarıq və təhsilinə görə iş, təhsil, yaratmaq imkanlaına,
poçta, teleqraf, istirahət, dincəlmək, səyahət; yaşadığı ərazidə piyada
getmək üçün yaxın olan təbiət sahəsinə - park, bağ və oturmaq
yerinə, idman və mədəni , texniki bədii yaradıcılıqla məşğul olmaq
üçün bina və yerləri, evinə, binaya maşın yolu, icma ərazisinə
normal yol və körpü olması, elektrik, su, istilik,qaz, telefon xətti
birləşdirilməlidir. Kənd yerlərinədə həyət sahəsi, sahəni suvarma
imkanı və içməli su ilə təmninatı, ev heyvanları saxlamaq, tövlə və
digər yardımçı binalar tikmək imkanları, icmalarda - kənd, məhəllə,
qəsəbə və şəhərdə yığıncaq, konsert salonları, klub, kitabxana və
mədəniyyət evləri və hər bir dərnəyin azad yaradılması imkanı.
2) Yaşadığı ərazidə sanitar təmizlik, havanın, suyun yüksək
təmizlik dərəcəsi, binada və ətraf mühitdə səsin olmaması. Milçək və
ağcaqanadların, gəmiriciləin həmin sahə üçün normadan artıq
olmaması. Ətraf mühitin yaşayış üçün təhlükəsiz olması, radiasiya,
elektrik sahəsi, selin olmaması və zərər verməməsi.
3) Təhlükəsiz həyat şəraiti, asayişin təmini, göstərilən
xidmətlərin saz vəziyyətdə olması və insanı risklərə, təhlükələrə
məruz qoymaması.
4) Azad fikir və söz demək imkanları, yığışmaq , danışmaq,
müzakirə etmək və hökumətə və orqanlarına etiraz etmək, mitinq,
nümayiş, tətil keçirmək imkanları. Hökumətdən tələb etmək, təklif,
şikayət vermək və cavab almaq məsələsinin həll olunması haqlarının
təmin olunması qarantiyası.
5) Dövlətin və bütün orqanlarının vəzifəli şəxlərinin rüşvət
almadan öz borclarını yerinə yetirmək öhdəçiliyi, belə ki, bu
öhdəçiliyi dövlət orqanı öz daxili nəzarəti ilə təmin edir və ildə 4
dəfə icma, kənd, şəhər və bütün ölkə ərazisində öz hesabatında təmin
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etdiyini təsdiq edir. Əgər bundan sonra ictimai təşkilatlar və ya
vətəndaş bunun əksinə faktlar, sübutlar qoyursa, onda həmin məmur
dərhal istefa verməlidir və yeni təyinat alan məmur göstərilən
eyiblərin tam ləğv edilməsinə çalışmalıdır.
52. Dövlət və yerli özünü idarə orqanlarının ildə iki dəfə
fəaliyyəti haqda hesabat nəşr etsinlər və əhaliyə çatdırsınlar.
Burada dəqiq göstərilsin ki, onlar hansı problemləri həll etmişlər və
nə qədər zamana və vəsait sərf etməklə etmişlər; hansı strategiyanı,
prinsipləri həyata keçirmişlər; hansı problemləri həll edə
bilməmişlər, hansı ehtiyaclar ödənməmişdir. Işi təkmilləşdirmək,
səmərələşdirmək üçün hansı üsuldan, tədbirdən istifadə etmişlər.
Əvvəlki illə müqayisədə fərq necədir? Nə qədər fərdi şikayətçi olmuş
və neçə adamın problemi həll edilmişdir nə qədəri həll edilməmiş və
nə üçün. Sonra bu hesabatlar ictimai təşkilatlar və maraqlı şəxslər
tərəfindən sərbəst yoxlana bilinsin və qiymətləndirilə bilinsin.
Nəticədə uyğun tədbirlərin( işdən çıxarılma, cəzalanma, mükafat,
daha bacarıqlı adamın təyini) görülməsi nəzərdə tutulsun.
Dövlət idarələrində–fəaliyyətin rasionallığı, məqsədəuyğunluğu,
səmərəliliyi və ağıllılığını göstərən kriteryalarla göstərilən yeni
hesabat növü tətbiq edilsin. Maliyyə hesabatını audit idarələri
yoxlayırsa, belə hesabatı isə elmi texniki institutlar, futuroloji elm
şöbələri QHT-lər yoxlasın və qiymətləndirsin
Azərbaycan xalqı, ərazisi və dövləti dünyada hansı yeri
tutmalıdır?
Qarabağ probleminin həlli.
53. Elə bir xarakterli Azərbaycan xalqı yetişdirilməlidir ki, heç
bir digər xalq onunla zarafat etmək, ona sataşmaq, onu aldatmaq, ona
hücum etmək xəyalına düşməsin. Azərbaycan xalqının ərazisi, onun
təbii sərvətləri heç bir digər xalqa güzəşt etmədən, bağışlanmadan bu
xalqa xidmət etməlidir. Yalnız xalqın özü bu sərvətlərdən istifadə
etməli və ondan müstəqil yeni məhsul istehsal etməlidir. Dövlət
böyük hərbi gücü olan daha yaxın yerləşmiş dövlətlə birgə (ən vacib
olan hərbi) əməkdaşlıqda öz təhlükəsizliyini təmin etməlidir.
Dünya sistemi tək hegemonun (ABŞ və qrupu)ağalıq etdiyi
sistem kimi qala bilməz. Rusiya dünyanın ikinci qütbü rolunu
hökmən öz üzərinə alacaqdır.
Sistem nəzəriyyəsinə görə kiçiklər böyüklərin güclü təsiri
altındadır, habelə tabe və idarə olunandır. Azərbaycana tətbiq
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etdikdə o böyük sistemlərdən biri ilə təhlükəsizlik müqaviləsi
bağlamaqla, öz təhlükəsizliyini təmin edə bilər.Heç bir silahlanmağa,
təyyarə, hərbi gəmi, tank, top, avtomat almağa və ya istehsal etməyə,
hərbi qüvvəyə də ehtiyacı olmaz. Bu blok mövcud şəraitdə Nato və
ya ABŞ ola bilməz. Kosovodan fərqli olaraq Azərbaycan Rusiya ilə
sərhəddə olduğu üçün Rusiya buna razı olmaz və imkan verməz.
Azərbaycan Rusiya ilə sərhəddə olduğu üçün NATO ilə deyil,
yenə də Rusiya ilə bir bloka qoşulması lazımdır. Əks halda Qarabağ
və əlavə 7 rayon əbədi Ermənistan əlində qalacaq, Nato və ya ABŞ
heç bir silah və hərbi fəaliyyətlə Azərbaycanı müdafiə etməyəcəkdir,
necə ki indiyədək 20 il ərzində etməmişdir. Rusiya bu halda onların
başını əzəcəkdir və uzaq başı Azərbaycan Vyetnama çevrilə bilər.
Lakin indi kommunist sistemi olmadığı üçün ABŞ , habelə NATO
Rusiya ilə hərbi toqquşmaya girməyəcəkdir. Digər tərəfdən Rusiya
ağlını işlədib elə bir ittifaq quracaqdır ki, Avropa Birliyindən geri
qalmasın, hətta üstün olsun (Əvvəllər belə etməyərək, çox səhvlərə
yol vermişdir). Rusiya amerikan gizli strategiyasından istifadə edərək
məhz amerikanın, natonun və Avropa birliyinin dağılması
strategiyasını quracaq və onları ötəcəkdir. Hətta dünyada yeganə
liderə çevrilə bilər. Rus xarakteri buna imkan verir. Belə halda bu
ittifaqa çox qonşu dövlətlər və Çin, Hindistan, İran, Türkiyə də
qoşulmaq istəyəcəkdir. Demək, yeganə yol yenə Rusiya ilə hərbi
blokda birləşmək, lakin digər iqtisadi, elmi, mədəni əlaqələri bütün
dövlətlərlə saxlamaq məsləhətdir. Yalnız bu, Azərbaycanı xilas
edəcək, Qarabağ və 7 rayon məsələsi təcili həll olunacaqdır.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi rəhbərliyinin Rusiyadan imtina edib
ABŞ və Avropanı “böyük qardaş” rolunda qəbul etməsi səhv
olmuşdur. Onlar Rusiyadan da pis acgöz kapitalistlər və
imperialistlərdir. Azərbaycanı yalnız xammal və öz mallarının satış
bazarına çevirmək məqsədi güdürlər. Xalq cəbhəsinin hakimiyyəti
1992-ci ildə Qarabağı qaytarmaq uğrunda sona az qalmış uğurlu
döyüşləri saxlayaraq, eyni zamanda Rusiya qoşunlarını da
Azərbaycandan
çıxarmaq
qərarı
və
yeni
təhlükəsizlik
müqaviləsindən imtina etməklə bu müharibəni uduzdular və Rusiya
tərəfdən əks tədbirlərin görülməsinə, ermənilərə kömək etməsinə və
sonradan onların köməyi ilə 6 rayonun tutulmasına rəvac verdilər. Bu
böyük səhv olmuşdur. Bu sadə həqiqəti anlamamaq böyük nadanlıq
olmuşdur. Məlumdur ki, belə hərəkətləri həvəsləndirən və yol verən
keçmiş sovet dövründə Azərbaycan kommunist partiyasının ali
rəhbərliyində işləyən, sonra isə
Vəzirov və Mütəllibov
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hakimiyyətində, Cəbhə hakimiyyətində və sonrakı dövrdə xarici və
daxili siyasət məsələlərində rəsmi katib, məsləhətçi və s. vəzifələr
tutmuş özünü alim sayan və lazımı biliyi olmayan çoxlu şəxslər
mənfi rol oynamışlar. Nəticədə səhv proqnozlara baxaraq dövlət
rəhbərliyi və parlament ermənilərə qarşı mübarizəni Rusiyaya qarşı
mübarizə ilə əvəz etmiş, problemin daha asan həllindən imtina
etmişdir. Onların zərərli təsirilə ilə dövlət və parlament ermənilərin
1994 –cü ildə avtonomiyanı bərpa etmək və müharibəni qurtarmaq
təklifini rədd etmişdir (bax: V. Quluzadənin Azadlıq radiosunda,
2008 , şəxsi etirafı). Belə səhvlər nəticəsində xalq xeyli zərərlər
çəkmiş, qaçqınlıq və didərginlik dövrü uzanmışdır və sonu
görünmür. Hazırda Natodan imtina edib yenidən Rusiya ilə (üst
sistem rolunda) yeni
strateji hərbi, iqtisadi və s. müqavilə
bağlanması lazımdır. Bu Qarabağ probleminin də tez həllinə səbəb
olacaqdır. Demək, Azərbaycan təcili Rusiya ilə ittifaqa (hərbi,
iqtisadi və s.)girməli, BP-ni, amerikan şirkətlərini buradan qovmalı,
onların əlindən neftə şərikli olmaq kontraktlarını, Bakı Ceyhan boru
xəttinin operatorluğunu, Platforma tikintisi, boru xətləri
kontraktlarını almalıdır, Əsrin kontraktını və digər kontraktları ləğv
etməli, neftin də satışından tam gəlirini özü almalıdır. 1990, 20
yanvar hadisəsinin də böyük tədbirlə keçirməyin heç bir faydası
yoxdur. Bu hadisədən ağıllanmaq əvəzinə, xalq və dövlət daha da
ağlını azaltmış və səhv yol tutmuşdur. Ümumi dünya qanununa
görə hər kəs, hər icma, dövlət özü bilavasitə öz hərəkətlərində,
başına gələnlərdə günahkardır. Başqa sözlə, hər kəs, hər dövlət ətraf
mühitə zəruri əks təsir və müqavimət göstərməlidir.
Sadə fəlsəfi mahiyyətinə görə təkə qarşı bütün çoxluq (təklər)
ondan istifadə etməyi, onun üzərində dominant olmağı məqsəd seçir.
Belə mühitdə hər tək özünü qorumalı, əks təsir etməlidir, özünü
yaşatmaq üçün lazımı davranışlar seçməlidir. 1988-ci ildən
başlayaraq hər bir halda habelə 20 yanvarda Azərbaycan məhz bunu
etməmişdir. Yeri gəlməyən məqsədlər seçərək hakimiyyəti öz əlinə
almaq üçün bir qrupun təşkil etdiyi avantüra, xalqı öz şəxsi
siyasətinə qurban vermək idi. Bu situasiya yenə də qalmaqdadır.
Əgər ermənilər SSRİ-dən çıxmaq məsələsini qoymadan, məhz elə
onun daxilində qalaraq Ermənistandan Azərilərin çıxarılması və
Qarabağın ayrılaraq Ermənistana birləşdirilməsi məsələsini həll
edirdilərsə, Azərbaycan “qüvvələri” buna adekvat müdafiə və əks
tədbirlər görmək əvəzinə, digər məsələni -SSRİ-dən çıxmaq və
hakimiyyəti öz əlinə almaq məsələsini həll edirdilər. Göründüyü kimi
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hər tərəf müxtəlif məsələni həll etməyə çalışırdı. Burada səhv edən
yalnız Azərbaycan qüvvələri idi - hakimiyyət və “Cəbhə”, ona görə
də uğursuzluğa düçar oldu. Bir anlığa təsəvvür edək ki, hadisələr
həmin aktyorların fikrinə uyğun inkişaf edərək Azərbaycan 1990-cı
il yanvarın 19 –da SSRİ-dən çıxmasını elan edəcəkdi. Bu nə
verəcəkdi, yenə də ermənilər artıq açıq şəkildə Rusiyanın köməyilə
yenə də hücum edib həmin torpaqları, hətta bütün ölkəni tutacaqdı,
(sonralar etdiyi qaydada). Ermənilər öz məqsədlərini əldə etmək
üçün ağılla qurduqları planı effektiv icra etdilər. Azərbaycan isə
erməni ağlına layiq ağıl irəli sürüb ona qarşı dura bilmədi, yalnız ona
lazım olmayan, əhəmiyyəti olmayan özgə dəyirmanına - ABŞ-ın
məqsədinə(mərkəzi kəşviyyat idarəsinin planına)
– SSRİ-nin
dağılmasına işlədi. Halbuki onun iştirakı olmadan da o, dağılmağa
doğru gedirdi. Azərbaycan xalqına müstəqillik deyil, torpaqların əldə
saxlanması birinci məsələ olmalı idi. Nəticədə kim nə əldə etdi?
Ermənilər bütöv Ermənistanı və Qarabağı, əlavə 7 cehiz rayonu;
Azərbaycan isə nadanların şəxsi eqoist məqsədlə hakimiyyət uğrunda
oyunları nəticəsində bunları itirdi. Lakin səbəb müstəqilliyin
olmaması (məhz ermənilər müstəqil olmadan qələbə qazandılar) və
ya SSRİ-nin olması deyildi. Insanları və millətləri nayrahat edən
Kommunist diktaturası idi. Lakin diktatura ləğv olmadı, bütün
respublikalarda həmin kommunist diktatuta başqa adlı diktaturalarla
əvəz olundu. Demək, düzgün məntiqi nəticə budur ki, 1990 –cı ildə
Azərbaycanın yalançı
siyasi diletantlarının SSRİ-dən çıxmaq
uğrunda işi xalqa zidd olmuşdur. Ən düzgün davranış məhz
bilavasitə erməni aqressiaına qarşı adekvat tədbirlərin görülməsi,
bütün xalqın fəaliyyətini birləşdirib dişi və cırnağı ilə vətəni
qorumaq, ermənilərin məqsədini pozmaq idi, hətta rus hərbi
qüvvələrindən istifadə idi. Dövlət və siyasətçilər bu səhvlərdən nəticə
çıxarmalıdır. Bütün xalqlar məhz diktaturaya qarşı olmalı, onun ləğv
edilməsinə çalışmalıdırlar. Müstəqillik anlayışı isə çoxdan köhnəlmiş
ideologiyadır, ona alternativ qarşılıqlı asılılıq prinsipidir. Başqa cürə
mümkün deyildir. Hələki dünyada ən inkişaf etmiş Avropa birliyi
məhz bu prinsiplə qurulmuşdur. Yenidən aşkar edirik ki, Azərbaycan
tərəfi-dövləti, deputatları, nazirləri, rəsmi şəxsləri, ictimai liderləri nə
qədər böyük səhvlər etmişlər və bu günə qədər səhv etməkdə davam
edirlər. Tarix hələ dərs olmamışdır.
Azərbaycan, nefti və qazı kimə satmaq qayğısı ilə nayrahat
olmamalıdır. Və Avropanın neftsiz və qazsız qalmasını da vecinə
almamalıdır. Böyük miqdarda neft, qaz çıxarıb satmağa ehtiyac
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yoxdur. Qoy, Avropa yalvarsın. Daha yaxşısı, çıxarılan neft və qazı
tam istehsal edib dünyaya onlardan alınan və hazır daha ucuz və
keyfiyyətli 300 adda məhsullar satmaq lazımdır.
Demək, o dövlətlər neftin əvəzində Azərbaycanı müdafiə
etməyib torpaqları qaytarmağa kömək etmədilərsə, nə üçün bundan
sonra böyük miqdarda nefti və yeni qaz müqaviləsilə qazı onlara
bağışlamaq lazımdır? Heç bir səbəb yoxdur. Ermənistanı - nefti, qazı
olmadan - bütün dünya müdafiə edir və yardım edir. Lakin
Azərbaycan dövləti səhvən güman edir ki, neft, qazla- yəni rüşvətlə
özünə dünya dövlətləri içərisindən tərəfdarlar tapacaq, onlar da
torpağı qaytaracaq. Səhv və uydurma xəyaldır.
Problemin digər həlli Azərbaycanın nə Natoya, nə Rusiya ilə
hərbi bloka girməməsi haqda 3 tərəfli müqavilə ola bilərdi ki, bundan
sonra 7 rayon qaytarıla və Qarabağın statusu sonra müəyyən edilə
bilərdi. Lakin bu az ehtimaldır, buna Rusiya inanmaz , çünki sonra 7
rayon qaytarılsa və Qarabağ Azərbaycan ərazisi sayıldıqdan sonra
Azərbaycan şərtlərdən imtina edib natoya daxil olsa, Rusiya təsir
imkanını itirmiş olar. Bunu nəzərə alaraq Rusiya belə işə razı olmaz,
yəni yalnız Rusiya ilə hərbi bloka girəndən və ərazisində baza
yaradandan sonra 7 rayon qaytarıla və Qarabağ məsələsi tam həll
olunar (ona formal müstəqillik verilməsilə).
Deməliyəm ki, problemin digər zorakılıq olmadan həlli olmuşdur
ki, bunu da anlamaq üçün yerli idarə sistemi imkan verməmişdir.
Əsasən təkbaşına göstərişlər və sərəncamlar verilməsi üsulu ilə
işləyən rəhbərlik Qarabağ və Ermənistan -Azərbaycan münasibətləri
üzrə nə parlament qrupu, nə hökumət komissiyası, nə elmi - texniki
Think tank - Ağıl dağarcığı qrupu yaratmışdır ki, problemin həllini
hazırlasın və həyata keçirsin. Dövlət səhvən güman etmişdir ki, bu
sahədə problemi həll edən müqavilə adi biznes müqaviləsidir və
lazımı əsaslar hazırlamamışdır. Bu, şübhəsiz, müsbət nəticəyə
gətirməmişdir və belə nəticəyə gətirə bilməzdi. Aşağıdakı
amillərdən istifadə edilsəydi, problem çoxdan həll edilmişdi:
1) Beynəlxalq aləmdə sözlə deyil, işlə müdafiə edənlərin
qarantiyası (olmamışdır)
2) Ermənistan daxilində erməni xalqı, təşkilatları və rəhbərləri ilə
lazımı iş, habelə xarici erməni diasporası ilə lazımı iş (olmamışdır,
bu ən optimaldır).
3) Düzgün xarici siyasət – Rusiya ilə təhlükəsizlik blokuna daxil
olmaq ( olmamışdır)
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4) Neft - qaz amilindən və boru xətlərindən istifadə (lazımı
dərəcədə istifadə olunmur).
5) Gürcüstanla düzgün siyasət qurulması (səhv qurulmuşdur).
6) Katalizatorlardan güclü istifadə ( olmamışdır)
7) Qəfil hücumla ətraf ərazidən bir böyük hissənin geri alınması
və ermənilərə böyük dağıdıcı və qırğınla müşaiyət olunan maddi və
mənəvi zərbə. Bu zaman güclü təbliğatın təşkili. (Planda olmamışdır)
8) Sərhəddə düşmən hərbi təyyarə və vertolyotlarına, raketlərinə
qarşı bütün zəruri texnikanın toplanması, lazımı səviyyədə peşəkar
əsgərlə təmini, döyüşü aparmaq üçün başqa dövlətlərdən lazımı
silahların və texnikanın, təyyarələrin, tankların arendaya götürülməsi
(alınması) və əlavə muzdlu hərbi personalın cəlb edilməsi.
Əlavə olaraq, qeyd edilən problemin digər daha asan həlli
yolları da vardır: 1) Azərbaycanın ən tez 1 il müddətində tam
demokratik və yüksək idarə sisteminə, maddi rifah ölkəsinə
çevrilməsi- bu ayrılmaq maraqlarının itməsinə səbəb olardı. 2)
Qafqazda 3 respublikanın bir ittifaqda birləşməsi, azad ticarət və
iqtisadiyyatla məşğul olması, vətəndaşaların azad yaşayış yeri seçə
bilməsi və sahibkarlıq yaratması. Bu, habelə Gürcüstanla əlaqədar
problemi də həll edərdi. Xalqlara bu xeyli sərfəli olsa da və onlar
razılaşsalar da onların rəhbərləri və hakimiyyət uğrunda vuruşan
qrupları məhz bunu istəməyəcəklər. Çünki hakimiyyəti ələ keçirmək
və ya saxlamaq üçün dəbdə olan kartlar əldən çıxır, başqalarına da bu
yeni kartlardan istifadəyə imkan verməyəcəklər.
54. Gələcək erməni dövləti ilə münasibətləri necə qurmalı?
Bu sualın cavabı yalnız Azərbaycanlıların ermənilər tərəfindən
işğal edilmiş torpaqlarda yaşamaq haqlarını bərpa edəndən sonrakı
dövrə aiddir. Ümumi təbii qanuna görə Azərbaycan öz mövqeyini,
özünü müdafiəni Ermənistandan geri qalmayan, hətta daha üstün 1.
Fiziki - hərbi, texnoloji ; 2. Rasional qanun və idarə; 3. Cəmiyyətin
özünün bilavasitə qanun yaradıcılığı və idarəetmədə iştirakının təmin
edilməsi;
4.
Dövlət
məmurlarının
cəmiyyət
tərəfindən
qiymətləndirilməsi və sanksiyalar tətbiq etməsi; 5. Elm və
texnologiya; 6.Yüksək mənəvi etik prinsiplərin həyat tərzində
maddiləşməsi, hər kəsin yüksək həyat səviyyəsinin əldə etməsi ;
7. Yüksək milli xarakterinin yaradılması,
8. Erməni strategiyasına qarşı qisas strategiyası ilə qoruyub
saxlaya bilər.
Bu şərtlərə Azərbaycan xalqı həmişə əməl etməlidir.
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Axırıncı tədbir-qisas strategiyası belə mahiyyət daşımalıdır və
bunu dövlətin yaradacağı xüsusi qrup icra etməlidir: bütün dünyada
erməni maliyyə, biznes, hərbi mənafelərinə güclü zərbə və qüvvədən
salma, erməni mədəniyyəti və tarixinin saxta olması, oğurluq
olmasını sübut etmək; elmi konfranslarda erməni mahiyyətini kəskin
tənqid etmək və erməni elmi təkliflərini mənasız, plaqiat və
bəşəriyyət əleyhinə olmasını sübut etmək. Beynəlxalq qəzetlərdə
daim erməni xəbisliyini ifşa etmək, valrı erməniləri və onların
biznesləırini
bankrot və fiziki məhv etmək. Bu tədbirlərin
nəticəsində onlar özləri yalvaracaqlar ki, gəlin keçmişi unudaq və
sülh müqaviləsi bağlayaq. Yalnız bundan sonra sülh yarana bilər.
İndiyədək Azərbaycan və Türk xalqı onların qabağından qaçmış,
onların pisliklərinə imkan vermişlər, lakin indi hamısı birlikdə qisas
strategiyası qəbul etməlidirlər. Dönüş nöqtəsi- zaman gəlmişdir.
Gələcəkdə problem tam həll ediləndən və bir neçə nəsil
keçəndən sonra qarşılıqlı anlaşma və müqavilə altında gediş - gəliş,
insanların yaşayış yeri seçməsinə maneələrin qalxması ilə yenidən
hər millətdən olan adamlar digərinin ərazisində yaşamaq və işləmək
imkanına malik olacaqlar. Hitler faşizmi də unuduldu və yeni
insanlar faşizmdən imtina etdilər. Erməni faşizmi də unudula bilər,
yeni erməni nəsli anlayaraq, ondan imtina edə bilər. Gələcəkdə
erməni dövləti ilə dostluq münasibətləri də ola bilər. Tarix məhz belə
sübutlarla doludur.
55. Gürcüstan dövləti ilə necə rəftar etməli?
SSRİ dağılandan- 1991 –ci ildən bəri Gürcüstanda
azərbaycanlılara qarşı siyasət davam edir. Azərbaycan əhalisinə və
məskənlərinə aid torpaqların alınıb gürcülərə verilməsi, vəzifələrdə
dikriminasiya, öz mədəniyyətini qorumağa qarşı manelər,
Azərbaycan kənd və qəsəbələrinin, ərazi adlarının Gürcü adı ilə
dəyişdirilməsi, həyat problemlərinin həll edilməməsi və s. çoxlu
sayda təzyiqlər bu xalqı Gürcüstandan sıxışdırb çıxartmağa yönəlib .
Dövlətdə hər gələn ali rəhbər az ya çox dərəcədə nə isə bir pislik
hökmən edir və bu deportasiya siyasətini gizli və ya açıq davam
etdirir. Bu siyasətin həqiqi mahiyyətini anlamayan Azərbaycan
rəhbərliyi isə daim dostluqdan danışır. Bu siyasət Ermənistanda
1988-ci ildən azərbaycanlılara qarşı başlanan düşmənçilik siyasətilə
çox oxşardır və eyni üsulla edilir. Azərbaycan rəhbərliyi də eyni
üsulla reaksiya verir,
hansı ki belə davranış Ermənistandan
azərbaycanlıların tam qovulmasına gətirdi. Eyni hal Gürcüstanda da
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tam təkrar oluna bilər. Bu vəziyyəti nəzərə alaraq məsələnin belə
həllini təklif edirəm:
1) Gürcüstandan
Azərbaycan millətinə aid torpaqların
mülkiyyətçisinin 1991 –ci il vəziyyətinə qaytarılması, adların tam
bərpa olunması, azərbaycanlı kəndinə, rayonuna, məktəbinə
gürcünün rəhbərlik etməsinə son qoyulması tələb edilsin. Göstərilsin
ki, Gürcü dili məhz diskriminasiya və deportasiya üçün istifadə
edilir. Bu dili öyrətmək məsuliyyəti Gürcüstan hökumətinin boynuna
qoyulsun. Əgər Gürcü müəllimi və höküməti dili yaxşı öyrətsəydi,
camahat öyrənərdi. Yeni nəsil-dili məktəblərdə yaxşı öyrənənlər
meydana gələnə kimi hər azəbaycanlıya tam hüquqlar verilsin,
vəzifələrdə maneçilik törədilməsin. Tələb edilsin ki, əgər Gürcü
dilini bilməyənə vəzifə verilə bilməzsə, onda belə gənclərin
Gürcüstan ordusuna çağırılması da ləğv edilsin. Ölkənin rəsmi dili,
işgüzar dili, mill etnik ərazilərdə dil, dövlətlə etnik qrupların
arasında ünsiyyət dili haqda konstitusiyada dəyişilik edilməsi tələb
olunsun. və bununla da dilin etnik ərazilərdə vəzifə tutmağa olan
maneçiliyi aradan qaldırılsın.
2) Gürcüstanda diskriminasiyaya, işsizliyə, torpaq, vəzifə
özbaşınalığına qarşı həmin ölkədə ictimai etiraz hərəkatı başlansın
və lazım gələrsə, bütün üsullardan istifadə edilsin ki, dövlət
Azərbaycan millətinin tələblərini yerinə yetirməyə məcbur olsun.
3) Azərbaycanlı rayonlarının birləşdirilərək milli muxtariyyət
verilməsi tələb olunsun, bunun üçün Gürcüstanda ciddi ictimai
hərəkat başlansın və ona kömək olunsun.
4) Neft, qaz nəqli və Gürcüstanı təchiz etmək amilindənm güclü
təzyiq vasitəsi kimi istifadə edilsin. Bunun üçün İrandan yeni xəttin
çəkilməsi və ya Rusiya vasitəsilə qaz və neft ixracı məsələsi
müzakirəyə qoyulsun.
5) Gürcüstana çətin anlarda edilən köməklər və enerji nəqli
müqavilələrində edilən güzəştlər Gürcü rəhbərlərinin başına
vurulsun. Onların bu hərəkətləri yaxşılığa yamanlıq kimi
qiymətləndirilsin. Gürcüstanla köhnə qaz və neft nəqli müqavilələri
ləğv edilsin və yeni
müqavilələr bağlansın- bu müqavilədə
azərbaycanlı əhalinin bütün hüquqlarının təmini, qeyd edilən
diskriminasiya və torpaqların gürcülər tərəfindən mənimsənilməsi,
adların dəyişdirilməsi, maneçiliklərin dərhal və danışıqsız aradan
götürülməsi əsas şərt kimi irəli sürülsün.
6) Gürcüstanda azərbaycanlıların hüquqlarının tam qorunmasına
və təmin olunmasına maddi mənəvi, siyasi və iqtisadi dəstək verilsin.
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Orada lazımı qədər Hüquqi məsləhət və məhkəmədə kömək xidməti
yaradılsın. Oradan didərgin salınmış əhalinin qayıdıb pasport
qeydinə düşməsi və normal yaşaması o hökumətdən tələb edilsin.
1991-ci ildən sonra Azərbaycan rayonu, kəndi və qəsəbəsi
ərazisində, torpaqlarında salınan Gürcü kəndlərinin köçürülməsi və
Azərbaycan yaşayış məskənlərinə aid olan ərazilərin özlərinə
qaytarılması tələb edilsin, bu barədə olan özəlləşdirmə və satış və
icarə müqavilələrinin ləğv edilməsi tələb edilsin.
7) Elə tədbirlər görülsün ki, Gürcüstan hökuməti Azərbaycana
yalvarsın, böyük səhv etdiyini heç vaxt yadından çıxartmasın və bir
də belə səhvlər etməsin, Qarabağ məsələsi ağılla – yuxarıda qeyd
etdiyim üsulla
təcili həll ediləndən sonra, lazım gəldikdə
Gürcüstanın dövləti öz səhv siyasətini davam etdirsə, onların
parçalanması strategiyası hazırlansın və həyata keçirilsin. Bu dövlətə
öz normal həyat hədləri köstərilməlidir. Azərbaycan xalqı və
hökuməti qorxaq olmamalı, öz ağlı və tədbirlərilə özünə hörmət
etdirməyi bacarmalıdır.
Azərbaycan xalqı xarici ölkələrə və təşkilatlara münasibətdə
qorxaqlığa son, aktiv özünü müdafiə və hamıya qalib gəlmək və
hamıdan üstün olmaq strategiyasını daim əlində rəhbər tutmalıdır.
Bu strategiyanı həyata keçirmək üçün bütün ətraf dünyadan aktiv
istifadə etməli effektiv əməkdaşlıq qurmalı və daxilən daim
təkmilləşməli, yüksək səviyyəli inkişafa nail olmalıdır.
Qeyd edirəm ki, Gürcüstan hakimiyyətinin Azərbaycanlıların
hüquqlarını tam təmin etməsi və və maneçilikləri aradan qaldırması
üçün real şanslar var və icrası mümkündür. Göstərilən tədbirlər
görülməsə, Gürcüstandan bütün azərbaycanlıların qovulması və pis
vəziyyətə salınması siyasəti aşkar və gizli formada davam edəcəkdir.
Bunu indi onlar arxa plana keçirə bilər, lakin gələcəkdə imkan
olan kimi bunu edəcəklər.
İİİ BÖLMƏ
MƏDƏNIYYƏT VƏ BAXIŞLARIN TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI.
Azərbaycan Rasional cəmiyyəti və rasional insanın mədəniyyəti:
mərasimlər, adətlər.
Azərbaycanın gələcək obrazı və missiyası
Elm və mədəniyyət, savadlılar ölkəsi. Təhsil, səhiyyə, elm və
texnologiyanın və istehsalın prioritet olması, adambaşına düşən
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ÜDM miqdarına və keyfiyyətinə görə dünyada ilk beş dövlət
sırasında olması. (əlavə: bax səh 61)
Missiya: Avropanı ötüb keçmək- həyat səviyyəsində,
mədəniyyətdə insan hüquq və ağıllı azadlıqlarında Azərbaycanın
missiyası olmalıdır.
Mədəniyyət, dünyabaxışlar .
Azərbaycan xalqının strateji şüarları hansı olmalıdır?
Azərbaycan xalqının mədəniyyəti 651 –ci ilədək (1000 il
ərzində) Zərdüşt təlimi altında, habelə 500-cü ildə Yunanıstandan
gəlmiş və 651-ci ilədək İranda mövcud olmuş Yunanıstyan - Platon
fəlsəfə məktəbi altında, 705 –ci ilədək Albaniyada xristianlıq dini
təlimi altında 651 -dən sonra 200 il ərzində İslam dini təlimi altında
formalaşmışdır. Son 248 ildir ki, Azərbaycan xalqı öz milli müstəqil
ümumi dövlətini itirmiş, onunla bərabər ümum dövlətçilik, ümumi
millilik dəyərlərini də itirmişdir, bu dəyərlərin yerinə regionçuluq, öz
ərazi, rayon mənsubiyət təəsübkeşliyi, başqa sözlə tayfabazlıq,
qəbiləçilik, yerlibazlııq dəyərləri yaranmış və ərazidə yaşayan
millətləri əhatə etmişdir. Əvvəlki səhifələrdə qeyd etdiyim kimi milli
bütövlük dəyərinin itirilməsində ərəblərin alət kimi istifadə etdiyi
İslam dini xüsusilə mənfi rol oynamışdır və bu gün də bütün xalqın
həyatında müəyyənedici (determinant) mənfi amildir. İslam dini
ölkəyə gələrkən özü ilə təriqətləri, məzhəbləri də gətirmişdir, xalqı
müxtəlif qruplara bölmüşdür. Lakin xalq islamdan əvvəlki
mədəniyyətinin böyük hissəsini qorumuş, saxlamışdır. Baxmayaraq
ki, islam musiqiyə, şerə, incəsənətə, heykəltaraşlığa, rəssamlığa,
elmə (ərəb imperiyasında yalnız 850-1150 illərdə maneçilik
törətməməsi dövrünü nəzərə almasaq) imkanlar verməmişdir, xalq
bu sahələri özü inkişaf etdirmişdir. Islam faydalı heç bir lazımlı və
zərdüştlükdən və xristianlıqdan daha yüksək mədəniyyət və davranış
nümunəsi gətirməmişdir, yalnız zərərli xürufat, avamlıq, fövqaladə
qüvvələrə qarşı qorxu və ruhanilərə tabelik ideyası və hakimiyyətin
despotik nümunəsini gətirmişdir, azadfikirliyi boğmuş, Azərbaycan
alimlərinin müəyyən hissəsini öldürmüş, sürgündə, həbsdə
saxlamışdır. İslamın hakim olduğu bütün ölkələr indi ən geridə
qalmış, insan hüquqları pozulan, elmə mənfi yanaşan və ən az xərc
çəkən, xalqlara pis həyat şəraiti yaratmış, islam ruhanilərinin
diktaturasının olduğu ölkələrdir.
Beləliklə, bu məntiqlə
Azərbaycan xalqının gələcəyi islamlaşmaqda deyildir. 20 -ci əsrin
əvvəllərində bəzi
ziyalılar, məsələn, Əlibəy Hüseynzadə,
Məmmədəmin Rəsulzadə və başqaları İslamlaşmaq, türkləşmək və
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müsairlik şüuarlarını irəli sürmüşlər. Müasir bəzi alimlər də,
məsələn, Cəmil Həsənli, habelə prezident İ.Əliyev İslam dəyər və
mədəniyyətini qoruyub saxlamağı məsləhət görürlər. Lakin bu
fikirlər səhv və xalqın gələcəyi və yaxşı həyatı üçün zərərlidir. Qeyd
etdiyim kimi islamlaşmaq Azərbaycana zərərlidir, çünki islam
ölkələri nökər, savadsız, işsiz, elmsiz, qapalı vəziyyətindədirlər,
islamın özü özünü məhvə aparan
baxışlara malikdir. Məsələn,
insanları iki zidd qrupa bölür: düzlərə və kafirlərə; düzlərin kafirləri
məhv etməsinə, istismar etməsinə və özünə tabe etməsinə sanksiya
verir, elə bu səbəbə görə islam dövlətləri daxildə bir - birinə zidd
qruplara bölünür və daim terrorizm bu ya digər qrupun sevimli aləti
olur. Şeytan sözü də islamın qorunduğu silahdır. İslam daşıyıcısı
islamın səhv baxışlarını aşkar edənləri, həqiqəti söyləyən və
obyektiv gerçəkliyi təsvir edənləri, düzgün bilikləri, hansı ki geridə
qalmış islami baxışlara ziddir-şeytan adlandırır. İslam dərin
teosentrikdir- yalnız islamı düzgün təlim adlandırır, özgə təlimləri,
kitabları, nəzəriyyələri şeytan və ya kafir hesab edir. Islamlaşmaq
bizə lazım deyil.
Aşağıdakı digər olmuş bir söhbət gerçəkliyi aydın təsəvvür
etməyə kömək edərdi. Bir dəfə dindar bir adamın əlində dini kitablar
olduğunu və gənc fəhlələrə dini təbliq etdiyini gördüm. Ona dedim
ki, həqiqət tək bir kitabda deyil, onu müxtəlif dinlərin kitablarını,
elmi nəzəriyyələri, faktları, sübutları oxumaqla və müstəqil
düşünməklə tapmaq olar və ona universal bir neçə kitabı da oxumağı
məsləhət gördüm. Cavabında bu adam dedi : “xeyr, o kitablar şeytan
işidir, onları şeytanlar yazıb, mən onları oxumaram”. Orada olan
gənclər də bu dialoqu eşidib dedilər: “əşi, bu bizim başımızı xarab
edib ey “ Bu gəncin şüuru oxuduğu dini kitablar və ruhanilərin
təbliğatı nəticəsində şikəst edilmişdi. O gerçəkliyi, elmi deyil, dini
xürufatı həqiqət sayırdı. O, istənilən zaman öz ruhanisinin əmri və ya
işarəsi ilə başqa bir dinc insana qarşı terror hərəkəti edə bilərdi.
Digər bir kollektivdə bir dindar gənc alovlu olaraq qadınların şalvar
geydiyini və bəzən qısa don geydiyini, sinələrini, qollarını açıq
saxladığını deyərək, bununla özlərini pis apardığını və onlara ağır
cəza verməyi deyirdi. O cavanların beyninə yeritmək istəyirdi ki, din
belə paltarı qadağan edir, qadınlar üçün dinin göstəişilə ən yaxşısı
paltarı uzun geyinmək, başlarını bağlamaq, niqab, çadra örtməkdir,
oxumamaq və işləməməkdir. O deyirdi ki, əgər qadının qolu, sinəsi,
üzü görsənirsə, bu kişidə nəfs yaradır. Mən bu adamı səbrlə başa
salmağa çalışdım ki, sən onların vəkili və ağası deyilsən. Qadın
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azaddır. O kişinin qulu deyildir. Əgər sənin inandığın din bu fikirləri
tələb edirsə, xalqa bu din lazım deyildir. Xalqın öz milli adət və
ənənəsi vardır, öz paltarı vardır. Bura İran və ya Ərəbistan deyil.
Əgər siz dindarlar qadına baxa bilmirsinizsə, özünüzü saxlaya
bilmirsinizsə, nə üçün qadından hər yerini örtməyi tələb edirsiniz.
Mədəniyyətiniz və əxlaqınız çatmırsa və özünüzü apara
bilmirsinizsə, yaxşısı odur ki, özünüz öz üzünüzü, gözünüzü
bağlayın, eynək geyin, çadra örtün, özünüzü axtalayın, qadına
baxmayın. Necə olur, digər insanlar sakit baxır və qadın
gözəlliyindən ləzzət alır, əhvalı yaxşılaşır, lakin özünü mədəni və
əxlaqlı aparır. Səbəb sizin kimi düşünənlərin şüurunun dini təbliğat
nəicəsində şikəst olmasıdır. Siz özünüzü dəyişin. Qadın kişilər üçün
xoşbəxtlikdir, onlar gözəl olmalıdır və həyatı gözəlləşdirməlidir, nə
qədər onların gözəlliyi daha çox görünürsə, bu kişi və gəncləri də
mədəni və əxlaqi edir. Onlar daha rahat, sakit, mədəni olur. Bu
təbiidir. Onlar çox düz davranırlar, bu onların funksiyasıdır. Plyajda
insanlar çılpaq olur, Afrikada bir çox qəbilələr çılpaq yaşayır, lakin
onların mədəniyyəti zorakılıq etməyə imkan vermir. Necə olur, siz
radikal dindarlarda mədəniyyət, əxlaqi biliklər çatmır, sizdə
Afrikanın paltarsız yaşayan qəbilələri qədər mədəniyyət çatmır ki,
özünüzü normal, şüuru sağlam insan kimi aparasınız.
Budur, dinin Azərbaycanda güclü təbliği, gələcəkdə belə şikəst
gənclər yetişməsi və dinə qapanması, elmi bilikləri, həqiqəti inkar
etməsinə, qadınları qula çevirməsinə, bütün digər insanları kafir və
şeytan saymasına, bunun da nəticəsində xalq arasında dini zəmində
qətl hadisələrinə, düşmən münasibətlərə gətirəcəkdir. Artıq gələcəyin
toxumlarını dini icmalar, ruhanilər əkiblər, o cücərməkdədir,
meyvələr yetişəndə onda gec olacaqdır. İnsanların cibi və şüuru, ağlı
uğrunda ov gedir. Bunu dövlət anlamalıdır və siyasətində dəyişilik
etməlidir.
Azərbaycanda dövlət və cəmiyyət islamlaşmaq əvəzinə, rəsmən
elmi rasionalist dünyabaxışları, humanizmi təlim etməli və onun
məsləhət və göstərişlərilə yaşamalıdır. Yəni xalq elm və idrakla
əsaslandırlmış ağıllı, praqmatik baxışları qəbul etməlidir- yalnız bu
baxışlar inkişaf və düzgün həyat yoludur.
Türkləşmək də zərərli istiqamətdir, bu istiqamət başqa dildə
danışan icmalardan üz döndərmək deməkdir. Gələcək, milli-etnik
avtonomiyalar olmaqla ümumdünya vətəndaşının və əxlaqının
yaranması ilə olacaqdır. Türkləşmək başqa etnik qrupları da
türkləşdirmək, dilini, mədəniyyətini əlindən almaq deməkdir və
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lazım deyil. Oxşar dilli xalqların və ərazidə yaşayan digər xalqların
azad və bərabər faydalı birliyinin yaradılması məsləhətdir.
Başqa xalqlara münasibət humanist və qarşılıqlı bərabər faydalı
iqtisadi, mədəni , elmi, texniki əlaqələr olmalıdır. Müasirlik isə
müxtəlif mənalıdır və qəbul edilə bilməz. Daha dərin mənada
həyatın dəyişilikləri daim müsbət istiqamətdə getməyərək, mənfi
istiqamətlə o daim tarazlaşır, gah bir tərəfə, gah digər tərəfə rəqqas
qanunu ilə gedir. Onun hər iki tərəfi insana faydalı və arzu edilən
deyil, yalnız bir tərəfi və ona uyğun əks tərəfinin (hansı ki insanın
xoşu gəlməsə də obyektiv dünya qanunu ilə qaçılmazdır) müəyyən
hədlərində bu inkişaf arzu ediləndir, bu isə yalnız qızıl ortadır.
Demək, müasirlik deyil (çünki mənfi istiqamət də müasirlik hesab
olunur, hansı ki insanlar və cəmiyyət anlamadan və ya aldadılaraq
həmin mənfi istiqamətə düçar ola bilər), məhz qızıl ortanın sağ, sol
hədlərini seçmək və onunla inkişaf etmək lazımdır. Başqa sözlə,
proporsiyaları optimal seçmək lazımdır. Müasirlik şüarı əvəzində
dünya inkişafının yaxşılaşmaq istiqamətinə uyğun və harmonik, geri
qalmayan inkişaf səviyyəsini əldə etmək, həyatı və fəaliyyəti ağılla
və gələcək strategiyaları ilə qurmaq lazımdır.
Başqa sözlə,
rasionallıq və aşağıdakı digər şüarlar müasirlik ifadəsinə alternativ
qəbul olunmalıdır.
XALQIN ŞÜARI: kamilləşmək, maariflənmək, obyektiv
elmi baxişlara malik olmaq, elmdə, texnikada, bilikdə, həyat
şəraitində dünyada birinci olmaq, rasionalliq, rasionalizasiya,
humanizm, rasional əxlaqi həyat tərzi, qızıl orta, bərabərlik,
bəşəriyyətə nümunə olmalidir.
Bu şüara uyğun olaraq türkləşmə və islamlaşma və müasirlik
şüarları ləğv edilməli, dövlət bayrağından Aypara çıxarılmalıdır.
Bayrağın rəngi və forması dəyişilməlidir. Yeni gerb yaradılmalıdır.
Azərbaycan cəmiyyəti elmi dünyagörüşlü, ağıllı, qabiliyyətli, müdrik
cəmiyyət obrazı əldə etməlidir. Belə cəmiyyət bütpərəst cəmiyyəti
deyil ki, Aya (Aypara bütpərəstlik dövründən qalmış və ərəblər
tərəfindən bizə sırınmış İl-illah adlı Ay tanrısı olmuşdur) sitayiş etsin
və onu bayrağına da vursun. Orta və ali dövlət məktəblərində yalnız
elmi təlim qəbul edilməli, dərsliklər dini fikir və ideyalardan
təmizlənməlidir. Din tədqiqatçı deyil ki, sübut olunan düzgün
mülahizələr sintez etsin və insanlara ağıl versin, onun bütün
danışıqları cəmiyyətdən götürülmüş, elmdən alınmış plaqiatdır və
dinin əsil məqsədi hakimiyyət və şəxsi biznesdir. Əxlaq və davranış
təbliğatı isə cəmiyyətə özünü yaxşı göstərmək, öz əsil məqsədini
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örtbasdır etmək üçündür. Soruşmaq lazımdır ki, insanlara əxlaqdan
danışan belə dini mücəvirlər özləri niyə elə davranmırlar? Şagird və
tələbələrin islam paltarında bu məktəblərə dərsə getməsinə qadağan
qoyulmalıdır. Din və onun tədrisi tamamilə dövlətin idarəsindən,
xidmətlərindən və nizamlamasından ayrılmalı, məçidlər öz seçilən
nümayəndələri vasitəsilə dini idarə məclisi yaratmalı və ona özləri,
dövlət məmuru qarışmadan, müəyyən kriteriyalara, bilik və əxlaqi
keyfiyyətlərinə görə iki ildən bir dəyişilən baş ruhani seçməlidirlər.
Dində demokratiya tam icra olunmalı və islam dini reforma edilməli;
ziddiyyətli və xalqa, bəşəriyyətə zərərli fikir və göstərişlərdən
təmizlənməlidir.
Qəti olaraq 18 yaşına çatmayan uşaqlara dini təhsil verilməsi,
məçidə aparılması, habelə belə təhsil məktəbləri , şəxsi təlim verən
ruhanilərin gizli və açıq məktəbləri qadağan edilməlidir. Dini təhsili
yalnız 18 yaşından sonra hər insan sərbəst öz arzusu ilə ala bilər.
Uşaqlıqdan insanın şüurunun dini uydurmalarla və yaxud
fərziyyələrlə və xürufatla şikəst edilməsinə yol verilə bilməz.
Mərasimlər.
Azərbycan cəmiyyəti Rasional cəmiyyət səviyyəsinə qədər
yüksələrək özü üçün kollektiv ağılı və elmin son biliklərini tətbiq
edərək bütün zəruri mərasimləri, adətləri yaratmalı, ağıla və həqiqətə,
ehtiyaca uyğun olmayan mərasimləri, adətləri ləğv etməlidir. Dini
mərasimlərdən imtina edilməsi məsləhətdir, hansı ki yeni ağıl
cəmiyyəti üçün mənasızdır. Cəmiyyət aşağıdakı mərasimləri
yaradacaq və təkmilləşdirəcəkdir:
Toy- evlənmə, anadan olma, doğum günü, diplom alma, ilk əmək
haqqının alınması, yeniyetməlik, cavanlıq, orta yaşlılıq, ağsaqallıq,
müdriklik dövrlərinə qədəm qoyma, ölümdən əvvəl davranış və dəfn
və s. Bu barədə nümunəvi rasional mərasimlər və adətlər yaradılır.
Azərbaycanda ictimai olaraq və fərdi evlərdə keçirilən rasional
mərasimlər layihələndirilməsi və keçirilməsi məsləhətdir. Xalqın
özünün yaratdığı bu gün və gələcək üçün ağıla uyğun adətlər,
mərasimlər saxlanılır. Lakin başqa xalqların və müxtəlif
hakimiyyətlərin, şahların və əmirlərin, ruhanilərin məcburi yaratdığı
adətlər və mərasimlər analiz edilir, inkişafa, bərabər insani
münasibətlərə, humanizmə , şad, yaxşı əhvali ruhiyyəyə mane
olursa, insanı kasıblaşdırır, onları xüsusi şəxslərə qul edirsə,
istismara, əzaba yol açırsa, ləğv edilir. Bundan başqa müasir dünyada
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başqa xalqların dəyərli adətləri və mərasimləri də öyrənilərək qəbul
edilə bilər. Dünya müdriklik xəzinəsindən faydalanmaq çox yaxşı
olardı. Mərasimərin aşağıdakı siyahısı təklif olunur. Lakin bu siyahı
insan həyatını, ünsiyyəti yaxşılaşdıran, şənlik gətirən mərasimlərlə
artırıla bilər.
1. Dövlət bayramları. ( ictimai formada və ailələrdə
keçirilir)
2. Evlənmək üçün şənliklər- toylar. ( ictimai formada və
ailələrdə keçirilir) ; evliliyin 10, 20, 30, 40, 50 illiklərinin
keçirilməsi - ailədə keçirilir
3. Ad günləri. Evlərdə keçirilir.
4. Uşaqlıq(3-9) dövründən yeniyetməlik dövrünə(10-19);
yeniyetmə dövründən gənclik dövrünə(20-29); gənclik
dövründən cavanlıq dövrünə(30-39); cavanlıq dövründən
tam məsuliyyətli orta yaşlı dövrünə(40-60) və müdriklik
dövrünə (yaş 50olduqda) qədəm qoyma tarixlərinin ailədə və
qohumların və icmanın iştirakı ilə təntənəli keçirilməsi
5. Novruz bayramı və ondan əvvəlki cərşənbələr(ictimai
formada və ailələrdə keçirilir)
6. Novruzdan qabaq ölülərin yad edilməsi mərasimi.
7. Bilik, elm günləri (ildə 12 dəfə ictimai formada və
ailələrdə keçirilir)
8. Ağıl bayramı (ildə 4 dəfə keçirilir; ictimai formada və
ailələrdə)
9. Dəfn mərasimi
Aşağıda bəzi mərasim və adətlərin təsviri verilir.Lakin bütün
zəruri bayram və mərasimlərin ssenarisi və tərkibinin xalqın öz
iştirakı ilə hazırlanması lazımdır.
Ailənin qurulması və toy mərasiminin təsviri.
Nişan.
Prinsip. Nişan ancaq azı 6 ay tanışlıqdan sonra əmin olduqda
verilə bilər. Sağlamlığın və psixi uyğunluğun təmin edilməsi üçün
bütün yoxlamaların keçilməsi və arayışlarla təsdiq olunması
məsləhətdir.
Bir - birini sevən adamlar nişan qoymaq qərarına birlikdə
gəlirlər. Bunun üçün hər tərəf digər tərəfə nişan üzüyü, bir dəst paltar
və ailə üzvlərinin hər birinə bir hədiyyə hazırlayır və qız evində
toplaşırlar. Qədim xına yaxma – şənliklə birgə icra edilir. Oğlan evi
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qız evinə əlavə heç bir xərc vermir. Qonaqlığın təşkilini ev sahibi
özü çəkir.
Toy mərasimi
Pprinsiplər: 1. Hər tərəf özü üçün toy mərasimi keçirir və ya
birlikdə edirlər. 1.Yalnız həqiqi dostlar və qohumlar dəvət olunur.
2.Nə qədər çox adam çağırılsa, o qədər xeyirlidir prinsipi ləğv
edilir. 3. Formallıqdan imtina edilir. 4.Ailənin qurulması üçün oğlan
evi qız evinə başlıq və ya xüsusi əlavə pul verməyə borclu deyildir.
5. Ailə yalnız rasional qaydada və müqavilə bağlanması ilə qarşılıqlı
öhdəçiliklər; ayrıldıqda uşağın taleyi və saxlanmasına, əmlakla
cavabdehlik göstərilməklə, bir tərəf digərini aldatdıqda,
vəzifələrindən imtina etdikdə, artıq şeylər istədikdə və daha yüksək
həyat tələb etdiyi halda məsuliyyət və atılacaq addımlar
göstərilməklə qurulmuş sayılır.
Proses.
Rasional qidalanma qaydalarına və yemək növlərinə əməl
olunur. Menyu: bitki, toyuq, balıq və salat, mal əti , dolma bozbaş,
plovn, duru yeməklər- sup, borş, çay, meyvələr, şirələr, təmiz sərin
su, çay, kofe hazırlanır, lakin hamısı vacib deyildir. Hər kəs öz şəxsi
imkan və zövqünə görə. İki növ proses tətbiq edilir. Toyda çoxlu
yemək vermək və çox yemək, çox içmək adəti aradan qalxacaqdır,
çünki toy sahibi hər şeyin pulunu özü verdiyi üçün artıq xərcə yol
verməyəcək. Hər kəsə qida menyusu və arzusu üzrə yemək, su, çay,
meyvə, pirojna, salat verilir. Daha yaxşı halda bu yeməklər ya
ayrıca paylanma yerində qazanlarda qoyulur və xidmətçi hər kəsin
istədiyi yeməyi, təyin edilən porsiyada onun qabına qoyur. Və yaxud
menyu üzrə xidmətçi vasitəsilə sifariş edilir); Hər toya gələn
standard ən çoxu iki növ yeməkdən (porsiyaları dəqiq hesablanır) və
əlavə salat və turşu, göy, su, çay, ya kofe istifadə edir. Ət
yeməyənlər və bərk yemək yeməyənlər üçün tərəvəz və duru
yeməklər hazırlanır.
A)Yerin geniş olduğu halda. Yeməklər paylanma stolu üzərinə
qoyulur; hər kəs istədiyi yeməyi seçir və qabına qoyub aparır (və ya
yemək bölən xidmətçi porsiyanı qoyur), kim ilə xoşdusa stol
arxasında oturub yeyir; musiqi səs ucaldan olmadan çalır; arzu edən
oynayır; düzgün hazırlanmış araq və ya çaxır varsa, ancaq araq 100
qram, çaxır içən üçünsə 200 qram həddində padnoslarda paylanır.
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Özü ilə araq və digər içki gətirmək və istənilən qədər içmək
qadağandır.
B) Yerin az olduğu halda. Stolun üstünə yeməklərin menyusu
qoyulur. Ümumi stola xidmətçi qulluq edir, fərdi sifariş alır və
gətirir, stola qoyub gedir. Hər kəs özü istədiyi və menyuda olan
yeməyi, ya sifariş verir, ya ümumi böyük qabdan qaşıqla alıb öz
qabına qoyur və yeyir. Yeməkdən sonra çay və ya kofe təqdim
edilir. Stolları xidmətçilər təmizləyir, lakin onlar qonaqlara
çağrılmadan yaxınlaşmır və zəhləsini tökmür. Nə qədər çox
yeməklər verilsə və yeyilsə yaxşıdır prinsipi ləqv edilir. Yemək
zamanı yeməyin miqdarını və ardıcıllığını, birinin digərinə
uyğunluğunu gözləməklə və rasional hədlərdə yemək məsləhət
görülür. Toyun müddəti 2-3 saatla məhdudlaşır.
Toya çağırılan şəxs siyahı üzrə pul vermir, yalnız bəylə gəlinə
müəyyən hədiyyə verə bilər.
Musiqi. Toyda toy sahibi istədiyi musiqini təşkil edə bilər: saz,
zurna, konsert ansablı, yaxud tək alətdə çalınan müsiqi,
müğənni.Lakin musiqi səs ucaldan olmadan təşkil edilməsi
məsləhətdir.
Bəylə gəlinə hədiyyələr.
Bu hədiyyələri heç kim kağıza yazmır. Hər kəs fikrində tutduğu
hədiyyəni - hər hansı bir maddi neməti - şəkil, paltar, bəzək əşyası,
kitab və s. paketdə bağlı formada, adını yazmaqla bəyin yanında
qoyulmuş üstündə bəyin hədiyyəsi yazılmış qutuya qoyur. Hədiyyə
və ya pul vermək hər kəs üçün vacib sayılmır. İmkanı olmayanların
hədiyyə verməməsi eyib deyildir. Yalnız şəxsən bunu istəyənlər
hədiyyə verirlər. Pul və verilən maddi hədiyyələr toyun xərcini
çəkmək məqsədi daşımır. Toyun xərci bəy evinin və ya qız ayrıca toy
edirsə, qız evinin hesabına ödənilir və yaxud hansının imkanları
böyükdürsə, razılığa görə o çəkir. Bəyin imkanı yoxsa, qohumları
könüllü toplaşıb xərci öz aralarında bölüb çəkirlər. Bu mümkün
deyilsə, sadə formada evdə, kafedə, həyətdə mərasimi keçirirlər, çay
və pirojna, tort ilə. Yəni toyun çətinliyinə görə evlənməkdən imtina
olmur, toyda sərf olunacaq məhsulların miqdarı hər kəsin öz şəxsi
imkanına görə müəyyən edilir. Pul verilməsi ləğv edilir. Çünki
qonaqlar kim çox pul verər yarışına qoşulur, sonra imkan olmayanda
borcla toya getməli olurlar. Bəziləri çox pul verməklə özlərinin
böyüklüyünü göstərmək istəyirlər. Bəyin və ya gəlinin isə adamları
gələcəkdə qonaq gedəndə ona bərabər pul verməyə məcbur olur və
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nayrahatçılıq yaranır. Demək, pul verib almaq, minnət çəkmək düz
deyildir. Kasıblarla varlılar yarışa bilməz, yalnız keflərini pozarlar.
Göstərilən ssenari üzrə toy şadlıq evlərinin cəmiyyəti istismar
etməsi, ona şərtlər qoymaqla müflis etməsini və gəlir almasını
məhdudlaşdıracaqdır. Nəticədə şadlıq evləri bankrot vəziyyətə
düşəcək və cəmiyyətin şərtilə razılaşmalı olacaqdır. Digər tərəfdən
insanlar toyu elə öz evində, həyətində və ya təbiət qoynunda kiçik və
sadə mərasimlə keçirəcək, daha az xərcə və əziyyətə düşəcək. Çox
adam çağırmağa ehtiyac qalmayacaqdır. Toylar içgi və yemək
yarışından çox, ağılla keçirilən dincəlmək, ünsiyyət, gəzmək, söhbət
etmək, rahatlıq gətirən vacib mərasimə çevriləcəkdir.
İnsanın vəfatı və dəfninin təşkili mərasimi.
Ölünün baş daşı Günəşə baxır, özünü isə arxası üstə qoyurlar və
öz adi paltarında tabuta qoyurlar. Ağac əldə etmək asandırsa, onu
tabutda basırırlar; buna maddi imkan yol vermirsə, plastik meşoka
qoyurlar. Baş daşının hündürlüyü 50 sm, eni 50 sm olur, üzərində və
yanlarında mərhumun adı, doğum və ölüm tarixi, həyat prinsipi,
əsərlərindən ən böyük fikirlər həkk olunur. Ölünü yumurlar. Buna
ehtiyac yoxdur. Bunu etdikdə ətraf aləmə mikroblar yayıla bilər. Bu
dirilərdə qorxu hissi və psixi xəstəlik yarada bilər. Başqa heç bir
bütpərəst və dini ayin icra etmirlər. Ölərkən və sonra aşağıda təsvir
edilmiş duaları oxuyurlar, lakin vacib də deyildir. Hər kəs istəsə özü
istənilən dua yazıb oxuya bilər, yazdığının oxunmasını vəsiyyət edə
bilər. Dəfn üçün gələn adamlara bu tekstin nüsxələrini verirlər.
Ənənəvi dini don geydirilmiş ehsanlar verlmir. Mərhumu basırandan
sonra evə toplaşıb çay içir və yüngül qəlyanaltı edirlər. Bu
ləvazimatları yaxın qohumlar hazırlayıb bu evə gətirir və gələn
adamlara xidmət edirlər. Mərhum ailəsi qəbir yeri üçün pul vermir və
ona da heç vaxt pul verilmir. Ev sahibi heç bir problemi həll etmir.
Yaxın qohumlar yoxsa, tanışları və qonşuları bu işi təşkil edirlər. Heç
kəs yaxın gəlmirsə, ev sahibi öz imkanları ilə borc almadan, heç
nəyini satmadan özü lazım bildiyi kimi gələn qonağı yola verir. Dəfn
mərasimi günü və digər günlər başsağlığı üçün gələnləri evdə qəbul
edir və mərhum haqda məlumatlarla bölüşürlər.Bunun üçün konkret
vaxt əvvəldən müəyyən edilir. Heç kimə yas evini ağı, mərsiyə
demək, dini təbliğ etmək yerinə çevirməyə, quran oxumağa, şivən
qopartmağa imkan verilmir. Bu evdə heç bir dini ayini icra etməyə
ehtiyac yoxdur. Mərhumla vidalaşmağa və ya mənəvi dayaq üçün
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gələnlər 30 dəqiqədən artıq dayanmırlar. Yalnız həqiqi dostları və
hörmət edənlər gəlir. Forma üçün gəlmək, ikiüzlülük göstərənlərin
ölü evinə getməsi məsləhət deyildir. Daha yaxşısı rasional cəmiyyət
kifayət qədər formalaşandan sonra xüsusi mərasimləri (dəfn, toy, ad
günü, görüş, təqdimat və s.) təşkil edən agentlik yaradılır. Buraya
dövlət tərəfindən ümumi büdcədən vəsait verilir və onlar bu işləri
icra edirlər. Və yaxud heç olmasa dəfn mərasimlərinin təşkili üçün
adam sayına görə dövlət oraya pul köçürür və ya hər ailədən oraya
əvvəldən pul köçürülür. Dəfn zamanı sifariş edilir və onlar bütün
təşkilatı işi ( qəbir yeri qazılması, basırılması, lazımı ərzaq, səyyar
mərasim yeri, adamlara çay verilməsi) pulsuz görürlər.
Rasional cəmiyyətdə dini cəmiyyətdə olan ehsanlar 1, 3 ,7, 40
günlük, cümə axşamları və illik ehsanlar verilmir. Mərhum öldükdən
sonra həmin evə ancaq yaxın qohumlar və dostlar, ona hörmət
edənlər imkanları olan axşamlar bir dəfə, ya lazım olduqda baş çəkir,
hər hansı bir mövzuda söhbət edirlər. Bu zaman çay və yüngül
bişintilər stola qoyulur və ya gələnlər özləri gətirir.
Dəfn zamanı və vidalaşma - yada salma mərasimi zaman
oxunan dua.
Başqa dildə mənası aydın olmayan dua oxumayın. Yalnız bu
duanı oxuyun və ya seçdiyiniz fikirləri deyin:
Mərhum ( adı)həyatın bütün sınaqlarına dözərək və mübarizə
apararaq qəhrəman həyat yaşadı. O öz nəsli və cəmiyyət üçün bu
yaxşı işləri görmüşdür (bir- bir deyilir).Onun bu işləri aid olduğu
adamlar və cəmiyyət üçün qiymətlidir. Onun ruhu qoy rahatlıq
tapsın, onun ruhu arxayın olsun, bu insan yaxınlarının qəlbində
yaşayacaq, əməlləri, sözləri yada salınacaq, ağıllı davranışı və sözləri
öyrəniləcək və nəsli və cəmiyyət üçün nümunə olacaqdır. Onun səhv
davranışı və əməllərini bağışlayırıq, qoy onun ruhu da onu
incidənləri bağışlasın, səhv etmək insanın xassəsidir. Ondan qaçmaq
olmaz, biz də səhvimizi tez anlayaq və onu düzəldək, səhv etməməyə
çalışaq. Qoy tale bizə ağıl, inam, güc versin. Amin .
Mümkündürsə, mərhumun əsərlərindən hissələr oxunur və onlar
haqda qısa yazılı məlumat gəlmiş adamlara paylanır. Aşağıda bəzi
dualar göstərilir. Habelə hər ailə, hər kəs özü üçün əvvəldən lazım
bildiyi dua yaza və sonra oxuna bilər. Gələcəkdə isə Azərbaycan
dilində ağıl və müdrikliklə yazılmış elmi dualar kitabı nəşr olunur ki,
hər uyğun duanı həyatın yalnız uyğun hallarında: dəfn, yada salma,
yeməyə başlayarkən və qutararkən, yatarkən, işə başlayarkən, yeni il
149

gələrkən, evlənərkən, boşanarkən, xoş hadisələr zamanı, xəstəlikdən
qurtararkən, xəstəlik zamanı, pis gözdən qorunmaq üçün, çətinliyə
dözə bilmək üçün və s. hallarda oxuyurlar. Lakin bu dualar
mistifikasiyadan, dindən uzaq olaraq elmi psixoloji tələblərə cavab
verən, enerji informasiya nəzəriyyəsinə uyğun formada yazılması
məsləhətdir.
Ölüm ayağında olan adama oxunan dua
Psixoloq və ya yaxın adamı tərəfindən:
Getmək vaxtın gəlmişdir, ey məlum insan,
Özünü qorxuzma, sakit nəfəs al,
Gözünə görsənən təbii işdir,
Fikrini özünə yaxşıca cəmlə,
Mübahisəni indi, etmə əcəllə,
Həyatın qüvvəsi sönüb getməkdə,
Əvvəldən yazılıb ali fələkdə,
Son tapşırıqını elə vəsiyyət,
Öz yaxın ailənə elə nəsihət,
Nə qədər insanlar səndən qurtuldu?
Neçəsindən də sən özün qurtuldun?
Nə qədər insana yaxşılıq etdin?
Nə qədər insana pisliklər etdin?
Bunlarda sənin günahın yoxdur,
Hər kəs bu dünyada bir aktyordur,
Mühitin əksinə dura bilən var?
Qoy eşitsin bu sözləri sənə baxanlar:
Pisliyi dünyada bir - az az etsin,
Dözüb, xeyrin azca güzəştə getsin.
Gedirsən bu həyat davam edəcək,
Ailənə yaşamağı o öyrədəcək,
Taleh güləcək, tapılacaq bir yol,
Heç əzablar çəkmə, daim rahat ol,
Ruhun rahat olsun yeni dünyada.
Ölənin oxuyacağı dua və son vəsiyyəti
(Bu nümunədir. Hər kəs özü üçün əvvəldən
istədiyi ifadəni, vəsiyyəti yaza bilər)
Yorulmuşam, daha getməliyəm mən,
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Bir məşğuliyyət oldu bu həyat mənə,
Hər şey necə mənasız, boş əyləncəymiş,
Həyat kimə əzab, kimə məzəymiş
Əgər aclar yoxsa, müharibə yoxsa,
Məndən sonra siz ehsan verməyin,
Mənimçün məmura rüşvət verməyin,
Ağlamayın sizlər, görsün camahət,
Şivəni özünə etsin bir adət,
Məni yad etməyə gələn insana,
Çay verin, yanında çörəklə halva,
Bunlar əgər sizə asan, məqbulsa,
Deyin nə etmişəm gələnə məndən,
Mənim yaratdığım, qurduğum işdən,
Saxta adətlərə əməl etməyin,
Mənasız dualara lüzum verməyin,
Yad edib oxuyun ağıldan, elmdən,
Ağılın yaratdığı müdrik sözlərdən,
Ərşin mənasından, mükəmməl sözdən,
Rasional cəmiyyətdən, Tofiq Mehdidən,
Məni taxta tabutda torpağa qoyun,
Mənim yaxşı işlərimi davam etdirin.
Səhvlərimdən isə bilik yaradın,
Ki nəyi etmək olmaz, nəyçün, niyə!
Nəyi etmək lazım əbədi sizə!
Dəfn duası (ölünü qəbirə qoyana qədər dövrdə oxuyurlar)
Ruhlar və dirilər.
Bu gün hamı üçün vardır, unutmayın, hamının öz vaxtı
gələcəkdir. Həyatınıza ağıl qatın, dirilər, son günü fikirləşin,
alicənab, xeyirxah olun. Yeni dünyaya bir nemət aparıla bilməz,
maddi nemətlər üçün siz mübarizə edirsiniz, vuruşub, qazanıb,tikib,
qurursunuz. Bu dünyada qalmaq üçün, nəslinizə kömək etmək üçün.
O dünyada bunlar lazım deyildir, yalnız şüur, bilik ora yollanar.
Biz bilmirik orada qayda necədir, kim kimə ağadır, kim kimə quldur.
Orada vardır biz bilirik ki, hər növ insandan qopan sahə, şüurlar,
ruhlar, həyatdan doymayan, rahatlıq tapmayan qəzəbli, nifrətli, paxıl,
gözü ac, xain, bilikli, ağıllı, məsləhət verən, nurlu xeyirxah, gözü tox
müxtəlif ruhlar.
Orada vardır həm də keçmiş krallar, gözü doymayan rəislər,
məkrli çarlar, lap işıqlı dünyadakı insanlar kimi. Bəlkə bunlar hamısı
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bir əfsanədir? Orada tam azadlıq, tam əksinədir? Ruhlar nə xeyir
alacaqlar biri -birindən, maddi dünyada olmadan belə. Orada xeyir
yox, onu alasan. Ruhlar bədənlə yaşayıb yetişən nəticədir. Maddi
həyatla əlaqələri var. O ruhlar özləri gəzən fikir, arzudur. By
dünyada qazanılan gərgin həyatın son nəticəsi olan şüur, fikirdir.
Bəzisi çatmışdır tam kamilliyə, bəzisi yetməmiş, nadan qalmışdır.
Onların adları yalnız hisslər adıdır: Qəzəb, xoş, qəddar, müdrik,
xeyirxah, məkr, qatil ...Onlar bir müddət ruhi dünyada yaşayar.
Yalnız canlı dünya ilə əlaqələrilə öz fikir və hisslərini yerinə
yetirməklə, diri insanlar vasitəsilə məqsədinə çatar. Doymayan
ehtirasını dirilərlə söndürər, öz fikirlərini, əxlaqını davam edəcək
insan ararlar, onlara yaxınlaşıb, onları öz arzu, məqsədlərinə təhrik
edərlər. Qoymazlar bu dünyanın canlı insanı ağılla yaşasın, pisdən
qurtarsın, yeni icma qursun, xoşbəxt yaşasın. Onların yarısı əgər
pisdirsə, yarısı xoşdur, bəzən özü kimisinə qəzəb, acıqlar yuxuda, ya
aşkarda hücum çəkərlər. Qəfil görsənməklə qorxu yaradar, pisliyə
yönəldən göstəriş verər. Ya xeyirxah ruh xeyirli yolu göstərər. Bəzi
adamlar ayılıb özünü peyğəmbər sayar, hamıdan zorla itaət, xərac
alar. Bəzən müdrik bir nurani qoca- ruh yuxuda, ya aşkarda özün
göstərib insana lazımı məsləhət verər, onun probleminin həllini
verər.
Bu dünya olmasa ruhlar qalammaz, gücünü
yenidən bərpa
edəmməz. Onlar özləri sahə olub yalnız bilikləri, xəbərləri, hiss,
həyəcanları daşıyar, bütün kainatdan dünya haqda bizdən də zirək
məlumat alarlar. Keçmişdən, indidən və gələcəkdən.
Mərhuma müraciət- vida duası.
(bir nəfər oxuyur)
Bu gün vidalaşır sənlə ey insan, (ölənin adını deyirlər)
Səni yola salıb yaşayan insan,
Sənin oğul - uşağın, həyat yoldaşın,
Sənin ata – anan; bacın, qardaşın,
Yaxşılıq etdiyin yaxın dostların,
Ruhun ayrılmışdır, o seyr eyləyir,
Sənə özü baxır, fikir eyləyir,
Görən necə yaşamısan həyatını sən,
Öz oğul qızına nələr etmisən,
Bəlkə bəzən azca diqqət vermisən,
Borcunu etməyib öznü güdmüsən?
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Nəyi etməmisən vaxtında bircə,
Sirrini də apardın özünlə tezcə,
Səfərə çıxmısan, yolun uzaqdır,
Arzular dalınca həyat qaçmaqdır,
Arzuya çatmısan, çoxundan artıq,
Sən indi rahat yat düşünmə artıq,
Düşünməyin artıq faydası yoxdur,
Peşman olmağın da mənası yoxdur,
Anlamısanmı heç acı səhvləri,
Düzəltmək mümkünsüz, olan səhvləri.
Incitdiyin şəxslərdən üzr almısan?
Kasıb insanlara əl uzatmısan,
Qalmasın kin, qəzəb canlı insanda,
İndi ruhi dünyada sakin olmusan,
Eşit bizi ey, dünyadan gedən,
Salamlar apar sən ruhi dünyaya,
Qayıtmasın bizim gözəl dünyaya,
Qəzəbdən alışan acıqlı ruhlar.
Yalnız xeyirli, ağıllı ruhlar,
Qoy qonaq olsunlar bizim dünyaya.
Müharibələrdən biz yorulmuşuq,
Yalan, paxıllıqdan cana doymuşuq,
Düzlüklə yaşamağı arzulayarıq.
Özümüz düzlüyü daim pozarıq
Sən də gözlə orada o qədər zaman,
Nifrətdən, qəzəbdən xilas olasan,
Xeyirli xəbər üçün qonaq gələsən.
----------------------Qeyd: qəbirə qoyandan və üstünü örtəndən sonra hər kəs yaxın
gəlir və deyir:
“Rahat ol, yaxşı yol”. “Sən vicdanla yaşadın, sən yaxşı adam
idin” və s. Sonra isə öz fikrini – qiymətini deyir. Yaxşılıq görmüşsə
yaxşılığını, pislik görmüşsə, pisliyini deyir. Hər kəs öz fikrincə
“bağışlayıram” və ya “bağışlamıram” deyir. Bu sözləri hamı eşidir.
Və hər bir insan bundn sonra öz həyatını elə qurmağa çalışır ki,
öləndə “bağışlamıram” deyən olmasın. Mərhumun qohumları isə öz
vicdanları və ləyaqətləri əsasında bu adam qarşısında vurulmuş
mənəvi zərərin əvəzini ödəməyə çalışırlar. Bu qayda ona gətirəcəkdir
ki, insanlar zorakılıq və xəyanətlə başqasına zərər vurub və istifadə
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edib əvəzini ödəmədən ölməklə canını qurtaracağını və əldə etdiyi
xeyiri öz uşaqlarına qoyub gedəcəyini düşünməyəcəklər.
Rasional cəmiyyətdə adlar, əxlaq, ünsiyyət, nəzakət, universal
dəyərlər. Rəsmi etiket və şəxsi adlar
Cənab, mister, missis, bəy, bəyzadə, ağa, nökər, xanım,
xanımzada, sözləri məhz qeyri - rasionalist cəmiyyətlərdə quldarlıq, feodalizm və kapitalizmin maddi quruluşunun yaratdığı
sözlərdir. Yəni insanlar pulu çox olan və olmayanlar, gəlir gətirən
əmlakı, tabeliyində işçiləri olan və olmayanlara bölünmə əlamətinə
görə bu etiket adları yaranmışdır. Pullulara, işçiləri, gəlirli əmlakı
olanlara ağa, cənab, bəy, qadınlara isə xanım, xanımzadə adı
vermişlər. Bizim babalarımız tabeçilikdə olanlara, başqası üçün
işləyənlərə, gəlirli əmlakı olmayanlara, kasıblara bir xüsusi çağırış
növü yaratmamışlar, onlara sadəcə adları ilə, gədə, uşaq, nökər,
peşəkarlara usta, pinəçi, dəllək, aşpaz, dərzi, mehtər və s. adlar ilə
müraciət etmişlər. İndi hamıya aid edilən cənab, bəy, xanım sözləri
sadəcə anaxronizmdir, keçmişdən gəlmə sözlərdir. Bu sözlər hamıya
aid edilə bilməz və əgər gerçəkliyi əks etdirmirsə, nə üçün hamıya
aid edilməlidir. Hamı belə deyil axı.
İndiki və gələcək Azərbaycan cəmiyyətində hər insan adı bilik
və müdriklik dərəcəsini, əxlaqilik və xeyirxahlıq dərəcəsini, düzlük
və əyrilik dərəcəsini bildirən təxəllüslərə və əlavə ifadələrə malik
ola bilər. Ərəb və Fars adlarından, xüsusilə dini adlardan getdikcə
imtina etmək, daha çox qədim türk köklərindən gələn adlar, habelə
təbiətdən, təbiət hadisələrindən, bitkilərdən və dünya qanunlarının
adlarından və elementlərindən, onlara oxşayan adları yaratmaq,
böyük tarixi şəxsiyyətlərin, elm, bilik müdriklərinin adlarını qoymaq
məsləhətdir.
10 yaşına qədər mümkündür ki, müvəqqəti ad
qoyulsun,10 yaşında yenidən insanın adı ya təsdiqlənsin yaxud
özünün iştirkı ilə daha çox hansı keyfiyyətə, xarakterə uyğun gəlirsə,
ona oxşar ad qoyulsun- bu adın heç də indiyədək mövcud olması
vacib deyil. Ad tək sözdən yaxud iki sözdən, habelə üç sözdən ibarət
ola bilər.Vacibdir ki, qoyulan ad müəyyən mənanı bildirsin və
insanın həyat poqramını əks etdirsin və ya bu proqramı ona təlqin
etsin. Belə yanaşma,- düzgün ad seçmə- habelə insanlarda müəyyən
uğursuzluqların, xəstəliklərin qarşısını da almağa kömək edəcəkdir,
belə ki, bu məsələ adlardan da asılıdır. Bu mövqedən Dədə Qorqud
dastanındakı adlar
tamamilə düzgün prinsiplə qoyulmuşdur.
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Məsələn, Dədə Qorqud, Salur Qazan, Arşın oğlu Dirək təkur, Dəli
Dondar, Soğan Sarı, Dəlivuran, Dönəbilməz, Qaragünə, Baybura,
Banıçiçək. Göstərilən prinsiplə yeni adlar da yaratmaq olar ki, bu
adlar xüsusi mənanı, quş, gül, mineral, bitki, xoşa gələn digər canlı
adları ola bilər. Məsələn: Pərvaz, Pöhrə, Qayğıkeş, Kaman, Sərvaxt,
Ayıq, Xıdırnəbi, Ağlıiti, Əldənqoymaz, Sarıçiçək, Dəstəgül, Zirək,
Qoçaq, Sarıtel, Rahat, Heyran, Çaşmaz, Sapmaz, Mahiyyət, Niyyət.
Hər kəs hansı təxəllüsə, müraciət formasına, əlavəyə iddia
edirsə, onu icmada təklif edir və tələb olunan keyfiyyətlərdə olmağı
öhdəsinə götürür, müəyyən dövrdə etirazlar olmasa ona həmin adı
daşımaq üçün şəxsi ad verilmiş sayılır və sənədlə təsdiq olunur.
Məsələn, kimsə özünə əlavə müəllim adı daşımaq istəyir, o özünü
belə adlandırır (Əli müəllim) və icmada elan edir. Məsələn, bir il
ərzində o istənilən adama hər hansı bildiyi sahədə bilik öyrədir,
məsləhət verir, bu fakta kimsə etiraz etmirsə, o bu adı daşıyır və
adına müəllim sözü əlavə olunur. Bu fəaliyyəti o bütün həyatı boyu
icra etməlidir. Eynilə xeyirxah, ağıllı, hörmətli, mərhəmətli və s.
əlavə adları almaq üçün zəruri davranışda olmaq lazımdır. Hər hansı
bir peşə, nəzəri bilik verən adama müəllim adıdaşıya bilər, vacib
deyil ki, onun dövlət tərəfindən verilmiş xüsusi diplomu olsun.
Rasional Cəmiyyətdə gələcəkdə hamı bərabər və hörmətli, eyni
ictimai statuslu olacağı üçün onlara ağa, cənab, xanım demək statuslarda fərq qoymq, yersiz çıxır. İnsanlar yalnız ağıl, bilik
səviyyəsi, təcrübə, pul qazanmaq üçün məşqul olduqları sahə,
peşələri, xasiyyətləri ilə fərqlənəcəkdir,onlar arasındaşəxsi tabeçilik
olmayacaqdır, onlar yalnız ümumi qəbul etdikləri əxlaqa, planlara,
qərarlara, strategiyalara və qanunlara tabe olacaqlar. Yeni müraciət
formaları yaradılmalıdır. Məsələn, mahiyyətinə görə indi belə demək
olar: müəllim, əməkdaş, həmfikir, hörmətli, alim, böyük insan, gözəl
insan, dostum, məsləkdaşım; müdrik, ağsaqqal, məsləhətçi, ekspert,
böyük usta, böyük müəllim, mərifət sahibi, həkim, yaradıcı, ixtiraçı,
mərhəmətli, xeyirxah; müəllimlər müəllimi; ustalar ustadı, professor;
fəlsəfi baxışları da əks etdirmək olar, məsələn: pessimist, rasionalist,
hürufi, futurist; qadınlara da bu adla müraciət etmək olar, lakin
əlavə olaraq: müəllimə, ağbirçək, ana, millət anası, anamın gəlini,
alim anası, qəhrəman anası, ölkə anası, gözəl, bacı, nazənın, xoş
xasiyyət, mələk, mələksima, incə, xoşəhval, xoşqədəm, unudulmaz,
gülrahəli, bilik mücrüsü, xoşrəftar sözləri işlətmək olar. Siz istənilən
qədər əlavələr edə bilərsiniz. Bu aydındır ki, hamıya bəy, məmurlara
isə cənab demək hədsiz mənasız səslənir. Əgər məmur xalqın
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xidmətçisidirsə, nə üçün ona cənab deyilsin? Əgər insanın rəsmi bəy
statusu ( lazımı kriteriyalara uyğunluq) yoxdursa, nə üçün ona bəy
deyilsin?
Xanım olmayan qadına, yəni zəruri ali və ya xüsusi əxlaq,
davranış təhsili, böyük əxlaqı, gözəl rəftarı və nitqi, xoş xasiyyəti
olmayan qadına xanım demək yersidir. Qadınlara daha böyük hörmət
olaraq yalnız savadlı, xeyirxah, mərifətli və gözəl nitqi, xoş rəftarı
olan qadınlara xanım adı əlavə oluna və ya birbaşa bu adla çağrıla
bilər. Bunu rəsmiləşdirmək və ali təhsili başa vuran və xanım statusu
haqda kriteriyalara uyğun olması yoxlama və müşahidələrlə
sınaqlarla sübut olunduqda həmin məzuna öz diplomunda xanım adı
verilməsi lazımdır. Yəni lazımı tələblərə cavab verməyən qadına
xanım demək yersizdir. Başqa qadınlara isə mürarciətdə yeni adlar
tapmaq lazımdır, xala, dayıqızı, əmiqızı, gəlin, nişanlı, hörmətli
qadın və s. adlar daha uyğun səslənir.
Biznes görüşlərində, tabeçilik və gəlirli əmlakı olan adamların
iclaslarında, görüşlərində və onların şəxsi idarə və firmalaraında və
onlarla yazışmalarda Bəy, Cənab, Xanım, Bəyim sözləri sahibkarlar
üçün; usta, bənna, dəllək, çilingər, satıcı, işçi, əməkdaş, yoldaş və s.
adlar icraçılar üçün işlənməsi məntiqidir.
Nəticə: Bəy və Xanım adlarının daşınması icmanın və ya
dövlətin qərarı ilə rəsmiləşdirilməsi məsləhətdir.
Bu sözlərdən hər hansı bir kombinasiya qurmaq məsləhətdir.
Məsələn: hörmətli əməkdaş, hörmətli müəllim; müəllim ana; gözəl
nazənin; gözəl qadın; hörmətli qadın. Yəni hər sözün əvvəlinə
hörmətli, böyük, gözəl, müdrik, mərhəmətli, xeyirxah, şəfqətli, səbrli,
xeyir qədəmli, gözü tox, açıq qəlbli, xoşsifət sözlərini artırmaq olar.
Sonrakı inkişaf nəticəsində məktublaşmada, iclasda çıxış zamanı
və ya sorğuda, ictimai yerdə, soruşduqda hər kəs öz adının əvvəlinə,
yaxud sonuna bu adlardan birini əlavə edəcəkdir. Yəni hər kəs özünə
xoş olan etiket adı qəbul edəcəkdir. Onunla tanınacaqdır. Bununla da
hər kəs kimlə danışdığını, onun xasiyətini və bilik dərəcəsini,
sahəsini, peşəsini biləcəkdir və hörmət edəcəkdir, daha aydın
məqsədlə danışacaqdır. Məsələn: Əli müəllim, Müəllimə İradə,
xoşqədəmli Zülfiyyə, hörmətli ağsaqqal Həsən, Ustad, Millət anası
Nəzakət, həkim Sabir, Qəlbi açıq Xatirə, Sona bacı, usta Əli.
Mənfi və ya qeyri adi – özünə oxşayan, yəni mahiyyətcə onun
bütün xarakterini, davranışını, xasiyyətini əks etdirən etiket adları da
kim istəsə özünə qəbul edə bilər, məsələn: küskün, şübhə edən,
tənqidçi, acıqlı, qoçu, qərib, pessimist, pəhləvan, quşqonmaz,
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dilbilməz, kəskin, İtigöz, tezgedən, yorulmaz, ətyeməz, dözümlü,
dönməz, şilləuran, səbirsiz, ildırım.
Hər kəs tanımadığı adamlara ümumi formada hörmətli, xeyirxah,
qardaş, bacı, gözəl qadın, gözəl qız, hörmətli müəllimə müraciəti düz
olardı. Ənənəvi olaraq kapitalizmdə bəy gəlirli mülkiyyəti olana,
cənab isə üstün siyasi statusa sahib olana (dövlət məmuruna)
deyirlər. İşçi tabe olduğu müdirə, sahibkara bəy deyə bilər,
başqalarına onun bəy olmasının dəxli yoxdur, demək bəy deməyə
borclu deyil. Eynilə “xanım, bəyim” hər qadına deyilə bilməz.
Onların gəlirli mülkiyyəti olmasa belə demək məntiqi deyil.
İctimai icraçılara, bütün məmurlara yalnız (hər adama qarşı
tətbiq edilir) hörmətli icraçı, hörmətli dipetçer, hörmətli məmur,
hörmətli nazir, hörmətli rəis deyilməsi məsləhətdir. Cənab ya ağa
sözünün
işlənməsinin əsası yoxdur.
Yəni quldar olmayan
cəmiyyətdə rəsmi dövlət məmuru cənab və ya ağa ola bilməz - o
xalqın xidmətçisidir, ağası deyil; bu gün var, sabah yoxdur.
Etiket və nəzakət qaydaları
Aşağıda bəzi vəziyyətlər üçün qısa Rasional nəzakət, davranış
və ədəb qaydaları nümunələri verilmişdir:
1. Evdə və qonaqlıqda. Stol arxasında düz oturmalı, yeyərkən
danışmamalı, burnu qurtlama, ağzını marçıldatma, qabı yalama;
çörəyə əlini, ağzını silmə; qaşıq, çəngəl və bıçağı yerində düz işlət ,
tez - tez yemə, qonaqlığa vaxtında get, gecikmə, əlləri, ağzı əvvəl və
sonra yu, stol arxasında siqaret çəkmə, nəfəsini başqasına vermə,
Böyük çörəyi əl ilə kəsmə, qonağa çiy, bişməmiş və soyuq yemək,
acı xiyar, dəmlənməmiş və ya qaynamış çay, keyfiyyətsiz içki vermə.
2. Ailədə.
Heç kim başqasını nayrahat etməməli, səs
salmamalıdır . Evdə siqaret çəkib tüstünü ailə üzvlərinə vermə,
birlikdə yeməyə, çaya otur, gecikmə, hər səhər ailə üzvlərilə salamlaş
və əhvalını soruş, öz arzularını bildir, yatarkən hamıya xoş yuxu arzu
et, danışarkən çığırma, elə danış ki, səsini ancaq həmin adam eşitsin,
təmizlik və gigiyena qaydalarına əməl et, səhərlər, yeməkdən əvvəl
axşam yatarkən yuyun, açzını, dişini yu , hər gün səliqəli, təmiz
geyin, yerini özün yığ, səliqə yarat, kitabları, qəzetləri öz yerinə
qoy, ailə üzvünün zəhləsini tökmə.
3. Ailədə, işdə, ictimai yerdə danışarkən. Nəzakətli ol - yəni,
“buyurun, bəli , xeyr, baş üstə, zəhmət olmasa, dəyməz, eybi yoxdur,
nayrahat olmayın, çox xoşdur” kimi sözlərdən istifadə edin;
danışarkən felin əmr formasından istifadə etməyin, məsələn “al,
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götür, ver, danış, cavab ver, apar, tez ol” və s. sözlər işlətmə, bu
sözləri hökmən nəzakətli sözlərlə birlikdə felin cəm formasında
işlət, məsələn, zəhmət olmasa deyin, verin.; tanımadığın adamlarla
sən yox, siz sözündən istifadə edin , üzünüzü turşutmayın, həmişə
üzünüzdə gülümsəmə işarəsini saxlayın, pis, bədbin emosiya yaradan
sözlər işlətməyin məsələn “bu çox dəhşətdir, nə pis oldu, vəziyyət
ağırdır”. Qəti qışqırma, uca səslə danışma, daha yavaşdan danış.
4. Sevdiyin qıza , qadına münasibət. Qadına həmişə şirin sözlər
de, metaforalardan (bənzətmə, oxşatma) istifadə et, oturarkən ona yer
göstər, stulu rahatla; evə girərkən , maşına minərkən, düşərkən
birinci onu qabağa burax, əlindən tut; bayramlarda birinci onu təbrik
et; onun zövqünə uyğun lazımı hədiyyələr al, ala bilməsən də yenə
də xoş sözlər de; nişanlı olduqda tez -tez baş çək, hədiyyələr al, bir
yerdə səyahət et, dincəl, təbiətdə söhbət et.
Rasional əxlaq kodeksi nümunəsi.
1. İcma üzvlərinin ailə üzvləri kimi qarşılıqlı münasibəti
saxlaması; hər kəsin digərinə qayğı göstərməsi, probleminin
həllinə yardım etməsi
2. Rasional ünsiyyət qaydalarına əməl et (ümumi və hər
bir fəaliyyət sahəsinə aid)
3. Kömək et –kömək etsinlər
4. Səmimilik və aldatmamaq, səhv etdikdə üzr istəyib
səhvi düzəltmək
5. Başqalarına özünə istədiyin kimi münasibət saxla
6. Yoldaşlara və qrup üzvlərinə inanmaq və etibar etmək
7. Eqoizm və paxıllıq hisslərini başqalarının zərəri
hesabına təmin etmə
8. Başqalarına zərər vermə
9. Başqasına qarşı zorakılığa yol vermə, nəzakətlə
davran
10. Hər kəs cəmiyyətdə özünü başqası ilə bərabər
hüquqlu saymalıdır.
11. Birgə fəaliyyətdə bərabər iştirakdan əldə edilənləri
bölmək qərarı versəniz bərabər bölgü prinsipinə əməl etməli.
12. Humanistlik. İnsanlara qarşı rəhmdillik, xeyirxahlıq,
çətinliyi olanlara kömək et, başqaların səhvlərini bağışla.
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13. Ümumi
əmlaka
sərəncamı
rasionallıq
kriteriyalarından istifadə etməklə verməli və birgə fəaliyyəti
bərabər iştirakla icra etməli
14. Ümumi əmlak və təbii sərvətlərin xeyri bərabər
bölünməlidir, bir hissəsi isə
ümumi ehtiyaclara sərf
edilməlidir.
15. Kollektiv: mənafe, təhlükəsizlik, həyat vasitələri fərdi
mənafedən üstün təmin olmalıdır.
16. Özünə xoş gəlməyən hərəkəti başqasına qarşı etmə.
17. Başqaları ilə elə rəftar et ki, sənə də elə rəftar etsinlər.
18. Səhv etdikdə, onu anlayandan sonra hərəkətini
dayandır, etiraf et və üzr istə, vurduğun zərəri ödə.
19. Fiziki çətinliyi olan adama hərəkət etməkdə kömək
et.
20. Başqa xalqları, etnosları, ölkələri qəsb etmək,
öldürmək üçün döyüşə getmə.
21. Hər xalqın, millətin, etnosun və insanın necə
yaşamağı, hansı həyat tərzi seçməsi, konstitusiasını necə
yazması və hansı dini qəbul etməsi və etməməsi öz işidir.
Başqalarının bu məsələlərə zorla təsir etməsi və məcbur
etməsi yolverilməzdir.
22. Özündən zəyifləri sözlə aldadıb özünə qulluqçu
etmə, malını, pulunu alma.
23. Öz işini özün gör, başqasına buyurma .
24. Başqasını istismar etmə. İstismar əvəzi ödənilmədən
və düzgün qiymətləndirilmədən işlətməkdir.
25. Yaxşılığın və xidmətin əvəzini yaxşılıqla ödə və
unutma.
26. İcma qarşısında hər kəs öz borcunu düzgün icra
etməlidir.
27. Ümumi mənafeyə aid işləri birlikdə gör və bunu özün
təşkil et, başqasını gözləmə.
28. Oturmaq istədikdə yeri əvvəlcə özündən yaşlılara
təklif et.
29. Öz yaşına və statusuna uyğun yüksək ağıl və davranış
nümunəsi ol.
30. İnsanların daha rasional davranması yolunu,
probleminin həllini bilirsənsə de, gizlətmə.
31. İcazə verilməyənədək başqasının əmlakından istifadə
etmə.
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32. Bədbəxt hadisə və ya yas olduqda baş çək, mənəvi
yardım et və imkana görə maddi yardım et .
33. Yanılan adamı başa salmaq insanlıq borcudur.
34. Qaytara bilməyəcəyin borcu alma.
35. Heç kimə borclu qalma.
36. Başqasının şəxsiyyətinə həmişə hörmət et və səhv
etdikdə üzr istə.
37. Çalış, işi məhkəməyə çatdırmadan anlaşma ilə və
haqları pozmadan həll et.
38. Səni narahat edən insandan uzaq ol.
39. Cəmiyyətin işinə yara, sənin də işinə yarasınlar.
40. İcma üzvləri kimi bir - birinə qarşılıqlı kömək et:
işsiz olduqda, xəstələndikdə, çətinliyə düşdükdə, problem
olduqda, kömək istədikdə.
41. Toy və şənliklərə icma üzvlərini dəvət et.- onlardan
pul alma.
42. Səhv hərəkət etmiş insanı qanun və əxlaq
mövqeyindən başa sal və kömək et.
43. Əməkdaşlıq et, bu cəmiyyətdə ən vacibdir .
44. İcma üzvlərini aldatma və yalan uydurmalarla iş
görmə.
45. Başqasının malını mənimsəmə.
46. Ədalətli ol.
47. Dözümlü və başqaların həyat tərzinə təbii bax.
48. Gələcək nəsillərin qayğısı indidən çəkilməlidir.
49. Təhsil almaq imkanı fundamental insan hüququdur.
50. Başqalarının əziyyətlərini azaltmaq insanların
borcudur.
51. Qoy sizin faydalı biliklərinizi başqaları da bilsin!
52. Hər işini aid olan adamlarla əməkdaşlıq və razılaşma
ilə gör.
53. İnsan digər
adamların əmlakını almaq üçün
zorakılıq edə bilməz.
54. Səni sevəni sev; sevilmək üçün sev.
55. Başqa millətlərə və xalqlara öz icman kimi münasibət
saxla.
Rasional cəmiyyətdə torpaq və digər mülkiyyətlər
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1. Bütün yeraltı və yer üstü sərvətlər, çaylar, göllər və
bulaqlar bütün cəmiyyətindir, yalnız ictimai istifadədə ola
bilər
2. Torpaq, hər bir insanın arzusu ilə onun öz ailəsi ilə
becərəcəyi hamı üçün eyni, optimal miqdarda (0, 5-1 ha)
mülkiyyətinə pulsuz verildikdən sonra, qalan bütün torpaqlar
ictimaidir və icma qərarı ilə ondan istifadə edilməlidir.
3. Şəhərlər və kəndlərdə yaşayan bütün cəmiyyət ailələri
və tək yaşaya bilən üzvləri eyni miqdarda arzu etdikləri
sahələrdən insanlara, təbiətə zərər vurmamaq şərti ilə eyni
normada becərilə bilən və ya arzu etsələr, əkinə yararsız, su
çatmayan pulsuz torpaq ala bilərlər. Habelə icmaya qaytarıla
və istənilən digər zaman yenidən torpaq verilə bilər.
4. Şəxsi torpaqlar satıla bilməz, yalnız icarəyə verilə
bilər.
5. İctimai torpaqlar da satıla bilməz, yalnız onun
qorunması və başqa insanlara zərər vurmaması şərti ilə şəxsi
istehsal və xidmət obyektləri yaratmaq üçün icarəyə verilə
bilər, həmin pul isə yerli icmaya verilir.
6. Hər insan istədiyi gəlirli müəsisə yaradıb yerli icma
tələblərinə və dövlət qanunlarına uyğun istifadə edə bilər.
İcma daxilində Rasional ünsiyyətin ən ümumi qaydaları
1. Sözə,
söhbətə,
çıxışa
başlayarkən
hamıyla
salamlaşmaq.
2. Ünsiyyətə başlayarkən: məsələ barədə, gördüyün
müəyyən etdiyin təsviri , öz rəyini, qiymətini aydın ver. Nə
haqda danışacağın haqda məlumat ver; fikrini aydın bildir.
3. Ailədə, iş yerində, cəmiyyət içərisində bərkdən
danışıb gülmə, kobud hərəkətlər və zarafatlar etmə.
4. İnsanlarla danışdıqda düz danış, etdiyini boynuna al.
5. Ünsiyyət zamanı məsələnin aid olduğu insanların
şəxsiyyətinə qiymət verməmək; yalnız onun məhsulu, sözü
haqda danışmaq.
6. Nəzakət , davranış və ədəb qaydalarına əməl etmək.
7. Dəqiq bilmədiyin məsələ haqda danışma və ya
danışsan bunu qeyd et.
8. Periodik olaraq icma üzvlərilə görüşüb ünsiyyətdə ol.
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9. Söhbət edərkən axıra qədər dinlə, başa düş, sonra
cavab ver.
10. Müzakirə nəticəsində nəyə razı olduğunu və nəyə razı
olmadığını de və səbəbini göstər.
11. Qaranlıq məqamların qalmasına yol verməmək, bu
sonradan sizin əksinizə istifadə olunacaqdır. Bunun qarşısını
almaq üçün nəyin, nə üçün, necə, nə zaman, harda əldə
edilməsinə, olmasına razılıq yazılı qeyd olunmalı və hər iki
tərəfdə saxlanmalıdır.
12. Müəyyən hallarda - pul, əmlak borc aldıqda,
verdikdə, saxlanmaya verildikdə, iş görüldükdə - ünsiyyətin
sonunda əldə edilən son nəticə yazılmalı və imzalanmalıdır.
13. Səmimilik və aldatmamaq, səhv etdikdə üzr istəyib
səhvi düzəltmək.
14. Fikir bildirərkən hər kəs özünü başqası ilə bərabər
hüquqlu saymalıdır
15. Özünə xoş gəlməyən sözü başqasına demə.
16. Öz icmanda və yad yerdə kimdənsə söz soruşduqda
əvvəl üzr istə və icazə al..
17. Yalandan söz vermə, bacara bilməyəcəyin vəzifəni
öhdənə alma.
18. Sözə başlayarkən icazə al.
19. Özün az danış və danışanları dinlə.
20. Öz sözünün qiymətini bil.
21. Sənin səviyyəndə olmayanlarla mübahisəyə girmə.
22. Məntiqə əməl et, ziddiyyətli söz danışma.
Universal etik prinsiplər
Rasional cəmiyyət aşağıdakı 2050 –ci illərə qədər
ümumbəşəri etik dəyərləri qəbul edir. Bu dəyərlər müəllifin də
iştirak etdiyi Millenium project tədqiqatlarının bütün ölkələrdən
iştirak edən mütəfəkkürlər tərəfindən irəli sürülmüş ( 2005-ci il) və
müdafiə olunmuşdur.
1. Həyat əvəzedilməz hədiyyədir.
2. Elmi araşdırmalar həqiqətə doğru daha etibarlı yoldur, nəinki
dini inam (вера)
3. Təbiətlə harmoniya daha əhəmiyyətlidir, nəinki iqtisadi
tərəqqi
4. Kollektiv düşüncə daha yaxşıdır, nəinki fərdi düşüncə.
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5. Kollektiv təhlükəsizlik daha əhəmiyyətlidir, nəinki fərdi
azadlıq.
6. İnsan həyatı –yaşaya bilməsi, bir canlı növü kimi ən birinci
prioritetdir.
7. Ədalətli olmaq üçün dərin hissiyatlı- rəhmli olmaq lazımdır
(özünü həmin varlığın yerində hiss etməlisən).
8. İnsanlar öz hərəkətləri və hərəkətsizlikləri üçün məsuliyyət
daşımalıdır.
9. Gözəl həyat - ən uğurlu tədbirlərlə ola bilər.
10. Dözümsüzlük nifrətə və ayrılmağa aparır.
11. Şüurlu həyatın hər hansı bir süni formasına onun tələb etdiyi
hüquqları verməli və onlarla da insan kimi davranmaq lazımdır.
12. İnsan hüquqları başqa canlı və cansızların hüquqlarından
üstün olmalıdır.
13. İnsanın kosmik məkanda miqrasiyası insan təkamülünün bir
hissəsidir.
14. Elə qərar qəbul et ki, o zərərləri azaltsın və ya zərər
vurmasın.
15. Genetik evolyusiyanın tələ və qəddarlığının qarşısını almaq
üçün cəmiyyət bu işə qarışmalıdır.
16. Elm və texnologiya, biliklərin artması məqsədindən daha
çox, cəmiyyətə xidmət etməlidir.
17. İnsan həyatının mənəvi tərəfi daha əhəmiyyətlidir, nəinki
material tərəfi.
18. Gələcək nəsillərin qayğısı bu günki fəaliyyətlərin mərkəzində
daha çox yer tutmalıdır.
19. İqtisadi tərəqqi insan xoşbəxtliyinə aparan daha etibarlı
yoldur.
20. Bərabərlik (yaradılmış yeni məhsulların bölünməsi) prinsipi
qərar-qəbulunda vacibdir.
21. Dünya mənafeyi milli mənafedən üstün olmalıdır
22. Ailə hər bir forması ilə sosial dəyərlərin bünövrəsidir.
23. Ətraf mühiti və biomüxtəlifliyi qorumaq hər bir qərarda
nəzərə alınmalıdır.
24. Sağlam cəmiyyətdə qadın və uşaqların hüquqlarının
pozulmazlığı əsasdır.
25. Təhsil almaq imkanı fundamental insan hüququdur
26. Başqalar ilə elə rəftar et ki, sənə də elə rəftar etsinlər
27. Kollektiv ehtiyaclar- zərurətlər fərdi rifahdan üstündür, elə iş
gör ki, daha çox adama daha çox xeyir verəsən.
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28. Başqalarının əziyyətlərini azaltmaq insanların borcudur
29. Ənənələrə əməl etmək və ənənələri pozmaq da eynilə
əhəmiyyətlidir.
30. Elə qərar ver ki, hər yerdə tətbiq oluna bilsin.
Rasional cəmiyyətdə əlavə dəyərlər
Rasional cəmiyyətdə əxlaq kodeksi, etik davranışlar, ünsiyyət
qaydaları cəmiyyətin təşkili, sosial, iqtisadi prinsipləri, qanun və
qərar qəbulunda iştirak mexanizmi, prosedurlar və kriterityalar,
rasional həyat tərzi - cəmiyyətin ümumi dəyərlərini əks etdirir.
Aşağıda əlavə olaraq baxışlarda, həyatda əlavə dəyərlər verilir:
1. Öz əməyinlə yaşa.
2. Əxlaqla yaşamaq üçün öz yaşadığın dövləti, icmanı, kollektivi
əxlaqi et.
3. Ölən, əziyyət çəkən, zəif - özü günahkardır.
4. Allah təbiətdən kənar naməlum varlıq deyil.
5. Allah - olmağın təbii qanunudur, mühitdir, əbədi mövcudiyyət
- davamiyyət, çevrilmə, dəyişiliklər qanunudur.
6. Təbiət, mühit özü – özünü yaradan, yaradılandır.
7. Allaha, cinə, şeytana, mələklərə inanmaq və inanmamaq hər
kəsin şəxsi işidir.
8. Allahın vəkili yoxdur. O xüsusi formalı bir varlıq deyildir. O
heç kəsi seçmir, heç kəsə üstünlük vermir. Onun daxilində hər kəs öz
iştirakı ilə - potensialına görə ona ayrılmış yeri –statusu qəbul edir
9. Allahın sitayişə, ibadətə ehtiyacı yoxdur və ona ibadət vacib
deyildir.
9. Meditasiya insanlara ruhunu rahatlamaq üçün lazımdır.
10. Allahı mistikləşdirənlər, onun vasitəsilə öz ciblərini, nüfuz
əldə etməyi, insanlardan sui - istifadəni güdürlər.
11.Cəmiyyətin yaşadığı ərazidə bütün təbii sərvətlərdən və onun
iştirakı ilə yaranan ümumi gəlir hamıya bərabər çatmalıdır.
12. Cəmiyyət-icma ərazisində, ona məxsus təbii ehtiyatlarla və
icmanın iştirakı ilə əldə edilən xalis gəlirin bir nəfər və qrup
tərəfindən mənimsənilməsi qeyri – etikdir.
13. Nəyə və necə sitayiş etmək və etməmək hər kəsin şəxsi
hüququdur, heç kəs buna qarışa və zor işlədə bilməz.
14. Öz taleyini özün müəyyən et, öz həyatını özün qur, özünə
güvən.
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15. Öz ağlınla yaşa. Lakin kollektiv ağıldan öz ağlına əlavə et ağlını artır.
16. Başqasının sənin xeyrini güdəcəyinə inanma, şübhə et.
17. Əməkdaşlıq ilə yaşa.
18. Əxlaq və mənəviyyatı unutma.
19. Deputata, prezidentə, nazirə, məmura inanıb gözləmə, özünə
güvən.
20. Yaxşı qurulmuş maşından yaxşı iş gözlə.
21. Yaxşı qurulmuş cəmiyyətdən yaxşılıq, yaxşı iş, ədalət, əxlaq
gözlə
22. Səhvlərin, problemlərin tapılıb düzəldilməsi və gələcəyin
düzgün strategiyası inkişaf yoludur.
23. Özün düşün, özün qərar ver, özün elə, özün nəzarət elə, özün
məsul ol.
24.Düzgün anla, düzgün fikirləş, düzgün fikir söylə, düzgün
qərar ver.
25. Ən yaxşı davranış, qərar – səhv etməmək, problem
yaratmamaqdır və ya ən az problemə yol verməkdir.
Ailədə davranış və birgəyaşayış qaydaları
1) Ailənin uğurlu yaşaması üçün onun idarə edilməsi
məsuliyyətini kişi daşıyır. Əgər qadın bunu ərə gələndən sonra qəbul
etmirsə və özü idarə etmək və məsuliyyətini çəkmək istəyirsə, lakin
kişi razı deyilsə, bu halda qoy onlar ayrılsınlar.
2) Ailənin rasional yaşaması yolu-hər bir məsələdə
məsləhətləşmə, ağıl, elm, düzgün davranışlar və təcrübələrdən,
düzgün ünsiyyətdən, problemlərin həllinin sınanmış üsullarından
isifadə etməkdir.
3) Kişinin razılığı ilə qadın ailənin idarəsini öz üzərinə götürə
bilər;
4) Ailədə kişi, qadın və uşaqlar hamı bir-birinə hörmət etməlidir.
5) Ailədə kişi və qadın arasında vəzifə bölgüsünü onlar şəxsi
razılıq ilə özləri edir.
6) Ailədə heç bir üzv digərinə əziyyət (səs salmaq, bərkdən
danışmaq, pintilik etmək, işinə, şəxsi məşquliyyətinə mane olmaq)
verməməlidir. Kimin köməyə ehtiyacı varsa, ona kömək edilməlidir.
7)Ailədə əsas davranış prinsipi heç kəsin digərinə zorakılıq, xoşu
gəlməyən hərəkəti etməməsi; qəbul edəcəyi formada davranması və
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qalmaqal etməməsi, ümumi razılaşmaya görə çılpaq olmaması və
özlərinin razılaşdıqları hərəkətlər çərçivəsində yaşamasıdır.
8) Valideinlər uşaqlarını tam böyüdüb rasional və ümumbəşəri
əxlaqı və davranış qaydalarını tərbiyə etməli, düzgün nümunə olmalı,
oxutmalı və peşə qazanıb ilk əmək haqqı alana qədər saxlamalıdrlar.
9) Ailənin funksiyası təkcə uşaqlar istehsal edib sərbəst yaşama
halına çatdırmaq deyil. Ailənin mahiyyəti və funksiyaları habelə:
birgə yaşayış icmasıdır ki, yaşama ehtiyac və problemlərinin
həllində hər bir üzv gücünə görə iştirak etməli; əməkdaşlıq kollektivi
olmaq, yəni ehtiyacların ödənməsində məsləhətləşib birgə iştirak
qaydalarını müəyyən etmək; xarici təhlükələrdən birgə qorunmaq;
gələcək üçün birgə tədbirlər görməkdir.
10) Uşaqlar ailənin yaşama ehtiyaclarının ödənməsində
valideynlərə kömək etməli, hər məsələdə mümkün iştirak
etməlidirlər. Lakin uşağların təhsil və ixtisas, peşə öyrənməyi ailənin
başqa ehtiyaclarına qurban verilə bilməz.
11) Ailə üzvləri bütün həyatı boyu əlaqə saxlamalı və hər birinin
yaxşı və çətin günlərində iştirak etməli və kömək etməlidir.
12) Qadın özü kişiyə qarşı nəzakətli olmalı və uşaqları da belə
tərbiyə etməli, onların yanında kişinin səhv etdiyini, qanmaz olduğu,
bilmədiyini deməməlidir.
13) Qadın kişinin evinə ərə getdiyi və kişi evin ümumi rəhbəri,
məsuliyyət daşıyanı olduğu üçün kişinin həmişə əksinə getməməli,
hər sözündə kişiyə əks olaraq özünün düz dediyini söyləməyə cəhd
etməməlidir. Əgər edirsə, demək onlar bir- birini tanımadan
evlənərək səhv etmişlər. Əgər belə davam edərsə, bu qadının vərdişi
olarsa, onlar hökmən ayrılmalıdırlar, əks halda əzab çəkəcəklər.
14) Qadın uşaqları kişinin əksinə hərəkət etməyə həvəsləndirib
onu saymamağı, onun üstünə qışqırmağı, onu ələ salmağı təbliq edə
bilməz.
15) Kişi, qadın və uşaqlar onları narahat edən istədikləri məsələ
barədə məsləhət etmələri lazımdır.
16) Valideinlər zorakılıq (cəza, maddi təsir, evdən, mirasdan
məhrum etmə, məlumat almaqdan məhdudlaşdırmaq) yolu ilə
uşaqları razı olmadığı işi görməyə məcbur etsələr, tam məsuliyyət
daşıyırlar. Bu məsuliyyət vurduğu zərəri ödəmək, normal vəziyyəti
bərpa etmək, günahının bağışlanmasını xahiş etməkdir.
17) Ailədə tabeçilik prinsipi qəbul edilmir, yəni kiçik uşaqlar
böyüklərə, qızlar oğlanlara, bütün uşaqlar isə valideynlərə tabe deyil.
Burada qul - ağa münasibətləri- böyüklərin kiçiklərə əmr etməsi,
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kiçiklərin danışıqsız icra etməsi- qəbul edilmir. Kiçiklərin böyüklərə
hörmət etməsi - ünsiyyətdə, davranışda; məsləhət alması; səhvini
tapmaqda kömək alması, lazım olsa hər bir işində kömək etməsi.
Böyüklərin isə kiçiklərə öz bildiyini, anladığını başa salması,
yaşamaq üçün öz təcrübəsini, biliyini onunla bölüşməsi, Bütün ailə
üzvlərinin isə bir - birinə qayğı göstərməsi, bütün həyat boyu yaddan
çıxarmaması –əlaqə saxlaması ünsiyyətdə olması lazımdır.
18) Uşaqlar valideynlərinin qulu deyil.
19) Ailədə hər bir üzv ümumi yaşayış və ailə daxili hörmət,
davranış qaydalarına əməl etməlidirlər. Razılıq əldə edənə qədər
məsləhət edilməli və düzgün addım tapılmalıdır. Düzgün addımı
tapmaq üçün çətinlik olsa, ailə ictimai məsləhət xidmətindən
istifadə etməlidir və ya müdriklərlə məsləhətləşməlidir.
20) Valideinlər uşaqların peşə, elm, iş, həyat yoldaşı, yaşamaq
tərzi, dünyagörüş seçmək, dinə qulluq etmək və ya etməmək
məsələlərində zorakılıq edə bilməzlər, ancaq məsləhət və sübutlar
yolu ilə uşaqlara sərbəst seçim etməyə imkan yaratmalıdırlar. Son
seçimi isə uşaqlar özləri edir, validein isə bu seçim ilə razılaşmalı və
hörmət etməlidir və mane ola bilməz.
21) Valideynlərin uşaqlara hər hansı bir dini üstün olaraq təbliq
və əməl etdirməyə haqları yoxdur. Bu şəxsiyyətin fomalaşmasında
zorakılıqdır və sui - istifadədir. Dinlər haqda və yalnız azı 10 din
haqda məlumatları uşaqlar 18 yaşı keçəndən sonra öyrənmələri
məsləhətdir. Gənclər və uşaqlar üçün ən düzgün həyat yolu dindən
uzaq olub elmi rasional əxlaqi həyat tərzi seçmələridir.
22) Şübhəsiz, öz sərbəst seçimlərində uşaqlar özləri məsuliyyət
daşıyır və valideynləri günahlandıra bilməzlər.
23) Valideinlər qocalıb əmək qabiliyyətini itirdikdə uşaqlar
onların qayğısını çəkir, maddi ehtiyaclarını ödəyirlər, öləndə də onu
basırırlar. Dəfn mərasimini hər ailə öz ağlı ilə, lakin digər elmi
tələblərə əməl etməklə müəyyən edir. Dini qaydalara və ya adətə
çevrilmiş qaydalara əməl etmək zəruri deyil, onlar ağıl və
məqsəduyğunluğun nəticəsi deyil.
24) Əgər validein qocalıb ağlını, yaddaşını itirsə, onun əxlaq və
etikaya, gigiyena və sanitariya zidd hərəkətlərinin ailə üzvlərinin
sağlamlığına və rahatlığına zərərli təsirini ləğv etmək üçün onun
xüsusi həkim və tibbi nəzarət olunan daha yaxşı xidmət və şəraitlə
təmin olunmuş evlərə, müəsisələrə verilməsi məsləhətdir.
Qoy hər bir insan bunu dərk edib öz qocalığı dövründə belə
vəziyyətə düşəcəyi hal üçün əvvəldən - qocalığı gözləmədən öz
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razılıq öhdəçiliyini və tapşırığını imzalayıb uşaqlarına versin. Bu
olmasa da, yaşlı ailə üzvü belə dözülməz vəziyyətə düşdükdə ailə
üzvləri toplaşıb qərar verməlidirlər. Başqa cəmiyyət üzvləri bu işə
qarışa bilməz. Burada əsas prinsip: sağlam, daha cavan ailə
üzvlərinin psixi və fiziki sağlamlıqlarını qorumaq və yaşlının isə
daha yaxşı təşkil edilmiş və xidmət göstərilən şəraitdə yaşaya
bilməsidir.
Rasional insan haqda anlayış
Rasional insan nə deməkdir? - Rasional insan çox idraklı,
yüksək intellekti , qabiliyyət və peşəsi olan, yaxşı və pisi tez analiz
edə bilən, hadisələri başa düşmək üçün düzgün başlanğıc, yanaşma
seçən, təmkinli, fitri istedadları olan əxlaq və ədalət biliklərinə malik
və seçim qarşısında qaldıqda əxlaq prinsiplərini pozmadan düzgün
yolu seçən, rasional davranan, səhvini tapa bilən və səhv etdikdə onu
etiraf edən, düzəldən, üzr istəyən bir insandır.
Rasional insanın bilik və qabiliyyətləri parametrləri :
Rasional insan ümumi biliklərə və hər bir ixtisas və peşədə
dərəcələr üzrə əlavə spesifik biliklərə və qabiliyyətlərə malik
olmalıdır. Bu bilik və qabiliyyətlərin növ və hədlərini cəmiyyət, elm
və fəaliyyət sahələri mütəxəssisləri ictimai müzakirə vasitəsilə
fasiləsiz müəyyən edirlər.
Rasional insanın ümumi bilik və qabiliyyətləri, psixoloji
xarakteri haqda parametrləri aşağıda təklif edilir.(Bunların konkret
cəmiyyətdə müzakirə vasitəsilə və prosedurlara uyğun müzakirədən
və hazırlanmadan keçməsi lazımdır):
1. Xüsusi
analiz
və
yaradıcılıq
ixtiraçılıq,
rasionallaşdırma metodlarını bilmək.
2. Şəkil çəkmə, rəssamlıq, heykəl yonma, ağacdan
incəsənət əsəri yaratma, bədii metal, plasmas tökmə, şer, povest
yazma, musiqi alətində çalma (ən azı 2 qabiliyyət)
3. Mədəniyyətin səviyyəsini, nümunələrini bilmək.
4. Bir neçə idman və oyun növünü bilmək və bacarmaq.
5. Ən azı iki xarici dil öyrənmə, komputer və internet
biliklərini bilmək.
6. Rasional Ictimai əxlaq və davranış qaydalarını bilmək
və əməl etmək.
7. Rasional
ünsiyyət, etiket, nəzakət qaydalarını və
nümunələrini bilmək və əməl etmək.
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8. Rasional həyat tərzi biliklərini bilmək və həyatını ona
uyğun qurmaq
9. Ailəsi, icma, ölkə, millətlər və dünya birliyi haqda –
tarixi, coğrafiyası, iqtisadiyyatı, idarə strukturu haqda zəruri
biliklərə malik olmaq.
10. Ən azı bir, yaxşısı üç, peşəni səlis bilmək və bacarmaq.
11. Cəmiyyətin idarə strukturu və qərar qəbul etmə
sistemini, qərar qəbulu prosedurları və əxlaqi keyfiyyət
tələblərini, əsas qanunları bilmək.
12. Rasional fəlsəfi dünyagörüşləri bilmək və dərk etmək.
13. İnsan və təbiət haqda bütün bilikləri yüksək ümumi
səviyyədə bilmək: İnsan psixologiyasını, tərbiyə metodlarını,
tarixi, coğrafiya, biologiya, anatomiya, riyaziyyatı, kimyanı,
fizikanı.
14. Ən azı 8 din haqda tam biliklərə malik olmaq. Dinlər
haqda ümumi rasioanlist nəzəriyyəni bilmək.
15. Elm və texnikanın, mədəniyyətin, ictimai həyatın son
səviyyəsi haqda məlumatların olması.
16. Rasionallıq meyarlarını.
17. İnsan və xalqların əsas hüquqları və zəruri həyat
təmini səviyyəsini bilmək.
18. Dünya bəşəri birliyi sistemini.
Rasional insan aşağıdakı mənfi keyfiyyətlərə malik ola
bilməz
- O yaltaq deyil, o icma, vətən xeyrini, öz şəxsi mənafeyinə
qurban vermir; məsluliyyətlidir.
- O, həqiqəti deməkdən qorxmur, o idarə etinasızlığına,
rüşvərxorluğa, səhv idarəyə, ikiüzlü siyasətə dözmür, o daim
etiraz edə bilir. O, gördüyü saxtakarlığı, idarə dələduzluğunu
gizlətmir, açıq deyir, heç zaman demir “nəyimə lazımdır”.
Nəticə.
Rasional insanı xarakterizə edən ümumi amillər: 1) rasional
həyat tərzi yaşamalı, hansı ki rasional və sağlam həyat qaydalarını,
yaradıcılığı; rasional əxlaqa, rasional ictmai davranış normalarına
əməl etməyi, ictimai işdə iştirakı nəzərdə tutur; 2) rasional insan bilik
və qabiliyyətlərinə, bacarıqlarına və peşə - bilik və bacarıqlarına
malik olmalı; 3) beyin qabiliyətlərini inkişaf etdirməli, intuitiv
anlamağa və əvvəldən görmə intuisiyasına və azı bir əvvəldən
görmə elmi metoduna malik olmalıdır.
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Əxlaqi həyat, rasionallığın əlamətlərindən biridir.
Rasional insanın yetişdirilməsi və tərbiyəsi
Təkcə əxlaq normaları rasional həyatı əks etdirmir, habelə 12
fəaliyyət sahəsində ( bax “Həqiqətə Pəncərə” kitabına) rasional
həyat tərzi , rasional iş, mədəniyyət, idarə, metodlar, prosedurlar,
kiteriyalar, nümunələr və s. rasionallıq haqda biliklər rasional insanı
xarakterizə edir .
Danışan insan tarixinin başlanğıcından əxlaq normaları az
miqdarda meydana çıxır və zamanla getdikcə çoxalır, müxtəlif
sahələri, insan ailəsindən çıxıb, qəbilə, icmalar arası, millətlər daxili
və arası, ümumi bəşəri sistem, BMT, normalaradək genişlənir.
Məhz buna görə rasional insan təlimində :
1. Bütöv əxlaq normaları həm universal tərkibdə, həm də hər bir
fəaliyyət sahəsi üzrə yenidən tərtib edilir. Bunu tək - tək adamlar
yazıb başqalaına sırımır, məhz insanlar özləri bunu formulə edib
təklif edərək, razılaşma yolu ilə qəbul edirlər.
2. Hər bir normanın zəruriliyi faktlar və real həyat sübutları ilə
əsaslandırılır və öyrədilir. Artıq, cənnət - cəhənnəm ideyalarına
ehtiyac yoxdur, insan uşaq deyil ki, uydurulmuş qorxular ilə tabe
edəsən. İnsan təlimlə tam dərk edir ki, əxlaq norması ən rasional
həyat üsuludur və onu pozmaq bu dünyada onun üçün və cəmiyyət
üçün nə ilə nəticələnə bilər.
3. Təlimdə insanlar əxlaqın bütün ictimai təşkil sistemində,
müqavilələrdə, konstitusiyada, qanunlarda, davranışlarda necə əks
etdirildiyini öyrənirlər.
Təlimin vəzifəsi budur ki, insan həyatda seçim qarşısında
qaldıqda, məhz əxlaqi variantı özü könüllü dərk edərək, ən optimal,
ən düzgün və zərurət kimi seçsin.
Rasional insanın hazırlanması üç istiqamətdən, yəni həm
1)materialist, həm 2)idealist mövqeyindən, həm də əxlaqın nəzərə
alınmasına, 3)nəzarət - yönəltmə vasitəsilə birlikdə aparılır.
Birinci istiqamət – maddi - real gerçəkliyin rasionallığının və
deməli, əxlaqiliyin əldə edilməsi ilə. Bu necə əldə edilə bilər?
A) cəmiyyətin ictimai, sosial, ekoloji, iqtisadi strukturunun
rasional layihələndirilməsi və qurulması. Rasional funksiyaların
qəbulu.
B) fəaliyyət üçün yeni rasional iqtisadi, sosial, idarəetmə
prinsiplərinin qəbulu.
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C) cəmyyət işlərində - qanun və qərar hazırlanması - qəbulunda
hər bir insanın iştirak etmək imkanı və arzu edənlərin iştirakının
təmini. Bunun üçün lazımi sistemin yaradılması.
D) qanun və qərarlar üçün kriteriyaların, standartların qəbulu.
İkinci istiqamət - İdeyaların səmərələşdirilməsi -dəyişdirilməsi,
yəni yenidən tərbiyə vasitəsilə, daha dəqiqi, əxlaqi normaları
formalaşdırıb insanlara öyrətməklə.
Üçüncü istiqamət – əxlaqın nəzərə alınmasına (icrasına) nəzarət
–yönəltmə sistemi ilə edilir. Bu sistem əxlaq pozanları aşkar
etməklə, onları yenidən spesifik sahə üzrə təlim-tərbiyə, əmək, bilik
və bacarıqlar, peşə, qabiliyyət öyrətmək, prokuror, polis və məhkəmə
elementlərini daxil edir. Burada tamamilə yeni prinsip var. Nəzarətin
məqsədi insanı əxlaq və qanunu pozmağa qədər gözləyərək, onu
cəzalandırmaq deyil - bu halda insan düzəlmir, daha da pisləşir məhz son həddə qədər gözləmədən insanı dəyişdirib cəmiyyəti razı
salacaq dərəcədə kamil adam etməkdir. Buna, habelə birinci
istiqamət- maddi ictimai sistemin təkmilləşdirilməsi zəruri olaraq
kömək edir.
Rasional insan təlimi ibarətdir:
1) Ümumi elmi savadlılıqın əldə edilməsi: Riyaziyyat , Fizika,
Kimya, Biologiya, Tarix, İnsan anatomiyası və fiziologiyası;
cəmiyyət və insan arasında öhdəçilik və münasibətləri, düzgün
qidalanma, sanitariya - gigiyena təlimi, idman təlimi , düşünmə,
ünsüyyət qaydaları, yaradıcılıq metodları və əl və ekstrasens
qabiliyyətlərinin inkişafı , mədəniyyətin öyrədilməsi.
2) Xüsusi peşə biliklərinin və təcrübəsinin təlimi: həkim ,
mühəndis , konstruktor, iqtisadçı, musiqi, rəssam, rəqs, futuroloji
biliklərin təlimi və s.
Lakin rasional cəmiyyətdə təlim bununla qurtarmır. İnsanlar
ölənə qədər həyatı boyu təlim – tərbiyə ilə əhatə olunurlar. Bu təlim
1) həm əxlaq, qanun və qərarların öyrədilməsi, 2) həm yeni
biliklərin, qabiliyyətlərin, mədəniyyətin, bədii bilik qabiliyyətlərinin,
həm həyat, ekoloji, biznes, hüquq, turizm və s. öyrədilməsini əhatə
edir. Bunun üçün əlavə məktəblər, mədəniyyət evləri, klublar tikilir.
Rasional insanın yetişdirilməsi onu yetişlirəcək adamın
tərbiyəsindən - hazırlanmasından başlayır. İnsan ailədə meydana
gəlir, onu qadın doğur və qadının xüsusi instiktiv xasiyyətinə görə
yalnız qadın uşağın qayğısını çəkir və onu tərbiyə edir. Qadın ona ilk
davranış qaydalarını öyrədir, böyüdükcə tərbiyəni davam etdirir və
171

nə bilirsə, hamısını uşağın beyninə yığır. Demək, uşaq ailədə qadının
məhsuludur, ondan gördükləini, eşitdiyini mənimsəyir.
Beləliklə, insan yetişdirmək üçün rasional cəmiyyətdə əvvəl
qadını yetişdirmək lazımdır. Bu qadın intellektual, əxlaq və etik
qaydalarını bilən, rasional tərbiyə metodunu bilən, ailədə davranış və
üzvlərlə münasibət qaydalarını, hüquqları, qadınlıq funksiyasını icra
edə bilən, ailəni dağılmaqdan qoruyub saxlaya bilən olmalıdır.
Qadından sonra məktəb və ictimai mühit tərbiyəçi rolunu oynayır.
Aşağıdakı qadının hazırlanması proqramı məsləhət görülür:
- ümumi orta təhsil
- orta məktəbdə tərbiyəçi müəllim təlim dərsləri ,
- evdarlıq işləri dərsləri,
- tərbiyə və təlimdə pedaqogika dərsləri ,
- əxlaq və etika, xüsusi etiket qaydaları, bütün yerlərdə əxlaq
və davranış qaydaları təlimi,
- cəmiyyətin quruluşu və qanunları və nəzarət sistemi təlimi,
- ailə və onun saxlanması adlı ictimai institutlar yaradılır və
qızlar ərə getməzdən əvvəl (habelə oğlanlar) burada təlim
keçirlər. Ailə qurmağa səlahiyyətlilik haqda sertifikat alırlar.
Burada : hər adam üçün spesifik yoldaş seçmək və ailə qurmaq
haqda metod, tibbi , xarakter, dəyərlər haqda məlumatlar,
tərbiyəsi, əxlaqı, məqsədləri, qanunlar-məsuliyyətlər , hansı
xarakterli kişi ilə uyğunluq təyini haqda qiymətləndirmələri
göstərilir(imtahan və yoxlamadan sonra),
- insanlar arası düzgün ünsiyyət təlimi
Rasional ailə. Rasional ailə qurmaq iki əks cinsdən olan insan
xarakteri və dəyərlərinin, mədəniyyətinin, düşüncə tərzinin optimal
kombinasiyasıdır. Ailə qurmağa qədər iki tərəf ailə qurmağın nəzəri
mərhələsindən keçməli, xüsusi kursda təlim almalıdır. Bundan əvvəl
hər bir insan rasional insan kimi yetişdirilməlidir. Əvvəldə göstərilən
qaydada təlim aldıqdan və optimal parametrləri uyğun seçildikdən
sonra ailə qurula bilər. İnsanlar sevməzdən əvvəl bu təlim və
yoxlamadan, sertifikatlaşdırmadan keçməlidirlər. Əvvəl seçimin
düzgünlüyü , uyğunluğu və təhlükələri müəyyən edildikdən sonra
insanlar sevməyə başlaya, davranışlarına ciddlik verə bilərlər. Ailə
qurulduqda, göstərildiyi kimi, bu yalnız bütün gələcək ehtimalları,
təhlükələri, gözlənilməz hadisələri nəzər alan və cavab verən dəqiq
hazırlanmış müqavilə ilə ola bilər. Ailə qurulduqdan sonra iki il
ərzində rəsmi dövlət ictimai sosial psixoloji və futuroloji xidmət
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müşahidlər aparır, qonaq gedir, ünsiyyət saxlayır və baş verən
problem və yanlışlıqları, toqquşmaları öyrənir və ailəni saxlamaq
üçün ən optimal məsləhət verir. Uşaqlar olduqda da müşahidə edir,
tərbiynin düzgünlüyünə, problemlərin olmadığına nəzarət edir.
Sonralar müəyyən dəqiq müəyyən edilən hallarda - uşaq böyüyüb
müxtəlif dövrlərə qədəm qoyduqda, əsgərliyə getdikdə , ali təhsil və
ya peşə aldıqda, işlədikdə dövlət xidməti daim məsləhətçi
funksiyasını yerinə yetirir. Nəticədə kamil insan yetişdirilir,
cinayətlərin və kiçik pozuntuların, pis işlərin qarşısı alınır. Və gəncin
özünə də yeni ailə qurmaq üçün təlim vermə başlanır.
Dinin rolu. Ailə qurmaq üçün qəti şəkildə dini kəbindən istifadə
etmək olmaz, bu ancaq zərər verə bilər.Ailə quran hər insana dini
xürufatdan və mövhumatdan uzaq durmaq, dini dəyərlərdən öz ağlını
təmizləmək lazımdır. Çünki dini şüur ağıllı və möhkəm ailə
qurmağa kömək etmir, qadını kişinin quluna çevirir və qadın özünü
qul kimi aparır. Kişi isə dini tələbləri bildiyi üçün qadına qul kimi
baxır, hər addımın razılaşdırılmasını qəbul etmir, yalnız əmr verməyi
öz səlahiyyəti sayır. Yalnız azad insanların qurduğu ailə ağıllı
rasional insan yetişdirməyə kömək edir, əks təqdirdə dini olan ailə
özü kimi yeni gənc qullar yetişdirir. Belə qullar isə nəticədə ictimai
inkişafa, icmanın – dövlətin dünyada layiqli yer tutmağına, özünü
başqa dövlətlərdən qorumağa, azad yaşamğa səbəb olmur.
Vətəndaşları belə olan
dövlət dünya kapitalist hegemonları
tərəfindən daim istismar olmağa, ölkədə böyük ədalətsizliyə səbəb
olur. Bütün teokratik dövlətlər belədir.
ƏHVALI - RUHIYYƏNIN IDARƏ EDILMƏSI
Öz əhvalınızı yaxşı saxlamaq üçün bu qaydalara əməl edin:
1. İnsanlara qarşı xoş ürəkli olun, üzünüzdə təbəssüm olmasına
çalışın.(Yapon və Çin mədəniyyəti)
2. Düzgün ünsiyyət qaydalarına əməl edin: salamlaşın, aşağı
səslə danışın, gülümsəyin, əmr formasında danışmayın, məqsədinizi
və fikrinizi aydın deyin, diqqətlə və sona qədər dinləyin, başa
düşmədən cavab verməyin və s.
3. Pislik etməyə çalışmayın, sözü elə deyin ki, eşidənin acığı
gəlməsin.
4. Xırda məsələlər üçün acıq saxlamayın, sözü eşib sözdən söz
çıxarmayın, xoş gəlməyən sözə qarşı eşitməmış kimi davranın; sizi
əzəni, təhqir edəni, hüquqlarınızı pozanları unuda bilmirsiniz, qəzəb
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sizə güc gəlir. Lakin bu məsələdən xilas olmaq üçün həmin
insanlardan, ərazidən uzaqlaşın və bu barədə düşünməməyə çalışın.
Bağışlana bilən insanları - əgər onlar üzr istəyir, səhvlərini başa
düşüblərsə, bağışlamağa çalışın.
5. Danışarkən, söz soruşarkən heç kəs bilə bilməz birinin sözünü
digəri necə qəbul edəcək, ona görə tez - tez üzr istəyin və öz fikrinizi
aydın, dəqiq cümlə formasına salın, digərinə zorla qəbul etdirməyə
çalışmayın. Onun fikri onsuzda fərqlidir. Az danışıb, eşitməyə
çalışın.
6. Doğmalarınızın, sevdiklərinizin itkisi olduqda bunu təbii
qarşılayın; fikir və əlinizi məşğul edən digər məşğuliyyət tapın və
boş qalmayın. Mühitinizi – yaşayış , iş yerinizi, ətraf insanları
dəyişin.
7.Yaxınların xəyanəti, satqınlığı ümumi əmlakın hamısını
mənimsəməsi , paxıllıq və digərinin yaxşı həyatını da pisləşdirmək
arzusu xüsusilə pis təsir edir. Bu məsələlərin həllinə diqqət verilməli,
toplaşaraq oraya psixiloq və vəkil məsləhətçilər çağırmaq, fikirləri
aydın deyilməsi və əsaslandırılması və yazılması lazımdır. Adətən,
insanlar hələ tanışları içində kimin xəyanətkar olduğunu bilmirlər.
Xəyanətkar bütün sözün gizli qalmasını, digər qohumlara, tanışlara
deməməyi məsləhət görür. Bu sizdən ehtiyatlı olmağı tələb edir və
gizlilik həmin insanın xəbis məqsədi olmasını sübut edir. Bu halda
öz mövqenizi açıq müdafiə etməniz və üstündə durmanız lazımdır.
8. Rəhmdil və xoşxasiyyətlilik göstərin. Qaba rəftar etməyin.
Kimin köməyə ehtiyacı olsa, ona hərtərəfli kömək edin. Kömək
etməyi özünüzə birinci şərəf sayın.
9. Nayrazı qaldığınız adamdan dava - dalaşla deyil, xoşluqla
ayrılın, sizə edilmiş pisliyə eyni kəskinliyilə cavab verməyin. Elə
davranın, xoş üz görsədin ki, həmin adam sonra tez peşman olsun,
səhvini anlasın, lakin sözlə öz fikrinizi, düşündüyünüzü sakit deyin,
deməsəniz, sonra peşman olacaqsınız və o sizi axmaq sayacaq.
Barışmağa yer qoymağı yaddan çıxarmayın.
10. Paxıllar, xainlər, sizə mane olanlar, sizə qarşı olan bütün
təbiət, ictimai, insani müqavimət sizin həyatınızın zəruri hissəsidir.
Onlarsız siz yaşaya bilməzsiniz, onları təbii, olmalı şey kimi
qarşılayın, bundan əhvalınızı pozmayın, onlarla dinc yaşamağı,
uyğunlaşmağı və qalib gəlməyi bacarın. Sizin məhz nəticələriniz,
onlarla mübarizə, əməkdaşlıq və neytrallıq (əlaqə) nəticəsidir. İsa
peyğəmbər təsadüfən demirdi ki, “düşmənlərinizi sevin”, onlar sizə
düzgün yol seçməyə stimul verir.
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Davranışınızı pis təsirlərdən qoruyun. Bunun üçün mənfi
hərəkətli döyüş səhnələri, acıqlı sözlər, vəhşilik, qırğın, ölüm,
düşmənçilik səhnələrinə, kinolarına baxmayın. Belə məclisdən və
insanlarla bir olmaq, yaxınlıq, əməkdaşlıq etməkdən qaçın, pis
sözləri eşitməməyə çalışın. Yaxşı davranışda olmaq, yaxşı əhvalda
olmaq, yaradıcı həvəsli olmaq üçün yaxşı adamların məclsində,
mədəni cəmiyyətdə olun, onlarla ünsiyyətə çalışın. Elmi ideyaların
müzakirəsinə qulaq asın, texniki ixtiralar haqda söhbərlərə, onların
necə, hansı şəraitdə edilməsi söhbətlərinə qulaq asın, çalışın, elmi və
peşəkar diskussiyalarda iştirak edəsiniz. Bunlar sizi gözəl insan
olmağa, mənfi davranışlardan xilas olmağa, pis hərəkətlər haqda
düşünməməyə kömək edəcək, siz əsil insan vəzifənizi icra
edəcəksiniz. Elmi söhbətlər sizdə yaradıcılığa həvəs və dərk etmənizi
stimullaşdıracaq, sizə yeni həvəs, güc verəcək. Aşağı səviyyəli kiçik
xidmətçi səviyyəsində sözlərə, söhbətlərə qulaq assanız, sizdə yeni
heç bir həvəs yaranmayacaqdır, siz ruhdan düşəcəksiniz. Öz
qulağınızı, gözünüzü səhv, qeyri - insani, pis söz və görüntülərdən
qoruyun. Qədim mifləri həqiqət kimi sizə təqdim edənlərdən, dini
söhbətləri eşitməkdən özünüzü qoruyun, həmin məclisdə olmayın.
Yalan və uydurmaları eşidərək sizdə həyat haqda təhrif olunmuş rəy
yarana bilər. Qabaqcıl, ağıllı insanlara oxşamağa çalışın. Kimlə
dostluq etsəniz, onun kimi olacaqsınız. Burada yamsılama, oxşama,
psixi təsirlərin, vərdişlərin, xasiyyətlərin keçməsi, tez - tez təkrar
olan söz və davranışların adət yaratması qanunu işləyir.
Qeyd: Məsləhət görülən davranış etalonları, şübhəsiz nisbidir,
lakin düzgün davranmaq üçün sizə kömək edəcəkdir.Çünki dünyada
heç bir əbədi reseptlər yoxdur, universal yaxşı və pis yoxdur. Yalnız
hə bir şeyin, canlının, insanın şəxsən özü üçün bu və ya digər
zamanda və mühitdə yaxşı və pis vardır, obyektiv rasional yol, həll
vardır. Bunu o bilə bilər, yaxud bilməyə bilər- ağıl və bilik
dərəcəsindən asılı olaraq. Bu məsləhətlər məhz hər insanın və
icmanın özünə aid pisi və yaxşını müəyyən etməsinə-rasional yolun
seçməsinə yalnız köməkdir. Bu və digər seçimi isə hər kəs özü
etməlidir.
Özünü təlqin üçün Ruhi formula nümunələri (elmi dualar):
Aşağıdakı formulalara əməl edin və ya oxşar formulalar yaradın
və hər bir həyat anı üçün bir formula yazın və deyin. Məsələn, səhər
yuxudan durarkən,
yeməyə başlayarkən, işə gedərkən, işə
başlayarkən, qurtararkən, sizə qonaq gələrkən, qonaq gedərkən (pis
təsirlərdən qorunmaq üçün), bir şey yaradarkən, idarəyə gedərkən,
175

nayrahatçılıq olduqda , əsəbiləşdikdə, kart oynayarkən, idman
etdikdə, fiziki işə başladıqda, əyləncəli oyun oynadıqda və s. Lakin
təlqinlərin sınaqdan çıxmış qaydalarına əməl etmək lazımdır, əks
təqdirdə nəticə alınmayacaq. Bu qaydalar, metodlar çox genişdir və
kitablardan, internetdən tapa bilərsiniz.
Yuxususzluq zamanı.. Bədənin əzələlərinin bir - bir boşaldın və
tam rahatlıq alandan sonra bu forrmuladan və ya buna oxşar formula
düzəldin və fikrinizdə deyin: “Mən bu gün çox işləmişəm hər işi
yaşxı etmişəm səhvim yoxdur. Sakitəm, rahat nəfəs alıram, mənə
xoşdur, ürəyim sakit və rahat vurur, mən 20-yədək sayıb qurtarana
qədər yuxuda olacam” (hər nəfəs aldıqca bir rəqəm səssiz deyilir).
Digər çoxlu üsullar mövcuddur, siz onları başqa kitablardan öyrənə
bilərsiniz.
Gündəlik ruhi ritual. Axşam yatan zaman aşağıdakı ibadəti
edin. Fikrinizdə dünyanı idarə edən, hər şeyin yerini forma və
xasələrini müəyyən edən ümumi qanunlarını özündə daşıyacaq bir
anlayış seçin məsələn, tale, müəyən göy cismi, ağac, çay, bitki,
ərazinizdə olan pir, Tanrı. Bunların hər hansı biri doğrudur, çünki
dünyanın bütün qanunları onlarda əks olunub. Seçdiyiniz bu qəlb
dostunuza müraciətlə aşağıdakı ifadələri fikrinizi mərkəzləşdirərək
və dərindən düşünərək deyin. Hər kəs özünə xoş, demək istədiyi
ifadələr deyə bilər. Lakin çalışın bunlar formaca hər gün eyni olsun
və fərqli hissəsi də ola bilər:
“Ey ruhumda (ağlımda) olan tale məni unutma, mənimlə ol. Bu
gün mənim ağlım, şüurum, yaddaşım mənimlə oldu, sabah da ağlımı
məndə saxla. Qoy həyatın bütün qanunları, hər təhlükələr, Şər və
Xeyir hər an mənim ağlımda olsun; mənə onları unutdurma, ağlımı
iti saxla, öz yerimi tutmağa, öz çörəyimi yeməyə, başqalarına boyun
əyməməyə kömək et. Pis gözdən qoru, məni hədləri keçməkdən saxla,
mənə düz yolu göstər. Mən sənə inanıram, bu gün mənimlə oldun,
sabah da mənimlə ol.”
Xəstəlik, maddi çətinlik, doqmaların itgisi, mənfi emosiyalar
zamanı: Ruhun - psixikanın rahatlanması üçün meditasiya, söz və
fikir gücündən, özünü təlqin metodlarından istifadə et. Əvvəldən
xüsusi formulalar hazırla və özünü təlqin metodu ilə istifadə et.
Məsələn, bu ifadələri ürəyində de: “Hər şey təbiidir, sakit ol, özünü
ələ al, səni təhrik edən çağırışlara ideyalara, təkliflərə uyma. Sən bu
çətinliyə qalib gələcəksən. Bu məsələni hökmən həll edəcəksən. Sən
bu işi görməyə qabilsən, sənin biliyin və qabiliyyətin çatır. Ruhdan
düşmə, möhkəm dur, çaşma, özünü itirmə. Hər şey keçib gedəcək,
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pis hadisələr unudulacaq, pis günlər keçəcək, yaxşı günlər gələcək,
dözümlü və səbrli ol, darıxma, ağlınla hərəkət et.” Fikrini dağıtmağa
çalış, əlini, gözünü, qulağını başqa işlə məşqul et.
Yeməyə başlayarkən
oxuyun: Bu yemək zəhmətlə
qazanılmışdır, bizim bu çörəyi yeməyə haqqımız var; onun xeyri bizi
saxlasın, bizə qüvvət versin, qoy yeməyimiz həmişə olsun. Ağlımız,
Bizi başqalarına möhtac etmə. Amin.
Dəfn zamanı və vidalaşma - yada salma mərasimi zamanı.
Başqa dildə mənası aydın olmayan dua oxumayın. Yalnız bu duanı
oxuyun və ya seçdiyiniz fikirləri deyin: Mərhum ( adı)həyatın bütün
sınaqlarına dözərək və mübarizə apararaq qəhrəman həyat yaşadı. O
öz nəsli və cəmiyyət üçün bu yaxşı işləri görmüşdür (bir- bir
deyilir).Onun bu işləri aid olduğu adamlar və cəmiyyət üçün
qiymətlidir. Onun ruhu qoy rahatlıq tapsın, onun ruhu arxayın olsun,
bu insan yaxınlarının qəlbində yaşayacaq, əməlləri, sözləri yada
salınacaq, ağıllı davranışı və sözləri öyrəniləcək və nəsli və cəmiyyət
nümunə alacaqdır. Onun səhv davranışı və əməlləri bağışlanır, qoy
onun ruhu da onu incidənləri bağışlasın, səhv etmək insanın
xassəsidir. Ondan qaçmaq olmaz, biz də səhvimizi tez anlayaq və onu
düzəldək, səhv etməməyə çalışaq. Qoy tale bizə ağıl, inam, güc
versin. Amin
(mümkündürsə, mərhumun əsərlərindən və ya onlar
haqda qısa yazılı məlumat gəlmiş adamlara paylanır)
Uğursuzluq olduqda arzuna çatmayanda sakit özünüzə deyin:
görən mənim səhvim nədədir, nəyi vaxtında etməmişəm, nəzərə
almamışam, belə getsə gələcəkdə 1, 5, 10, 20, 30 ildən sonra nə
olacaq, dövlətin siyasəti necədir, hara aparır, mənim mənfi
xarakterim belədir( təsvir edin) mən bunu nəzərə almalıyam, bu
mənə həmişə zərər verir, uğursuzluğa uğradımsa demək mən
planlarımı, məqsədimi, baxışlarımı dəyişməliyəm, mən qocalığa
böyük problemlərlə, əzilən, yazıq vəziyyətdə gedə bilmərəm, mən
gələcəyimi nəzərə almalı, qocalıqda yaxşı olmaq üçün planlar
qurmalıyam, yaxşı arvadım olmalıdır ki, mənə baxsın; mən uşağa
indi təhsil, peşə verməliyəm ki, qocalıqda o da mənə baxsın.
Tale(tanrı) məni tək qoyma. Plan qurub onu icra edin.
Hər bir Azərbaycanlıya
Tarixdən bu günədək davam edən despotik idarə sizdə azad
insan obrazı yaratmamışdır. Siz özünüzü dövlət məmurlarının qulu
kimi görmüsünüz. Bu xarakteri yaradan, şübhəsiz, dövlət qanunları
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və idarə sistemidir. Belə xarakter ictimai işdə iştirak etməyi, vəzifə
tutduqda düz işləməyə imkan vermir. Bir - birinizi sevməyə,
icmanın, vahid xalqın mənafeyini üstün tutmağa, ədaləti üstün
tutmağa imkan vermir. Daim siz müxtəlif seçimlər qarşısında
qalırsınız: əxlaqla yaşamaq, yaxud əyri yolla yaşamaq, rüşvət
vermək, mühacirət etmək. Bəzən vəzifə aldıqda, bunu əsasən
qohumluq və dostluq və ya rüşvətlə alırsınız, siz rüşvət almağa və
yuxarıya da verməyə məcbur olursunuz. Bu, əlbəttə zəiflərə,
biliksizlərə xoşdur, lakin biliklilərə və bacarıqlılara xoş deyil. Sizin
bütün davranışınız məhz dövlətin qanunu və idarəsi ilə yaratdığı
məhsuldur. Siz rejimin məhsulusunuz. Bu ən böyük bəladır. Və
gələcəyə ümid vermir.
Sizin insanlararası davranışın kökündə əsrlərcə formalaşmış
yaxşı milli xarakter nümunələri də vardır. Bu: qonaqpərvərlik,
humanistlik, böyüyə, qadına hörmət və kömək, öz zəhmətilə
yaşamaq, öz genlərinizdən gələn Zərdüştlük inanclarını qorumaq və
əməl etmək, düzlüklə yaşamaq,
həqiqəti demək və digər
keyfiyyətlərdir. Bu keyfiyyətlər tarixin çətin zamanlarından keçib
gəlmişdir və itirilməmişdir. Bu xasiyyətlərə bir - birini zorla devirmiş
və hakim qrupa xidmət edən dövlətlər, xanlıqlar, zorla qəbul
etdirilmiş islam dini bir çox zərərli təsir etmişdir. Ona yad
xarakterlər, zorakılıq, öldürmək, oğurlamaq, aldatmaq kimi davranış
etalonları, nümunələri və bir çox idarə sistemlərinin yaratdığı nadan
davranış təcrübələrini gətirmişdir. İslam bəşəriyyəti iki zidd qrupa düzgün hesab etdiyi müsəlmanlara və kafirlərə bölmüşdür. Bunu
etməklə özü-özünə qəbir qazmış, özünü hissələrə parçalamışdır,
özünü dünyaya qarşı qoymuşdur. Nadan ideologiyaya qarşı Seyid
Əzim Şirvani çox düzgün demişdir:
“Demə bu müsəlman, ol kafirdir,
Hər kəsin elmi var, o insandır”
Bu obrazdan çıxmaqa yenə də maariflənmə,
düz insani
keyfiyyətlər, düz idarə sistemi, əxlaqi həyat haqda, rasional düşüncə
və rasional ictimai quruluş haqda, rasional qanun yaratma və qərar
qəbulu metodu haqda biliklər və onların öyrənilməsi və tətbiqi
kömək edərdi. Yuxarıdan isə Avropa şurasının məcburi reforma
təklifləri, hansı ki dövlət tərəfindən əsasən formal hala salınır, düz
qavranılıb icra edilsə, kömək edə bilər.
Sizin xilasınız yalnız əsil demokratiya – rasional idarə prinsipləri
hakim olandan sonra mümkündür. Sizin xilasınız: 1) zərərli davranış
etalonlarından, hakimiyyətin yaratdığı qeyri - etik hərəkətlərdən
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imtina etmək, öz sarsılmaz və düzgün və əsil milli davranış və
xarakteri yada salmaq və dərk etməklə, öyrənməklə ona sahib
olmaqdadır; habelə rasional əxlaq, davranış, nəzakət normalarına
əməl etməkdir;
2) rasional prinsiplər əsasında
ictimai sistemin
demokratikləşməsi, ictimai – hamının iştirakına imkan verən qanun
vermə və qərar hazırlama sistemini qəbul etməkdir;
3) həyat tərzinizi dəyişmək- rasional həyat tərzi ilə yaşamaq ,
mədəniyyəti rasional etmək, zərərli adət və mərasimlərdən, dini
xurufatdan imtina etməkdir.
Yadınızda saxlayın, heç vaxt şəxsi diktatura rejimi və ya
seçkili demokratiya sistemi sizi xilas etməyəcəkdir. Azərbaycan
balaca saylı xalq olduğu üçün burada məmur tərəfindən idarə olunan
seçkili demokratiya həmişə (20 - 50 il) bir qrupa xidmət edəcəkdir
və istədiyini hakimiyyətə gətirəcəkdir. Çünki: 1) demokratiyanın
olması üçün bərabər güclü insanlar və qrupların olması lazımdır,
azsaylı xalqda bir qrup digərini asanlıqla əzir və dominant olur; 2)
digər tərəfdən, keçmiş rəhbərlər qeyri - kollektivçilik, yerlibazlıq,
tayfaçılıq, üstün haqlar əxlaqını yaratamışlar. Başqa sözlə, hər qrup
yalnız özünün üstün olmasını, başqasının zərər çəkməsini istəyir. Nə
vaxt başqasının da yaşamağa, təhsilə, səhiyyəyə, əmlaka, təbii
ehtiyatlara, torpağa, suya bərabər haqqı olduğunu hamı qəbul etsə,
onda demokratiya olacaqdır. Yəni demokratiya bərabər haqları qəbul
edəndən sonra və bu şərtlə icrimai idarədir, dövlət təşkilatı
formasında idarədir, daha doğrusu idarə alətidir. Yəni demokratiya
idarə forması kimi hüquqların, mənafelərin bərabərliyini qəbul
etməklə hər adamın, qrupun birlikdə razılaşmaqla ümumi qanun və
idarə sərəncamları hazırlaması, bərabər haqla və imkanla icra
vəzifəsi tutması və məsuliyyət daşımasıdır və vaxtında könüllü öz
yerini daha yaxşı adama verməsidir. Bu gün bu Azərbaycanda
varmı? – Xeyr, burada avtoritar idarə rejimidir, başqa qrup və
insanları əzmək, əzab vermək, onları rüşvətlə soymaq, öz qrupu üçün
çalışmaqdır. Hər bir məsələdə, hər kənddə, şəhərdə, icmada, ölkə
idarəsində yalnız kollektiv qərar qəbulu sizi xilas edə bilər.
Azərbaycanın xilası yeni rasional azərbaycanlı yetişdirilməsilə
mümkündür. Yeni insan bu kitabı, rasional həyat tərzini, rasional
ictimai quruluşu öyrənməklə və belə həyatı yaşamaqla, öz
təcrübəsilə yetişə bilər. Insanlara “belə otur, belə dur, belə hərəkət
et” deməklə onlar onu icra etməz. Onlara imkan və ağılla yaradılmış
ictimai - iqtisadi sistem vermək lazımdır ki, məhz öz təcrübələrilə
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sınasınlar, özləri sistemin yönəltdiyi daha məqsədyönlü rasional
davranışlar və fəaliyyət seçsinlər. Onlara imkan vermək lazımdır ki,
özləri vasitəçi, dəllal olmadan həmin sistemi yaratsınlar. Məhz bunun
qarşısında varlı siyasi qruplar dayanmışlar və imkan vermirlər.
Mövcud Azərbaycan dövləti kapitalizmin ən pis modelini tətbiq
və əks etdirir. Bu sistem bütün dünyada olduğu kimi ən çoxu 20 %
əhalinin varlı olmasını, 80% -in isə kasıb olmasına və birinci qrupa
xidmət etməsinə, istismar olunmasına gətirəcəkdir. Belə
kapitalizmdən imtina edin, bu sizin mənafeyinizə uyğun deyil,
rasional cəmiyyət formasını, yəni rasional
sosializmin əsas
prinsiplərini qəbul edin. Burada həm şəxsi sahibkarlıq və mülkiyyət,
həm də ictimai sahibkarlıq, ictimai mülikiyyət, ictimai istehsal,
xidmət vardır. Ictimai sahibkarlıq və mülkiyyət daha böyük
həcmdə və inkişaf səviyyəsində saxlanılır. Dünyada Çin, Norveç,
İsveç anoloji ictimai sistemlərdir, hansı ki bərabərlər, sosial rifah
cəmiyyətinə yaxındır, lakin bu kitabda təklif edilən rasional cəmiyyət
sistemi daha qabaqcıl və kamil sistemdir. Burada ictimai sistemin
verdiyi imkanlarla daha yaxşı yaşaya, müdafiə oluna, qabiliyyətinizi
tətbiq edə bilərsiniz, istəsəniz şəxsi biznes yaradıb yaşaya bilərsiniz.
Deputatlar, məmurlar və dövlət rəhbərləri
Sizin seçdiyiniz kapitalist sistemi ədalətsiz və bütün xalq üçün
uğursuz sistemdir. Gərək ki, siz özünüzə sərfəli bu sistemə keçəndə
heç xalqdan soruşmadınız və hansı nəticələr əldə etməli olduğunuzu
da bilmirsiniz. Ən yüksək inkişaf etmiş kapitalist ölkəsi ABŞ- da
1996 –cı il məlumatına görə 35 milyon (12%) kasıb olmuşdur, indi
daha çoxdur.(bax Future Vision. World Future Society. Maryland,
U.S.A.1996) Bundan başqa ortabab adlandırılan 65% əhalinin də
gəlirləri ancaq güclə onları ödəyir, hansı ki bir neçə işdə gərgin
işləyirlər, yalnız 20% əhali varlıdır və bütün qiymətli kağızlar onların
əlində toplanmışdır. Siz nə qədər ağıllı olsanız da, Amerikan
rəhbərlərinin ağlını və təcrübəsini keçə bilməzsiniz, deməli, sizin
yaradacağınız kapitalist dövləti və xalqının vəziyyəti daha aşağı və
gülünc parametrlərə malik olacaqdır. Tutaq ki, böyük göydələnlər,
heykəllər, beton yollar, 5-ulduzlu hotellər, körpülər, əyləncə yerləri,
məktəblər, olimpiya idman kompleksləri tikmisiniz, bağlara, yollara
mərmər döşəmisiniz, hələ bunların hər birinin adi insan üçün
(əhalinin 80%-i ) əhəmiyyəti, vacibliyi, şübhəlidir. Məsələn,
məktəbin təzə olub olmamasının, əgər o lazımı səviyyədə təhsil və
bacarıq, dünyagörüş, əxlaqi insan vermirsə, əhəmiyyəti yoxdur. Son
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halda sizin yaradacağınız kapitalizmdə 15 % varlı və məmur sinfi
olacaq, qalan əhali kasıb və kasıblığa yaxın yaşayacaq. Yəni
özünüzə sosial baza kimi yaratdığınız Dvoryanlar, böyük
kapitalistlər(Burjuylar) və onlar üçün işləyən, xidmət göstərən
nökərlər (proletar və yarımproletarlar) sinfindən ibarət ictimai sistem
qurmuş olacaqsınız. İndiki siyasətinizlə bundan artıq heç nə edə
bilməzsiniz. Əgər ABŞ dövləti böyük demokratiya, azad söz,
qanunların məmur sərəncamından üstünlüyü, insanların gündəlik
etiraz edə bilməsi, azad məhkəmələr, tətillərin mümkünlüyü, kilsənin
və varlıların böyük xeyriyyəçiliyi, dövlətin işsizlərə, imkansızlara
böyük yardımları, güzəştləri, pulsuz səhiyyə və təhsil imkanları
şəraitində yaratdıqları cəmiyyətin əksəriyyəti tam xoşbəxt deyilsə,
daim ac və ac qalmaq təhlükəsilə yaşayırsa, cinayətkarlıqdan çölə
çıxa bilmirsə, ucuzlaşdırılımış mağaza gördükdə hamı oraya
cumursa, sizin yaratdığınız cəmiyyət daha dəhşətli vəziyyətdə
olacaqdır. Xalqın əksəriyyətinə bu son nəticə lazım deyil. Siz
ABŞ dövləti və xalqının etdiyinin heç birini etmirsiniz və imkan da
vermirsiniz. Buradan belə nəticə çıxır ki, sizin son məqsədləriniz
səhvdir, kapitalist yolundan imtina edib sosializm və kapitalizmi
özündə birləşdirən orta yolu seçmək lazımdır. Yəni ağıllı – rasional
sozializmi. Başqa sözlə, rasional cəmiyyət sistemini seçmək
lazımdır. Bu sistem tələb edir ki, dövlət idarəetmədən aktiv istifadə
etsin, bazarı azad buraxmasın, onu ağılla cəmiyyətin mənafeyinə
uyğun idarə etsin. Ictimai mülkiyyəti bərpa etsin. Özü istehsal
sahələri -zavod və fabriklər yaratsın. Özəlləşmiş torpaqların könüllü
birləşdirilib kollektiv idarəsinə kömək etsin. Neft pullarını boş
yerlərə xərcləməsin, əsas prioritet insanların işləməsidir. Alverçilik,
nökərçilik, xidmətçilik, dələduz oyunları, ticarət - iş deyil, bunlar
yalnız bilik və qabiliyyəti olmayan, elmsiz, zəif insanların
məşğuliyyəti ola bilər. Bu işlər yalnız zəif xarakterli, aldatmağa
hazır, yalan danışa bilən, əxlaqı da pul qarşısında asan pozan, rüşvət
verən, ictimai işlərə etinasız vətəndaşlar yetişdirə bilər. Çinə baxın,
Norveçə, İsveçə baxın, bu ölkələr müəyyən dərəcədə bu sistemi
qurmuşlar və bütün əhalinin xoşbəxt həyatını müəyyən dərəcədə
təmin edirlər. Onlardan da yaxşı bu kitabda təsvir edilən yaxşı rasional cəmiyyət qurmaq olar.
Balanslaşdırma adlandırdığınız xarici siyasətinizə, şəxsi siyasi
məqsədlər üçün manipulyasiya adı daha uyğun gəlir. Daxildə
Azərbaycan xalqı ilə həqiqətən də ağıllı balanslaşdırma aparsaydınız
daha yaxşı olardı.
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Burada mən görürəm ki, xalq ilə yalnız dübinka ilə, həbslərlə,
onu eşitməməklə siyasət aparırsınız. Sizin fəlsəfniz “nə edirəm,
yaxşı edirəm”dir, xalqın fəlsəfəsi isə “imkan verin, yaşayaq” dır.
Aydın görünür ki, bir - birinə zidd, əks mənalı tandemdir. Şübhəsiz,
bu, gələcək uğura qarantiya vermir. Elə bir fəlsəfəni seçin ki, xalq
da həmin fəlsəfəni qəbul etsin. Bu barədə çox düşünün. Və axırını
daha çox düşünün.
2009–cu ildə Avropanın qazla təchiz edəcək NABUKKO
layihəsində iştirak etməyə həvəsli olub qalan qazı da çıxarıb onlara
satmaqa, neftə əlavə olaraq, nə yaman tələsirsiniz? Artıq TOTAL
şirkətinə bir müqavilədə qazın 60 %-ni bağışlamısınız (Mart 2009
TV məlumatı). Niyə? Kim sizi xalqın sərvətinə vəkil seçib? Siz xalqa
daha lazımlı başqa məşğuliyyət tapa bilmirsiniz? Bu kitabda nə
etməli olduğunuz haqda çoxlu təkliflər var, onunla məşğul olsanız
xalqa böyük xeyir vermiş olarsınız. Bəyəm siz görmürsünüz ki, neft,
qaz satmaq, boru xətti heç bir siyasi xeyir vermir? Bu sadəcə
biznesdir, satırsan alırlar, daha heç kim heç kimə heç nə borclu deyil.
Görünür ki, sizin məqsədiniz dövlət büdcəsi üçün çoxlu pul
qazanmaq deyildir. Çünki artıq qazandığınız 18 Mlrd pulu xarici
banklarda saxlayırsınız -niyə? Pul qaldıqca ucuzlaşır, başqa ölkələrin
inkişafına sərf edilir. Həmin neft və qazdan onlar çoxlu miqdarda
məhsul istehsal edir, öz vətəndaşlarını işlə təmin edir, pul qazanır,
sonra da Ermənistana yardım edirlər, həmin neftdən və qazdan
düzəldilmiş daha bahalı məhsulları bizim ölkəyə satırlar. Belə
olduqda daha artıq qaz və ya neft satmağın nə əhəmiyyəti var?
Görünür, burada yalnız şəxsi maraqlarınız var. Ən düzgün yol xarici
bazar üçün enerji təchizatçısına çevrilmək deyil. Daha yaxşısı, həmin
ehtiyatları Azərbaycanda hazır məhsullara çevirmək və dünyada
istehsalçı liderə çevrilməkdir, eyni zamanda bununla adamlara iş
verməkdir, əlavə sənaye obyektləri tikməkdir, neft və qazı optimal
həddən artıq çıxarmaq lazım deyil. Nəyinizə lazımdır, Avropa
soyuqda qalır və ya Rusiya ilə problemi var? Onlar bəyəm qəsb
edilən torpağı almaqda kömək edir? Siz öz xalqınızın dərdini
çəksəniz, daha yaxşı olar. Gələcək nəslin enerji ehtiyatlarına əlinizi
uzatmayın, sizin belə səlahiyyətiniz yoxdur. Qoyun, onlar 200-300 il
xoşbəxt yaşasınlar. Ağılla istifadə edəcək miqdarda pul qazanmaq
lazımdır; həzm edəcək miqdarda yemək lazımdır. Artıq və ya az
yemək; artıq pula malik olmaq, eynilə tələbatdan az pula malik
olmaq çox problemlər yaradır, əxlaqi və normal həyat pozulur. Orta
optimal yoldan kənara çıxma baş verir. Bu təbii qanundur.
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Əgər məmur başqa ölkənin standartını öyrənmək haqda
sertifikat tələb edirsə, o necə bu vəzifəni tutur?
Əgər X adlı məmur ildə 50 milyon ton neft çıxartmaq şərtilə
onun 20 % -ni xarici şirkətə bağışlamanı əsaslandırmaq üçün deyirsə
ki, ”biz bu nefti tez çıxarıb satmasaq, benzin əvəzinə sudan istifadə
üsulu yaradılsa, biz zərərə düşərik , ona görə nefti böyük müqdarda
tez çıxarıb satmaq lazımdır” belə məmurun başı xarab deyilmi?
Əgər Y adlı məmur deyirsə ki, “biz dövlət neft pullarına ictimai
istehsal yarada, dayanmış zavodları bərpa edə bilmərik, onda
Holland sindromu baş verər” – belə məmur öz yerində səhvən
oturmayıb ki? O xalqa xidmət edir, yoxsa hakim qrupun iqtisadi
mənafeyinə? Əgər Z adlı məmur ondan XY məhsulu istehsal edən
zavod açmaq üçün müraciət edən şəxsə icazə vermirsə, lakin başqa
ona tapşırılan adamın və ya öz qohumunun və ya təşkilatın belə
zavod açmasına icazə verirsə - o ayrıseçkilik etmirmi? Əgər məmur
günlərlə müraciət edən şəxsə “get, sabah gəl, və ya filan kağızı
gətir”, və s. uydurmalarla başdan edirsə - o kimə lazımdır? Əgər
məmur tenderdə, konkursda və ya müsabiqədə bir kələklə xəlvət öz
adamını qalib edirsə, əsil qalibə isə “sən keçmədin” deyirsə, bu
xalqın bədbəxtliyidir. Əgər məmur rəhbər bir kənd onun tələb etdiyi
namizədə səs vermirsə, onların işığı, suyu kəsilir, yolu düzəldilmirsə,
bu siyasi dələduzluq deyilmi? Əgər məmur iş elanı verir, lakin layiq
olanın tərcümeyi -halın kənara qoyur, rüşvət aldığı və ya öz adamını
işə qəbul edirsə, ona nə adı vermək olar? Əgər məmur yerli özünü
idarə orqanına dövlət yardımı adı ilə pul yardımı göndərir, sonra
yarısını geri öz cibi üçün alırsa, o hansı qanuna uyğundur? Belə
gülünc davranışlarla siz bu xalqı xoşbəxt edəcək, erməniyə qalib
gələcəksiniz, torpağı qaytaracaqsınız? Əgər hökumət yaratdığı
problemlərin tam həlli və gələcəyin maddi bazasını yaratmaq üçün
neft pullarını sərf etməyib, bu pulu öz kaprizlərini ödəmək üçün
istifadə edirsə, belə hökumət ağıllı hesab edilə bilməz. O xalqa
uyğun hökumət deyildir. Belə və yüzlərcə digər pis və gülüş
doğuran davranışlarla bu ölkəni hara apara bilərsiniz? Stalinin
dövründə belə ola bilərdimi? İki şəxs öz səhvlərini və bacarmadığını
anlayaraq Barak Obamanın təklif etdiyi nazir vəzifəsini tutmaqdan
imtina etmişdir. Sizin içinizdə belə əxlaqi adam varmı ki, xalqın
başına çox bəlalar gətirdiyinə görə könüllü istefa versin? Nə üçün kal
qanunlar yazır və yaxşı qanunların əksinə uydurulmuş pis
instruksiyalar yazırsınız və bununla insanlara problemlər
yaradırsınız, onları rüşvət verməyə, tanışlıqdan istifadəyə məcbur
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edirsiniz? Açıq görsənir ki, ümumi xalq mənafeyi vəzifəli şəxslərin
kaprizlərinə, şıltaqlığına, zəif ağlına qurban verilir. Qeyd etməliyəm
ki, insanların özləri heç də pis adam deyillər, onları belə hərəkət
etməyə yaratdığınız ictimai sistem yönəldir, şərait yaradır, harada ki
məmurların fəaliyyəti nəzarət olunmur, istədiyini edə bilir, insanlar
isə etiraz edə bilmir və eşidilmir. Digər tərəfdən, bu şərait insanın
təbii olaraq şəxsi mənafe güdməsi xassəsilə birləşdikdə həmin ayıb
hadisələr baş verir. Demək, bu cümlədən siz, istəsəniz, səbəbləri və
ölkənin səmərələşmə istiqamətlərini başa düşə bilərsiniz.
Heç nə gizli deyil, heç nə gizli qalmır, hər fakt insanların
yaddaşlarında qalır, danışılır, anekdotlara, hekaylərə, şerlərə,
mövqelərə çevrilir. Bu kompleks taktika, varlanma və özünü
müdafiə etmək üçün (vəzifədə qalmaq üçün)
sosial baza
yaratmaqdan ibarət gizli strategiyanı reallaşdırmaq üçündür. Bu
strategiya eyni zamanda quldarlığın (ailə üçün böyük miqdarda
nökərlər, xidmətçilər yaradılması); kənddə feodalizmin (torpaqların
yeni məmur - feodalların, əlinə keçirilməsi); şəhərdə kapitalizmin
(ağa və proletarların) yaradılmasından ibarətdir. Axırı nə olsun?
İctimai rasionallıqdan və ağıldan imtina etməyin, xudpəsəndlik və
hər şeyi qamarlamağın, məmur acgözlüyünün və məsuliyyətsizliyinin
böyük mənfi nəticələri çox olacaqdır. Artıq bir çoxu vardır:
torpaqların qəsbi, kasıblıq, işsizlik, didərginlik, mühacirlik və s.,
lakin yeni növ bəlalar gəlməkdədir. Gənclər avara qalır, əxlaq məhv
olur. Göstərilən xarakterili idarə mühitində yaşamaq üçün insanların
yeganə istifadə etdiyi üsullar: dostbazlıq, yeliçilik, qohumbazlıq,
rüşvət, tanışlıqdır,qeyri-əxlaqi davranışlardır. Başqa cürə mümkün
deyildir. Allah Marksa rəhmət etsin. Tam doğru olaraq demişdi ki,
dövlət bir sinfin başqası üzərində zorakılığıdır. Əlavə edim ki,
istismarı, istifadəsidir, onları zəif hala salmaq, iqtisadi imkanlar
verməməsidir. Doğrudan da siz düşünürsünüz ki, onlar iqtisadi
imkanlara malik olsalar, gəlib sizin yerinizi tuta bilərlər. Axı
hakimiyyət, vəzifələr, deputat olmaq Sovet dövründən fərqli olaraq
indi pullu olmaqdan asılıdır. Göstərilən bütün eyiblər məhz qrup
hakimiyyətinin nəticəsidir. Yaratdığınız ictimai sistemin yer üzündə
analoqu yoxdur, bu sistemin adını Feokapiqul (feodalizm,
kapitalizm və quldarlığın yeni sintezi) qoymaq olar. Bu sistem 120150 il əvvəlki Avropaya oxşayır, o zaman orada da belə idi, lakin
onlar ağıl yolunu tutdular, Marksın verdiyi izahatları, proqnozları,
ideyaları diqqətlə öyrəndilər və xilas oldular. Lakin müəyyən
müddətə. Tapılmış ictimai sistem yenə də ciddi çatışmazlıqlara
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malikdir və insanlar üçün bu ciddi nayrahatçılıq doğurur. Yalnız
birbaşa demokratiya idarəsinə keçdikdə-hamının mənafeyi bərabər
güdüldükdə- bu çatışmazlıqlar həll oluna bilər.
Nəyi etmək lazımdır?:
Hər yerdə olduqda, vətəndə və yad ölkələrdə bir - birinizi sevin
və hörmət edin, lazımı kömək edin. Daim biliklərinizi artırın və
öyrənin. Öz hərəkətlərinizlə başqasına zərər vurmayın. Təsadüfən
belə etsəniz, üzr istəyin və onu razı salın. Həqiqəti hər yerdə, harada
olsanız müdafiə edin və deyin. Düz adamı müdafiə edin. Rasional
həyat tərzi ilə yaşayın. Bu həyat tərzi həm rasional qidalanmanı,
rasional işləməyi, əxlaqi, aktiv, şən həyatı, ictimai işdə, idarə və
qanunvericilikdə iştirakı, humanizmi, rasional ədəbli ünsiyyəti,
nəzakəti, xoş münasibətləri, əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Köməyə
ehtiyacı olana kömək edin, maddi yardım edin, məsləhət verin.
Başqasına da özünüzə istədiyiniz kimi münasibət saxlayın - bu fikir
bütün bəşəriyyətin tarix ərzində yaratdığı ən böyük müdrik dəyərdir.
Daha çox ünsiyyətdə olun, ümumi problemləriniz müzakirə edin,
birllikdə onun həllini axtarın.
Nəyi etmək olmaz?:
Düz yolla, əxlaqla yaşayıb və çalışıb irəli getmək istəyənə mane
olmayın, onun əməyinə özünüzü şərik etməyin. Yad ölkələrdə
olduqda bir - birinizə xəyanət etməyin. Nədən belə yerdə öz
millətinizdən olan adama rast gəldikdə aldatmaq instiktləriniz işə
düşür və onun başına oyun açırsınız? Aldatmayın, yalnız öz
çörəyinizi yeyin, başqasının əmlakına və ya həyatına gözünüzü
salmayın. Başqasına öz hərəkətinizlə zərər vurmayın. Vəzifəlilər,
rüşvət almayın və tələb də etməyin, öz işinizi görün, xalqın hesabına
yaşamaqdan imtina edin. Elə yaşayın, işləyin ki, sizin haqda
deməsinlər: “bu dələduzdur”. Sizin necə işlədiyinizi, nə etdiyinizi
cəmiyyət bilir, onu gizlədə bilməzsiniz. Həqiqətən, özünüzə nüfuz və
hörmət qazanın. Elə idarə edin, insanlarla elə davranın ki, sizi
görmək, sizinlə söhbət etməyi onlar xoşbəxtlik saysın, sizi böyük,
əsil nümunəvi insan hesab etsinlər, sizinlə fəxr etsinlər. Ehkamları
qəbul etməyin, hər fikir yalnız öz vaxtında, yerində doğrudur.
Dəyişməz, universal həqiqətlər yoxdur,onlar öz yeri və zamanı ilə
sərhədlənirlər. Öz fikrinizi başqasına zorla qəbul etdirməyin.
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Son söz. Azərbaycan haqda bu araşdırma nəticələrini, ssenari və
strategiyaları məhz xalqın xeyrinə, onun problemlərinin həll
olunması və inkişafı üçün humanizm pinsipini rəhbər tutaraq təklif
edirəm. Təriflər qulaqda yaxşı səslənsə də inkişafa kömək etməyən
metoddur və səbəbsiz, qərəzsiz olmur. Tülkü də qarğanın gözəl
mahnı oxumasını tərifləyərək onun ağzından düşən pendiri alıb
yemişdi. Ona görə də mən bu kitabda səhvlərin, problemlərin
araşdırılmasına və onların səbəblərinin tapılmasına və düzgün yolu
göstərməyə çalışdım. Yadınızda saxlayın, inkişafın əsas yolu yaxşı
meylləri davam etdirmək, səhvləri tapıb onları düzəltmək, gələcəyi
bilmək, arzu edilən gələcəyi müəyyən edib bu məqsədə gətirən
planlar və tədbirlər, fəaliyyət layihələndirib həyata keçirməkdir.
Burada biz səhvləri- keçmiş və indiki - hələ az hissəsini - tapdıq,
gələcəyin təhlükələrini və obrazını aşkar etdik, sizə isə səhvləri
düzəltmək və irəliyə - düzgün məqsədə doğru addımlamaq qalır.
Rasional qərar qəbulu prosedurlarını və kriteriyalarını və
kollektiv qərar qəbulu metodunu bütün dövlət idarələrində qəbul
etməklə və əməl etməklə - ölkə səhvlərdən xilas olar və sürətlə
rasional inkişaf edər, hər adam xoşbəxtliyə çatar (bax
http://rational.sayt.ws). Burada təqdim edilən hər təklif Azərbaycan
xalqının bütövlükdə xeyrinə yönəlmişdir və dərhal həyata keçirilməsi
lazımdır. Ən təxirəsalınmaz addım dövlət neft pulları hesabına çoxlu
ictimai istehsal müəsisələri tikilməsi, dövlət istehsal sektorunun
bərpa edilməsi, şəxsi istehsala mane olmadan; azad bazardan imtina
edilməsi, rasional idarə olunan bazara keçilməsi; yeni təhsili -elmi sənayeni - mədəniyyəti birləşdirən ən son dünya biliklərinə uyğun
bir neçə yeni şəhərlərin layihələndirlib tikilməsidir, hər dövlət
orqanında və ictimai idarə yerlərində (kənd, rayon, şəhər) elmi
fururoloji ictimai şuraların təsis edilməsi, ictimai təşkilatlara
dövlətə nəzarət imkanlarının verilməsi, yeni rasional azərbaycanlı
yetişdirilməsi və bir çox digər təkliflərdir.
Burada hər hansı bir ifadə, fikir kimlərinsə xoşuna gəlməsə,
demək bu adamların çörəyi yalnız ictimai sistemin nasazlığından, pis
qurulmuş ictimai və iqtisadi sistemdən çıxır, hansı ki sistem məhz
onlara xüsusi privilegiyalar verir, eyni imkanları başqalarına da
verməkdən imtina edərək. Burada, habelə təqdim edilən elmi
dünyabaxışlar cəmiyyətdə dini fanatizmi və xurufatı yayanlar,
cəmiyyəti avam, suever və qula çevirmək istəyənlərin də xoşuna gələ
bilməz, onların da çörəyi məhz belə fəaliyyətdən çıxır.
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Beləliklə, keçmişlə yaşayanların və yeniliyə, kamilliyə qarşı
olanların miqdarı əhalinin maksimum 5-10 faizidir. Lakin bu təkliflər
qalan 90-95 % əhalinin mənafeyinə uyğundur və onların, şübhəsiz,
xoşuna gələcək. Çünki bu fikirlər gələcək daha kamil və ağıllı,
inkişaf etmiş, dini qapalılıqdan kənar, ədalətli, sabaha ümidlə inanan
Azərbaycan cəmiyyəti üçündür.
İV BÖLMƏ.
TOFIQ MEHDININ KƏLAMLARI
Tofiq Mehdinin Həqiqətyə Pəncərə kitabında, şerlərində və bu
kitabında kəlamlar xeyli çoxdur. Onun bütün əsərləri müdriklik
xəzinəsidir. Burada ayrıca bölmədə yazılmış vacib sayılan
kəlamlar sizə təqdim edilir. Burada insan tarixi ərzində yaradılmış
kəlamlarla üst - üstə düşənlər və yeniləri var.
1. Ayrılmaq, uzaqlaşmaq üçün bəhanə axtarma, dostluq,
yaxınlıq üçün bəhanə (səbəb, fəaliyyət, oxşar, ümüumi nöqtə)
axtar.
2. Başqalarında eyib axtarma.
3. Sənə bir şey hədiyyə verdikdə bunun pis olduğunu, seçib
pisini sənə verdiyini düşünmə və demə.
4. Səni məhdudlaşdıran - malik olduğun mədəniyyət, adətlər
(patriarxiya; avtoritarizm; dinə uyğunluq - yəni qapalı düşüncə;
yoldaşa sadiqlik, - halbuki yoldaş sənə sadiq deyil, səni asan
aldadır; qonşular, adamlar nə deyər? – baxışları, hamının olduğu
kimi olmaq) səhv və yaxşı dəyərlər, ənənələr, tipik davranışlardır
ki, sən həmişə ona uyğun olmağa çalışırsan. Eyni zamanda sənin
problemlərinin də səbəbi onlardır. Sən onları pozub yəni, özünü
sındırıb, sərhəddi keçib, yeni düşüncə və davranış seçsən,
problemini həll edərsən. Lakin hansını pozmaq, necə pozmaq
problemilə üzləşəcəksən, bunu da həll et.
5. Yaxşılıq et - daim yaxınlarına, yadlara; dara düşsən
yaxşılıq etdiklərin, yaxınların gələcək.
6. Qanmazı qandırmaq olmaz. Qanmaza qanmaz demə.
7. Yaxşılıq et; yaxşılıq edəndə, yaxşılıq gözləmə. Yaxşılıq
unudular, sən isə yaxşılıq gözləyib əzab çəkərsən.
8. Özgəyə, öz atana, anana, qardaş, bacına da ümid etmə.
Hər kəs yalnız öz xeyrin, öz nüfuzun güdər, səni qurban verib öz
adını, xeyrini qoruyar. Ümumi xeyiri görməz və anlamaq da
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istəməz. Nadir ailələr var ki, qardaş, bacı, ata, ana öz xeyirlərini,
öz yaxınlarına qurban verər.
9. Lakin etibar etməsən, inanmasan da yaşaya bilməzsən.
Ona görə işini elə etibarlı formada gör ki, aldansan (bu zaman
ümid edib, aldanar və çox ağır vəziyyətə düşərsən), onlar öz
borclarından imtina etsələr, xilas ola biləsən.
10. Özünə hökmən həyatda bir ağıllı ağsaqqal, bilikli
məsləhətçi seç. Və onunla nə eləsən məsləhətləş. Bunu etməsən,
tək öz ağlınla çox səhv edərsən, sonra yanarsan.
11. Etdiyin işin və etmədiyin işin təhlükələrini ilk növbədə
araşdır- siyahılar tut və onlara qarşı tədbirlər hazırla.
12. Gələcəyi həmişə düşün, siyasət hara aparır, nə yaxşı
olacaq, nə pis olacaq, hansı imkanlar var, hansı imkanlar yoxdur.
Bu imkanlar içindən özünün yaşama formanı və fəaliyyətini, nəyi
almalı, nəyi satmalı olduğunu, peşəni, lazımı bilik almaq
ehtiyaclarını müəyyən et, plan qur və icra et.
13. Son güvəndiyin yer özünsən, hamı bir bəhanə ilə
köməkdən imtina edəndə, bu an həmişə olacaq, yenə öz ağlına
inan, ağlınla yaşa. O adamlar sənə kömək edər ki, sən də
əvəzində onlara nədəsə kömək edəsən (əvəzin ödəyəsən)
14. Əgər öz evində arvadla birlik yoxdursa, o sənin birinci
düşmənindir, hər işdə səni geri salacaq, sənin əksinə gedəcək,
onunla heç bir məsələni həll edə bilməzsən, çətinlikdən çıxa
bilməzsən. Bu o deməkdir ki, sənə lazım olan arvadı almamısan.
Hələ ki qocalmamısan - bu məsələni təcili həll et, ayrıl və
etibarlı və ağıllı arvad al. Dözüb qocalana qədər bu gün, sabah
deyib, gözləsən, vaxtın boş keçəcək, o səni axmaq yerinə
qoyacaq, at kimi minib çapacaq, sən isə evdən, minimal şəraitdən
də məhrum olmaq təhlükəsi qarşısında arvaddan ayrıla
bilməyəcəksən. Qoca vəziyyətdə isə heç bir dul və ya boşanmış
arvada lazım deyilsən.
15. Həyatının qoca vəziyyətinə həmişə hazırlaş. O zaman
xəstəliklər artacaq, yaddaşın zəyifləyəcək, rahat həyat lazım
olacaq, yaxşı dost, yaxşı tərbiyəli övlada və arvada ehtiyacın
olacaq. Zəif olduğun üçün güclü ətraf mühit sənin üzərində
üstünlüyə malik olmağa çalışacaq, səndən sui - istifadə etməyə,
malına sahib olmağa, aldatmağa, ələ salmağa çalışacaq və bunu
ilk imkanda edəcəklər. Vaxtında, ağlın başında olanda öz
əmlakın və digər məsələlər barədə vəsiyyətini yaz. Səndən sonra
dalaşmağa, ədalətsizliyə səbəb qoyma.
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16. Dünya və onu qaydası onun üzvlərinin mübarizəsi və
əməkdaşlığı, yarışı nəticəsidir. Başqa sözlə, üzvlərin sevgi və
nifrəti və ya mənfi və müsbət qüvvələrin qarşılıqlı əlaqələri
nəticəsidir. Dünyada yaşamaq çoxluq içində mübarizədən,
sıxlıqdan, ətrafın çoxlu təsiri altında sağ qalaraq sivişib çıxmaq
prosesidir.
17. Ölkədə nayrazılıqların, dövlətlərin bir - birini əvəz
etməsinin, inqilabların səbəbi dövlətin özüdür. Onların
danqalıqlarının, ritmə, ahəngə, ictimai ağıla uyğun dəyişmək
istəməməsinin nəticəsidir.
18. Fiziki sistem ritmik olaraq böyük sistemlərin ahənginə
uyğun eyni tempdə dəyişir, problemlər olmur. Lakin insan məhz
ağıllı olduğu üçün inersiyaya malikdir, onun öyrəndikləri və
təcrübəsi yadında qalır, həmişə köhnə təcrübə və ağıl sayəsində
və onları istifadə edərək yaşayır. Ona görə də təbii ritmlərə,
inkişafa eyni ritmdə dəyişmir(əvvəl yenini anlamalıdır - buna çox
vaxt lazımdır və köhnədən də, mövcud statusundan, adətindən də
imtina etmək istəmir), nəticədə konfliktlər, müharibələr,
inqilablar yaranır və bundan sonra o, ritmə, ümumi inkişafa
uyğun dəyişməyə məcbur olur.
19. Söz və əməl. İnsanların söz və əməlləri heç zaman düz
gəlmir. İnsanlar yalnız real münasibətlər aləmində və onun
nəticəsi olaraq yaşaya bilirlər, demək, əməlləri əvvəl dedikləri ilə
düz gəlməməsi təbiidir.
20. Həqiqət əbədi və keçici (müvəqqəti) olur – həqiqət
yalnız insanın yaratdığı anlayışdır.
21. Həyatın hər bir sahəsində adətən inkişaf paralel və
uyğun gedir (uyğun olmağa çalışır) bir yerdə, məsələdə bir az
geridə qalma və ya irəli qaçma olduqda digər sahələr tez
müvazinətləşməyə, bərabərləşməyə başlayır. Yəni bir işdə inkişaf
olduqda, digərində reqres olur. Ona görə də diqqətlə hansı
imkanların yaranması və özün də hansı imkanlara gücün
çatmasını daim izlə və yeni imkanlardan istifadə et. Həyat məhz
imkanlardan istifadə etməklə baş verir. İmkanlar tapmayanda
canlılar imkana uyğunlaşmaqla onu əldə etməyə qabil olur və
istifadə edir.
22. Qanun o zaman işləyir ki, o hakim sinfə( məmura)
lazımdır, qanun o zaman pozulur ki, o hakim sinfə (məmura)
lazımdır; qanun o zaman yazılır ki, o hakim sinfə (məmura)
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lazımdır. Bunlar köhnə, qeyri -rasional dünyanın (yəni məmurla
idarə edilən dünyanın) prinsipləridir
23. Dünyada hər bir şey, hər sistem, hər varlıq yalnız
müəyyən hədlər daxilində mövcud ola bilər. İnsanlar yaratdıqları
cəmiyyətə, demokratiyaya, sözə, fikrə, qidalanmağa, adətlərə,
mədəniyyətə hədlər qoymasalar, bu anormal və dayanıqsız olar,
tez məhv olar. Məsələn, kapitalizmə onun nəzəriyyəçiləri hədləri
olmayan cəmiyyət kimi qələmə verirlər və reallıqda bunu həyata
keçirməyə çalışırlar, bu isə krizislərə, zərərlərə gətirir.
24. Arvad hədlərini bilməsə, onun davranışı səni çox narahat
edər və ailən dağılar. Ailə qurarkən əvvəl arvada hədləri
(elə)göstər ki, yadında qalsın, onu pozmağa ehtimal, şübhəsi
qalmasın. Bu məsləhəti Abbasqulu ağa Bakıxanov da vermişdir.
25. Arvad ərə gedəndə bilsin ki, kişi evin böyüyü və son söz
- qərar onundur, çünki o məsuliyyət daşıyır, ona inansın, etibar
etsin və hörmət etsin. Əgər inanmırsa, hər hərəkətinə və sözünə
şübhə edirsə, özünü ağıllı sayırsa, ona hörmət etməyə özünü
borclui saymırsa – onda ərə getməsin, otursun evdə. Birlik,
hörmət olmayan yerdə ailə olmaz. Əgər arabaya qoşulan iki at və
ya öküz hərəsi bir tərəfə getsə və ya biri getmək istəməsə, onda
araba getməz.
26. Qoy hər kəs azad prinsip - azad razılaşma əsasında
ailə qursun. İnsanı digəri qarşısında məcbur edən heç bir
öhdəçilik - paltar, ev, yaşayış şəraiti təminatı, hədiyyə vermək
öhdəçiliyi; geyim, qida, davranış tərzini müstəqil seçmək şərtilə,
hökmən əbədi birgə yaşamaq öhdəçiliyi - qəbul etmədən , ancaq
nəyə ürəyi istəyirsə, razılaşma olursa, həmin müqavilə əsasında
evlənsin. Yəni heç kəs ailə qurandan sonra digərindən ev, paltar,
tabeçilik tələb etməsin. Ailədə yalnız bərabər hüquqlar və yalnız
könüllü münasibət, könüllü qayğı qəbul edilsin. Yəni çətinlik baş
verəndə heç kəs digərindən hərəkət etməyi, pul gətirməyi, onu
saxlamağı tələb etməsin - özü bu çətinliyi birgə dəf etsin.Yalnız
azad prinsipə razı olanlar ailə qursunlar. Ayrılanda da gülə - gülə
razılıqla, hörmət edərək ayrılsınlar.
Uşaqlar . Ailə qurarkən müqavilədə uşaqlar olduğu tərzdə
onların tam mənafeyinin təminatını tam həcmdə, lakin imkanlara
görə proporsional iştirakla təminatını yazsınlar. Onlardan biri ya
hər ikisi öldükdə uşaqlara- tam oxuyub, peşə alıb işləyəcəyi
sərbəst dövrə qədər qəyyum - qadın və kişini də əvvəldən təyin
etsinlər. Bir kiçik şərtə əməl etsinlər - hər kəs yalnız digərini
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razılaşmadan çıxması haqda məlumat verəndən sonra (bu, yazılı
olmalıdır) sərbəst, istədiyi kimi başqa adamla görüşə və evlənə
bilməsi qəbul edilsin. Bu halda həmin adam tərəfdaşının evində
yaşayırsa, oranı tərk etməlidir - heç bir iddia irəli sürmədən.
Hesab edilir ki, hər kəs digərinə nə hədiyyə etmişsə, könüllü
etmişdir, qaytarıla bilməz, yalnız hədiyyə alan özü istəsə könüllü
qaytara bilər. Xəbər vermədən başqası ilə görüşmək və ya
evlənmək xəyanət hesab edilərək cəzalandırılmağa əsasdır.
Evlənməni dövlət orqanında qeyd etdirilməsi məsləhət deyildir,
çünki dövlət müqaviləsi məcburiyyəti, azadlığın pozulmasını
müdafiə edir. Məcburi şərtlərlə yaşamaq isə cəhənnəmdir.
Tərbiyə. Ər və arvad və uşaqlar heç biri digərinin mülkiyyəti
deyil və bir - birinə tabe deyil. Lakin uşaqları valideynlər tərbiyə
etməli, savad, bilik, davranış qaydalarını, etiket və əxlaq
kodeksini öyrətməlidir, qarşılıqlı münasibətlər tabeçiliyə və
kiminsə üstünlüyünə deyil, yalnız hörmətə və könüllü qayğı
göstərməyə əsaslanmalıdır.
Əmlak. Ayrıldıqda hər kəsə yalnız öz pulu ilə aldığı əmlak
çatır. Ümumi ev, maşın, torpaq, biznes, onu almaq üçün pul
qoyulmamışsa yoxdur. Əmlaka pul qoyulmuşsa, hər tərəf
proporsional müqdarda yeni qiymətlə onun sahibidir. Qadın
kişinin evinə getmişsə və ayrılmaq istəyirsə və yaxud kişini
saymır və hörmət etmirsə, kişi onunla yaşamaq istəmir və ona
getmək təklif edirsə könüllü çıxır, ona kişinin evindən heç nə
düşmür.
27. Evlənmək və evlilikdə daim yaşamaq üçün gənclikdə
çoxlu qızla tanış olmağa, dostluq etyməyə çalış. Hamısına
yaxşılıq elə və salam ver, bu sənin qız seçməyinə kömək edər,
aldığın pis çıxsa, başqasını seçməyə və ya onlardan kömək
almağa xeyri dəyər. Xüsuysilə yaşın 50-ni keçəndən sonra
arvadın yaşı 45-i keçəndən sonra onda sevgi itəcək, bu zaman
sənə sevmək üçün yeni qadın lazım olacaq. Çünki sevgisiz
yaşamaq çox çətindir. Arvadı boşamadan da sevgi üçün başqa
qadınla dostluq edə bilərsən, başqa rasional yol yoxdur.
28. Evli olduqda da başqa qadınlardan qaçma, özünü elə
aparma ki, guya onları görmürsən. Daim onlarla salamlaş.
Problemlərini həll etməyə çalış, dərdlərinə şərik çıx, onlara
avtobusda, metroda yer ver. Onların yadlarında qalmağa çalış, bu
sənə sonra çox xeyirli olacaq. Həyatın hamısını əvəldən bilmək
olmaz, öz qadının qəfil ölə bilər, ayrıla bilər, xəstələnə bilər,
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sonsuz ola bilər- bu zaman tanış qızlar və qadınlar lazım olar,
kömək edər.
29. İnsanlar arasında haqq- ədalət axtarma, tapmayacaqsan.
İnsanlar arasında da, fiziki cisimlər arasında da eyni qanun
işləyir: Hər adamın və ya canlının, fiziki obyektin vəziyyəti
onların yaşamaq uğrunda qarşılıqlı- əlaqəli çalışmaqları,
mübarizəsi və əməkdaşlıqları nəticəsidir. Hər birinin yaşamaqda
istifadə etdiyi fəaliyyət onun üçün haqq və ədalətdir.
30. Zərdüşt peyğəmbərin məsləhət gördüyü: “Düz fikir, düz
məqsəd, düz əməl,” qaydasını öyrən və əməl et
31. Eşitdiyin, gördüyün sözlərə, şeylərə əvvəl şübhə et.
Çünki hər şey nisbidir, hər şey dəyişiləndir, yəni eyni cür qalmır.
Hər şey yalnız həmin baxılan anda elə görünür, başqa anda başqa
cür görünür. Hər şey göründüyü kimi deyil. İnsan ancaq şeylərin
bir hissəsini - gözü qarşısında olan şeyləri və ya görmək istədiyi
şeyi görə bilər. Hər şeyi dəqiq tam görmək üçün o şeyin özü
olmaq gərəkdir. Bu isə həmişə mümkün deyildir.
32. Uğurlu yaşamaq və düzgün məqsəd seçmək üçün
fasiləsiz özünü, ətraf mühiti - təbiəti, cəmiyyəti, ictimai sistemi
dərk et-öyrən. O dəyişdikcə sən də fikrini ona uyğun dəyişdir.
Güclü və zəyif cəhətlərini; yaxşı və pis cəhətləri; keçmiş və
indini; düz və səhv hərəkətləri; hadisələri, gələcək təhlükələri
araşdır. Və yaddaş üçün yaz, tez - tez yadına sal. Sənin üçün
başqalarını dərk etmək asandır, nəinki özünü. Özün haqda
başqalarının fikrini soruş.
33. Fəaliyyətini planlaşdır, uzun dövr və yaxın zaman üçün
məqsədlər seç, prioritet məqsədləri–ən vaciblərini ayır və
siyahısını tut. Məqsədlərə necə çatmaq üçün plan qur və izahatla
birlikdə yaz.
34. Elmləri öyrən. Xüsusilə fəlsəfəni, sosiologiya,
psixologiya, iqtisadi qanunları və dəqiq elmləri.
35. Başqa insanlarla( işdə, bazarda, biznesdə, yaradıcılıqda,
şərikli işdə) münasibət qurduqda elə et ki, üstün maddi, hüquqi,
bacarıq şansları, vasitələri, yaxşı kartlar sənin əlində olsun.
Bunlar olmasa asılı olacaqsan, hara sürsələr, ora getməyə məcbur
olacaqsan. Yəni öz üstünlüyün olan məsələni, fəaliyyəti seç,
onunla məşğul ol, ona güvən, onunla yaşa.
36. Gələcəyini yaxşı qurmaq üçün öz üstünlüklərinin
siyahısını tut və məhz onlardan istifadə et. Bunlar cavanlıq,
evinin olması, yaxşı və əlverişli yerdə torpağının olması,
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sağlamlığın, işə yarayan dostların, qohumların, ərazinin
əlverişliyi, ailən, arvadın, uşaqların, bağın, evinin yeri, savadın,
peşən, əl qabiliyyətlərin, ixtisasın, yolun, suya yaxınlığın və
sairədir. Elə bir üstünlyün, yəni yaxşı imkanların yoxdursa, onda
onları yaratmağa çalış (öyrən, al, tik, qur, ağac ək, qohum ol, dost
tap və s.) və sonra yaşa.
37. Öz eyib cəhətlərinin də siyahısını tut və bu kağızı göz
qabağında saxla, ki nəyi edə bilməzsən, nəyi necə etməlisən.
İnsanlarla münasibət qurduqda bu eyiblərini nəzərə al və səhv
etmə.Yadında saxla, məhz sənin zəif cəhətlərin başqası üçün
səndən yaxşı sui-istifadə imkanıdır. Sözə tez inanmaq, tələsmək,
tez reaksiya vermək, kəskin hərəkət göstərmək , təmkinli
olmamaq, nəyəsə-pula, vəzifəyə, maşına, sevgiyə, yeməyə və s.
hərisliyin, özündən tez çıxmaq, müdrik olmamaq, kənar hədlərdə
davranmaq, olmaq və s. – sənin zəif cəhətlərindir.
38. İnsanlar arası əlaqədə elə davran ki, həmişə kiməsə
möhtac olmayasan və ya asılı olmayasan. Onların köməyinə,
müdafiə etməsinə, sənin mənafeni qoruyacaqlarına ümid olub
arxayın olsan, onlar imtina etsələr, nə edəcəksən?
39. Sənin hərəkətin ətraf mühitə olan reaksiyadır. Sənin
potensialın-gücün, ağlın, biliyin, pulun, sağlamlığın və s. artıq
olsa sən tutduğun məqsədi işi edir, potensialın ətrafdan zəif olsa
tabe olursan, ətraf mühitin səni yönəltdiyi –diqtə etdiyi hərəkəti
edirsən. Potensiyalını artır. Bilik, qabiliyyət, sağlamliq və onun
istifadəsi - birlikdə sənin potensialin deməkdir.
40. Hərəkət, davranış və sözlərində ədalətli ol, yanlışlığa yol
vermə, səhvini tez başa düşüb, tez düzəlt.
41. Səhv etdikdə başqalarını (həm öz ailə üzvlərini, həm
özgələrini) incitsən və ya zərər vursan üzr istə, səhvini
bağışlamağı xahiş et, zərəri ödə, bu ən böyük ləyaqətdir. Düz söz
danışmaq səhv etmək deyildir, lakin onu yerində de və demək
formasını diqqətlə seç.
42. Başqasında səhv tutmağa çalışma, bu onun xoşuna
gəlməz; adamlar öz səhvlərini adətən eşitmək istəmirlər. Səhvi
desən, xəlvətdə və elə de ki, inciyən olmasın. Lakin əgər o insan
qanmazdırsa, ona heç vaxt qanmaz demə, səhvini də demə.
43. Danışanda ünsiyyət və nəzakət qaydalarına əməl et, dilini
buna öyrət, nəzakətli sözləri tez - tez işlət (buyurun, sağ olun,
salam, sabahınız xeyir, uğurlu günlər, zəhmət olmasa, dəyməz, nə
zəhmətdir, çox razıyam, xeyirli olsun, salamat qalın, qadın və
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qızlara tərif deməyi unutma: nə gözəlsən, qəşəng paltarın var,
necə ağıllısan, əla yemək bişirirsən, əla zövqün var, işıq saçırsan,
nə xoşdur sizinlə söhbət etmək, nə gözəl səsin var, səsini unuda
bilmirəm, görən bir dəfə də sizi görə bilərəm? Nə vaxt səsini
yenə eşidə bilərəm? Sözlərin necə gözəldir, sənin kimi gözəl,
ağıllı görməmişəm, lap mələksən, nayrahat olmayın,
qulluğunuzda hazıram, nə kömək desəniz hazıram, dilini yeyim,
canını yeyim, canım necəsən, şirinim, dadlım və digər təriflər
yaradıb deməyi unutma).
44. Əgər bir şey – sosial, texniki, material, obyekt yaratmaq
istəyirsənsə bu obyekti yazılı, rəqəmlərlə və müxtəlif
xüsusiyyətlərlə dəqiq təsvir et, habelə təsəvvür et və şəklini çək.
Başqa sözlə, son əldə etməli olduğun şeyin formasını , icra
edəcəyi vəzifələri, miqdar və keyfiyyət ölçüləri ilə təyin et. Bu
obyektin vəzifəsini–funksiyalarını xasiyyətlərini formulə et.
Sonra düşün ki əsas funksiya necə əldə edilə bilərdi? Cavab
tapılmadısa onda bu məqsədi, obyekti elementlərə böl və yenidən
hər elementi hissələrə-eleməntlərə böl; bu yol ilə sən tələb olunan
obyekti təşkil edəcək bütün şeyləri , maddi vasitələri, formaları,
hərəkətləri, zaman və fəzada yerləşmə qaydasını, maddələrin
tərkibini , sosial sistem axtarırsansa bunu təşkil edəcək insanlar,
xarakterləri , bilikləri, qarşılıqlı əlaqələri və s. tapılacaq.
45. Əgər bir şeyi dərk etmək istəyirsənsə, əvvəl məntiqdən
istifadə et və bu obyekti təsvir et və hansı səbəbə və ya nəyin
nəticəsində bu ola bilərdi sualına cavab axtar. Və hər tapdığın
elementi bir - birinə bağla, nəticə alınmırsa, demək, onu başa
düşmək sənin keçmiş biliklərinin, düşünmə tərzinin
çərçivəsindən kənardadır. Ona görə də məntiqdən imtina et və
hər şeyin hər cürə ola biləcəyi fikrini qəbul et (ancaq müvəqqətihəlli tapmaq üçün). Yəni “konkret mühit və zamanda - dəqiq
verilmiş parametrli funksiyanı təmin edən – icra edən element
konkretdir - müəyyəndir “ prinsipindən istifadə edərək sən
həmin obyekti dərk edəcəksən. Yəni məntiqi pozaraq çatışmayan
hissəni tapacaqsan. Qeyd: əslində hər şeyin hər cürə ola biləcəyi
hər hansı baxılan zaman və mühit üçün düz deyil. Konkret zaman
anında və mühütdə ancaq şey bir forma-vəziyyətdə və bir cürə
ola bilər. Şeyləri başa dışmək üçün onları gerçəkdən və ya
fikrində böl. Hər birinin digərilə əlaqəsini, asılılığını tap, bəs
etmirsə, yenidən hər bir hissəni yeni elementlərə böl , bunu –
bölməni tam başa düşənə qədər et. Hər element necə yaşayır?
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əlaqələri necədir? Axı məhz əlaqələr vasitəsilə o həmin cürə
yaşayır, həmin işi görür. Şeyin bütövlükdə və hissələrinin yaşama
qanununu, prinsipini – üsulunu tap , yadında saxla, bunu dəftərə
qeyd et. Çox fikirləş, öyrəndiklərini həmişə təkrar et
46. Məntiq nədir? Məntiq gördüyün eşitdiyin öyrəndiyin
şeyin həmişə həmin cürə eyni qaydada baş verə biləcəyi haqda
inamdür – düşüncə tərzidir, yəni stereotip düşüncədir – ehkamdır,
köhnə təcrübənin prinsipidir. Əslində hər şey elə formada ancaq
bir dəfə olur - təkrarlar eyni formada olmur. Hər yeni zamanda –
məkanda (mühitdə) şeyin yeni dəyişilmiş vəziyyəti - forması
olur. Buradan o nəticə çıxır ki, yaddaşın köməyilə məntiqü
düşüncə fasiləsiz yaransa da, bu nisbidir - etibarlı deyil.
Məntiqdən ancaq oxşar mühitlərdə və zamanda istifadə xeyirli
ola bilər.
47. Gələcək haqda və yeni şeylər yaratmaq istədikdə
məntiqdən istifadə etmə, məntiq yeniliyə və yaratmağa mane
olur. Məntiq yalnız oturuşmuş sistemlər üçün yaxşı alətdir.
48. Sən cəmiyyət piramidasının yuxarısında yer tutmaq üçün
fasiləsiz öz potensialını artır və ağılla istifadə et. Lakin nə çox
yuxarıda, nə də aşağıda yer seçmə.
49. Statuslar, ehtiyaclar ierarxiyasını və ya qradasiyasını
yarpaq modelinə oxşatmaq olar. Yarpağın başlanğıcı və sonu
ərazisiində yer tutmaq məsləhət deyil. Bura etibarsızdır və rahat
deyil, burada çox dura bilməzsən, yarpağın başlanğıcı dilənçilik,
nökərçilik, qiymətləndirilməyən istismar, son kasıblıqdır, hansı ki
əxlaq pozğunluğu yaradır. Ən son hissəsi isə həddən artıq
varlılıq, böyük ictimai status- hakimiyyətdir ki, insanı bu pul və
hakimiyyət qudurdur, nəticədə insan öz yerindən tez məhrum
olur, yarpağın ortasına düşür. Demək, bütün fəaliyyətini əvvəldən
elə planlaşdır ki, yarpağın ortasında olasan
50. Müdriklərin dediyi kimi orta vəziyyəti seç. Nəyə görə?
Çünki orta vəziyyət uzun ömürlüdür, müvazinətlidir, rahatdır,
etibarlıdır. Orta vəziyyət hər hansı bir maddi hissi, davranış,
bilik sahəsində iki son hədlər arasındakı ( kasıblıq – varlılıq “;
tələsmək - gecikmək; aclıq –toxluq kəskinlik – yumşaqlıq;
mehribanlıq – etinasızlıq, sevgi- nifrət və s.) orta vəziyyəti
deməkdir. Davranışda, fəaliyyətdə, idmanda və qidalanmaqda
ortanı deyil, kənar hədləri seçənlərin ömrü qısa olur,
xəstələnirlər, tez uğursuzluğa düçar olurlar.
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51. Öz imkanlarına görə yaşa, imkanlarından artıq işi,
vəzifəni öhdənə götürmə. Yeməkdə, içməkdə, idmanda orta
vəziyyəti seç və hədləri keçmə.
52. Cəmiyyətlə, ətraf insanlarla, ailənlə, fasiləsiz ünsiyyətdə
ol və ünsiyyət qaydalarına ciddi əməl et. Ünsiyyətdə olmasan,
geri qalacaqsan, yaddaşın itəcək və özün özünü unudacaqsan.
53. Təcrübəli insanlarla fikirlərini bölüş. Özünə müdrik
məsləhətçi seç və həmişə məslhətləş.
54. Müdrikliyə çatandan sonra özün xahiş edənlər üçün
məsləhətçi ol, onlara düz yol göstər. Düz yol seçə bilmədiyinə
görə insanlar həyatları boyu
hədsiz səhvlər edirlər.
Ümumiyyətlə, məsləhət xidməti yarat. İnsanlara düz məsləhət
vermək ən düzgün davranış, ən böyük yaxşılıqdır
55. İnsanların başına bütün bəlalar onların öz hərəkətlərindən
və ya hərəkətsizliklərindən gəlir. Bu onların ağıl, düşünclərinin
nəticəsidir. Lakin onlar səhvlərini görə bilmirlər. Ona görə hər bir
məsələni ağılla gör və səhvlər etməməyə və səhvini tez görməyə
və düzəltməyə çalış.
56. Səhvlərin hamısını insan görməyə qabil deyil. Bir
hissəsini insan daha tez görə bilər. Bir çox səhvləri çox
qocalandan sonra (50 yaşdan sonra), bəzilərini heç ölənədək də
görə bilməz. Ona görə də səhvlərini tapmaq üçün insanlarla
ünsiyyətdə ol, düz strategiyalarla, səmərəli davranış növləri ilə öz
hərəkətlərini müqayisə et, diqqətlə sənə deyilən sözlərə fikir ver,
onların içərisində bir həqiqət var. İnsanların əsasən sənin barəndə
qəsdləri yoxdur,onlar gördüklərini, öz şəxsi müşahidələrini
deyirlər. Bu yaxşı mənbədir.
57. İnsanlar mühitlərin müxtəlifliyinə görə müxtəlif növlərə,
xarakterlərə, yaşamaq üsuluna malikdirlər- aldatmaqla,
hiləgərliklə, düzlüklə, xəbərçiliklə, ara-qızışdırmaqla, paxıllıqla,
xəyanətlə, öz əməyi ilə çalışmaqla. Eyni xarakterli xasiyyətlilər
tez bir - birini tapır, cütlər, qruplar yaranır. Mənfi xarakterli belə
qruplar düz adamı tələyə salmaq, onun hesabına yaşamaq, ona
mane olmaq istəyirlər. Düz adam həmişə qorunmalıdır ki, onu
aldatmasınlar, malını oğurlamasınlar. Hiyləgər, əxlaqsız adamı
incitməyə heç kəs cürət etmir. Mühit pisləşdikcə bütün qolu
zorlular, qaniçənlər, yalançılar, istismarçılar, rüşvətxorlar,
dələduzlar, xainlər meydana çıxır. Bu təbii qanundur. Bunları
başa düşərək hər vicdanlı adam özünü qorumalıdır və ya mühiti
yaxşılaşdırmalıdır.
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58. Mühit yaxşılaşdıqca yaxşı xarakterli, davranışlı, əxlaqa
riayət edən adamlar, alicənab, xeyirxah, dostlar, əməkdaşlar
meydana çıxır.
59. Başqalarına qiymət verməyə çalışma, vəzifən tələb
etmirsə. Onsuz da onlar səndən fərqlidir. Onların necə olmasına
görə nayrahat olma. Sən, özün kimi ol. Sənin öz səbəbin, onların
öz səbəbləri var.
60. Heç vaxt din adamlarını özünə ağsaqqal - məsləhətçi
seçmə, o sənə məsləhət verməyə qabil deyil ; habelə əxlaq və
etikanı gözləməyəni, rüşvət alanı, həkimi, alverçini, aldatmaqla
yaşayanı həyat məsələlərində özünə məsləhətçi seçmə.
61. Hər peşənin, hər adamın özünə uyğun peşəsinin, yaşadığı
mühitin yaratdığı fərqli düşüncəsi, dəyərləri, əxlaqı var.
Adamlara münasibətdə bunu nəzərə al və düşünmə ki, onlar da
sənin kimi düşünməli və sənin kimi olmalıdırlar. Bu ola bilməz,
çünki siz müxtəlif mühitdə yaşamış və başqa peşəniz var.
62. Həyatda, biznesdə ( peşə, iş,
pul qazanmaqda )
uğursuzluğa düçar olsan, bunun səbəbini öyrən və ruhdan düşmə,
yenə çalış. Əgər yenidən uğursuzluğa düşsən bu o deməkdir ki: 1.
Sənin həyatda əldə etdiyin dəyərlər, biliklər, dünyagörüş bu işin
uğuruna gətirə bilməz, demək onu dəyişməlisən; 2.Və ya
tutduğun məqsəd sənin qabiliyyət-potensialından kənardadır,
məqsədi dəyiş; 3. Və ya məqsədi və onu əldə etmək planını səhv
tutmusan, planı dəyiş. Bu üç məsələnin bir - birinə uyğun olması
və düzgün olması uğurun açarıdır.
Yadında saxla, hər bir
məsələnin həlli var. Lakin uğurlu iş içün birinci şərt: - etdiyin
işi rasional bəşəri – ictimai dəyərlərdən və etikadan kənar
etməyə haqqın yoxdur, çünki başqası da belə etsə, sənin xoşuna
gəlməyəcək. İkinci şərt: - məqsədi düzgün müəyyən et, bu işin
50%-ini görməkdir. Və düzgün plan- fəaliyyət addımları təyin et.
Üçüncü şərt: - öz gücünə imkanlarına görə özünə məqsəd,
fəaliyyət seç. Lakin bilik və qabiliyyətini artırmaqla imkanlarını
genişləndir.
63. Varlı olmaq normal və ya kasıb həyat şəraitinə malik
olmaqdan yaxşı deyil; hər vəziyyətin öz poblemləri var. İnsanın
stimul və ya həyat formulası belədir: Rahatlıq : Nayrahatlıq
(Problemlər) = K. Burada K əmsalı həm varlı, həm kasıb üçün
həmişə eyni qalır. Bu əmsal nayrahatçılıq-dözməmək əmsalı
olaraq fəaliyyət üçün stimul rolunu daşıyır. Sən varlandıqca
problemlərin azalmır, yeniləri çıxır, səni sıxan hisslərdən qurtara
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bilmirsən.Yəni kasıb özünü necə hiss edirsə, varlı da özünü elə
səviyyədə hiss edir. Ona görə də artıq var dövlət yığmağa
çalışma, başına problem açma.
64. Əhval ruhiyyən, kefinin necəliyi özündən asılıdır. Istəsən,
onu həmişə yaxşı saxlaya bilərsən, nə baş verməsindən asılı
olmayaraq. Bunun üçün qəbul et ki: a) “nə baş verirsə təbii
qanunauyğun baş verir, nəyin varsa, nəyin yoxsa, yenə təbiidir,
belə olmalıdır”, sənin fəaliyyətinin və s. amillərin nəticəsidir.Və
bunlarla sən razısan; b) xüsusi metodlarla heç nəyin səni özündən
çıxarmağa imkan vermə, şən əhvalı saxla; c) Hesab etsən ki,
sənin çox şeyin maşının, böyük evin və s. niyə yoxdur, bu sənə
əzab verəcək, paxıllıq, xəbislik hissi və hərəkətləri yaradacaq,
həyatının sonunda başa düşəcəksən ki, boş yerə əzab çəkmisən.
Hesab et ki, sənin heç nəyin - olanlar da yoxdur, bu sənə rahatlıq
gətirər.
65. Tənbəl olma, heç vaxt özünü məşquliyyətsiz qoyma. Hər
keçən vaxtda bir iş gör.
66. Ağıl ağıldan üstündür deyiblər, zamana görə bu deməkdir
ki, indiki zamanın zəkası keçmişdəkindən, gələcəkdəki zəka isə
indikindən üstün olacaqdır. İndiki zamanda isə elə zəka var ki,
səninkindən üstündür. Elə bilmə ki, sən hamıdan ağıllısan.
67. Ailədə daxili məsələləri səsvermə və ya səs çoxluğu ilə
həll etmə, burada tam razılıq əldə edilməlidir, lakin zor olmadan,
könüllü başa düşərək, hər insanın şəxsi haqlarını pozmadan.
68. Müdrik kişilərin məsləhətinə əməl et, onlar deyiblər:
“Qadın nə desə hə de, lakin öz bildiyin kimi et”. Onlar uzağı
görmədikləri və və yalnız onları razı salan, yaxşı söz eşitmək
istədikləri üçün bu ən optimal davranışdır. Həm onlar razı qalar,
həm işin uğurlu olar.
69. Yadında saxla, sənə pislik və ya xəyanət edənlər, səni ən
çox tanıyan adamlar içindən olacaq. Ona görə özünü tanıtmağa
çalışma, tanıtsan həm dostlar, həm düşmənlər çoxalacaq. Sən
onları düşmən kimi görməsən də, onlar görəcəklər.
70. Lakin insanların xoşun gəldiklərinlə də, gəlmədiklərinlə
də kənar hədlərdə (ən pis və ən yaxşı) münasibət saxlama, hamısı
ilə ancaq yaxşı münasibət saxla. Bu günkü dost sabah düşmən;
düşmən olan isə sabah dost ola bilər. Bu rollar keçicidir və real
həyatın nəticəsidir, səndən asılı deyil.
71. Adamlardan pulsuz, əvəzi ödənilməyən köməyi qəbul
etmə. Bununla öz azadlığını məhdudlaşdırarsan. Yeri gələndə
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onlar səndən qeyri - əxlaqi, qeyri - qanuni hərəkət etməyi tələb
edərlər. Özün isə əvəzsis yaxşılıq et, əvəzində heç nə istəmə,
adını və kimliyini demə.
72. Sənə edilən köməyin , yaxşılığın əvəzini həmişə
artıqlaması ilə ödə, bu sənə daim mənəvi üstünlük hissi gətirəcək
ləzzət alacaqsan. Bununla sən şəxsiyyətini, mərifətini sübut
edirsən.
73. Həmişə öz çörəyini ye,çörəyini özün qazan. Sakit yaşaya
bilirsənsə, münaqişəyə girmə.
74. Rasional həyat tərzi ilə yaşa. Bu - Rasional sağlam həyat,
qidalanma; rasional əxlaq və davranış; ictimai qanun və qərar
hazırlanmasında iştirak; öz rasional ağlınla yaşamaq; məmurları
müşahidə və qiymətləndirmək; Rasional ünsiyyət, nəzakət ;
düzlük və həqiqəti müdafiə-etməkdir.
75. Rasional qidalanma rejiminə, sanitariya, gigiena
tələblərinə əməl et, sağlam həyat tərzi yaşa və həmişə təmiz ol.
76. Günəşin Yer kürəsində yaratdığı ritmə uyqun bioloji ritm
- yəni gündəlik yatmaq, durmaq, idman, yuyunmaq, qida-rejimi,
sağlamlığın təmin edilməsi prosedurları; iş, bilik və beyin
qabiliyyətlərinin artırılması; dincəlmək, ünsiyyət, yaradıcılıq,
yuxu; habelə illik belə fəslə uyğun qida, səyatət , fəslin
nemətlərindən istifadə, bayram etmək vaxtları, ardıcıllığı və
müddətini seç və bu ritmə əməl et.
77. Hər bir işi görmək üçün öz düzgün vaxtını seç. Istənilən iş
istənilən zaman başlasa uğurlu ola bilməz. Hər işin, yəni yazmaq,
danışmaq, tikmək, düzəltmək, dincəlmək, müzakirə, işləmək,
qonaq getmək, qonaq qəbul etmək və s. öz vaxtını düzgün seç.
Başqa sözlə, hər şeyin öz yeri, öz zamanı var. Bu, dünya və
şeylərin, hadisələrin ümumi qarşılıqlı asılılığı və uyğunluğu
qanunudan (həm statikada, həm dinamikada) çıxan nəticədir.
78. Digər xalqların adət - ənənəsinə hörmət et. Onlarınm
içində olduqda bunlara əməl et. Dəyərlər dəyişgəndir. Xoşun
gələn dəyərləri, adətləri qəbul et. Xoşun gəlməyən və sənə zərər
verən adətləri, ənənələri, habelə məntiqi zəruriyyət - əsas
görmədiyin adətləri at. Dini dəyərləri və adətləri qəbul etmə,
onlar sənin xalqının deyil, zorla qəbul etdirilmişdir. Sən azadsan.
Zorakılıqla yayılan dinlərin sənə təklif etdiyi dəyərlərin ictimai
olanlarını xalqın özü yaratmışdır və hər gün onları yenidən öz
fəaliyyətində yaradırsan və onlar sənindir. Bu dəyərlərin müəllifi
həmin dinlər deyil.
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79. Ümumi rasional əxlaqdan kənar, elə iş görmə ki, sonra
cəmiyyət eşidəndə utanasan. Güman etmə ki, nə isə gizli qala
bilər.
80. Elə düşünmə ki, nə isə gizli qala bilər, daim ürəyini sakit
yerdə ağaca, quşa və bitkilərə boşalt, bu daha yaxşıdır, nəinki
kənar bir adama. Etibarlı dostlar və müdrik məsləhətçilərlə
bölüşmək xeyirlidir , lakin onlar kimdir, bunu tapmaq lazımdır..
İş yerində heç bir adam haqda bir söz demə, gedib çatdıracaqlar.
81. Ümumi rasional əxlaqa əməl etməlisən, lakin dünya–
görüşün, şeylərə hadisələrə baxışın sənin şəxsi mülkiyyətindir,
heç kəsə ixtiyar vermə, sənə onu dəyişdirməyə təkid etsin, öz
dünya-görüşünü, aldığın və yoxladığın biliklərə uyğun
səmərələşdirə bilərsən.
82. Gözləmə ki, kimsə sənin eybini, səhv danışdığını aşkar
edib sənə desin və ya cəmiyyət içində səni pis etmək üçün
istifadə etsin. Sən hamıdan qabaq öz hərəkətini, sözünü,
davranışını rasional əxlaq və davranış normaları və elmi biliklər
xəzinəsi ilə fasiləsiz müqayisə et, səhvlərini tap, düzəlt və özünü
kamilləşdir. Sən axı anadan gəlmə belə deyilsən, yalnız öyrənmə
və özünü tərbiyə ilə mühitlə əlaqədə sən kamilləşirsən.
83. Dini möizələrə qulaq asma və dini icmalara üzv olma, öz
ağlınla, idrakınla yaşa. Əgər dini xadim yalan danışırsa, bunu ona
de, sübutlar tələb et. Yadında saxla, onun təbliğat məqsədi
həqiqəti sənə açmaq deyil, o həqiqəti bilmir, özünün nüfuzunu
avam adamlar qarşısında qaldıraraq gəlirini artırmaqdır. Sən özün
həqiqəti tapmağa qabilsən, sən ondan çox bilirsən, ona ehtiyacın
yoxdur.
84. Cəmiyyətdə
fəaliyyət
sahələrində
siyasətdə,
mədəniyyətdə, elmdə, musiqidə, söhbətlərdə, iqtisadiyyatda
həmişə müəyyən zaman davam edən üstün ideyalar, istiqamət,
dəb, meyllər, düşüncə tərzi vardır. Çalış, onların qulu olmayasan
və müstəqil düşüncədən əl çəkmə və öz fikrini özün müəyyən et,
siyasət adamlarının dediyinə inanma və qulaq asma.
85. Başqalarını düz başa düş. Hər kəsin fikri onun maddi,
sosial, siyasi vəziyyətinin, emosiyalarının, mənafeyinin,
dəyərlərinin, gəlir mənbəyinin nəticəsidir və onu əks etdirir, yəni
çox zaman həqiqəti əks etdirmək üçün deyilmir. Bu amilləri
nəzərə alsan, həm fikir söyləyənin kim olduğunu, niyə belə
danışdığını və əsil məqsədini anlayarsan, həm də qurduğu
tələdən xilas olarsan və düz anlayarsan.
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86. Özünə xoş gəlməyən hərəkəti başqasına etmə. Və
başqasına, özünə və özününkünə saxladığın münasıbət kimi
münasibət bəslə. Bu iki fikir oxşar olsa da müxtəlif tələblərdir.
87. Pozitiv əhvalda olmağa çalış.
88. Söz və fikir birləşməsindən (müəyyən özünü təlqin edici
cümlələrdən-duadan) həmişə istifadə et. Bu sənin effektiv,
uğurlu və təhlükələrdən qorunan həyatın üçün zəruridir. Sözün
fikirlə verilməsi böyük gücə malikdir: İşə başlayanda fikrini
topla və mərkəzləşdir, digər şeylər haqda düşünmə və ürəyində
de-“Qoy işim uğurlu olsun, pis gözlər uzaq olsun” və həmin sahə
üzərində əlinlə işarələ, nəfəsinlə pülə.
89. Ancaq bir halda fikrini gizlət – əgər onu eşidənlər sənə tor
qura bilərlərsə, düşmənlərin , gözü götürməyənlərin sənin əksinə
istifadə edə bilərsə. Lakin bu fikri digər təhlükəsiz formada qurub
deyə bilərsən.
90. Sübutları olmayan şeyə, fikrə, ehkamlara, miflərə inanma.
Bunlar avamlıq –elmin olmadığı zaman insanları idarə etmək
məqsədilə, ideoloji təsir vasitəsi kimi uydurulmuşdur. Lakin indi
uydurma danışanların məqsədləri yalan dünyagörüş yaratmaqla
öz ciblərini
doldurmaq, layiq olmadaqları sosial hörmət
qazanmaq, hakimiyyətə gəlməkdir. İnsanları isə uydurmalar yox,
elm, ağıl, idrak, ümumbəşəri əxlaq və qanunlar və ictimai nəzarət
- reaksiya və mühit idarə edir.
91. Öz haqlı mənafeyini, yəni heç kəsin sənin əlindən almaq
ixtiyarı olmadığı yaşamaq, yaratmaq, təhsil, müalicə, mədəni
həyat, şəxsi mülkiyyətin, sevmək , ailə qurmaq, varislik və s.
mənafeyini heç vaxt başqalarına güzəştə getmə. Yalnız
mənafeyini qoruduğun – addımlar atdığın halda həqiqət, ədalət,
düzgünlük tapılacaq və qorunacaq.
92. Cəmiyyət içərisində sən ancaq qarşılıqlı əlaqələr
nəticəsində inkişaf edirsən, yəni kiməsə fayda verib fayda alırsan,
kimsə sənin hesabına varlanır, sən də kimin hesabınasa
varlanırsan və ya yaşayırsan, kiməsə xidmət edirsən, kimsə sənə
xidmət edir. Heç kəs tək başına qazanmır, hər şeyi başqalarının
iştirakı ilə qazanır. Bu qazanana məsuliyyət qoyur.
93. Qazandığını tək yemə, bu mümkün deyil, həm də ədalətli
deyil. Sənə elə gəlir ki, təkbaşına özün qazanmısan, lakin belə
deyil. Burada xeyli iştirakçılar var ki, sən onları görmürsən.
94. Kimsə sənin üçün vasitədir, sən da kim üçünsə vasitəsən;
kimdənsə artıqsan, kimdənsə zəifsən, bunu anla.
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95. Kiməsə xahiş edirsən, kiməsə əmr edirsən, kiməsə
dostsan, kiməsə düşmənsən, kiməsə neytralsan; biri səni sayır,
hörmət edir, biri saymır; biri nifrət edir, biri sevir. Bu qanundur.
96. Ətraf mühitdən – təbiətdən, ictimai sistemdən, insanların
hiylə, tələ , yalan məlumat vermə – xəbərçilik, ayaq altı qazmaq,
xəyanət, sadəcə paxıllardan, gözü götürməyənlərdən qorun və
cavab verməyə hazır ol. Harada yaşadığını yadında saxla.
97. Qeyri - əxlaqi iş üçün başqalarına vasitə - alət olma. Əgər
olsan, bu iş sənə qarşı olduqda nə edərsən. Yaxşı iş, yəni əxlaqi iş
üçün əməkdaşlıq et.
98. Cəmiyyətdə rasional əxlaq və qanunlara əməl et. Əgər
rəsmi əxlaq və qanunlar bəşəri və rasional deyilsə, şübhəsiz,
qrup hakimiyyətində bu 30% dərəcədə və daha çox belədir - çalış
uzaq dur, elə fəaliyyət seç ki, onlarla toqquşmayasan; onların
qeyri-əxlaqi tələblərini yerinə yetirməli olmayasan, məsələn.,
rüşvət verməli, baş əyməli olmayasan. Səhv əxlaqı, qanunu,
adətləri, dünyagörüşləri ifşa etməkdən və daha rasional ədalətli
fikri deməkdən çəkinmə. Ən yaxşı fəaliyyət və ya məşquliyyət istənilən elm sahəsi, həkim, vəkil, müəllim, məsləhətçi olmaq və
xüsusi beyin qabiliyyətlərin inkişaf etdirib istifadə etməkdir.
99. Daxil olduğun təbii, sosial mühiti və ictimai sistemi
səmərələşdirənlərlə bir ol.
100. Vəzifəli və ya daha yaşlı adamlar, qohumlar qarşısında
onların nüfuzuna , statusuna baxıb, utanıb susma, öz fikrini
gizlətmə və mənafeyini qoru. Onlar da adi adamlardır, səhv edə,
allada, yalan danışa bilər, sənin həyatına zərərli, lakin özlərinə
xeyirli olan hərəkət edə bilərlər. Mələklər yoxdur. Sözlərini
diqqətlə seç və çox nəzakətlə, arqumentlə danış, müdriklərə
istinad et.
101. Çətinlik və uğursuzluq sonrakı yaxşı vəziyyətin
başlanğıcıdır. Onu analiz edib düzgün yol seçməklə xilas
olacaqsan - uğur qazanacaqsan. Yaxşı və pis vəziyyət və belə
emosiyalar həmişə bir -birini əvəz edəcəkdir. İnsanın vəziyyəti
sinus xətti üzrə dəyişəndir; qalxma varsa, sonra düşmə olacaqdır
və cikl təkrar olacaq. Bunu sürətli etmə; çalış yavaş – yavaş,
qabağa qaçmadan və geri qalmadan, mühitə uyğun səlis edəsən.
102. Özünün ağıllı olduğunu başqalarına nə qədər az
görsətsən, sənə yaxşı olar.
103. İnsan fəaliyyətinin məhsulu, yazdığı əsər, dediyi söz,
düzəltdiyi əşya və s. iki əks qüvvənin (və ya qüvvələr
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cəminin)qarşılıqlı təsiri nəticəsidir. Biri etmək, digəri etməmək
istiqamətində təsir edir. Əks qüvvənin olmadığı və ya zəiif
olduğu halda edilən hərəkət, deyilən söz, yazılan əsər də çox zəif,
səhvlərlə və faydasız olur. Ona görə güclü –dəyərli bir iş görəndə
əks qüvvəni də güclü seç. Zəiflər, gücsüzlər, azbiliklilər içində şir
olma; güclülər içində birinci ol, onları ötməyə çalış.
104. İnsana zərər ən çox öz yaxınlarından, öz icmasından
gələr, çünki onlar səni yaxşı tanıyır, zəyif cəhətlərini, səndən
istifadə imkanlarını yaxşı bilirlər. Bunu nəzərə al. Yadlara isə
dini, ideoloji, siyasi, düşüncələrinə, dəyərlərinə görə qəsdən
pislik etməsən onların sənlə işi yoxdur. Çünki onlar sənin haqda
zəruri məlumata malik deyillər. İnsana qarşı pislik yalnız onun
əlaqədə olduğu adamlar dairəsində olur ki, bu da birinin
digərindən istifadə etməsi və layiqli qarşılığını verməkdən imtina
etməsidir
105. Hiyləgərlərdən,
oğrulardan,
soyğunçulardan,
aldatmaqla səndən istifadə edənlərdən, şirin dillə səninlə iş
görmək istəyənlərdən, səni ələ salmağa çalışanlardan, səni
pisləməyə, alçaltmağa çalışanlardan qorun. Həmişə cəmiyyətdə
belə adamlar var. Həmişə onları lazımı qarşılamağa, cavab
verməyə hazır ol. Qeyri - rasional icmalarda həmin həyatın
yaratdığı belə adamlar çoxdur
106. Gəlin, biz dünyaya nümunə olaq, dünya bizə yox.
Habelə çalış sən özün başqalarına nümunə olasan.
107. Öz uğursuzluğunda günahı həmişə başqalarında deyil,
özündə axtar,düşmənlərində günah axtarma . Onlar onlara lazım
olanı edirlər, sən isə sənə lazım olanı edirsən, etməlisən, özünü
qorumalısan, əks hərəkətlərin qabağın almalısan.
108. Özünü qorumayan, yaşatmağa çalışmayan məhvə
məhkumdur. Bu universal qanundur.
109. Insanların ümidini qırma. Bir iş görmək istəyəni ruhdan
salma, uğur olsun de. Xüsusilə, uşaqların hər bir hərəkətində
yaxşı cəhətləri tap, onu daha güclü həvəsləndir, səhvlərini də
deməyi unutma. Lakin əvvəl özünün düzgün düşündüyünü,
nümunə olduğunu müəyyən elə, daim bu məsələnin üzərində
çalış, özünü ağıllı mülahizə, davranış etalonlarilə müqayisə elə
və öyrən.
110. Qocalıq günahı yumaqçün deyil, qocalıq əkdiyini
biçməkdir.
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111. Ağıllı adamları ağıllılar tez görür. Ağıllı, yeni, orijinal
fikirlər adətən əvvəl etinasız qarşılanır, ona görə ki, adamlar
onlara sırınan mövqelərdə, adətlərdə düşüncə tərzində olurlar və
yeni ağıllı fikri görə, qiymətləndirə bilmirlər. Ağıllı ideyanı
qiymətləndirmək üçün ağıllı olmaq lazımdır.
112. Yüksək əxlaqi və mədəni insanı yalnız özü kimi əxlaqi
və mədəni insan tez aşkar edə bilər.
113. Adətən yaxşı işlər, yaxşı davranış gözə görünmür,
insanlar bunun belə olmalı olduğunu düşünürlər, lakin bir kiçik
pis iş olanda və ya səhv ediləndə onu insanlar tez görürlər və
buna görə başqasına qiymət verirlər.
114. Yüksək əxlaqi və mədəni insanı yalnız özü kimi əxlaqi
və mədəni insan tez aşkar edə bilər.
115. Adətən yaxşı işlər, yaxşı davranış gözə görünmür,
insanlar bunun belə olmalı olduğunu düşünürlər, lakin bir kiçik
pis iş olanda və ya səhv ediləndə onu insanlar tez görürlər və
buna görə başqasına qiymət verirlər.
116. 55 yaşdan sonra insanın adi maddi fəaliyyəti
zəifləməyə başlayır, fəaliyyətin nəticələrinə, keçmiş həyata
qiymət verilməsi – ruhi fəaliyyət - düşünmək artır. İnsanı
nayrahat edən məqamların psixi kompensasiya edilməsi,
əsaslandırılması ehtiyacı yaranır. Bu zaman hisslərin zəifliyi
meydana çıxır, özünə inam zəifləyir. Əgər keçmişdə ətraf mühitə
münasibətdə insanda güclü özünə inam, qalib gəlmə əhvalı
olursa, bu dövrdən sonra ətraf mühit qarşısında özünə inamsızlıq,
iradə zəifliyi özünü göstərir. Çatışmayan hissləri kompensasiya
etmək zərurəti yaranır. Bəziləri bu zaman məhz bunu dinə
qoşulmaqla əldə etməyə çalışırlar. Daha yaxşı üsul, sağlam,
möhkəm psixi əhvalı saxlamaq üçün meditasiya etmək; söz-fikir
formulasından-dualardan tez - tez istifadə etmək, pirlərə getmək,
səyahət etmək, hekayə, şer yazmaq, rəqs, idman etmək, dəniz və
çaylarda, evdə çimmək, özünə yoldaş tapmaq, daha çox ünsiyyət
saxlamaqdır.
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GÖRÜNMƏZ DÜNYA, YAXUD RUHİ DÜNYA HAQDA
NEORASİONALİST NƏZƏRİYYƏ
Giriş
Kitabın birinci bölməsində təklif edilən rasional cəmiyyət
sistemini başa düşmək üçün hökmən dünyanın quruluşu və varlığı
nəzəriyyəsini və onun bir bölməsi olan cəmiyyətin
ümumi
nəzəriyyəsini bilmək lazımdır. Bu biliklərin hamısı müəllifin irəli
sürdüyü ümumi neorasionalist fəlsəfə nəzəriyyəsində və ayrıca
rasional cəmiyyət nəzəriyyəsində əks olunmuşdur. (Bax: Həqiqətə
Pəncərə kitabı Axundov M.F. kitabxanası, www.anl.az, elektronkitabxana bölməsi). Digər tərəfdən, insanları maraqlandıran və
onların dünyabaxışlarına və davranışlarına təsir edən görünməz və
ruhi dünya və Tanrı haqda lazımi izahatın verilməsi ehtiyacı vardır.
Aşağıda bu fəlsəfi nəzəriyyə və ruhi dünya və tanrı haqda qısa
məlumat verilir, hansı ki rasional cəmiyyətin və insanın həyatını necə
qurması və dünyanı dərk etməsi, düzgün seçimlər etməsi üçün
lazımdır
Klassik rasionalizmdən Yeni rasionalizmə
Avropa düşüncəsinin əsasını təşkil edən Rasionalizm fəlsəfi
cərəyanının əsasını 17-ci əsrdə Rene Dekart, Spinoza, Leybniç
qoymnuşdur. Onların ruhu həmişə şad olsun.
Bu məqalədə istifadə edilən Rasionalizm anlayışı 17-18 əsrlərdə
yaranmış eyni fəlsəfi anlayışla tam eyni deyil, habelə onu protestant
ilahiyyatçı cərəyan kimi də başa düşmək lazım deyildir.
Burada rasionalizmin yeni səviyyəsi olan yeni rasionalizm və ya
Neorasionalizm haqda söhbət aparılır. Bu yeni dünya -baxışın əsas
anlayışı olan ağıl keçmişdə hesab edildiyi kimi hisslərə, intuisiyaya,
təcrübəyə, tarixə zidd deyil, əksinə onlardan qidalanır və daim
səmərələşir.
Yeni rasionalizm fəlsəfi baxışları idraka - ağıla əsaslanır və
onun vasitəsilə nəticələr çıxarır. Ağıl isə ilkin hisslər, duyğular və
təsəvvürlər, intuisiya, habelə tarixi məlumatlar nəticəsində
formalaşır.
Yeni rasionalizm- neorasionalizm fəlsəfəsi rasional cəmiyyət
ictimai iqtisadi sisteminin və nəzəriyyəsinin əsas nəzəri fəlsəfi
biliklər bazasıdır.
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Qeyd etməliyəm ki, insan həyatında ağıl və inituisiyanın qismən
fərqli mənbələri var və fərqli iş prosesinə malikdir. Əgər ağıl hisslər
və sözlərlə (habelə səslə, iylə görməklə, toxunmaqla) ifadə olunmuş
faktlar, məlumatlarla əməliyyat aparırsa və müəyyən bir mülahizə,
qərar yaradırsa, intuisiya üçün hesablamağa, çoxlu məlumatlara
ehtiyac yoxdur. Görmək, eşitmək kifayət edir. İntuisiyanın özü də üç
pilləyə bölünür: 1) adi intuisiya-gündəlik həyatda, yaradıcılıqda
təhlükəli və gərgin momentlərdə özünü göstərir, belə intuisiya
heyvanlara da xasdır; 2)modellər vasitəsilə işləyən intuisiya, hansı ki
oxşarlıq, ahəng və xaos qanunları ilə izah olunur; bu qrup da
müxtəlif qollara ayrılır: münəccimlər- astroloqlar, baxıcılar, falçılar (
kofe, daş atma, kart və s); 3) daha dərin intuisiya -dünyanı dərk
etməkdə yüksək kamilliyə çatmış adamlarda, hansı ki bütün dünya
tarixini bir anda (tarixi) təsəvvür edə bilər və ya yer
kürəsində(ərazini) nə baş verdiyini tam müşahidə edə bilər. Belə
adamlara bəzən prorok; müəllim (Çində); budda, bodhisatva
(Hindistanda) deyirlər (içində hər şeydə olduğu kimi yalançılar da
olur). Belə adamlar daim hər əsrdə doğulurlar. Belə güman etmək
olar ki, intuisiya insanın 6-cı qabiliyyətidir, bütün heyvanlara və
insanlara xasdır. İnsandan danışsaq daim onun özündən asılı
olmayaraq, beyinin gizli işi nəticəsi kimi formalaşır.
Rasional fəlsəfə inituisiya ilə münasibətdə ağılı(idrakı) birinci
yerdə - həlledici qəbul edir. Hesab edir ki, intuisiya müxtəlif
mənbələrdən gələ bilər, habelə görünməz və bu və ya digər dərəcədə
yaxşı və pis ruhlardan, emosiyalardan qaynaqlana bilər. Bu səbəbə
görə istənilən intuisiya- vəhy adlandırılan xəbər alma ağıl vasitəsilə
analiz edilməli, ağıla əsasən davranış seçilməlidir.
Yeni rasionalizm fəlsəfəsi ağıl (idrak), rasional, -ağıllı, ağla
uyğun, məntiqi, səmərəli , kamil, optimal, məqsədəuyğun, sərfəli,
ağıl və məntiq ilə əsaslandırılmış,
effektiv mənalarında;
rasionallıq- kamillik, optimallıq , səmərəlilik və oxşar terminləri ilə
işləyir, elmi fəaliyyət sahələrini əhatə edir. Dünyaya, hadisələrə
rasional baxış formalaşdırır, gerçəkliyin necəliyini və fəaliyyətini,
dəyişiliklərini maksimum əks etdirən
həqiqi biliklər yaradır.
İnsanların həyatını rasional fəlsəfi baxışlar və izahlarla, elm və onun
tətbiqi olan texnika ; rasionallıq prinsipi, rasional davranışlar
vasitəsilə yaxşılaşdırmaq (rasionallaşdırmaq)məqsədi güdür.
Yeni rasionalizm dünyanı dərk etməyin ağıl vasitəsilə mümkün
olduğunu bildirir, lakin bunun fasiləsiz proses olduğunu hesab edir
və təbiət və cəmiyyətin həyatının hər bir sahəsinə aid xüsusi bilik,
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rəylər formalaşdırır. Fasiləsiz yeni məlumatlar, hisslər, müşahidələr,
eksperimentlər, müqayisələr, ümumiləşdirmələr, analiz əsasında
bilikləri rəyləri dəyişdirir. Biliklərin reallığa uyğun olmasına çalışır.
İdrakın fəaliyyət nəticəsi elmdir, yaradılmış nəzəriyyələr, layihələr,
qərarlar, planlardır, uyğun davranışlardır.
Dünya haqda elmi, rasional(əqli) baxışlar (yeni rasionalizm
fəlsəfəsi) gerçəkliyi aşağıdakı iki hissədən ibarət hesab edir:
1) ieararxik sistemik quruluşa malik obyektiv real material dünya
2) şüurlu fəaliyyətin nəticəsi olan və onun bədənlə birgə
xassələrini əks etdirən görünməz obrazlar dünyası.
Bu fikirlər kifayət qədər sübutlara malikdir. Burada, habelə belə
fərziyyə söyləmək olar ki, bütün qalan canlıların- bitki və
heyvanların da məhv olduqdan sonra görünməz surətləri qalır, habelə
onlar haqda məlumat
qalmaqda davam edən ətraf mühit
obyektlərində- insan, bitki, divarlar, ağaclarda -qalır.
Gerçəklik hər bir şəxsə onun öz şüuru vasitəsilə dərk edib qəbul
etdiyi, yalnız onun şüurunda müəyyən etdiyi spesifik şəxsi maddi
dünya kimi görünür. Ona görə insanların sayına görə hədsiz
miqdarda dünyalar təsəvvür olunur- hər şəxs dünyanın özünəməxsus
olan obrazına malikdir. Bu görüntü -şəxsi dünya gerçək dünyalar ilə
az və çox dərəcədə uyğundur. Və onun hamısının deyil, az bir
hissəsinin təsvirinə - obrazına, həyatı haqda biliklərə malikdir.
Neorasionalizmin həqiqət haqda mövqeyi belədir. Həqiqətlər
nisbidir, bütün mühit elementləri dəyişdiyi üçün onları əks etdirən
biliklər- həqiqətlər də dəyişir. Dəişməyən yalnız bir həqiqətdirdünyanın vahidliyi, bütövlüyü, çoxluqdan ibarət olması. Ehkamlar –
dəyişməz biliklər yoxdur və qəbul edilmir. Həqiqətlər fərziyyələr
vasitəsilə öyrənilir. Həqiqət- gerçəkliyin insan fikrində düzgün əksi
və təsfiri yalnız konkret zamana və məkana aid olur, bu zonadan
kənarda həmin bilik həqiqət deyil.
İnsan Yer planetinin canlı sakinləri içərisində ən yüksək ağıla
malik olaraq dünyaya münasibətdə onu dərk etməyə - anlamağa
çalışan varlıqdır. Onun beynində yaranmış şüuru, ağlı, psixikası
konkret dərkedici, qəbuledici, analizedici, idarəedici sistem kimi onu
kompleks mühitdə (material , obrazlar və şəxsi dünyasında) rasional
yaşatmaq
funksiyasını
icra
edir.
İnsan
material
və
obrazlar(görünməyən) dünyasını yalnız şəxsi dünyası (hansı ki öz
beynində onu qurur) vasitəsilə başa düşür və münasibətə girir.
Material dünya haqda yuxarıda qeyd edilən kitabda, habelə böyük
miqdarda müxtəlif elmi kitablarda- fizika, biologiya, astronomiyada
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və s. geniş məlumat verilmişdir. Aşağıda isə yalnız ruhi dünya haqda
söhbət aparılır.
Yeni Rasionalist elmi dünyabaxış və teizmin fərqli mövqeləri
Ruhi aləm anlayışı :1. İnsanın şəxsi şüuru və ya ruhu : hissləri
və düşüncələrini, daim yaddaşında saxladığı ətraf mühitin obrazını,
bilik formasında mədəniyyəti, əxlaq və davranış prinsiplərini, dünya
və öz ətraf mühiti haqda görüşlərini və 2. Obrazlar dünyası,
görünməyən xəyali surət varlıqları, onların fenomenlərini əhatə edir.
Şüurlu fəaliyyəti yer üzündə insanlar və yüksək inkişaf etmiş
heyvanlar icra edirlər. Obrazlar dünyasını təşkil edən elementlər
yalnız şüurların kompleks formada daşıdığı biliklərə, hisslərə,
məqsədlərə malik olan müəyyən müddətə dayanıqlı olan, bəzən
görsənən canlı aləm varlıqlarının surətləridir, material bədəni
olmayan obrazlardır-formalardır. Demək yerinə düşər ki, materializm
fəlsəfəsi formanın materiyadan kənarda olmasını qəbul etmir.
Rasional elmi nəzəriyyə dünyanın dərk edilə bilən olduğunu,
ruhi aləmi aktiv öyrənməyi və insanlara mümkün faydasını müəyyən
etməyi və ondan istifadə etməyi öz vəzifəsi hesab edir. İnsana
münasibətdə həmin ruhi aləm varlıqları həmin adamın xasiyyət və
parametrlərindən asılı olaraq müəyyən anlarda aşkar olur və əlaqəyə
girə bilirlər. Nəticədə bəzən müxtəlif xarakterli görünməz varlıqlarla
müəyyən uyğun adamlar arasında əlaqə baş verir. Onların
məqsədlərini isə dayanıqlı və birmənalı olaraq nə yaxşı, nə pis hesab
etmək olar. Bunu əlaqədə olan adam bilmək və müəyyən etmək
qabiliyyətinə malik deyildir. Alınan məlumatlar və ya göstərişlər
müəyyən yerdə və zamanda faydalı, digər zamanda isə zərərli ola
bilər, habelə bir adama şəxsən xeyirli, digərinə zərərli ola bilər.
Bunun səbəbi odur ki, bu məlumat mənbəyi eyni vahid bir mənbə
deyil. Tanrı anlayışını yaratmış 3 teist dinin öz terminləri ilə ifadə
etsək şeytan da, tanrı da insana intuisiya ilə tapşırıq verə bilər, lakin
insanın bunu hansının dediyini müəyyən etməyə bir metodu yoxdur.
Teizmin tanrı haqda fərqli fikri . Teizm tək tanrı anlayışı
üzərində qurulmuş ilahiyyat nəzəriyyəsidir. Onun son fikri belədir:
“dünya dərk edilə bilməz, material dünya ondan kənarda olan və onu
yaradan ruhi dünya tərəfindən idarə olunur ki, onun da başında Tanrı
durmuşdur”; ruhi dünya üç hissədən : 1) Tanrıdan və onun
köməkçiləri - mələklərdən, 2) Şeytandan və onun köməkçiləri
iblislərdən, cinlərdən 3) insan ruhlarından ibarətdir.
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Teizm tanrının nə olmasını demədən ona xassələr yazır və onun
olması barədə 4 sübut -kosmoloji, teleoloji, ontoloji, və əxlaqi -irəli
sürür. Keşiş Foma Akvinski isə (Xİİİ əsr) onun olması haqda 5 sübut
irəli sürmüşdür. Lakin tanrının nə olduğunu müəyyən etmədən onun
olmasından necə danışmaq olar? Teismin müxtəlif cərəyanları tanrını
səhv etməyən, daha kamil və dünyanı yaradan və idarə edən,
xüsusilə, insanla əlaqəli olan ən ağıllı və şəxsiyyətə malik ruhi
varlıq hesab edir. Tanrı haqda müxtəlif filosofların - Anaksaqor,
Platon, Hegel, Kantın çox halda bir- birinə zidd olan müxtəlif
konsepsiyaları vardır.
Müsbət dini təlimlər insanların bilməməsindən bu günə qədər
sui-istifadə etmiş və öz mənafelərini təmin edən formada ruhi dünya
haqda nəzəriyyə qurmuşlar. Yəni onlar Tanrı tərəfindən maddi
dünyanın və heç anlamadıqları ruhi aləmin idarə edildiyi (şeytandan
başqa) və yerdə xüsusi adamlar seçərək onlar vasitəsilə insanları
idarə etməyini onun adına yazmışlar. Mənfi dini təlim olan şeytanın
tərəfdarları olan (Satanist) adamlar isə, dünyanın şeytan idarə
etdiyini hesab edir və ona uyğun sitayiş prosesi yaratmışlar. Sonralar
isə dini təşkilatlar – kilsə, sinaqoq və islam idarəsi yaradaraq bu
təşkilatın Allahın adından idarə etdiyini və insanların onlara xidmət
göstərməli və tabe olmalı olduğu ideyasını yaymışlar.. Dini təlim
yaradıcıları, beləliklə, Tanrıdan (şeytançılar isə şeytandan) səlahiyyət
almalarını sözlə və ya zorakılıqla insanlara qəbul etdirməklə konkret
məqsədləri güdmüşlər. Bu məqsədlərin içərisində özlərinin və
davamçılarının başqalarının hesabına müftə yaşamaq və hakim
olmaq məqsədləri əsas yer tutur. Qeyd edilməlidir ki, şeytana
sitayişin də tarixi ilk danışan insanların meydana gəlməsindən
başlayır. Hətta daha ehtimallı belə fərziyyə vardır ki, insanlar əvvəl
yalnız şeytanı tanımış və ona sitayiş etmişlər. Elmin qarşısında
hazırda şeytan haqda da nəzəriyyə yaratmaq ehtiyacı vardır. Çox
güman ki, tanrı və şeytan hər ikisi insanların şüurunda yalnız psixi
inam rolunu oynayaraq baxışların və seçimlərin iki kənar hədlərini
(yaxşı və pis) əks etdirir. Qeyd edirldiyi kimi gerçəklikdə isə onlar
insan təsəvvüründən fərqlidir.
Yeni Rasionalist fəlsəfənin Tanrıya baxışları
1. Allahın tarixi mənası
İlk insan tarixində əvvəl şər qüvvələrin - demonların olmasına və
onların dünyanı idarə etməsinə inam və onlara sitayiş yaranmışdır.
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Sonra isə onlara əks xeyir qüvvəsi –müxtəlif dillərdə anoloqu olan
Allah ifadəsi ixtira edilmişdir. Allah -Tanrı-Xuda-Boq -God müxtəlif dillərdə olan bu ifadələr ən qədim zamanlarda biliklərin cüzi
olduğu və elmin ayrıca sahə kimi yaranmadığı dövrdə insanlar
tərəfindən yaradılmışdır. Bu söz o zaman naməlum olan təbiət
qüvvəsini, hadisələrin səbəbini işarə etmək ehtiyacından yaranmışdır.
Təbii evolyusiya prosesində əvvəl Fiziki Tanrı anlayışı yaranmışdır Günəş, Ay və ulduzlar tanrı hesab edilmiş və onlara sitayiş
edilmişdir. Onların Yeri və insanları idarə edən, ən güclü
ilahi(fövqaladə qüvvə) olması qəbul olunmuşdur, sonra isə sitayişin
obyekti - material göy cisimləri Allah, Zevs, Qod , Xuda və s. adı
ilə əvəz olunmuşdur. Əvvəl ona insani xassələr (görən, eşidən, rəhm
edən, danışan) aid edilmiş və onu insan sifətli təsəvvür etmişlər.
Belə düşüncələrə , digər tərəfdən, hələ ilk insanların gözünə
görsənən, insana oxşar surətlər də -indiki mənada ruhlar da - səbəb
olmuşdur. XX əsrdə isə o naməlum, bilinməz elan edilmişdir.
Düşüncələrin evolyusiyası ilə sonra ona müxtəlif funksiyalar,
xassələr (millətləri və bəzi insanları vəkil seçən, qoruyan, qanun,
əxlaq yaradan) əlavə etmişlər. Araşdırma göstərmişdir ki, bu xassələr
kortəbii olmuş, insanlar əsasən müşahidə edilən reallığı, ailə və icma
sistemini, arzularını Allah anlayışına köçürtmüşlər. Ona verilən bir
çox xassələr ziddiyətli və səhvdir - subyektiv fikirlərdir, sui istifadə məqsədi daşıyır.
Onun adından istifadə edilərək inandırmaq , qorxu və ondan
hakimiyyət almaq vasitəsilə cəmiyyətdə qayda yaratmaq və milli
faydalı strateji məqsədləri, habelə şəxsi eqoist məqsədləri həyata
keçirmək üçün istifadə olunmuşdur.
Yeni rasionalist baxışın rasional Tanrı anlayışı
Qısa ifadə edilsə, Allah mühit, mühiti formalaşdıran müxtəlif
elementlər onların qanun və qanunauyğunluqları, səbəb - nəticə
asılılığı, inam, olmaq (существование), sonsuzluq, davamiyyətdir.
Tanrının formulu sadə formada ∑Ni = 0 qəbul oluna bilər. Bu
o deməkdir ki, dünya müvazinətdə olan və ya müvazintələşməyə
doğru daim dəyişən çoxluqdur. Onun nəticəsi abstrakt sıfırdır,
gerçəklikdə isə 0 +1 və ya 0-1 dir. Yəni dünya ya bir tərəf, ya digər
tərəf istiqamətində və sonra işarələrini dəyişməklə çoxluqun fasiləsiz
müvazinətləşmə prosesidir. Tanrı iki hissədən ibarət hesab edilə
bilər 1) dünya material çoxluğu və bu çoxluğun daim daşıdığı, malik
olduğu 2) məlumat kompleksi. Material çoxluq daim fasiləsiz
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sinqulyar vəziyyətə düşmə prosesi və fasiləsiz partlayışlar vasitəsilə
dünyanın müəyyən yerində yenidən material kombinasiyaların - göy
cisimlərinin yaranması nəticəsində müvazinətin pozulması və yeni
müvazinətin formalaşması istiqamətində dəyişiliklərdədir. Hər bir
hərəkətin sonu kombinasiyaların parçalanması ilə qurtarır və ienidən
yeni kompbinasiyaların yaranması başlayır. Dünya məlumat
kompleksi-dünya zəkası məhz bu bütöv proses haqda (qaydalar,
qanunlar, imkanlar, səbəblər və nəticələr və s.) məlumat çoxluğudur.
Çox güman ki, bu məlumat məhz elə material çoxluqda əks olunur və
ya onunla əlaqədə mövcud olur. Material sistem fasiləsiz dəyişsə də,
məlumat kompleksi eyni qalır. Material sistemin hansı istiqamətə
dəyişəcəyi, necə forma alacağı haqda məlumat daim hazırdır və
hadisədən əvvəl var. Belə düşünməyə bir çox faktlar vardır, məsələn,
tam sübut olunmuşdur ki, şeylərin quruluşu, xassəsi haqda məlumat
digər qonşu şeydə (ağacda, suda, qənddə, divarda, insanda, paltarda
və s.) əks olunur. Insanın səsində, üzündə onun keçmişi və ya
qohumları haqda məlumatın olması, habelə özünün və qohumlarının
gələcəyi haqda məlumatın əks olunması.
Təsvir edilən rasional tanrı anlayışı şəxsi məqsədlə və ya
anlamadan süni və uydurulmuş allah və ona sitayiş edən- hansı ki
mənasızdır- və inanan üç dinin ruhani və dindarlarının
spekulyasiyasına son qoyacaqdır
Müasir insanların düşündükləri Tanrı nə ola bilər?
Araşdırma göstərmişdir ki, yaradıcı Allah hesab oluna biləcək
material mühit (mühitin ümumi qanunu və ya mühit - hissə əlaqə
qanunu, Eynşteyn - Nyuton nisbi cəzbetmə qanunu, müvazinət,
yaşamaq, olmaq uğrunda mübarizə, yarış , daimi hərəkət və s), insan
şüuru ilə əlaqədar fərz edilən inam, hiss, düşüncə, yəni ruh
formasında təssəvvür edilən Allah anlayışı ilə eyni deyil, asılılıq
əlaqəsinə malik deyil. Yəni həm fiziki allahı, həm də psixi təsəvvür
edilən allahı eyni allah hesab etmək düz deyil. Başqa sözlə inam hiss vasitəsilə insan tərəfindən müəyyən obrazda və funksiyalarda
təsəvvür edilən allah, onun düşüncəsində yaşayır. Onun şəxsi
fikrincə, çətinliyə düşdükdə son ümidi və ədaləti qoruyanıdır. Şəxsi
təsəvvür edilən tanrının fiziki dünyaya necə təsir etməsini (yaratma,
idarə etmə ), dindar insanlar qəbul edir, lakin əsasən, görə və anlaya
bilmirlər. Lakin asanlıqla nəticələri onun adına yaza bilirlər. Əvvəl
yaranmış Fiziki tanrı anlayışı (günəş və s.) və Psixi tanrı(inam), lap
qədim zamanlarda ayrı hesab edilmişdir. Sonralar sözlə inam və
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onun nəticələri arasında əlaqə kəşv edilmiş (bunu sonralar Pavlov
ikinci siqnal sistemi adlandırmışdır) və onlar yeni dinlər yarandıqda
birləşdirilmişdir.
Psixi allahı çox insanlar əsasən insan mənşəli ruh formasında
təsəvvür edirlər, ona müqəddəs ruh deyirlər - bu adı əslində onlar
ruhi aləm varlıqlarından fikirdə güman edilən birinə
deyirlər.Yuxarıda qeyd etdik ki, onlardan heç birinə univesal Tanrı
demək üçün əsaslar yoxdur, çünki onların formaları müxtəlif,
verdikləri göstərişlər ziddiyyətli, gerçək həyata adekvat deyildir,
ümumi əxlaq prinsipləri saxlanmır, ümumi xeyirxahlıq xassəsi
ödənmir. Başqa sözlə, onları nə tanrı, nə şeytan kimi fərqləndirmək
mümkün deyildir. Insan bunu – hansının olduğunu – hələlik bilməyə
qabil deyildir. Bu haqda çoxlu misallar vardır, Satanist təriqətinə
qulluq edənlərə gələn vəhylər, habelə Bibliyada Allahın İsrail
xalqının onun 12-ci qolu olan Veniaminlərə qarşı döyüşə göstəriş
verməsi, digər xalqların torpaqlarını tutmaq, və qırmaq və digər
epizodlar, lap elə Quranda bir çox bəşəri dəyərlərə zidd göstərişlərin
verilməsi epizodlarını göstərmək olar.
İnsanın Tanrı hesab etdiyi şəxsi inamının, lap onu ruh hesab etsə
də, demək, həqiqətdə obyektiv olan tanrı, yəni fiziki tanrı anlayışı
ilə əlaqəsi yoxdur. Hər insanın öz dilində inandığı tanrı sözü psixi
inamdır, özünü inandırmadır və gerçəklikdə tanrının necə və nə cür
olmasından asılı və əlaqədə olmayan, fikirdə hər hansı bir təsvirdə
qəbul edilən və gerçəkliyi əks etdirməyən inamdır. Bu inam şəxsi
inamdır və psixologiyanın aşkar etdiyi inam xassələrinə malikdir özünü inandırmaq, çətinliyə dözmək, sakit olmaq, gipnoz, psixoz
vəziyyətə düşmək, fikir, sözlə təsir və s. Bu inam yalnız inanan
insanın öz şüuruna, psixi vəziyyətinə təsir edir, onun bədənindən
kənar material hadisələrə
təsir etmir. Lakin maddi həyat
proseslərinə, hadisələrə təsir və idarə etmək üçün yalnız fiziki tanrı
köməyə gəlir. Həqiqətdə də, yalnız gerçək fiziki Tanrı - mühit
qanunlarını öyrənmə və elmi və ya intuitiv anlama məsləhət və
çıxış yolu tapılmasına - insanın düzgün seçim etməsinə səbəb olur.
Ruhi tanrıya (ruh formasında təsəvvür edilən) istinad və xeyir
gözləmək isə əsasən uğursuz olur. Anlamadan, fikrində inanaraq (bu
həmişə səhvdir) tutduğun Tanrı obrazından ətraf mühitlə əlaqəli hər
hansı probleminin həllini gözlədikdə sənin istəyin yerinə yetmir.
Ancaq fiziki tanrını (insandan danışsaq, fiziki aləmin bir üzvü kimi,
habelə onun material bədənini və şüurunu, biliyini, xassələrini)
anlamaq və hərəkət etmək sənin problemini həll edər. (Fikir və inam
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gücü ilə, özünü inandırma ilə olan fenomenləri burada gerçək Tanrı
ilə qarışdırmayın). Başqa sözlə, material dünya material
hərəkətlərlə, material təsirlə dəyişilə bilər. Bu məntiq bir daha
sübut edir ki, Tanrını fiziki qanunlar kimi anlamaq, onu mühit
içərisində, gerçəklik içərisində, şeylərin konstruksiyasında, olma və
dəyişmə qaydalarında axtarmaq lazımdır. Onu düzgün anlamaq sizə
düzgün həyat yolunu göstərəcəkdir. Tanrı deyib ona sitayiş etdikdə,
dualar oxuduqda biz özümüzü təlqinlə, özümüzü inandırmaqla –
meditasiya ilə məşğul oluruq və nəticədə yalnız bizim özümüzün
psixi rahatlığımızı, çətinliyə və haqsızlığa dözüm əldə edirik;
bədənimizin müəyyən orqanlarınin işini yaxşılaşdıra, qızdıra, soyuda
bilirik. Sitayiş və dualar zamanı biz real tanrı ilə əlaqədə olmuruq,
lakin özümüzü aldadırıq (lakin bunu bilmirik), bunu onunla
ünsiyyətdə olmaq sayırıq. Eyni və hətta daha böyük nəticələri biz
elmi meditasiya, özünü təlqin, elmi dualarla əldə edə bilərik.
İstənilən halda sitayiş fiziki material dünya hadisələrinə, şeylərin real
vəziyyətinə təsir etmir- ancaq bizim öz psixikamıza və bədənimizin
müəyyən sağlamlığına təsir edir. İnsanların Tanrı hesab etdikləri
istənilən obyektə sitayiş etmələri və ya etməmələri onların şəxsi
mədəniyyət məsələsidir və bu ictimai idarə oluna bilməz. Yəni
məçid, sinaqoq və kilsələrin, ruhanilərin bu işə qarışmağa haqqı
yoxdur. Bu sitayişin arxasında duran dini təşkilatın və ya liderin
göstərişi ilə başqa insanlara zorakılıq və düşmənçilik etməsinə,
əməkdaşlığı pozmağa, kasıblar üçün verilən ianələrdən şəxsi
istifadəsinə, hakim vəzifə tutmaq üçün vasitə etməsinə onların haqqı
yoxdur. Bunu yaddan çıxartmasınlar.
2. Yeni Rasionalist fəlsəfə Allahın həqiqi funksiyaları və
xassələri, əlamətləri haqqında
1) Allah hər bir varlığın, materiyanın, ideyanın, şüurun və ya
ruhun daxilindədir, onu bütöv saxlayan əlamətdir, qüvvədir;
2) Allah dünyadan kənar, qeyri-müəyyən fövqəltəbii-ilahi qüvvə
deyil, habelə hər hansı bir formada varlıq deyil; o dünya daxilindədir.
3) Hər bir şeyin yaradılma səbəbi, idarəedici və nizamlayıcıdır,
yaşama qanunudur; İstənilən halda konkretdir.
4) Allah başa düşülən və dərk ediləndir;
5) Allah üçün hər şey, hamı eynidir, hər şey, hər kəs ümumi və
ona aid olan spesifik qanunlar altında olmağa-yaşamağa məcburdur,
Allahın yaradan, idarə edən rolunda nəyisə, kimisə seçməyə və ya
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xüsusi qayğı göstərməyə və ya qəsdən cəza verməyə səbəbi yoxdur.
O obyektivdir, gerçəkdir, qərəzsizdir.
Allah sözü insan psixikasında ədaləti təmin edən inamdır,
gerçəklikdə isə çoxluğun konkret qanunları, münasibətlərdir.
O ittiham edilə bilməz. O biznes, hakimiyyət, istismar vasitəsi
ola bilməz.
3. Allah ifadəsinin Ruhla əlaqəsi necədir?
Sübutlar olmadığı üçün Allah ifadəsinin klassik Ruh anlayışı ilə
eyniləşdirilməsi səhvdir və həqiqətə uyğun deyil. Buddizmin klassik
ruh anlayışına görə ruh idarəedici ilahi qüvvə olaraq göydə olur və
(ondan bir hissə) yerə enərək insanların canında yaşayır, öləndə,
guya, yenə göyə dünya ruhunun – (teist dinlərin Allah adlandırdığı
obyektin ) yanına qalxır. Lakin bu fikirləri sübut edəcək bir dənə də
dəlil yoxdur. Ruh anlayışına isə müxtəlif mənalar verilsə də , hələ ki,
qeyri - müəyyən qalır. Ruh adlanan, lakin şüur mənasını verən
qabiliyyət heyvanların və insanın beynində yaranan hadisədir. Lakin
təkcə insanın konsentrasiyalanmış şüurunun (ruhunun) məhsulu olan
söz, söz formulasının, fikir, hisslərin, baxışların, energetik informasiya xassələri aşkar olunmuşdur. Bu xassələr özünə və
obyektə təsir kimi meydana çıxır, nəticədə müəyyən proses
aktivləşir, yaxşılaşır, ya pisləşir, müəyyən hədlərdə kiçik ölçüləri
olan obyekt hərəkətə gəlir- sürüşür, qalxır (telekinez).
Məlumdur ki, varlıqları - şeyləri , cisimləri və hadisələri,
yaradan və idarə edən, müəyyən imkanlar verən, müəyyən imkanları
verməyən onun olduğu mühit və üst sistemlərdir. Başqa sözlə, bütöv
mühitdir, hansı ki çoxluqdur və ierarxik asılılıq əlaqəsi ilə birləşmiş
avtonom sistemlərdən ibarətdir. Məhz bu allah hesab oluna bilər .Bu
fikir hər gün bütün həyat tərəfindən sübut olunur. Dünya ruhunun və
ya dünya zəkasının xeyirxah Allah hesab etməyin də əsasları
yoxdur, çünki bu olsaydı, həyat nə qədər rahat və əziyyətsiz,
müharibələrsiz, qırğınlarsız, təbii fəlakətlərsiz olardı. Mövcud dini
baxışlara görə allah ancaq xeyirxah varlıqdır. Lakin həmin dünya
zəkasına nə xeyirxah, nə bəd xassə vermək olmaz, istənilən halda
bu, subyektiv olacaqdır. Tam sübutlarla qeyd etmək lazımdır ki,
dünya obyektlərinə, insana, bitkilərə və cisimlərə təsir edən mühit,
hansı ki tam məntiqlə tanrı hesab oluna bilər,hansı ki nəticədə
idarəedici effektlərə səbəb olur, dünyanın ümumi olmaq qanununa
görə daim öz işarəsini dəyişir Bu işarə, yəni dəyişilik istiqaməti bir
dövrdə mənfi–reqress, bir dövrdə müsbət- proqress olur. Demək,
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dünya zəkasının (tanrı hesab edilən obyektin) daim müsbət, xeyirxah
olmasını demək olmaz, o iki işarəli-iki imkanlıdır. Allaha və şeytana
sitayiş edən dinlərin mövqeyincə demək, dünyanı və hadisələri gah
tanrı, gah şeytan idarə edir. Hazırda Yer kürəsi günəş sisteminin
elementi olaraq, hələki bu sistemlə birlikdə milyardlarla il davam
edəcək orta - yaxşıya istiqamətlənmiş orbitdədir, orbiti spiral
qalaktikanın mərkəzindən uzaqda yerləşmişdir. Ona görə insanlar
düşünürlər ki, tanrı xeyirxahdır. Lakin zaman keçdikcə, müəyyən
andan sonra spiralın mərkəzinə yaxınlaşdıqca və başqa qalaktikalarla
toqquşması və göy cisimlərinə yaxınlaşdıqca temperatur artacaq və
proses mənfi istiqamətə dəyişəcəkdir (həyat sönməyə başlayacaqdır).
Onda yaşayacaq insanlar deyəcəklər ki, dünyanı şeytan idarə edir.
Digər tərəfdən, başqa bir prinsipə görə - varlıq yaranışından onu
məhvə (yəni başqa sistemə çevirən) aparan keyfiyyətlə, amillə
doğulur – yer kürəsində insanın, daha doğrusu, əsasən insan
cəmiyyətlərinin mövcud ağılsız quruluşunun nəticəsi olaraq ağılsız
fəaliyyətin nəticəsində hazırda (2008) yer kürəsində yaşayış mənfi
istiqamətə yönəlməkdədir. Bir andan sonra bu tam görünən
olacaqdır, canlılar məhv olmağa, xəstəliklər çoxalmağa, fəlakətlər
artmağa başlayacaq, onda deyəcəklər ki, dünyanı tanrı deyil, indi
şeytan idarə edir. Lakin əslində tanrının belə xassələri və qəsdi də
yoxdur- nə yaxşıdır, nə pisdir. Belə fikirlər isə insanın öz mənafeyi
mövqeyindən subyektiv qiymətləndirməsidir.Yer kürəsinin bu və ya
digər avtonom ərazisində tanrının deyil, şeytanın idarəsi olduğunu
asanlıqla fərz etmək olar. Bu mülahizə dərin nəticələr çıxarmaq üçün
başlanğıcdır.Yəni tanrı-şeytan cütlüyü(eyniliyi) ideyası daha düzdür.
4. Allah termininin işlədilməsi.
Bu kitabda allah və tanrı ifadələri sinonim kimi işlədilir.
Allah ifadəsini onun sübut olunmuş funksiyaları və xassələri
mənasında dini adamlar işlədə bilər. Lakin Allah sözünü işlətməyə
savadlı və düzgün məqsədli insanın, başqalarını aldatmağa məqsədi
olmayan insanın işlətməsinə ehtiyac yoxdur. Allah ifadəsi eyni
zamanda hər insanın daxili aləmində seçə biləcəyi şəxsi inam
simvolu olaraq onun düşüncələrində, şüurunda yaşaya bilər. Bu halda
insanla onun şəxsi münasibətləri yenə də toxunulmazdır və başqaları
tərəfindən idarə edilə edilməz. Yəni Allah ifadəsi insanın şəxsi
inamı, şəxsi hüququdur, ictimai deyil, cəmiyyətin və başqa
ruhanilərin bu işə qarışmağa haqqı yoxdur. Onu idarə etməyə, ibadət
qaydaları qoymağa və sitayiş etməyə məcbur etməyə və sui - istifadə
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etməyə haqqı yoxdur. Xüsusilə allaha, habelə özünü onun vəkili elan
etmiş adamlara sitayiş etməyə ehtiyac yoxdur və məntiqsizdir. Allaha
and içilməsi, hərəkətlərini onun tələblərinə uyğun olmasını,
başqalarının isə hərəkətlərinin uyğun olmamaqda ittiham edilməsi
səhv hərəkətdir. Heç kəs Allah adından nəyin səhv və ya düz
olmasını heç cür müəyyən edə bilməz. Elm və bilik sahiblərinin
şeylərin bilavasitə qanunları, prinsipləri, real faktlar, məntiqi
mülahizələrlə, real terminlərlə danışması daha düzgündür. Çünki
Allah ifadəsinin işlədilməsi qeyri - dəqiqlik və fərqli anlama yarada
bilər.
Tədqiqat göstərmişdir ki, tək ilahili dinlər heç də çox ilahili
dinlərdən (bütpərəstlik) üstün və səmərəli deyil və eyni effektə
malikdir. Bunu etməklə maraqlı şəxslər quldar cəmiyyətinin
prinsiplərinə uyğun olaraq (ağa və qul) və dövlətin yaranmasının
vacib tələbi olaraq tək ilahinin insan formasında obrazını və
diktatını yaratmış , özlərini də onun vəkili, cəmiyyəti isə qul elan
etmişdilər. Lakin bununla dünya biliyi irəli getməmiş, geriyə
getmişdir-insan xarakterli və xassəli tək bir ruh, allah hesab
edilmişdir. Həqiqətdə isə çoxluqun (mühitin) idarəedici, müəyyən
edici rolundan, məhz onun tanrı olmasından danışmaq olar, çünki
məhz çoxluğun (mühitin və onun ierarxik elementlərinin) alt
sistemlər üçün yaradıcı və idarəedici olduğunu müşahidə edirik.
Məsələn, insanın olduğu çoxluq ona idarəedici, yönəldici təsir edir.
Görünməz insan ruhlarının isə tanrı anlayışı ilə əlaqəsi yoxdur - ruh
yalnız məlumatı material dünyadan alaraq insana verə bilər, bu və ya
digər mənada məsləhət, xəbər verə bilər. Lakin nəyi isə dəyişmək,
düzəltmək, yaratmaq, nizamlamaq kimi işləri görə bilməz.
Nəticə. Konkret tək tanrıya inam və özünü onun yerdəki
nümayəndəsi, əsgəri qələmə verərək iudaizm, islam və xristain
ruhani başçılarının rəhbərliyi və ya xeyir - duası ilə olan dindarların
hərəkətləri: mədəniyyətləri, düşüncələri zorla dəyişmək və torpaq
tutmaq üçün törədilən qırğınlar, edamlar, müharibələr, tanrı adından
elan edilərək insanlığa zidd səhv hərəkət olmuşdur. Dinlərin
yaranması və siyasi qüvvəyə çevrilməsindən sonra dünyada
müharibələr çoxalmış, insan cəmiyyətləri bir - birindən ayrılmış,
onların qəlbinə bəzi zorakılıq üstündə qurulmuş dinlər tərəfindən
düşmənçilik toxumu səpilmişdir. Bu əsil şeytan xidməti olmuşdur.
Bu bəşəriyyətin inkişafını 1000 il geri salmışdır və ona çoxlu
bədbəxtlik, əzablar gətirmişdir. Məsələn, hələ bu günə qədər olan
İsrail, Fələstin, Suriya, Ərəb müharibələrinin əsasını Avraama, sonra
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Moiseyə Allahın dilindən yəhudilərə vəd edilmiş torpaqlar haqda
rəvayətlər və digər proroka isə xristian və yəhudilərlə dost olmamaq
vəsiyyəti durur. Lakin qeyd edilməlidir ki, zorakılıq, qəsbkarlıq və
düşmənçilik çağırışları Xristianlıq, Buddizm, İnduizm, Konfuçi
dinlərinin mənbələrində əsla yoxdur, burada hamıya - düşmənə də
sevgi çağırışı vardır.
Allah varmı?
Bu sualın cavabını allahın nə və ya kim olmasınmı biləndən
sonra vermək olar. Başqa sözlə, onun hansı parametrlərlə və
xassələrlə xarakterizə olunduğunu biləndən sonra suala cavab
vermək olar. Yeni Rasionalist fəlsəfə aşağıdakı cavabı verir.
İnsanların adətən istifadə etdikləri bu söz yalnız psixi inamdır,
reallıqda allahla əlaqəsi olmayan və onu əks etdirməyən sözdür.
Qədim tarixi mənasına görə Allah sözü islamdan əvvəl İl-illah adlı
Ərəb tanrısının bir transformasiyasıdır və 329 Ərəb bütpərəstlik
ilahilərindən birinin və ən böyüyünün-Ay tanrısının adıdır. Aya
salavat çəkilməsi, minarələrdə. bayraqda ay işarəsi qoyulması,
orucluq və təqvimin ayla hesablanması sübutlardır. Digərləri günəş
və ulduzlar və s. iearxik ilahilər strukturu olmuşdur Biz türk dilli
xalqlara isə allah deyil, Tanrı sözünü işlətməyimiz daha doğrudur.
Digər tərəfdən türk dilində Tanrı həqiqətən böyük və real və insan
tərəfindən xüsusi xassələr yazılmayan ayrı - seçkilik etməyən tək
ilahi hesab olunur.
Rasional fəlsəfənin müəyyən etdiyi mənada Allah vardır.
Bu Fiziki allahdır. Onu öyrənmək və onun qanunu ilə
yaşamaq rasionaldır – ağıllı işdir. İnsanlar İnam formasında ona
inandıqda da səhv etmirlər. Lakin fiziki (fiziki dünya və onun bütün
qanunları, habelə cəmiyyət, insan və onun qanunları və normaları,
düşüncəsi) və psixi inam mənasından başqa ona aid edilən bütün
mənalar, fikirlər və göstərişlər insanın fərziyyəsi, yaxud
uydurmasıdır. Məhz bu səbəbə bu son fikirlər real həyatda düz
çıxmır, aşkar olunmur.
Allahın fiziki və psixi mənasının ümumi əlamətlərini, görünməz
dünyanı araşdırdıq. İndi isə Görünməz dünya, və onun sirlərini daha
yaxın məsafədən baxaraq (bir neçə qat pərdəni açaraq), onun nə
olduğunu və onunla əlaqədə tanrının nə ola biləcəyi sualına daha
konkret cavab axtaracayıq. Qeyd etməliyəm ki, Öncəgörmə elmi
üzrə professor Soheil İnayatullahın fikrincə, həqiqət 4 pərdədən
ibarət qatın altındadır, lakin Buddizmin, Teosofiya və Okkultizm
nəzəriyyələrinin fikrinə görə həqiqət 7 qatın altındadır.
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İnsan tarixini diqqətlə izlədikdə ən qədim zamanlardan tanrı
anlayışının ilkin versiyasının yaranmasını və bu anlayışın onun xalis
ilahi, müəyyən təbiət cisim və canlılarının formasında, sonra insan
formasında və xarakterində təsəvvür edilməsindən başlayaraq 20-ci
əsrin ikinci yarısından sonra isə naməlum və dünyadankənar qüvvə
hesab edilməsinədək təkamül etdiyini müşahidə edirik. Lakin yalnız
bir dində ona verilən və gülüş doğuran subyektiv xassələrdən kimisə özünə vəkil seçməsi və ona hakimiyyət verməsindən imtina
edilməməsini də görürük. Demək, dini baxış elmi dünyabaxışa
müəyyən qədər yaxınlaşmaq istiqamətində ateist təzyiqləri altında
təkamül etmişdir. Lakin məntiq və idrakla sübut oluna bilməyən,
keçmişdə tanrıdan şəxsən alət kimi istifadə edən baxış sistemi
təkamül etməmişdir. Ziddiyyətli bir vəziyyət (dedlock, тупик)
yaranmışdır. İnsan tarixi ərzində insana gələn tapşırıqların bir
mənbəyi vardır-bu xeyirli və acıqlı ruhlar tərəfindən verilmiş
məlumatdır. Əgər bibliya və ya müsəlman prorokları görünməz
mənbədən göstəriş almışlarsa, bu yalnız ya xeyirxah, ya da acıqlı
zərərli ruhlar tərəfndən ola bilərdi. Burada allah olmamışdır. Böyük
tədqiqatlar göstərmişdir ki allah hesab edilən mənbə yalnız inituisiya
ilə məlumat verir ki, bu məlumatda göstəriş bildirən fellər( elə, get,
vuruş, öldür, al və s.) yoxdur. Bir daha bu fakt sübut edir ki, tanrı
məhz dünyanın məlumat - zəka sferası ola bilərdi ki, insan beyni bu
məlumatı öyrəndiyi terminlər vasitəsilə intuisiya ilə əldə edir. Lakin
ruh adlandırılan varlıqların da bu məlumat dünyasından məlumat
alması və öz uyğun hesab etdiyi və ya öz qohumuna xəbər verməsi
mümkündür. Bu halda da bu ruh xeyirxah, yaxud acıqlı, zərərli ola
bilər. Insana yaxşı və ya pis məsləhət, tapşırıq verə bilər. Bu
mülahizələrdən belə nəticə çıxır ki, bütün Bibliya – Yəhudi, Xristian
və İslam prorokları tanrı ilə deyil, əsasən müəyyən yaxşı və ya pis
ruhlarla (habelə cin, şeytan adlandırılan varlıqlarla), bəzən kontakda
olmuşlar və onlardan “yaxşı və pis” göstərişlər almışlar. Və yaxud
müəyyən hallarda
xəstəlikləri nəticəsində öz eşitdikləri,
düşündükləri fikirlərin təkrar eşitmə qarabasmasına məruz qalmışlar.
Bibliyada göstərilən yalnız bir məlumat - dünyanın qəfildən
yaradılması yalnız intuisiya ilə tanrıdan alınması daha çox
ehtimaldır, bu hadisədən sonrakı prosesin isə (halbuki təsvir edilən
ardıcıllığı səhvdir) öz ağılları ilə fantaziya etdiklərini demək olar.
Qalan məlumat qəbulu isə qeyri-tanrı varlıqları ilə - yalnız bu ya
digər məqsədli ruhlar, “şeytan və cinlər” ola bilərdi. Yuxarıda
deyildiyi kimi, çünki onların sözləri universal tanrı anlayışı və
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xeyirxah xassəsi ilə düz gəlmir. Dindarların bu həqiqəti bilməsi və
elmə inanması daha çox vacibdir.
Yeni dini baxışlara görə qeyri – müəyyən, dərkolunmaz və
dünyadankənar hesab edilən tanrı öz səlahiyyətlərini necə yer
üzərində bir vəkil -hakim seçərək həmin insana verə bilər? Əgər belə
olsa da belə, sən onu bilməzsən, heç kəs bunu malik olduğu hiss
üzvləri, məntiq və ağılla, intuisiya ilə bilə bilməz. Bilməzsə, deməli,
belə deyə bilməz. Şübhəsiz, elmi araşdırmalar tanrının bir kəsi
seçməkdə marağı və belə funksiyası olmasını aşkar etmir. Çünki
seçə bilmək onun funksiyasıdırsa, tək bir adamın seçilməsi çox pis
seçimdir, onda xeyirxah və daha kamil tanrı bir idarəedici kollektivi
seçməliydi . Ona görə ki, kollektivin qərarı tək adamın qərarından
daha ağıllı, müdrikdir. Hələ ki indiyədək insan tarixində elə bir
absolyut təkbaşçı olmamıdır ki, onun qurduğu idarə daim yaşasın və
insanlar razı qalsınlar, əksinə elə səhvlər etmişdir ki, həmin ölkələr
dağılmış, inqilablar baş vermişdir.
Təkcə bir dünya aksioması-hər şeyin keçici olması və yeni ilə
inkar olunması prinsipinə görə tanrı heç kəsi əbədi nümayəndə
seçə bilməz. Hər qalib yeniləcəkdir, hər gələn gedəcəkdir, hər
nəzəriyyə, hər din yenisi ilə əvəzlənəcəkdir və ilaxır. Belə dəyişməz
həqiqətləri kim inkar edə bilər ki.
Hər kəs ümumi qanunlar daxilində ictimai sistemdə
boşaldılmış və ya açılmış vakant yeri öz ağlı və fəaliyyəti ilə gəlib
tutur və həmin rolu oynayır. Sonra getməyə məhkumdur. Kimin
bu rolu oynaması tanrı üçün əhəmiyyətli deyil, onun oğlu, qızı,
sevimlisi yoxdur, heç kimin də “dayısı” deyil. Digər tərəfdən, əgər
sən dindarsansa əvvəldən onu qeyri - müəyyən və dərkolunmaz
hesab edirsən, bu məntiq sənə onun kimisə seçmək, təyinat vermək,
vəzifəyə təsdiq etmək qabiliyyəti olduğunu qəbul etməyə yol vermir.
Cümlənin birinci hissəsindəki təyinat onun belə funksiyalarının
olmasını insanın bilə bilməyəcəyini sübut edir və belə iddiaların
uydurma olduğunu və avamlara ünvanlandığını göstərir. Bu hadisə
bir neçə teist (teos- latınca ilahi deməkdir) dinlərinin – İudaizm,
Xristianlıq və İslam - daşıyıcılarında müşahidə edilir. İslamdan başqa
digər elə bir din yoxdur ki, orada kimsə özünə ali funksiyalar versin
və onu tanrıdan alındığı iddiasını irəli sürsün. Əgər səhvən onlar
hesab edirlərsə ki, tanrı kiməsə funksiya vermişdir, demək bu
məntiqlə tanrı da həmin funksiyanı geri alır - ümumi dünya
dəyişgənlik qanunu icra olunur. Hətta falçı və öncə görənlər,
rentgen gözlər və xürufatçı ekstrasenslər, seyidlər, kofe ilə baxanlar
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da belə iddialarında (yəni allahdan onlara vergi və tapşırıq verildiyi
haqda ) səhv edirlər. Və qəsdən cəmiyyəti aldatmaqla nüfuz və pul
qazanmaq istəyirlər. Bəziləri isə sadəcə başa düşmədən, yanılaraq
həmin obyektin ilahi olduğunu zənn edirlər. Buddizm və Konfuçi
təlimində tanrıya belə xassəllər verilmir, Budda, Konfuçi və Krişna
tanrının seçdiyi və hakimiyyyət tapşırdığı adamlar hesab olunmur.
Krişnaizmdə Krişnanın özü tanrı hesab olunur. Xristianlıqda isə 2-ci
əsrdən başlayaraq İsa üçlük ilahidən (trinitry – триединство) biri
hesab edilir. Yəni ata - tanrı, oğul tanrı-İsa və Müqəddəs ruh. Bu
konstruksiyanın dərin səbəb və mənası vardır. Qeyd edilməlidir ki,
İsa haqda hekayələr onun ölümündən 50-100 ildən sonra yayılmağa
başladı və onun özünü tanrı və ya tanrının oğlu hesab etməsini, çox
güman ki, belə hekayələri yayanlar özlərindən uydurmuşlar. İslamda
da Məhəmməd haqda çox rəvayətləri və hədisləri şübhəsiz, dini
yayan və ondan şəxsi hakimiyyəti üçün istifadə edən şəxslər
uydurmuşlar. Belə ki, bütün dünya qanun və qaydası, dərk etmə
nəzəriyyəsi həmin iddiaları sübut edəcək prinsiplərə və sübutlara
malik deyil. İudaizm haqda da bu qeyd edlməlidir ki, bu dində
onların fikrincə tanrının istədiyi adamla, istənilən yerdə həmişə əlaqə
saxlaması, məsləhət və göstəriş verməsi təbii və düzgün hadisə
hesab edilir. Belə kontaktların (kiminlə olması sualını kənara
qoysaq) olması bu günədək bütün dünyada hədsiz faktlarla sübut
olunur. Lakin insanlar kimlə kontaktda olurlar? sualını vermək
lazımdır; bu ikinci tərəf müxtəlif obyektlər ola bilər və onlardan
hansısa səhvən tanrı qəbul edilə bilər. Şeytan da özünü ali tanrı
rolunda insana tapşırıq verər, lakin insan bunun həqiqi və yalan
olmasını bilmək mexanizminə malik deyil. Ona görə insan yanılaraq
özünü peyğəmbər elan edə bilər Adi insanlar adətən bu obyektləri
fərqləndirə bilmirlər, qorxu hissləri altında hamısına elə gəlir ki,
onlar tanrı ilə danışırlar və ya tanrı onları ağa seçir, hansısa xalqları
və insanlarısa özünə tabe etməyi və öldürməyi tapşırır. Bu obyektlər
- görünməz dünya varlıqları, primitivcəsinə adlandırılan cin, şeytan,
iblis və xeyirxah mələk, xeyirxah və ya pis, acıqlı, həyatdan razı
getməmiş və ya razı qalan insan ruhları ola bilər. Cin, şeytan,
mələk və baş mələk adları primitiv ağılın verdiyi qədim adlardır,
lakin onlar da xüsusi bir varlıq olmayıb, habelə tanrıya tabe və ya
köməkçi olmayıb insan ruhlarından əmələ gələn bir növdür.
İnsanlar meydana gələndən sonra və öldükdən sonra onlardan qalan
qalıqlardır. Onlar eyni ruh formasında özlərini biruzə verir və güman
etmək olar ki, müxtəlif xassəli ruhların daha yüksək dərəcəli
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kombinasiyasıdır.Yəni daha çox müdrik (mələk ); daha çox xəbis,
daha çox bəddirlər(şeytan) və s. Tarixi belə bir fəziyyə vardır ki
(buddizmdə), ruhlar sonra xəbislikdən və eqoizmdən təmizlənir.
Qeyd etməliyəm ki, bu adların hər birinə dəqiq ifadə edilmiş
elmi adlar verilməsinin və riyazi sistem formulaları ilə yazmağın
zamanı çatmışdır. Eyni zamanda, Tailand, Hindu, habelə elə İslam,
Xristianlıq, İudaizm dinlərinin daşıyıcılarında az və çox dərəcədə
ruhlara sitayiş, ruhların insanları və dünyanı idarə etməsi haqda
baxışlar da vardır. Onların çoxu elə bu ruhlardan ən güclüsünü tanrı
hesab edir.
Görünməz dünyanı bu və digər dərəcədə dərk etməkdən,
tanrınmın belə, ya başqa cür anlamaqdan asılı olmayaraq aşağıda
görəcəyik ki, rasional ortadan az və çox dərəcədə kənara çıxmalara
baxmadan hər şey qaydasındadır - “tüstü düz çıxır”. “Dünya öz
yolundadır-olmalı olacağı yoldadır”. Hər şey, hər hadisə olmalı
olduğu kimi olur. “Olmalıydı, olmadı” – deyib oxuyan Zeynəb
Xanlarovanın sözləri düz çıxmır – yalnız olmalı olanlar olur. “Yəni
ortada obyektiv olan bir hadisə vardır. Bu hadisənin müxtəlif
beyinlər tərəfindən az və çox dərəcədə düz və ya səhv formada və
təsvirdə dərk olunması vardır. İnsanlar görünməz dünya və tanrı
haqda bu ya digər dərəcədə düz və ya təhrif olunmuş anlayışa
malikdir. Onların hər birinin məxsusi dünyası və orada məxsusi bir
tanrı anlayışı vardır ki, başqa adamın tanrı anlayışı ilə fərqlidir.
Sadəcə, teist dinlərin tanrı anlayışından sui -istifadələri:
insanları “biz və özgə”, “ pis və yaxşı” “düz və kafir” qruplara
bölmək və onu hakimiyyət, biznes vasitəsinə çevirməsi
bəşəriyyətin dinc, süh içində xoş həyatına və əməyinə zərərlidir.
Qeyd etməliyəm ki, insanlara və ya icmalara pis, yaxşı, düzgün və ya
kafir damğaları vurmaq əsla dünyanın sistem konstruksiyası qanunu
ilə düz alınmır, yəni bu gün düz görsənən sabah səhv görsənəcəkdir;
bu gün dost sabah düşmən ola bilər; bu gün yaxşı olan sabah pis ola
bilər; hər bir dünya elementi, dəyişiliklər davam etdikcə, yəni həyat
davam etdikcə ondan tələb edilən qısa müddətli müxtəlif rolları
oynayır. Yəni insan da bu həyatda bir aktyordur, onun çoxlu rolları
var. Bunu unutmayaq. Bu məntiqlə, İslamın insanları möminlərə və
kafirlərə bölməyi və sonra bundan sui –istifadə edərək kafir hesab
etdiyi insanlara, xalqlara qarşı düşmənçiliyi, yəni mübarizəsi və ya
özünü onlardan izolyasiya etməsi səhv ideologiyadır. Əsası olmayan
və dünya həyat qanununa zidd düşünülmüş bu baxışları rədd etmək
lazımdır. Belə səhv qiymətləri aradan qaldırdıqda, tanrı - insan
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münasibətləri normaldır. İnsan tanrının daxilindədir, onun bir
hissəsidir və ya əksinə, tanrı özü haqda insanın anladığı müəyyən
qədər məlumatla insanda yerləşir. Buradan o nəticə çıxır ki,
görünməz dünyanı və tanrı anlayışını bütün sui - istifadələrdən
təmizləyərək insan - tanrı münasibətlərini aydın, xalis etmək,
insanların düzgün və yaxşı həyatına səbəb olmasına çalışmaq elmin
vəzifələrindən biri olmalıdır. Başqa sözlə, dünya və onun bir hissəsi
olan görünməz dünya və tanrı haqda yeni obyektiv nəzəriyyə yaradıb
bütün insanların faktlar və sübutlar, təcrübələr əsasında öyrənməsini
təşkil etmək, insanları savadlandırmaq lazımdır. Sübut edilməyən
uydurmaları isə atmaq lazımdır. Nəyə görə? - Insanlara yaxşılıq
etmək, onları dələduzlardan xilas etmək və düzgün anlamasına –
azadlıq dərəcəsini artırmağa və həyatlarını yaxşı yaşamasına kömək
etmək üçün. Astanasında olduğumuz yeni ağıl və kamil cəmiyyəti –
Rasional Cəmiyyət bunu tələb edir.
Bu bölmədə aşağıdakı suallar araşdırılır :
1. Hadisələrin ardıcıllığı qanunauyğun, səbəb - nəticə asılılığı ilə
olurmu?
2. Gələcək əvvəldən müəyyəndirmi?
3. Bizə yuxuda, ayıq vaxtda məsləhət verən, xəbər verən, bilik
verən məlumat mənbəyi nədir? Habelə vəhy adlandırılan intuitiv
məlumat alma nədir?
4. Bəzilərimizin ayıq vaxtda gördüyü surətlər - xəyali adamlar,
quşlar, maşın və təyyarələr nədir?
5. Gələcəyi intuitiv öncədən görmə, Vanqanın öncəgörməsi
hadisəsi, kofe, kartla və s. vasitələrlə indini, gələcəyi görmək,
falçılıq nədir?
6. Gözdəymə, cadu, telepatiya, gipnoz nədir?
7. Bəxt, bəxtin gətirməsi və gətirməməsi nədir?
8. Öləndən sonra ruhi məlumat qalırmı və çağıranda gəlirsə, bu
nə deməkdir?
Araşdırma nəticələri - teorem və fərziyyələr
1. Hər şey material formadan əlavə, eyni zamanda məlumat
daşıyan obyektdir.(hər şeyin xəyali kopiyası var)
2. Hər şeyin quruluşu eyni zamanda onun mahiyyətinin
məlumatıdır.Yəni hər şeyi iki hissədən qəbul etmək olar – maddə və
məlumatdan. Bu anlayışı komputerdəki məlumatla qarışdırmayın hansı ki orada onun həcmi, yeri var.
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3. Məlumat material deyil, yəni çəkiyə, ölçüyə, maqnit sahəsinə
və sair. parametrlərə malik deyil, yəni məlumat “heç nədir”- yəni
maddi deyil.
4. Bibliyadakı “tanrı dedi: işıq ol, işıq oldu” cümləsindən
çıxarılan nəticə: “Tanrı dünyanı heç nədən yaratdı” ifadəsindəki
“heç nə” güman ki, məlumat deməkdir. Lakin məlumatın yaratma
qabiliyyəti başqa sualdır və öyrənilməlidir. “ Dünya qaranlıq idi,
müqəddəs ruh su üzərində gəzirdi”. Bu ifadə də deyilməsi
səbəbindən asılı olmayaraq gerçəkliyi axtarmağa kömək edir.
5. Hər bir maddi cisim, canlı, ağac, bitki digər bir belə obyekyin
içində, yanında (heç nə tək deyil, hər şeyin qonşusu var) olduqda
onun məlumat sahəsində olur və həmin məlumatı sonra daşıyır.
Məsələn, atı atın yanına bağladıqda onun ya halın, ya xasiyyətini
götürür. Hər adamın evi, malı, paltarı, heyvanı, arısı, iti, pişiyi özünə
oxşayır. İnsanın əlaqədə olduğu bütün yaxın qohumları, ev - eşiyi,
düşmənləri, dostları haqda məlumat həmin insanda əks olunur.
6. Bu məlumatı güman ki, insan beyni oxuya bilir, bu hamıya
deyil, müəyyən xassəli insanlara aidir. Ağıllı heyvanların ( at, it,
delfin və başqaları) da bilməsi çox ehtimaldır.
7. Hadisələr material obyektlərin özünü yaşatma məqsədilə
qarşılıqlı əlaqələri (biri digərini istifadə etməsi, digərinə xidmət
etməsi) nəticəsidir və ya prosesidir. Bu hadisələr material sistemlərin
hərəkətləri deməkdir. Hərəkətlər ierarxik səviyyələr üzrə növlərə
bölünür, hər səviyyədə yalnız bir növ hərəkət olur. Hissəciklərin
dalğa hərəkəti, atom – molekulların daxili hərəkəti, canlıların öz
bədən hərəkətləri, yaşama hərəkətləri, cisimlərin makrohərəkətləri,
dünya sisteminin üzvlərinin sistemik cəzb etmə və itələmə
nəticəsində hərəkətləri.
8. Maddi sistemlərin gələcək vəziyyətləri özü ilə üst sistemlər
arasındakı əlaqələri nəticəsində qanunauyğun baş verir və onların
həlledici parametrləri əsasən əvvəldən məlumdur. Dəyişiliklıər
trendlər formasında baş verir. (hadisələr, nöqtələr zənciri)
9. Hər maddi obyektin məlumatını 2 əks mənalı cütlər
formasında qruplara ayıra bilərik, yəni müsbət və mənfi; xeyir və
şər; pis və yaxşı. Hər bir Tək əhatəsində olan obyektlərə nəzərən bu
mahiyyətlərdən birini daşıyır və ya belə mahiyyətini aktivləşdirir.
İnsan da belədir – yaxşısı, ya pisi yoxdur- yalnız müəyyən obyektə
məsələn, bir müəyyən adama görə o yaxşı və ya pisdir.
10. Hər bir səs, görüntü, müşahidə, söz, cümlə, hadisə, məntiqi
asılı məlumat (kod) formasında ( bunun forması indiki ağlımızla
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aydın sözlərlə təsvir edilə bilmir) insan beynində qalır, lakin heç bir
fiziki əlamətlərə malik deyil, ona görə də insan beyninin məlumat
həcmi yoxdur və hədsizdir.
11. Güman etmək olar ki, müəyyən hallarda bu məlumat xüsusi
material daşıyıcılar – külək, maqnit sahəsi, istilik, işıq- vasitəsilə
yayıla, insan tərəfindən başa düşülə, fikrə çevrilə bilər. Bu fikirlər
abstrakt, əsassız görünə bilər, lakin olan faktları belə izah etməkdən
başqa daha hansı izahlar verə bilərik?
12. Güman etmək olar ki, bütün gerçəklik haqda məlumat itmir.
Müasir elmdə dünyanın enerji -məlumat kompleksindən ibarət
olması haqda fikirlər də vardır. Lakin bu bəs deyil, tam izahat
lazımdır.
13. Güman etmək olar ki, dünyanın və ya onun hissələrinin,
qalaktika və meqaqalaktikaların siklik məhvi - yəni sinqulyar hala
düşməsi və yenidən partlama ilə yaranması prosesində və yaranış
prosesinin ardıcıl mərhələlərində avtonom məlumat dumanlıqları,
küləkləri, sahələri də iştirak edə bilər və yönəldici istiqamətləndirici
rol oynaya bilər. (Ölmüş Insan ruhunun açıq göy rəngli işıq küləyi
formasında burulqanla axması, sonra yox olması müşahidə
olunmuşdur).
14. İnsanın cisim və canlılarda, digər insanda aşkar etdiyi
məlumat bütün tarixi və ya bu tarixin hissəsini əks edə bilər. İntuitiv
qabiliyyəti olan insan, habelə öncəgörənə bu məlumatı az və çox
dərəcədə adi danışıq dilinə çevirmək müəyyəsərdir.Yəni bu
qabiliyyətdən asılı olaraq o məlumatı düz ya səhv; bu və ya digər
mənada çevirə bilər. Buna görə də qədim kitablar və dünya haqda
keçmiş biliklər, öncəgörmələr bu günün dilində bəzi hallarda
ziddiyyətli, ağlabatmaz görsənir.
15. İnsan öldükdən sonra onun malik olduğu, beynində topladığı
və bədənində əks edilmiş məlumat ( və ya ruh formasında)
fərziyyəyə görə dünya məlumat sahəsinə daxil olur. Sonra konkret
insan kimi surəti reallaşıb canlı insanın gözünə görsənir, onun
xarakterindən asılı olaraq məsləhət, məlumat verir - lakin dialoq
olmur. Belə baxış Şərqi Asiya dinlərinin (Buddizm, Hinduizm, Çində
bəzi dinlər) baxışlarına oxşayır. Məhz onlarda (Ezoterik Buddizm)
dünya zəkasının olması və ölənlərin ağlının bu zəkaya qovuşması
haqda ideyalar mövcuddur. Lakin bu haqda digər elmi fərziyyəyə
görə bütün məsləhət və vəhylər, görüntülər, xəyali surətlər insanın öz
şüuraltı ağlının gizli fəaliyyəti nəticəsidir.
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16. Bu iki baxışın hansının düz olmasını və ya daha düz, daha
üstün baş verməsini sübut edən dəqiq faktlar yoxdur. 50 -50
vəziyyəti mövcuddur. Bu real görsənən faktlara görə iki zidd
dünyabaxışlar yaranmışdır.
Biri – idealizm, deyir ki, “dünya naməlum allah tərəfindən
yaradılmış və yalnız onun tərəfindən idarə olunur, insan dünyanı və
allahı anlamağa qabil deyil, insan onun işini bilə bilməz” (İslamın
fikri), Bu fikri irəli sürərək, din allaha sitayiş və digər müxtəlif
xidmətlər uyduraraq və aktiv saxlayaraq insanlardan öz mənafeyi,
biznesi, hakimiyyət əldə etməsi üçün istifadə edir, insanları
çalışmaqdan, yaratmaqdan, öz cəmiyyətlərinin ictimai idarə
quruluşunu yaxşılaşdırmaqdan çəkindirir.
Digəri - materializm isə dünyanın material qanunlar əsasında
yarandığını, özü -özünü idarə etdiyini söyləyir və insanın həyatını
yaxşılaşdırmaq üçün yollar və üsullar təklif edir və bunun üçün
fəaliyyət göstərir. Materializmin nəticələri - yaradılan yeni qurğular,
texnologiya, dərmanlar, tikintilər, yeni bioloji növlər və hər şey–
bütün insan fəaliyyətinin maddi nəticələridir O, Idealizmi özünə
baza edən din ruhanilərini ifşa edərək insanların inkişafına mane
olmamağa, onları öz cibi və hakimiyyəti üçün istismar etməməyə
çağırır. Beləliklə, hər bir fikri qəbul edib etməməyin əhəmiyyəti
yoxdur. Lakin bu iki dünyabaxış arasındakı əsas mübahisənin
məqsədi yaşamaq uğrunda çalışmaqdır ( əməkdaşlıq, mübarizədir).
Materialist alimlər və mühəndis və menecerlər və əksər insanlar
ictimai və şəxsi həyatlarını yaxşılaşdırmaq üçün dünyanı öyrənməyi,
qurub yaratmağı məşğuliyyət seçir - bu üsulla həyat vasitələrini
yaxşılaşdırır, pul qazanır, yaşayırlar.
İdealist baxışları əhatə edən dini ruhanilər isə insanların dünya
baxışlarını küt edərək onların öyrənməsi və qurub yaratması əleyhinə
- hər şeyi allah edir - təbliğatını apararaq fövqəltəbii qüvvələrə
inandırmağa çalışaraq və həmin qüvvələrin məhz onları- həmin
ruhaniləri ali rəhbər, məsləhətçi, rəhbər seçdiyini şüurlara yeridərək
özlərinin nüfuzu, hakimiyyəti əlinə alması və saxlaması və
varlanması üçün insanlardan istifadə etməyə çalışırlar.
17. Vəhylərlə qəbul edilən məsləhət və xəbərlər iki mənada: müsbət, mənfi; ictimaiyyət üçün xeyirli və ya zərərli; bir adama
yaxşı, digərinə zərərli ola bilir. Bu səbəbə görə hər məlumat yalnız
ağılla bəşəriyyətin və ya avtonom icmanın mənafeyindən
qiymətləndirildikdən sonra istifadə edilməlidir. Vəhylərin, yaxud
elmi dillə deyilsə, intuisiya ilə məlumat almağın iki mənbəsi vardır:
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1) ölmüş adamların ruhları- astral və mental varlıqlar; 2) dünya bilik
mənbəsi - sikllərin və dəyişiliklərin, qanunauyğunluqların daim ətraf
mühitdə əks olunması və beynin gizli işi nəticəsində intuitiv hiss
etmə və kodların danışıq dilinə çevrilməsi.
18. Güman ki, məhz dünyanın özü, daha dəqiq desək, onun
məlumat hissəsi tanrı hesab edilə bilər. Bu məlumat dünyanın, əşya
və canlıların olma qaydasını, canını, mahiyyətini əks etdirir. Bu
məlumatda istənilən istiqamətdə dəyişiliyin necə olması, imkanlar
həmişə məlumdur və avtomatik müəyyən edilir. Yəni Bibliyada
deyildiyi kimi “ tanrı nəyisə edir, sonra fikirləşir, baxır ki, bu
yaxşıdır ya yox, sonra digər addım atır”, və yaxud Quranda deyildiyi
kimi “Allah istədiyini edir - yəni nə istəsə, onu edir” və s. təsvirlər
həqiqət deyildir, keşişlərin və mollaların, özünü seçilmiş sayan bəzi
adamların öz fantaziyalarıdır. Gerçək həyatda avtomatik idarə baş
verir. Hər hadisənin hara istiqamət alması, gələcəkdə nəyin olacağı
dəqiq müəyyəndir. Dağdan buraxılan daş və ya təkər hansı bucaq
altında maneyəyə dəyərsə, hansı bucaq altda istiqamət alacağı, nə
qədər vaxtdan sonra dayanacağı avtomatik məlumdur. Habelə hansı
şəraitdə hansı maddənin yaranacağı, konkret hadisə hansı şərtlərdə
ola bilər- məsələsi tam məlumdur. Yəni Tanrının Bibliyada
deyildiyi kimi “fikirləşmir, edir, sonra peşman olur” xarakteristikası
səhvdir. Bu dəqiq asılılıq , səbəb nəticə və xaos qanunlarına görə
peyklər gedib Aya çıxır və oradan geri qayıdır. Sadəcə, müxtəlif
hadisələr insana məlum deyil, lakin bəzən və müəyyən hallarda bu
məlum ola bilir. Əvvəlki sitata qayıdaraq onu dəqiq deyə bilərəm və
sübut edərəm ki, istənilən hadisə istənilən yerdə baş verə bilməz. Hər
bir hadisə, hərəkət yalnız müəyyən konkret vaxtda və yerdə yalnız
onun olmasını gerçəkləşdirən zəruri miqdarda amillərin, şərt və
şəraitlərin bir yerdə təsiri olandan sonra ola bilər. Dünya qaydası
belədir. Bu baxış teist dini baxışlarının - “tanrının nə istəsə, onu edə
biləcəyinin” səhv olduğunu istənilən qədər sübut edir. Hətta Tanrı
hesab elədiyiniz həmin anlayış hər “ağlına gələni” istəyə bilməz,
habelə onun ağlına, həvəsinə ola bilməyən işi, yeri gəlməyən işi
görmək də gəlməz.
19. Bütün mülahizələrdən belə nəticə çıxır ki, tanrı məhz ümumi
dünyadır -daxilində həmin obyekt olan çoxluqdur. Lakin insan
şüurunda onun qəbul
etdiyi ona kömək edəcəyini, müxtəlif
xassələrinin
olduğunu
güman
etdiyi,
lakin
zehnində(şüurunda)konkret təsəvvür etmədiyi bir addır. Daha
yaxından baxdıqda və dünyanı isə iki elementdən - fiziki və
226

məlumat dünyası - ibarət olmasını qəbul etsək, onda deməliyəm ki,
fiziki dünya üst sistem rolunda alt sistemləri, habelə insanı da idarə
edir. Lakin alt sistemlər öz potensiallarına görə az və çox dərəcədə
bu və digər növlü idarəedici təsirlər alırlar və ona uyğun forma
(konstruksiya) və həyat yolu seçirlər(özləri-könüllü). Yəni hər alt
sistem – hər obyekt müxtəlif – fərqli idarəedici təsirlər alırlar və
müxtəlif ona uyğun hərəkətlər(reaksiyalar) edir, forma, quruluş
alırlar. Lakin məlumat dünyası, avtonom olaraq və fiziki dünya ilə
əlaqədə və onun mahiyyətini, imkanlarını, dəyişmə trendlərini əks
etdirir; fiziki dünyada hadisələr baş verməmişdən əvvəl məlumat
dünyasında bu addım məlumdur. Yəni hadisə baş verməmişdən
qabaq onun olacağı və necə olacağı məlumat dünyasında məlumdur.
Belə ki, hadisə təsadüf və istənilən formalı ola biləcək hadisə deyil.
O, konkret mühitdə konkret trendlərin, səbəblərin qarşılıqlı
təsirlərinin konkret ümumi nəticəsidir. O, keçmişin (dünənin,
srağagünün, bir ayın, bir ilin, milyard illər əvvəlin və s.) doğurduğu
və həmin andakı naxışa (pattern) və ümumi siklə uyğun yeni
vəziyyətdir.
20. Tanrının digər əlaməti onun idrakla, ağılla əlaqəli olmasıdır
ki, şüurlu insan onu məhz şüuru, ağlı ilə dərk edir, onunla
informasiya mübadiləsində olur. Müqəddəs Zərdüşt eradan 700 il
əvvəl məhz bu keyfiyyəti aşkar edib, onu keçici fikir - ağıl
adlandırmışdı. Qeyd edilməlidir ki, İslam səhvən faktlar və məntiqə
baxmadan tanrının dərk olunmaz, başa düşülməz olduğunu iddia
edir. Lakin Yeni rasionalist nəzəriyyə, Bibliya və Üç Tripitak buddizmin müqəddəs kitabları onun dərk olunan olduğunu bildirir.
Belə məntiqə görə tanrının Dünya Zəkası olması fikri daha çox əsaslı
görünür və bütün gerçək faktlarla sübut olunur, nəinki onun dərk
olunmaz, naməlum olması fikri. Axırıncı fikri qəbul edərək, İslamın
tanrıya öz mənafeyinə uyğun keyfiyyətlər yazması - onun kimlərisə
hakim seçməsi, karvan soymaq, torpaqları, qəsb etmək,
mədəniyyətləri dağıtmaq, müstəqil düşünən, öz ağlı və ya baxışları
ilə heç kimə zərər vurmayan qadın, kişi, uşaqları məhv etmək,
şəhərləri və kəndləri dağıtmaq və varvarlıq etməyə haqq verməsi;
kimlərisə qul, nökər, kasıb, tabe olan seçməsi və birincilərə xidmət
etməyə borclu olması; istədiyini edə bilməsi fikri həqiqətdən uzaqdır.
Oxşar olaraq klassik İudaizm və Xristianlıq da (daha az dərəcədə)
tanrıya xassələr yazaraq cəmiyyət quruluşunun, ağa - nökər
sisteminin və əxlaq normalarının onun tərəfindən təyin edildiyi
ideyasını müdafiə edir. Lakin yeni rasionalist nəzəriyyə və bir çox
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fəlsəfi məktəblər bu fikirləri rədd edərək, tam sübutlarla ictimai
sistemin təbii zəruri hadisə olduğunu və ən kamil cəmiyyətə doğru
səmərələşdiyini, əxlaqı isə cəmiyyətin özünün yaratdığını və daim
səmərələşdirdiyini bildirir.
21. Öncəgörmə. Deməli, belə baxışı qəbul etsək, gələcəyin
öncədən görülməsi – daha dəqiqi, gələcəyin intuitiv öncəgörülməsi
izah olunur. Öncə görmə üçün əsas postulatlardan biri “ bu günün,
bu günkü material obyektin, hadisənin, keçmişlə gələcəyi birləşdirən
bənd olması” mülahizəsidir . Yəni bu gün hər bir şeydə keçmiş və
gələcək birləşir, gələcəyin sifəti bu günkü şeydə əks olunmuşdur.
Öncəgörmə varsa, bu, şübhəsiz, o deməkdir ki, hər şey ardıcıl,
qanunauyğun baş verir və əvvəldən müəyyəndir və bu məlumat
dünya sistemində var. Bu proses, şübhəsiz, kor - koranə deyil,
istiqamətlənmiş və söz işlətmədən məlumatı alma prosesidir və
zəruri olaraq bu işdə determinant adlanan ilkin
giriş
məlumatlarından istifadə edilir. Məsələn, insan haqda öncəgörmə
prosesində onun adı, ana- atasının adı, şəkli və ya canlı sifəti və ya
onun şəxsi bir əşyası, tükü, habelə hər hansı bir paltarı istifadə oluna
bilər. Vanqa, məsələn, əlavə olaraq insan yatdıqda gecə başı altına
qoyduğu qənddən vasitə kimi istifadə edirdi. Bunlar hamısı həmin
adam haqda məlumata malikdir. Alınan məlumatlar kodlarından
sözlərə çevrilir və cümlə formasında elan edilir. Bu böyük qabiliyyət
tələb edir. Bu mərhələdə hətta təcrübəli öncəgörənlər də səhv edə
bilirlər. Lakin nisbətən, bu və ya digər hadisənin olub – olmayacağı,
məsələn, futbolda oyunun neçə qurtaracağını, imtahana hansı nömrəli
biletin düşəcəyi, və ya hansı sualın düşəcəyini, sizə kimin qonaq
gələcəyini demək isə daha sadə işdir. Burada HƏ –YOX qaydası
istifadə edilir. Buni izah edirəm.
1978 –ci ildə “Gələcəyi necə demək olar” adlı məqaləmdə bu
məsələni izah etmişdim və indi də həmin fikirdə qalmışam. Bundan
başqa, digər bütün eşitdiyim, oxuduğum müdriklər eyni fikri deyirlər.
İzah : a) axtarılan naməlum hadisənin müxtəliv
alternativləri
təsəvvürə gətirilir və bir - bir olub olmayacağı fikirdə soruşulur,
cavab fikirdə xüsusi fiziki kimyəvi formada və dad bildirən bir hisslə
alınır - Hə olduqda bir cürə, Yox olduqda başqa cürə; b) hadisənin
necə olacağı fikirdə soruşulur və beyində müəyyən dad bildirən
müxtəlif hisslərin biri - birini əvəzləməsindən sonra cavab müəyyən
konkret hisslə(məlumat kodu ilə) alınır, həmin hiss sözə (rəqəmə və
s.) çevrilir. Bu cavabdır. (Öncəgörmənin növləri: peyğəmbərlik,
astrologiya, gələcək araşdırmaları(elmi), falçılıq və intuisiya)
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22. Yuxu, kofe ilə, daşlarla, kartla və s. üsullarla baxma təbii
dünya uyğunluq, asılılıq və analogiya qanununa əsaslanır. Nəinki
Quran, Bibliya, Kabbala, hətta istənilən daha dolğun, dərin mənalı və
müxtəlifliyə malik kitab falaçma vasitəsi rolu oynaya bilər.
Mütəxəssisin qabiliyyətindən asılı olaraq böyük ehtimalla hadisələr
əvvəldən düzgün deyilə bilər. Eyni qanunla astroloqlar işləyir;
ulduz bürclərinin duruşuna uyğun olaraq insan xarakteri və taleyi
əvvəldən böyük dərəcədə müəyyəndir. Bu o demək deyildir ki, məhz
ulduzlar insan xarakterini müəyyən edir – sadəcə, ulduzlar bizim
üçün onu bilmək üçün, müəyyənetmə aləti rolu oynayır. Başqa belə
aydın alətlər və ya vasitələr də tapıla və istifadə edilə bilər. Bu ona
görə mümkün və düzdür ki, dünya və onun hissələri eyni taktda,
oxşar prinsiplə, dalğalar, sikllər formasında dəyişir. Ulduzların
hərəkəti eyni qalır və həmişə göydə müşahidə edirik. Qalan
xırdalıqlar isə həmin obyektin öz tarixi ərzində yazılır - özü ilə mühit
əlaqələri nəticəsi olaraq. Bir əfsanədə deyilən “bir yerdə atın
kişnəməsi digər yerdəki dişi atın hamilə qalıb bala doğmağı “
tamamilə mümkün hadisədir və s.
Yuxu gördükdə səhər durub onu kağıza yazın və sonra baş verən
hadisələri də kağıza yazın, nəhayət, siz hökmən müəyyən asılılıq,
öncəgörmə aşkar edəcəksiniz. Beləliklə, yuxunuz sizin gələcəyi
bilmək üçün vasitə ola bilər. Mövcud psixologiya elminin izahı
burada düz çıxmır; bu elm deyir ki, yuxu beyində olan bəzi
məkanların oyaq qalması olaraq, həmin sahələrdəki məlumatların
canlanması, tam təsadüfi hadisələr, şəkillər kompleksidir. Lakin
gerçəklikdə yuxu gerçək həyatın yuxuda davamıdır, şüurumuz bizim
hiss etmədiyimiz əlaqə vasitəsilə dünya məlumat bazası ilə daim
əlaqədədir və gələcəkdə olacaq hadisələr haqda təsvirləri yuxuda
beynimiz alır (və yaxud hesablayır), yuxuda isə bu oxşar obraz və
ifadələrlə təkrarlanır (hadisələr qanunauyğun asılılıqla davam edir),
ayıq vaxtı isə bu intuisiya, görüntü , düşünmə ilə aşkarlana bilər.
Yuxu qeyd etdiyim kimi sizin real falınız - öncədəngörməniz ola
bilər. Və gördüyünüzə diqqət verin və yaxşı anlamağa və istifadə
etməyə çalışın, əhəmiyyət verməsəniz qarşınıza çıxan imkanlardan
məhrum olarsınız. Xüsusilə eşq- məhəbbət sahəsində yuxuda
gördüyünüzə inanın, əks təqdirdə real həyatda qarşınıza çıxan həmin,
yaxud oxşar insanı əldən buraxar, sonra xeyli axtarar, lakin
tapmazsınız. Yuxu süjeti oyanmağa az qalmış 1 dəqiqəyədək
zamanda insan yaddaşında qala bilir. Hansı zamanda oyanmaqdan və
necə şəraitdə yatmaqdan asılı olaraq yuxu falını izah etmək lazımdır.
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Yuxu və kartla, daşla falaçma eyni oxşar prinsiplə edilir və ümumi
uyğunluq, oxşarlıq , dünyanın eyni taktda dəyişməsi, oxşar naxışlar
və asılılıq qanununa tabedir. Burada kartın (daşın, kofenin və s.)
düşməsi kombinasiyası və yuxunun görülməsi həyat prosesinin
modelidir və xaos nəzəriyyəsinə görə çox yaxşı izah olunur. Bu
nəzəriyyə- hansı ki 20-ci əsrin ən böyük kəşvlərindən biridir- deyir
ki, kiçik masştabda baş verənlər böyük masştabda oxşar naxışla
təkrar olunur. (Əlavə: Bir obyektin başına gələnlər o biri obyektin də
başına gələ bilər. Hər şey eyni taleni müxtəlif əyrilərdə, naxışlarda,
zaman uzunluğunda yaşayır - doğulur -böyüyür –qocalır- ölür. Hər
şey, dünya da daim təzədir, onun ümumi kütləsi – məlumat həcmi
eyni qalır.
Hər şey, (canlılar, nəzəriyyələr, dinlər) bu ya digər vasitə ilə ötüb
keçməlidir, yenisi ilə inkar olunmalıdır, əvəz olunmalıdır. Bədənimiz
qocalır, ruhumuz isə sanki indicə oyanmışdır və həmişə eyni – cavan
qalır. Səbəb nədir? Buna siz cavab verin.
Teosofiya. Bütün qədim dinlər, misteriya, okkultizm və ezoterik,
habelə ekzoterik buddism, kabbalistika, teosofiya üç teist dininin –
İslam, Xristianlıq və İudaizmin qəbul etdiyi antropomorfik şəxsi
allah anlayışını qəbul etmir, bu baxışları uydurma və küfr sayır. Bu
fikirləri E. Blavatskaya öz kitabında bildirir
Mövzunu daha dərindən izah etmək üçün Blavatskayanın 1888
ildə yazdığı öz Taynaya Doktrina (1997(1937) икф Сталкер
nəşriyyatı) kitabındakı əsas fikirlərini aşağıda qeyd edirəm. Bu
xanım Teosofiya (ilahi müdriklik ) nəzəriyyəsini - Buddizm,
xristianlıq, iudaizm və okkultizm biliklərini birləşdirən yeni sintezi yaratmışdır . O belə izah edir:
1. Dünya fasiləsiz yaranış və məhv olma , yenidən doğulmadan
ibarətdir. Bu çoxluq- bütün dünya, kosmos, dux və materiya, onların
çevrilmələri hamısı bir yerdə ümumi allahdır. Yəni tək şəxsi konkret
allah yoxdur. Yalnız çoxlüq, bütövlük cəm halda ilahidir, yəni
allahlar çoxluğu kollektiv ilahidir, dünya zəkasıdır, başqa bir fikrə
görə Allah idrak deyil, lakin idrakın olması səbəbidir.
2. Hər atom ruha malikdir. Hər atom 7 olma formasına malikdir.
Yaranışda elementar dux hissəcikləri və materiya hissəcikləri
birləşərək dux və materiyanı əmələ gətirirlər. Duxlar saysız olaraq
böyük siniflərə və kateqoriyalara bölünürlər, hansı ki heç bir şüura,
şəxsiyyətə malik deyillər. Onlar insanlara daxil olaraq insanı
yaratdıqdan sonra onun bədəni vasitəsilə həyat təcrübəsi toplayır,
müdrikləşirlər. İnsan öləndən sonra yenidən göyə qalxır və duxlar
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dünyasına qarışır, allah ruhuna çevrilirlər. Orada uyğun pillələrdə
yerləşirlər və yer astral xassələrindən təmizlənməyə başlayırlar.
Nəhayət, təmizlənərək və ya yerdə böyük şəxsiyyətlərin bədəni ilə
yüksək müdrikliyə çatmışlarsa ən yüksək pilləyə qalxaraq ilahi
dünyada yerləşirlər. Bu isə astral xassələrdən - emosiya və qərəzdən
xilas olmuş, lakin ağılı ifadə edən sahədir. Mövcud teologiyanın
fikrinə görə duxlar iki (dvoynik) kimi mövcud olurlar, əsas dux
göydə ilahi dünyada qalır, onun gölgəsi - surəti isə yerə qayıdaraq
insanlara - material dünyaya daxil olur. Məhz bu yerdəki hissə
pisliyin əsasıdır, şeytanı ifadə edir. Habelə ali ruhlar, hansı ki
Arxangel (Mələk) adlanır, onların da əksi – dvoyniki yerdə şeytan –
Arxont adlanır. Lakin okkultizm hesab edir ki, allah və demon
ayrıca fərqli fəaliyyət göstərmirlər. Onlar ikisi bir bütöv halda
olurlar, hər ikisi bir medalın iki üzüdür. (Istənilən halda okkult
nəzəriyyəsi allahı şəxsi və tək hesab etmir, o həmişə çoxluqdur, isim
deyil, mövcudluğun prosesidir.) Teologiya bu baxışı ilə insanı
mələklə müqayisədə daha çox materiyaya daxil olduğuna görə
şeytana bənzədir. Lakin okkultizm, hansı ki bu nəzəriyyə ilə
müqayisədə daha obyektiv olmasını müşahidə edirik, insanları
şeytana oxşatmağın düz olmadığını bildirir. Habelə deyir ki, hər
insanın göylərdə, ruhi sferada prototipi var. Heç bir insan, heyvan,
bitki və mineralın formasını heç kim yaratmayıb, onlar özləri
yetişiblər(stanovlenie). Bizim insan formamız əbədidiyyətdə astral,
efir prototiplər kimi olmuşdur. Bu nümunələr üzrə Ruhi Məxluqlar
öz mahiyyətindən bu gələcək Eqoların protoplazmalarını aşkar
etmişlər (istehsal etmişlər). Sonra bu insani formalar hazır olanda
Təbiətin Yer Qüvvələri bu superhissiyatlı formalar üzərində işləmiş,
bu formalarda öz elementlərindən başqa Yerin keçmiş bitki və
gələcək heyvan formaları da daxil olmuşdur. Yəni əvvəl bitki və
heyvan qabıqları kimi olmuş, sonra
onlardan
insan surəti
yaranmışdır.
Insan əsasən Ay ilahi varlıqlarından yaranmışdır. Üç dilli Alovun
ilahi mahiyyətli olması irəli sürülür. Alov ilahi ruhdur, yaradıcı
əsasdır. Sonra su, hava və torpaq digər əsasları əmələ gətirir.
Dünyada hər şey, kosmik cisimlər, planetlər, ulduzlar 7 növ
olur. Hər birinin evolyusiyası 7 pillədə-formada olur, və siklik
olaraq formalarının dəyişməsi baş verir. Yer planeti də oxşar 7
planetdən biridir və 7 mərhələni keçərək sikl yenidən təkrar
olmalıdır. (Qeyd etməliyəm ki, qədim dinlərin və teosofiyanın bu
fikri yalnız bəzi hallarda özünü doğruldur) Birinci 3 mərhələdə o
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formalaşır və bərkiyir. Sonrakı 4 pillədə o səlis olaraq ilk vəziyyətinə
qayıtmağa başlayır, yəni ilahiləşməyə doğru gedir. Ruha çevrilir.
Birinci 3 pillədə insan müxtəlif formalardan keçir və onun əsas
forması formalaşmağa başlayır, əvvəl mineral forma, sonra bitki,
sonra heyvan formalarını qəbul edir. (Qeyd: bəzi insanların möcüzə
hesab edərək quş, ilan və qurbağanın insanın müəyyən anlarında onu
anlayıb yol göstərməsi və ya onun olduğu yerdə yaşamağa çalışması
və ya oturub daim insana baxması faktları bu fərziyyənin sübutu
kimi hesab edilə bilər- lakin hələ faktlar və izahatlar azdır) 4-cü ,
indiki bizim olduğumuz pillədə irqlərin və həyat sikllərinin olduğu
bu pillədə insan tam formada meydana gəlir, sonrakı 3 pillədə yer
planeti kimi insanlıq da öz ilkin formasını qəbul etməyə doğru
istiqamət alır.Yəni insan və hər bir atom kainatda allah insana-allaha
çevrilməyə can atır. Başqa sözlə ilk əvvəl Göy insanı allahın hissəsi
ruh formasında (monada) yerə daxil olur, burada əvvəl mineral, sonra
bitki, sonra heyvan stadiyalarını- oboloçkalarını keçir, sonra insan
formasını alır. Yerdə həyat sikli 7 irq formasından ibarətdir. Onlar
efir stadiyasından başlayır, ruhi stadiyada qurtarırlar. Göyadamları 7
ierarxik qrupa ayrılır. Belə izahat verəndən sonra Blavatskaya deyir:
4-cü pillədən sonra yerdə 5, 6, 7- ci pillə adamları meydana gələcək.
Budda , Platon, Konfuçi 5-ci pillə adamları olmuşlar. İndi dünyada
ruhi, idrak, ağıl dövrü başlayır ki, bütün bəşəriyyət bu pilləyə
keçəcək. 5- ci pillədə adamlar həm biliklə, psixoloji , ağıl və
müdrikliklə, həm də ruhu olaraq Platon, Konfuçi, Budda kimi
olacaqlar.Yerdə insan monadaları saysız miqdarda yenidən çevrilmə
(perevoploşenie) və Karmasına uyğun öz mənbəyinə Absolyut
İlahiyə qayıdır. Monadalar öz qabiliyyət, evolyusiya stadiyaları və
şüur səviyyələrinə görə 7 iearaxik sinifə bölünür və bütün zəncir üzrə
pillələrini-siniflərini dəyişirlər. Ona görə yerdə hər növ (ağıl və
xasiyyətli, şüurlu) insan mövcud olur. Ən çox inkişaf etmiş
monadalar(insanlar) ay ilahiləri və ya ruhları adlanır, yalnız onlar
insan adlanır. Gecikənlər tam insana çevrilə bilmirlər. Yerdəki
insanlar ayda öz 7 pilləsini keçmiş və yerə gəlmiş insan-monadaların
davamıdır. Indiki 4 –cü pillə və yerin 4-cü pilləsindən sonra artıq
yeni monadalar yerə gəlmir. Sikl və müvazinət əldə edilmişdir. Yeni
ruhlar-canlar yaranmır, əks halda yeni ruhlara can tapılmazdı. Bizim
günəş sistemi, material dünya illuziyadır, ruhli aləm isə reallıqdır.
Blavatskayanın bu izahatına qoy, hər kəs öz bildiyi kimi
münasibət bildirsin.
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Dünyanı - tanrını dərk edərək insan necə davranmalıdır?
Nəticə olaraq və əsaslı olaraq tanrını bütövlük, ümumi mühit,
material formalarda reallaşmış məlumat dünyası və yaxud hər şeyin
qanunu və ağlı hesab etsək, biz öz həyatımız üçün lazım olan vacib
nəticələr çıxararıq:
Onu yalnız ağlımızla anlaya bilərik, onun bizə açdığı imkanları
və qarşımıza qoyduğu məhdudiyyətləri anlayaraq biz həyatımızı
yaxşılaşdıra bilərik. Yəni biz hara yol açıqsa, oraya gedirik. Açıq
yolu isə peyğəmbər və mollalardan, keşişlərdən deyil, hökmən öz
ağlımızla və daha yaxşısı kollektiv ağlımızla kəşv etməliyik.
Onların göstərdiyi hökmən qərəzli və şəxsi eqoist məqsədlərə xidmət
edir. Dünya məhz son teist dinlər yaranandan və insanlar özlərinə
tanrıdan alınmış xüsusi rollar yazandan sonra müharibələrə,
parçalanmaya daha çox məruz qalmış və inkişafdan qalmış, elm
zəifləmiş, azad düşüncə boğulmuş, həyat pisləşmişdir; a) dövlət , b)
sahibkar-ağa istismarına, c) ruhani istismarı əlavə olunmuşdur.
Lakin çox zaman bizim arzu etdiyimiz yerinə yetmir. Bəzən
gözləmədiyimiz imkanlar yaranır. Biz istədiyimizi etməyə qadir
deyilik, edə bilmərik, çünki dünya bütöv çoxluqdur, çoxluğun
məlum qanunları daxilindəyik. Biz hər birimiz və icmamız hər bir
an
zəruri trendlərin, dəyişilik naxışlarının (pattern) , habelə
qrafikinin, sinus və ya digər formalı naxışın konkret nöqtəsindəyik,
gələcəyimiz məhz həmin naxışda yerləşdiyimiz nöqtədən sonrakı
nöqtədir. Bu naxışlar isə ümumi dünya dəyişilik –həyat ritmi və
naxışları içərisində zəruri olaraq yalnız belə formada mövcudur.
Bizim olduğumuz kordinatlar isə səbəb - nəticə, təsir - əks təsir, hər
obyektin (bütövlüyünün) spesifik-proporsiyaların balansı, dünya
fiziki, bioloji və s. qanunları, yaşamaq uğrunda, yarış, mübarizə
qanunları altında müəyyənləşmişdir. Həmin naxışlar da, qrafiklər də
bu qanunların konkret nöqtəsi(nəticəsi) olaraq formalaşmışdır. Biz,
demək,
icraçıyıq - bir tərəfdən baxdıqda, digər tərəfdən
baxdıqda biz özümüz aparıcıyıq, qurucuyuq (həyatımızı). Bu
tale, demək, bir bərabərlik tənliyi, sol tərəfi sağ tərəfə bərabər olan
tənliyin əldə edilməsi prosesidir. (Məhz gələcəyimiz bu xətdə,
(naxışda, sxemdə, yolda) duran növbəti nöqtədir, nə etsək də,
xoşumuz gəlsə də gəlməsə də, məhz o nöqtə olacaqdır. Lakin bunu
biz adətən bilmirik, elə bilirik ki, biz özümüz bu nəticəni aldıq, tam
sübut və faktlarla. Lakin ruhi dünya haqda təlim deyir ki, biz bizə
yazılanı etmişik. Bu hər iki fikir doğrudur. Biz çaşmamaq və
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özümüzü itirməmək üçün bir ölçü sistemi ilə işləməliyik. Maddi ölçü
sistemi ilə, ruhi dünya ölçülərini eyni zamanda tətbiq etmək olmaz,
burada hökmən ziddiyyət alınacaq. İinsanlar, hər biri özünü doğru
sayb bir- birlərinə güləcək. Daha məsləhətdir ki, biz material
nemətlərlə yaşadığımız üçün maddi ölçülərdən və nəzəriyyədən
istifadə edək, lakin maddi və ruhi olanın düzgün balansını saxlayaq.
Lakin bu rolumuzu yaxşı, yalnız ağlımızla tanrını- bütün dünyanı,
mühiti düzgün dərk edəndən sonra oynaya bilərik. Bizim vəzifəmiz
bu dünyanı, olduğumuz naxışları, üzvü və iştirakçısı olduğumuz
trendləri, mühiti dərindən dərk edib öyrənmək və dünyanın ümumi
daha bir qanunu ilə - güclülərin irəli çıxması, zəiflərin daha tez məhv
olması - yaxşı həyat qurmaqdır, qabaqda olmaqdır. Əgər biz
ağlımızdan istifadə etməsək və düzgün yolu - hansı ki bizim
qarşımızda daim açılır- görə bilməsək, biz zəif qalacaq, uğursuzluğa
düçar olacaq və tez də məhv olacaq, başqalarına yem olacağıq. Çünki
düzgün yolu, sxemləri, naxışları, trendləri heç kəs yazıb bizə hazır
vermir (biliklər, amillər, normalar, tələblər daim çoxalır və “hər kəs
özü üçün, tanrı hamı üçün” prinsipini də yaddan çıxarmayaq). Onları
yalnız özümüz tapmalıyıq, bunun üçün daim öyrənməliyik. Əgər
bizim çalışmağımız nəticə vermirsə, demək, biz səhv hərəkət edirik;
biz başqa yol, daha səmərəli, ağıllı yolu tapmalıyıq. Yəni ümumi
sistemdə hər kəs, hər varlıq öz rolunu layiqli oynamalıdır.
Oynamasaq, sistem bizi kənara atacaq, tez məhvə gedəcəyik. Hər
sistemdə yalnız onun məxsusi tələb etdiyi potensialı , keyfiyyəti
olan elementlər ola bilər.
Məlumat, material və ruhi dünyaların insan həyatında rolu .
Əvvəldə qeyd etdiyim kimi material və məlumat dünyasını, hansı
ki ayırmaq, ayrı baxmaq mümkün deyildir, ikisini də eyni zamanda
və ya ayrılıqda tanrı hesab etmək olar. Həqiqətən ətraf mühit rolunu
oynayaraq material dünya ( çoxluq) ona daxil olanhər bir şeyin
varlığın cismin formalaşması və həyatnda vacib idarəedici rol
oynayır. Bu məsələdə şübhə yoxdur. Adi həyat praktikasında biz
məlumat dünyasının və burada iştirak edən görünməz varlıqların
bilavasitə təsirini görməyə adət etməmişik və yaxud onların təsirilə
baş verən hadisələri təsadüf, gözlənilməz, möcüzə hesab edirik.
Lakin heç nə səbəbsiz və təkcə öz fəaliyyyəti ilə baş vermir( bu vacib
postulatdır). İkinci iştirakçı tərəf mühitdir və ya başqa, sözlə tanrıdır.
Demək olmaz ki, “mən edirəm, tikirəm, yaradıram, öyrənirəm, pul
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qazanıram, satıram, alıram” Bu zaman ikinci tərəfin iştirakını
görmürsünüz. Lakin onsuz siz heç nə edə bilməzsiniz. Bu məntiqlə
siz qazandığınızı təkbaşına yeyə bilməzsiniz. Məgər tək
qazanmısınız?
Düzdür, görünməz varlıqlar-ruhlar və digər statuslu anoloji
varlıqlar(cinlər, şeytanlar və mələklər) tez -tez real dünyaya təsir
etmirlər. Lakin onlar müşahidə edirlər. Insana bir təhlükə olacağı
təqdirdə gərgin emosional hallar keçirtdikdə onlar qayğı göstərib
xəbər verirlər. Belə ki, bütün insanlar və ruhların ümumi humanizmi
– öz insan növünə sevgisi vardır. Yaxşılar yaxşını, pislər pisi sevir.
Eynilə məlumat dünyasının bizim real dünyaya təsiri vardır. Bu təsir
söz və söz formulaları vasitəsilə-maqiya, gipnoz və özünü təlqinlə,
göz dəymə, lənətləmə, mənfi, müsbət energetik məlumat vasitəsilə,
müsböət və ya mənfi fikir kodu ilə doydurulmuş talismanlar, dualar,
cadular vasitəsilə baş verir. Məlumat dünyasının ən böyük xeyiri
intuisiya vasitəsilə olur. Ağıllı adamlarda intuisiya daha güclü olur.
Məsələn, insanlarda səbəbi məlum olmayan xəstəlik,
ailədə
toqquşmalar, daim bədbəxtliyin insanı izləməsi, bəxtin gətirməsi,
yüngül ayaq adam, ağır ayaq adam, gözün dəyməsi- hamısı
məlumatın təsiri ilə baş verir. Ona görə də lazımdır ki, insanlar öz
problemlərini həm material dünya üsulları ilə həkimlər, alimlər,
məsləhətçilər, psixoloq, futuroloq, həm də görünməz dünya üzrə
mütəxəssislərilə (ekstrasens və yüksək bilikli psixoloq, gipnozçu,
ruhi dünya üzrə alimlərlə həll etsinlər. Deməliyəm ki, burada bir sirr,
möcüzə yoxdur, tarixən insanlar gözə, pis əlamətə, caduya, pis ruha
qarşı lazımı üsullar, sözlər, prosedurlar, adətlər yaratmışlar ki, onları
toplayıb nəşr etmək və istifadə etmək lazımdır.
2009 –cu il yanvar ayında Azərbaycanda Lider televiziyası
ekstrahiss layihəsini təşkil etmişdir və elm üçün maraqlı əvvəldən
hissetmə, ruhlarla kontakt faktları bir daha aşkar olunmuşdur. Həmin
faktların ümumi mahiyyəti belə izah olunur. Bu kitabda yazdığım
kimi bu faktlar ümumi dünya məlumat konsepsiyasını təsdiq edirlər.
Aşkar olunur ki, dünya qanunauyğun dəyişmədədir, bu dəyişmə
xarakteri haqda məlumat əvvəldən dünya məlumat bazasında
məlumdur. Məsələn, istənilən normal halda 2 hidrogen, 1 oksigen
atomu birləşib su əmələ gətirəcəkdir. Yəni qaydalar, təsirlər
(səbəbər) və nəticələr məlumat dünyasında həmişə əvvəldən
məlumdur. Lakin insana məlum deyil, hansı ki onu öyrənə bilər.
Material dünyadan başqa digər - ruhi dünya (məlumat dünyası ilə
bərabər) vardır, burada struktura və ierarxiyaya malik ruhlar
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kompleksi vardır. İnsanların müəyyən hallarda bəzi xəstəliklərininin,
uğursuzluqlarının səbəbi ruhların təsiri, mənfi informasiyalı fikirlər,
sözlər, nəzərlər, dualar və belə mahiyyətlə hopdurulmuş cadulardır.
Lakin yalnız öz şəxsi inamında, dünyabaxışında (istənilən elmi, ya
dini inam qanunidir) zəif adamlar ruhların, caduların təsirinə məruz
qalır. Hər bir insanda öz tarixi primatlar dövrü genlərindən gələn
intuitiv hiss etmə qabiliyyəti vardır, hansı ki onu effektiv məşq
etdirsə, çox güclü ekstrasensə çevrilə bilər. TV verilişi bir daha
təsdiq edir ki, burada heç bir sirr və möcüzə yoxdur. Bu faktları isə
mistikləşdirməyə və sui- istifadəyə ehtiyac yoxdur. Yəni tanrı və
ruhi dünya üzərində qurulmuş dinlər sadəcə mistifikasiya və insan
şüurundan dini liderlərin öz şəxsi mənafeyi üçün sui -istifadədəir,
Amerikan filosofu Tomas Peynin sözlərilə desək, dinlər biznes
monopolilyasıdır.
Qeyd: gerçəklik insanın onu dərk etməsindən həmişə fərqlidir.
Xəstəlikləri və davranışı, pis təsirləri və gözdəymələri, caduları
müalicə etdikdə və yaxud ruhi səbəblərdən yaranan problemləri həll
etdikdə həmin insanın öz inandığı ruhi - fəlsəfi baxışları əsasdır.
Yəni hər bir konkret baxışlı adamın onun inandığı dünyabaxışlı
metodla problemini həll etmək lazımdır. Teist, şəxsi fikrində
təsəvvür etdiyi Tanrıya inanan, İslam, ateist, satanist, buddist,
hinduist, hürufi, rasionalist, xristian, elmi dünyabaxışlı, Yəhudi dini
belə müxtəlif baxışlara nümunələrdir. Hər biri eyni qüvvəli inamdır,
inamın bir - birindən üstünlüyü yoxdur. Biri ilə alınan nəticəni digər
inam sahibi də ona uyğun metodla eyni nəticəni ala bilər. Biri düz,
digəri səhv deyil. Yəni islam ruhanilərinin və kitablarının özlərini
düz mömin, başqalarını isə kafir adlandırması sadəcə kəmsavadlıq və
həqiqətdən uzaq fikirdir. Hər insanın öz inandığı ruhi fəlsəfi
baxışları onun üçün düzdür və qiymətlidir. Belə olduğu üçün bir
kəsin digərinə öz baxışlarını zorla qəbul etdirməsi gülünc bir
nadanlıqdır.
ÜMUMI NƏTICƏLƏR
Rasionlist fəlsəfə Tanrını mühit, çoxluq hesab edir Tanrının
formulu sadə formada ∑Ni = 0 ±A qəbul oluna bilər. Bu o
deməkdir ki, dünya müvazinətdə olan və ya müvazintələşməyə doğru
daim dəyişən çoxluqdur. Onun nəticəsi abstrakt sıfır və davamiyyəti
əks etdirən A əlavə edilmiş yaxud azalmış elementidir, qüvvəsidir ,
potensialıdır və s. Yəni dünya ya bir tərəf, ya digər tərəf
istiqamətində və sonra işarələrini dəyişməklə çoxluqun fasiləsiz
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müvazinətləşmə prosesidir. Tanrı iki hissədən ibarət hesab edilə
bilər 1) dünya material çoxluğu və bu çoxluğun daim daşıdığı, malik
olduğu, mahiyyətini əks etdirdiyi 2) məlumat kompleksi
Okkultizm və ezoterik buddist təliminə görə tanrı dünya ağlı və
ya şüurudur. Materiyanın əmələ gəldiyi ilkin zərrəciklər isə ruhi
zərrəciklərdir. Hər şey tanrının hissələridir. O ruhi dünyadan
material dünyaya çevrilir və əksinə. Bəzi cərəyanların təsdiq
etməsinə görə tanrı alovdur, bəzilərinə görə ən yüksək səviyyələrdə
emosiya və günahlardan, eqoizmdən təmizlənmiş ali insan ruhudur.
Başqa sözlə, belə ruhların birləşərək yaratdığı bir bütöv Müqəddəs
ruhdur. Təsəvvür edin ki, yerdə bir- birilə daim mübarizə aparan və
dil tapmayan adamların ruhları öləndən sonra birləşir, təmizlənir,
müdrik ruhu yaradır. Bu necə ola bilər? Bu mövqeyə görə ruhi
dünyadan bu sikl üzrə material dünyalar ardıcıl olaraq yaranır və bir birini əvəz edir, sonda yenə ruhi dünyaya çevrilir: material (mineral
dünya) – bitki - heyvan – insan -tanrı . İnsan öləndən sonra onun
ruhu göylərə tanrının yanına qayıdır və bir çox pillələrdə
təmizlənərək ali ruha - allaha çevrilir.
Əgər oxa sancılmış əqrəbi fırladaraq qabaqdan baxdıqda onun
sağa fırlandığını görürüksə, arxa tərəfdən baxdıqda sola fırlandığını
görərik. Demək, baxış nöqtələrinin yerindən asılı olaraq şeylər,
hadisələr fərqli görülə bilər.
Taleyin əvvəldən müəyyən edilməsi.
Yeni rasionalist
nəzəriyyə bildirir ki, dünyada təsadüflər yoxdur və hər şey zəruri
olaraq baş verir. Biz nə edirkisə, azad etdiyimizi düşünür və edirik.
Lakin biz məhz yeni heç bir şey etmirik, biz dünya planında,
çertyojunda olan işi edirik. İnsan davranışının və ya taleyinin
əvvəldən məlum olması.maraqlı məqamlardan biridir. İnsan ətraf
mühitlə əlaqədə yerləşdiyi nöqtədə bu işə aid naxış –traeyektoriya
ilə hərəkət edir, davranır . Səbəb –nəticə, çoxluq içərisində yaşama
qanunları, güclülərin irəli çıxması, üstün olması, tez sürətli, tez
düşünənin, ağlı, biliyi çox olanın udması; zəiflərin uğursuzluğu- geri
qalması, məhv olması, müvazinət- balansın formalaşması, qızıl orta
qanunları altında insan (habelə hər şey) özünün şəxsi trend naxışı və
mühitin trend naxışı boyu dəyişiliklərə məruz qalır(hərəkət – inkişaf
edir, yaşayır). Başına həmin xətt boyu olacaq işlər gəlir, zəruri
mərhələlərdən keçir.
Dünyanın bütün zamanları və məkanı əhatə edən ümumi fokus
nöqtəsindən baxdıqda biz bütün dəyişiliklər xətlərini, trendləri,
formaların dəyişmə ardıcıllığını, prinsipləri görərik. Məsələn, hər
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konkret ağacın yarpağı, meyvəsi eyni cürə formada böyüyür ; qar
dənəsi həmişə eyni naxışla formalaşır, konkret toxumdan ancaq
həmin formada meyvə, ağac, bitki böyüyür; su 2 oksigen və 1
hidrogen atomundan əmələ gəlir və s. istənilən başlanğıc şərtlərdə
konkret mühitdə prosesin hansı istiqamətdə gedəcəyi məntiqidir və
məlumdur. Həmin nöqtədən baxdıqda biz daha çox sahə, oxşarlıqlar
və naxışlar, prinsiplər görəcəyik. Hər bir hadisə və varlığın inkişaf
xəttindəki naxışda yerini görərək sonrakı anında nə olacağını biz
asanlıqla tapa biləcəyik. Bu fikir ən böyük kəşvdir.
Dünyanın dəyişilik xəritəsi məhz belə qurulmalıdır. Buddizm
gələcək dünyanın elmi dininin başlanğıcı olacaqdır. Bizim
işlətdiyimiz allah- tanrı sözünü məhz abstrakt , qeyri -müəyyən bir
substansiya deyil, konkret dünyanın sonsuz yaranış (bu ilk yaranış da
ola bilər) və ölüm sikllərini əhatə edən keçdiyi yol, konkret
kombinasiyaların konkret mühitdə dəyişiliklər trayektoriyası,
naxışlar, sxemlər və hərəkətlər, mahiyyətlər çoxluğu kimi, yəni
dünyanın ağlı kimi qəbul etsək, daha düz, aydın, həqiqi söz demiş
oluruq. Demək, abstarakt allah sözü və anlayışı uydurma, yanlışdır.
Məhz bu səbəbə 3 teist din - Xristianlıq, İudaizm və İslam eqoist
məqsədlərinə sadiq qalaraq, bu dünyanın ağlı, varlıqları və onun
dəyişmə modeli anlayışlarını qəbul etməkdən imtina edir. Bunu bilə
- bilə, qəsdən edir, dünyanın ümumi ağıl (məlumat) və yaşayış
imkanları olduğunu qəbul etsə, gərək özünün uydurduğu allah
anlayışından imtina etsin. Məhz bu anlayış vasitəsilə bu dinin
ruhaniləri yaratdıqları hakimiyyət, biznes, hörmət ağacından
özlərini məhrum eləmək istəmirlər. Onlar özlərinin yaratdığı allah
adından özlərinə dini və dövlət vəzifələri vermiş, hakim olmaq, ianə,
xərac almaq , müqəddəs, toxunulmaz, tənqid edilməz statusları
vermişlər.
Misal 1. Hər hansı ağacın yarpağının yanında duraraq, yəni
kənardan baxaraq və ya qar dənəsinin necə böyüyəcəyini biz
əvvəldən görə bilərik. Hər bir canlının, bitkinin, yarpaqların yerləşmə
düsturu riyazı formula ilə yazıla bilər.
Misal 2. Yerin günəş ətrafında fırlanması eyni trayektoriya ilə
olur və istənilən nöqtəni seçməklə onun yaza, qışa ya yaya aid
olmasını bilərik və sonrakı vəziyyətini də görə bilərik. Yer
üzərindəki konkret nöqtənin vəziyyəti həm həmin taryektoriyadakı
həmin andakı nöqtənin, həm də müxtəlif trendlərin kəsişməsi
olacaqdır. Demək, hər obyektə, hadisəyə kənardan baxdıqda onun
necə olacağı, onun dəyişilik naxışında həkk olunmuşdur. Bu
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misallardan belə nəticə çıxır ki, hadisənin içində olduqda və ya
özümüz özümüzə baxdıqda baxış nöqtəsi bizə hər şeyi görməyə
imkan vermir, çünki kənardan baxa bilmirik və elə bir ümumi nöqtə
tapa bilmirik ki, həqiqəti hər tərəfdən görək. (Yarpaqa, toxuma və
qar dənəsinə isə kənardan baxaraq asan deyirik ki, o necə böyüyəcək)
Deyilən bu nəzəriyyə hər şeyin əvvəldən məlum olması
(determinizm), yəni təsadüf deyil, konkret prinsiplərə, qanunlara
uyğun olaraq konkret dəyişmə naxışı, proqramı üzrə dəyişməsi və
bunun insana məlum olması mümkündür. Bu fikri böyük miqdarda
həyat faktları sübut edir. Əgər belə olmasaydı, heç vaxt xüsusi
qabiliyyətli insan heç bir hadisəni, vəziyyəti əvvəldən bilə bilməzdi.
Məsələn, intuitiv öncəgörmə, yuxu, falçılıq, peyğəmbərlik,
ekstrasenslik çoxlu sübutlar verir. Vanqa, Juna, Nostradamus, öz
təcrübələrim və bir çox öncəgörənlər və falçılar real faktlardır.
İnsanın da gələcəyini intuisiya ilə görmək mümkündür.
Göstərilən tezis bəzi adamların fikrincə, azadlıq anlayışına zidd
gəlir. Onlar deyirlər ki, hər şey azad olaraq baş verir, təsadüf və
zərurətlər daxilində. Lakin bu belə görünür, yuxarıda göstərdiyim
kimi hadisələrə iki əks qütbdən baxdıqda əks qiymətlər veririk.
Həqiqət odur ki, hər bir əks fikir digəri ilə birlikdə doğrudur. Yəni
həm hər şey azad, könüllü özü davranır, həm də konkret yol ilə,
amillərin təsirlərinin kəsişdiyi, dünya strukturu və qanunları
çoxluğunun təyin etdiyi yol ilə, başqa sözlə, mühit onu idarə edir.
Belə fikir əsla dinin təbliq etdiyi : insanın çalışmaması, maddi
dünyadan uzaq olması, özünü yaxşı həyatdan məhrum etməsi, özünü
allaha bağlaması, “nə olar, olar” deyərək tərki dünya olmasına əsas
vermir. Bu biliklər hamının bilməli olduğu biliklər deyil, bu biliklər
yalnız ağlı ən yüksək səviyyəyə çatmış adamlara aiddir. Çünki zəif
ağlı olan suever adam bilikləri səhv anlayaraq, özünə zərər verə bilər,
səhv davranışlar seçə bilər. Belə bir hadisə olmuşdur. Qadın uşaq
doğmaq vaxtı həkim kesarevo kəsiyi təklif etmişdir, lakin qadın
dindar olduğu üçün “hər şey allahdan asılıdır və o nə məsləhət bilsə,
qoy elə olsun” deyərək imtina etmiş və iki dəfə doğuş zamanı böyük
problemlər olmuşdur. Birinci dəfə uşaq iflic olmuş, qadına uzun
müddət əzab gətirmişdir və 4 ildən sonra ölmüşdür; ikinci dəfə doğuş
zamanı uşağın qolunun əsəb damarını qırmışlar və o doğulsa da
qolu şikəst qalmışdır. Nə baş vermişdir. Qadın məçiddə Allahın
mahiyyəti haqda səhv məlumat almışdır. Ruhani allahın dünyadan
kənarda olduğunu və nə istəyirsə onu etməsini demişdir, qadın da
belə anlamışdır. lakin tanrı hesab edilən həmin substansiyanın
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kənarda deyil, bütün qanunlar daxilində və uyğun olaraq insanın
özünün də iştirakı ilə təkmilləşən dünya olmasını bilməmişdir. Yəni
öz ağlına və yeniləşən dünyanın problemin həllini göstərən
təkliflərinə deyil, ona ruhani və Quran tərəfindən sırınan anlayışa
inanmış və bədbəxt olmuşdur. Qeyd edildiyi kimi davranışlar və
seçimlər (naxışda olan nöqtələr) zəruri prinsiplər, mühit və şəxsin
davranışını formalaşdıran zəruri amillərin nəticəsi olduğu həyat
xəttinin üzərindədir. Bu misalda sueverlik və dünyaya səhv dini
baxış aparıcı amil kimi qadına bədbəxtlik gətirmişdir.
Adətən biz hadisənin daxilində olaraq və yaxın məsafədən
baxdığımız üçün əsas trend və naxışları görə bilmirik, digər tərəfdən,
biz subyektiv olduğumuz üçün özümüzə, öz vəziyyətimizə obyektiv
qiymət verə bilmirik ( “lampa öz dibinə işıq salmır”, “müsbət və ya
mənfi potensial özünün elə olduğunu ölçə bilmədiyi üçün özünün
mənfi, ya müsbət olduğunu bilmir”). Bütün ətraf iştirakçıların
məqsəd və strategiyalarını, gizlətdiklərini bilmirik. Mühitin
trendlərini görə bilmirik. Çünki düşünmürük. Məhz Futurologiya
elminin məqsədi bu amilləri araşdırıb mühitin trend və naxışlarını
tapmaq, iştirakçıların məqsəd və strategiyalarını, planlarını, gizli və
aşkar arzularını müəyyən etmək və gələcəyin alternativlərini
tapmaqdır. Bu yolda bu elmin xeyli uğurları vardır.
Görünür, Allah anlayışı üzərində qurulan təlimlərin və dinlərin
səhv baxışlar kimi əhəmiyyətinin itirməsi labüdür. Onun Allah sözü
yerinə dəqiq elmi ifadələr işlədəcəklər. “Allah qorusun , allah rəhmət
eləsin, allah bilər, allah deyir” kimi ifadələr işlətdikdə biz heç nə
deməmiş oluruq. Bu ifadələr babalarımıza qılınc gücünə qəbul
etdirilərək gəlib bizə çıxmışdır. Lakin bu xüsusi məna verdiyimiz
ifadələrin özünə təlqin etmə xassəsi var ki, biz müəyyən rahatlıq
tapırıq. Bu rahatlığı, habelə ruhi əminliyi, özünə inamı, iradəni, psixi
müvazinəti, xəstəliyə davamlılığı və s. effektləri digər sözlərlə,
meditasiya ilə daha səmərəli əldə edə bilərik. Yəni effektlər allah
sözü ilə və sitayişlə hökmən əlaqədar deyil.
İntuitiv öncə görmə xüsusi hadisə olaraq daha dərindən izah
edilməlidir. Dünyanı material və ağıl, məlumat çoxluğu qəbul
edərək (abstrakt allah ifadəsi əvəzinə) və ağıl ierarxiyasında şəxsi
yerimizə görə və beynimizin xüsusiyyətinə görə biz intuisiya ilə
gələcəyi deyə bilərik. İntuisiya beynimizlə bu ağıl bazası ilə əlaqə,
məlumat qəbul etmə, hiss etmə, baş beyin qabığının qatlarının məhz
həyatı yaşamaq və düşüncə nəticəsində artması (6 qat yaranır240

Dünya Gələcək Araşdırmaları Federasiyasının məlumatı), yaşımız və
təcrübəmiz və beyin maddəsi ilə əlaqədardır.
Ruhi dünyanı tədqiq edərkən müəyyən edirik ki, çox allahlı
dinlərdən tək allahlı dinlərə keçid heç də tarixdə tam müsbət
irəliləyiş olmamışdır. Bu hadisə şəhər- dövlətlərin, icmaların,
qəbilələrin birləşməsi, bir din ruhanilərinə və qəsbkara, ədalətsizliyə
etiraz olaraq (xristianlıq); yeni dövlət yaradılması, başçı olmaq,
biznes, şəxsi varlanma məqsədlərilə (digər dində), yeni torpaqlar ələ
keçirilməsi və biləşmək (iudaizm) məqsədilə baş vermişdi. Bu keçid
zamanı tarixdən əvvəlki dünya bilikləri, toplanmış təcrübə məhv
edilmiş, qiymətli əsərlər yandırılmışdır. Allah anlayışı yeni ruhanilər
tərəfindən şəxsi istifadə - dövlət, icma başçısı olmaq, varlanmaq
üçün istifadə edilmişdir.
Lakin insanlığın varvarlıqdan xilas
olmasına bir şans qalmışdır. Blavatskayanın yazdığına görə qədim
kitablar dünyanın ən ucqar yerlərində- Hindistan və Çində -qorunub
saxlanmışdır. Onlarla tanış olduqda böyük biliklərin olduğu,
qiymətli fərziyyələr daşıdığı məlum olur. Onları məhv edib yerinə
gələn dinlərin isə əsasən dayaz, uydurma ideyalar üzərində, bu
dinləri yaradanların şəxsi eqoist, siyasi məqsədlərini və hərəkətlərini
(və ya pis ruhlar tərəfindən aldıqları göstərişləri) allah adından elan
etməsi məlum olur. Bu yeni kitablar sadəcə maska, yeni hakimiyyət
üçün ideologiyadır.
Bəşəriyyəti yeni elmi rasionalist dinin yaranması gözləyir.
Burada sitayişlər , insanları ağa qul sisteminə bölmə yoxdur. Bu
dində insan allahın qulu deyil, allahın bir hissəsidir, hansı ki
naməlum deyil, məlumdur. Bu din material dünya və ruhi dünya
haqda bütöv bir təlimdir. Burada tək naməlum allah haqda anlayış,
mistifikasiya, sübut olunmamış ideyalar yoxdur. Bu din rasional
həyat tərzi, rasional idarətmə və mədəniyyət, rasional insanı təklif
edir. Bu din bütün gizli qalan izah olunmamış fenomenlərin izahını
verən və daim təkmilləşən, müdrikləşən bir elmi dindir. Bu din elmə
və idraka, gerçəkliyə və təcrübəyə əsaslanır və insanlara zərər
vermədən xidmət məqsədi daşıyır. Daha çox məsələ haqda daha
geniş izahatı müəllifin Həqiqətə Pəncərə kitabından tapa bilərsiniz.
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MÜƏLLİF HAQDA
Tofiq Mehdi keçmişdə mühəndis-konstruktor, indi isə
futuroloqdur, 1952-ci ildə indiki Ermənistanın Sisyan rayonunda
Comərdli kəndində 1 İyulda müəllim ailəsində doğulmuşdur. 19711976 illərdə Azərbaycanın Bakı şəhərində Politexnik institutunda
oxumuş və mühəndis - mexanik diplomu almışdır. Sonrakı illərdə
zavodlarda və konstruktor bürolarında mühəndis işləmişdir. O uşaq
yaşlarından təbiəti və ictimai sistemi anlamağa çalışmış və özündə
öncəgörmə qabiliyyəti, söz və fikirlə telepatik təsiretmə
qabiliyyətləri aşkar etmişdir. Hələ 7 yaşından başlayaraq təbiətdə
olan görünməz varlıqlarla kontaktda olmuş, lap yaxından müşahidə
etmişdir. İnstitutu qurtardığı zaman o dünyanın mənası və Tanrının
dərk edilməsi haqda tədqiqatlar apararaq bir nəzəriyyə yaratmağı
qarşısına məqsəd qoymuşdur. Lakin ictiami sistemin - bu zaman
kommunist rəhbərlərinin diktaturası olan sosializm idi - kitablarda
yazıldığı kimi deyil, reallıqda ona müəyyən qədər zidd və çox nadan
olduğunu müşahidə edərək, əvvəl sistemin analizini və onu anlamaq,
necə yaxşı etmək haqda tədqiqat əsəri yazmağa qərar vermişdir. O,
Marks, Engels və Leninin əsas ideyalarını analiz etdi, tezliklə Mehdi
müəyyən etdi ki, ilk nəzəri əsaslarda bəzi səhvlər var və sosialist
dövləti səhv konstruksiya edilib və düzəldilə bilər. O əsərini 1982 –
cı ildə qurtararaq, ali rəhbərə göndərmək məsələsi ilə üzləşdi, ona
görə qərara aldı ki, əsərin nəticələrini təklif və məsləhətlər
formasında Ali rəhbərə və respublika rəhbərliyinə göndərsin.
Tezliklə Brejnev öldü və ancaq 1985 ildə T. Mehdi öz 20 səhifədən
ibarət təkliflərini növbəti baş katib olan Qorbaçova göndərdi. Lakin
tezliklə başa düşdü ki, dövlət cəmiyyət üzvlərinin təklifi ilə işləmir,
dövlət xüsusi sinfin başqa sinif üzərində zorakılıq idarəsidir, hakim
sinfin mənafeyinə uyğun olmayan heç nəyi qəbul edə bilməz.
1978 –ci ildə T. Mehdi ilk Gələcəyi necə görmək olar
məqaləsini yazdı və və Техника и Молодеж jurnalına göndərdi.
İdeoloji uyğunluq olmadığı üçün onu çap etmədilər, lakin
parapsixoloq ekspert ona həvəsləndirici bir məktub yazdı. Nadan
idarə elmlə məşğul olmağa, Bakıda yaşamağa, ev almağa imkanı
vermirdi, konstruktor işindən çıxsaydı, yataqxanadan və pasport
qeydindən məhrum olurdu. Zaman keçdi, O 1987-ci ildə yenidən
Ermənistana qayıdıb yaşamaq haqda plan qurdu, orada millətçi idarə
ona heç bir iş verməyəcəkdi, lakin buna ehtiyac da yox idi, yaşamaq
imkanları hədsiz idi. Onların yaxşı alma bağları və torpaqları var idi,
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heyvan saxlamaq üçün hər şərait var idi. Bu bir neçə ailəyə yaşamaq
imkanı verirdi. Bu plan da pozuldu. Bədbəxtlikdən ermənilər onun
valideynlərini 1988-ci ildə ümumi etnik təmizləmə kampaniyasında
Ermənistandan zorla çıxartdılar, qaçqınlıq dövrü və nəhayət, Sovet
dövlətinin parçalanması 1991-ci ildə baş verdi. Ümumi depressiya,
dövlətin öz vətəndaşlarına xəyanəti, ölkəni qorumaq haqda effektiv
tədbir görməməsi, öz şəxsi varlanmaq məqsədlərini güdməsi,
zavodları, konstruktor bürolarını bağlayıb işçiləri bayıra atması və
yaşamağa heç nə verməməsi dövləti daha yaxşı anlamağa kömək
etdi. O dünyanın əsas qanunu və Tanrının mənasını tapmaq
planlarına qayıda bilmirdi, yaşamaq uğrunda mübarizə imkan
vermirdi və o bu işi görmək üçün yaxşı zamanın gələcəyini
gözləyirdi. Lakin yaxşı zaman gəlmədi, zaman keçirdi, yaş artırdı.
Eynilə, o da əksər əhali kimi işləmirdi, 1997 –ci ildən son iş yeri Kondisioner zavodu tam dayanmışdı.Onu, guya yaratmış rəhbərliyin
gözü qarşısında zavod ölməyə doğru sönürdü. Universitetlərdə elmlə
məşqul olmağa sistem imkan vermirdi. Əlavə ödəmə tələb edir,
yenidən instituta qəbul olunmağı və tarix və ədəbiyyatdan imtahan
verməyi şərt kimi irəli sürürdülər. T. Mehdi isə bu tarixin yalan
olmasını, hər yeni hakimiyyətin köhnə tarixi mənbələri məhv edib,
yenidən özünü tərifləyən saxta tarix yazdığını artıq bilirdi, habelə
ədəbiyyatın da siyasi hakimiyyəti təriflədiyini, obyektivlikdən uzaq
olduğunu bilirdi; o yalan sözləri əzbərləyib imtahan verə bilməzdi.
Mehdi
sosializmin
səmərələşdirilməsi
haqda
əvvəlki
araşdırmalarını, təkliflərini yadına saldı, yeni kapitalist sisteminin də
yaramazlıqlarını anladı və yalnız insanların rasional həyat tərzi və
cəmiyyətin rasional qurulması və idarə edilməsi vasitəsilə
xoşbəxtliyə çata biləcəyi ideyasına gəldi.
O, 1998-ci ildə, 46 yaşında İngilis dilini öyrənməyə başladı.
2000–ci ildə Finlandiyada futuroloji seminara dəvət alaraq orada
iştirak etdi və yeni dostlar əldə etdi. Qayıtdıqdan sonra, o Rasional
Cəmiyyət uğrunda təşkilatı çox çətinliklə qeyd etdirdikdən sonra
düşünürdü ki, o, nəhayət, öz məqsədinə çatacaqdır və planlaşdırdığı
cəmiyyəti təbliq edə biləcəkdir. Təşkilatın əsas məqsədi Dünya
rasional icmasının və rasional milli cəmiyyətlərin yaranmasına
kömək etməkdir.
O yeni strategiya qəbul etmişdi, yeni sivilizasiya - rasional
cəmiyyətin nəzəriyyəsini və konstruksiyasını hazırlamaq. Çünki
bütün ictimai sistemlər qeyri - rasional idi, hegemon siniflərə məxsus
idi,buna görə də ədalətsiz idi və problemlər də, onun fikrincə, məhz
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bu səbəbə görə baş verirdi; dövlətlər insanların azadlığını, həyatını,
xoşbəxtliyini əlindən alırdı. Onları öz hakim sinif mənafeyi naminə
istismar edirdi, müharibələr törədir və qırdırırdı. Yaradılan məhsulu
israf edir, mənimsəyir, silahlanmaya, konfliktlərə, hegemonluq
məqsədlərinə sərf edirdi.
Onun yaratdığı təşkilata heç bir donor qrant vermədi, hətta öz
dövləti də dildə ictimai təşkilatlara -QHT-lərə kömək etdiyini desə
də, heç bir kömək etmədi. Mehdi iki dəfə ona məktub yazmışdı. Bu
həyat çox şeyi ona başa saldı - söz və əməllərin nə qədər fərqli
olması, siyasətin çoxüzlü və insanlara lazım olmaması və s. 2002-ci
ildə o, Avropa Komissiyasının dəvəti ilə Brüsseldə Öncəgörmə
konfransında iştirak etdi. O Avropa Komissiyasının ekspertləri ilə,
sədrin köməkçisi ilə söhbət etdi, neft ölkəsində özünün işsiz
olmasını, onların köməyi ilə gəldiyini və insanların vəziyyətinin
dözülməz olmasını dedi. Onlar dedilər: “biz hamısını bilirik”. T.
Mehdi çox asanlıqla aşkar etdi ki, Avropanın ssenarisi Azərbaycanı
neft -qaz təchizatçısı və satış bazarı ölkəsi, Qarabağın onları
maraqlandırmadığı və ölkədə diktaturanın saxlanmasını və
Avropadan asılılığını
nəzərdə tutur.
Qayıtdıqdan sonra o
Azərbaycan rəhbərliyinə
təcili olaraq strateji - futuroloji
araşdırmalar elmi tədqiqat problem həlli mərkəzi yaradılmasını
yazılı təklif etdi və əsaslandırdı. Lakin cavab gəlmədi. 2008-ci ildə
isə buna yaxın bir mərkəzin yaradıldığı elanını eşidəndə onlarla
əməkdaşlıq etmək üçün müraciət etdi, lakin rədd cavabı aldı. Onun
təklif etdiyi elmi araşdırma idarəsi Azərbaycanı xilas edə bilərdi,
düzgün siyasətləri, strayegiyaları və problem həlli layihələrini
hazırlaya bilərdi.
Beləliklə, Mehdi 6 il işsiz qalandan sonra 2 il yarım bir şirkətdə
qaynaq müəllimi və peşənin qiymətləndiricisi işləyə bildi, o da
bağlandı. O qeyri - idraki dövlət idarəetməsindən və qanunlardan
xeyli əziyyət çəkmişdir və özünü ictimai sistemin qurbanı hesab
edir. Mühitin qeyri - rasionallığı və gülünc obrazı onu hər yerdə
qarşılamışdır. Dövlət məmurlarının-təhsil, səhiyyə, torpaq, Mənzil
İsitismar idarəsi, rayon icra hakimiyyəti, notarius, hüququ mühafizə,
məşğulluq, sosial müdafiə, pasport qeydiyyatı, xarici pasport idarəsi,
hərbi komissarlıq, sahə polisi və yol polisi və dövlət komitəsinin,
hansı ki bəzən müəyyən münasibətlər onları rastlaşdırırdı, çoxusunun
rüşvətdən qudurmuş sifətlərini görürdü, insanı alçaltmaq üçün
priyomlarını, gülünc sözlərini, bəzilərinin açıq rüşvət tələblərini,
rüşvət üçün uydurulmuş gülünc arqumentlərini eşidirdi və bunun
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səbəbləri və həlli barədə xeylı düşünürdü. O müşahidə edirdi ki,
sanki daha çox nadanları seçib vəzifələrə təyin edirlər, lakin onları sistem
belə edirdi. Ona isə iş tapılmırdı, tapılanda da “gözlə” deyirdilər. Bu
misallar yaxşı anekdot mövzuları idi. Dövlətə gülünc obrazı
onun
məmurları yaratdığını o aşkar etdi, burada qanunlar deyil, məmurlar
hakimlik edirdilər. Onları heç cürə, xahişlə, insanlığa, mərhəmətə,
xeyriyyəçiliyə çağırmaqla öz xidmətlərini nəinki yaxşı icra etdirmək, heç
yarısını etdirmək mümkün deyildi, nə qanun var idi, nə məcburi icra.
Qanun olsa da bəzən, onun əhəmiyyəti yox idi. Yuxarı orqanlar da təsir
etmirdilər. Onlar rəhbərin şəklini kabinetdə başı üstən asır, “allah o kişinin
canın sağ eləsin”deyirdilər və rüşvəti də öz dilləri ilə istəyirdilər. Bir dəfə
atası üçün ev alarkən notarius pasporta baxdı və sonra başı üstən asdığı
şəklə çevrilib dedi: “allah o kişinin canın sağ eləsin, sən o kişinin
kəndindənsən, ona görə sənə güzəşt edirəm” deyib, yeni pulla 300 man
rüşvət aldı. Tofiq dedi:”olar ki, heç almayasan?”-cavabında eşitdi: “bu
mümkün deyil”. Paradoksal vəziyyət müşahidə edilirdi, bütün bu nadanlar
özlərinə dayağı dövlət başçısında görürdülər və ona arxalanırdılar. Onlara,
nəhayət deyəndə ki, bu vəzifəni düz icra etməsən, prezidentə şikayət
edəcəyəm cavab verirdilər ki, “haraya istəyirsən şikayət elə, bütün yazdığın
şikayət bura gələcək və mən deyən olacaq”.Doğrudan da onlar düz
deyirdilər. Onların arsenalında öz bildiklərini etmək üçün böyük miqdarda
priomlar, imkanlar, formal qanunlar, standart cavablar, başdanetmələr var
idi. Bu böyük və dərhal prinsipal həlli tələb edən məsələ idi və
administrativ, əxlaqi - etik nəzəriyyə ilə izah edilməsi tələb olunurdu və
ölkənin səmərələşməsi üçün başlanğıc nöqtə idi. Lakin düşünməli adamları
bu düşündürmürdü....
2006 - 2007 illər dövründə, nəhayət, o 530 səhifəlik Həqiqətə
Pəncərə adlı ilk kitabını yazdı və 2008 –ci ildə nəşr etdirdi. Kitabda böyük
miqdarda məsələlərdən bəhs edilərək, rasional fəlsəfənin qanun və
kateqoriyaları, dünyanın quruluşu və prinsipləri, rasional cəmiyyətdə qərar
qəbulu prosedurları, rasional cəmiyyət və rasional insan, rasional həyat
tərzi, rasional əxlaq konsepsiyaları, rasional ailə, həyat məsləhətləri,
futurologiya, ixtiraçılıq, dinlərin analizi və rasional tanrı nəzəriyyəsi,
görünməz dünya haqda orijinal biliklər və faktlar təsvir olunur. Rasional
cəmiyyət haqda T. Mehdi 6 məqalə yazmış və Futures jurnalında (ABŞ)
nəşr etdirmişdir. 15 il konstruktor işlədiyi zaman 5 ixtira etmiş və çoxlu
səmərələşdirmə təklifləri vermiş, 2006 ildə cəmiyyətin internet səhifəsini
yaratmışdır. http://rational.sayt.ws.
T. Mehdi 1970-ci ildən Bakıda yaşayır. Bu dövr ərzində o, onlarla
təkliflər hazırlamış və dövlət orqanlarına göndərmiş, bir çox məqalələr
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yazmış, yaşadığı ərazidə cəmiyyətin problemlərinin həll edilməsi üçün
çalışmış və onları lazımı orqanlar vasitəsilə icra etrdirmişdir, çox insanlara
məsləhətlər vermiş, yol göstərmişdir. Deyə bilərsiniz ki, onun nəyinə lazım
idi, elə hamı kimi alver edə bilməzdi? Xeyr, belə deyil, hər insanın öz
missiyası var, hər adam alverçi ola bilməz. Öz xalqına, ərazidəki, binadakı
insanlara qayğı çəkmək, gələcəyini düşünmək onun genlərindən gəlirdi.
Onun atası Kərəm müəllim hələ Ermənistanda yaşayanda Comardlı
kəndinə hündürlük statusu verilməsi və camahata hündürlük faizi
verilməsini və müxtəlif problemlərinin həll etmişdi - sovet dövründə dövlət
idarələri insanların bütün təklif və şikayətlərini həll edirdilər, babası Əyyub
kişi böyük ağsaqqal idi, o qəhrəmancasına Tofiqin böyük babası Əlimardan
kişinin rəhbərliyi ilə kəndlərini 1918 – ci ildə ermənilərdən qorumuşdu,
insanlar sağ qalmışdı. Əlimardan kişi hələ müharibə başlamamışdan
gələcəyi görmüşdü və Türkiyəyə gedib çoxlu beşaçılan tüfəng və patron
alıb gətirmişdi. Kənddə cavanlıara təlim verirdi, lazımı müdafiə tədbirləri
bürclər, qalalar, tikmişdi yemək, su tədarükü görmüşdü, döyüşən dəstə
düzəltmişdi. O zaman , görünür, daha çox azadlıq var idi. Qonşu Ərəfsə
kəndi də mərdliklə erməni qoşununa qarşı vuruşurdu. Tofiq öz nəsli,
babaları ilə həmişə fəxr etmişdir. Lakin 1988-93 illərdə isə insanlar özlərinə
güvənməyib təlimçi və ayı modeli sistemində olduğu kimi dövlətə təlimçiyə arxayın olaraq məğlub oldular, qaçqına çevrildilər. Elə bildilər ki,
təlimçi onları qoruyacaq, düz idarə edəcəkdir. Onlar özləri birləşib
silahlanaraq lazımı səviyyədə döyüşü təşkil edib döyüşsəydilər, belə böyük
problemlər yaranmazdı. Onlara problemi, şübhəsiz, dövlət yaratdı. Bu fakt
yeni dövlət nəzəriyyəsi yaratmaq üçün xeyli vacibdir.
T. Mehdi geniş futuroloq baxışları ilə gördüyü gerçək həyat haqda
son 10 il ərzində 100 - dən artıq şer yazmışdır ki, onun şerləri ilə
müqayisədə dövlətdən xüsusi təqaüd və ad alan bir çox görkəmli şairlərin
əsərləri zəhmətkeş cəmiyyətin qulağı üçün yersiz və əhəmiyyətsiz
görünür. Bir çox şəkil eskizləri, karikaturalar çəkmişdir. O böyük
miqdarda nəsihət və müdrik kəlamlar yaratmışdır. T. Mehdi 2000-ci ildən
Dünya Futuroloji Araşdırmalar Federasiyasının üzvüdür.
T. Mehdi deyir: “Bizim şüar Rasional insan, rasional cəmiyyət,
rasional dövlət, rasional dünya birliyidir. Mən hər bir insanı yeni rasional
cəmiyyət icmasına dəvət edirəm, yeni rasional prinsiplərlə, idarə və həyat
tərzi ilə, rasional əxlaq və davranışla yaşamağa çağırıram. Dünyanı
rasionallıq və əməkdaşlıq, başqasına da özünə istədiyin kimi münasibət
saxlamaq, səhvləri anlamaq, düzəltmək, sonra bağışlamaq, başqalarına
mehribanlıq və xeyirxahlıq, məhəbbət xilas edəcəkdir”.

----------------------------
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Futurologiya –öncəgörmə haqda seçilmiş internet səhifələr
Proqram və kurslar
Finland Futures Academy
Hawaii Center for Futures Studies
The Australian Foresight Institute
Tamkang University
University of Huston, Clear lake
University of Sunshine Coast
Avropada Foresight

www.tukkk.fi/tutu/tvs
www.futures.havaii.edu
www.swin.edu.au/afi
www.ed.tku.edu.tw/develop
www.cl.uh.edu/futureweb/
www.metafuture.org
www.eurofore.org

Təşkilatlar
World future society
www.wfs.org
World Futures Studies Federation www.wfsf.org
Rasional cəmiyyət uğrunda
İctimai Birlik (Bakı)
http://rational.sayt.ws
Gələcək haqda jurnallar
Foresight
Futures
Journal of futures studies

www.emeraldinsight.com
www.elsevier.nl/locate/futures
www.ed.tku.tw/develop/jfs

Öncəgörmə metodları
Futuretoolkit
Futurecasts
Millenium Project

www.futuretoolkit.com
www.futurecasts.com
www.acunu.org

247

RASİONAL CƏMIYYƏTƏ DOĞRU.

***
Rasionallaşma Strategiyaları
*
Gələcək araşdırmaları elmi mövqeyindən
futuroloqun baxışı

İlk nəşr. Bakı,mart, 2009
Müəllif: Tofiq Mehdi.
Bu kitab elmi-publisistik əsərdir.
Kitabdan dövlət idarə qurumları, strategiya və planlar
hazırlayan məmurlar, gənc nəsil, tələbələr, müəllimlər və
hər kəs fayda ala bilər.
Rasional cəmiyyəti qurmaq üçün , material və görünməz
dünya və tanrı haqda bilikləri öyrənmək üçün , daha yaxşı
şəxsi və ictimai gələcəyi bilmək və qurmaq üçün
Rasional cəmiyyət uğrunda İctimai Birliyə üzv olun.
Yeni rasional - ağıl və kamillik erasının
ilk yaradıcıları olun.
http://rational.sayt.ws Tel : 070 744 68 41
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