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"XURAL" QƏZETİNİN BAŞ REDAKTORU ƏVƏZ ZEYNALLININ  

BAKI AĞIR CİNAYƏTLƏR MƏHKƏMƏSİNDƏ DEDİYİ  

SON SÖZ VƏ VERDİYİ İFADƏ 
 
DAXİLDİR: 

 

“QEYDSIZ-ŞƏRTSIZ BƏRAƏT ISTƏYIRƏM!”    SON SÖZ                                            səh. 1-17 

ƏVƏZ ZEYNALLININ MƏHKƏMƏYƏ VERDİYİ İFADƏ                                               səh. 18-54 

 

“QEYDSIZ-ŞƏRTSIZ BƏRAƏT ISTƏYIRƏM!”  

 

 
AR CM-nin 306.2, 213.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 maddələrilə ittiham olunaraq, həbsdə saxlanılan 

“Xural” qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallının məhkəmədə etdiyi “Son Söz”ü təqdim edirik.  

Əvəz Zeynallı 2011-ci il oktyabrın 19-da sabiq millət vəkili Gülər Əhmədovanın əsassız iddiaları 

ilə həbs olunub. Hazırda özü haqqında CM-nin 178 və 307-ci maddələrilə cinayət işi açılan 

G.Əhmədova isə 2013-cü il fevralın 13-də həbs olunub və Bakı İstintaq Təcridxanasında saxlanılır.   

 

“... Hakimlərin qərar əllərində, hökm əllərindədir. Onların təkcə, Gülər Əhmədovaya, onun arxasında 

dayananlara gücləri çatmır. Amma mənə gücləri çatır, bizə gücü çatır. Gülərəsə gücü çatmır, çatmaz. 

Prokuror Ramazan Hadıyev gəlib orada oturar və 11 il iş oxuyar. Haradan? İndi mən deyəcəm haradan. 

Gülər Əhmədova haqqında bir neçə kəlmə demək istəyirəm. İctimaiyyətin və mətbuatın nümayəndələri 

də burada iştirak edirlər. Gülər Əhmədova turp kimi sapa-sağlamdır. Vəziyyəti lap əladır. Dünən onu 

BİT-da görmüşəm. Xüsusi imtiyazlı şəraitdə saxlanılır. Orda da yağ içində böyrək kimi bəsləyirlər. 

Hətta yolu da piyada getməyə qoymurlar, xüsusi maşında gətirib-aparırlar. Yəni onunla bağlı hər şey 

qaydasındadır. O baxımdan, Gülər Əhmədovanın vəkillərinin bir gün “ölür, qulağının arxasında şiş 

çıxır”, başqa gün, “beyni quruyur, şəkəri qalxır, təzyiqi oynayır” kimi bəyanatlarının arxasında 2 şey 

dayana bilər – ya bu qadını mafiya öldürəcək, ya da yalançı xəstəlikləri bəhanə gətirib, onu azadlığa 

buraxacaqlar. Mən bunu burada bir daha bəyan edirəm: G.Əhmədova ağrımır. Orada G.Əhmədovanı 

həkimlər hər cür müayinədən keçiriblər. G.Əhmədovanın sağlığı yerindədir. Ömrü uzun olsun, bundan 

sonra Allah onlara 100 il daha ömür versin ki, hər şeyi gözləri ilə görüb, talelərində yaşasınlar. Ona görə 

də G.Əhmədovanın gündə bir çağırış etməsi, ardınca da vəkilinin bu çağırışları təkzib edərək, “Əvəz 

Zeynallı bunları yuxuda görüb” deməsi, bu gün belə - məhkəmə günündə mətbuatda mesaj verməsi ki, 

Gülər Əhmədova Əvəz Zeynallıya qarşı ifadə verməyəcək – bu şeylərin hamısı dərindən təhlil 

olunmalıdır. Və bütün bunlar göründüyü qədər da sadə məsələlər deyil. Ona görə mən son ana qədər 

israr etdim ki, Gülər Əhmədova məhkəməyə gətirilməlidir, yalnız o halda bütün qaranlıq məqamlara 
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aydınlıq gətirilə bilərdi. Gülər Əhmədova “Bizim Yol” qəzetinin müxbiri Natiq Cavadlıya müsahibə 

verib və orada ən azı 10 dəfə israrla deyib ki, Əvəz Zeynallını mən tutdurmamışam, bu işdə mənim əlim 

yoxdur. Xəbər göndərib ki, Əvəz Zeynallı, səni mən tutdurmamışam. Hamıya deyir ki, istəyirsiz, cinayət 

işinə baxın, onu mən tutdurmamışam. Bizim bu hörmətli prokuror – bağışlayın ki, “hörmətli” dedim – 

bizim bu prokuror ötən iclasda başdan-ayağa qədər, sicilləmə bir ittiham oxudu. 4 cildlik cinayət işinin 

başından ayağınadək Gülər Əhmədova var və mən onun ittihamları ilə buradayam. Mətbuat da, 

ictimaiyyət də, hakimlər də bilsinlər ki, hal-hazırda, bugünkü gün də Gülər Əhmədova mənim 

məsələmlə Ramiz Mehdiyevi şantaj edir. Əvəz Zeynallı ilə Ramiz Mehdiyevi şantaj edir. “Bizim Yol”a 

müsahibə verir ki, mən Ə.Zeynallının işində yoxam. Mənə başqa mənbələrlə xəbər göndərir ki, onu mən 

tutdurmamışam. Mən məhkəməyə dəvət olunsam, hər şeyi danışa bilərəm. Buradan da vəkil deyir ki, 

“Əvəz Zeynallı onu yuxuda görər”, “Gülər Əhmədova Əvəz Zeynallıya qarşı ifadə verməyəcək”. Gülər 

Əhmədova bu böyük mütəşəkkil cinayətkar dəstənin “banderşa”sı, mafiya üzvü kimi, bu mafiyanı, 

mafiyanın dədəsini Əvəz Zeynallı ilə təhdid edir. Onlara hədə-qorxu gəlir. Qəzetə müsahibəni verir, 

xəbəri yuxarı göndərir, imtiyazını alır, bir müddət sakitləşir, sonra da yenə işə düşür. Mən Gülərin aldığı 

nəfəsdən də xəbərdaram. Özüm də uşaq deyiləm ki, bütün bunları “sadəlövhlük” kimi qəbul edəm. Ona 

görə bir daha deyirəm ki, Gülər Əhmədova Ramiz Mehdiyevi və o mütəşəkkil cinayətkar dəstəni Əvəz 

Zeynallı ilə təhdid edir. Müsahibə verir, mesaj göndərir, cavab alandan sonra deyir, mənim dediklərimi o 

yuxuda görüb, sonra da məhz məhkəmə günü yenə mesaj verir ki, Əvəz Zeynallıya qarşı ifadə 

verməyəcəm. Bu ancaq bir mafiyanın oyunu ola bilər. Bu cür hərəkətlər mafiya yöntəmidir. 

Hörmətli məhkəmə, mən burada hər zaman geniş çıxışlar etmişəm. Bir çox hadisələri əvvəlcədən 

dəyərləndirmişəm. Mən məhkəmə başlayan ilk günlərdə demişəm ki,  

 

Gülər Əhmədova, Ramiz Mehdiyev, Əli Həsənov, Vüqar Səfərli bu qəfəsə girəcəklər 

  

Ona görə də çox şeyləri bir daha təkrarlamağa lüzum da 

yoxdur. Mən indi “son söz”lə çıxış edəcəm və burada sübut 

edəcəm ki, mən əslində bir mütəşəkkil cinayəkar dəstənin 

maraq dairəsinə toxunduğum üçün onlar tərəfindən 

quraşdırılmış, saxta ittihamlarla həbs olunmuşam. Məni başqa 

yolla susdurmağı bacarmayanda, Güər Əhmədovanın şər və 

böhtanı ilə açılmış cinayət işi ilə həbs etdilər. Əgər bu cinayət 

işi istintaq və məhkəmə tərəfindən ədalətli araşdırılsaydı, 

G.Əhmədova haqqında cinayət işi E.Abdullayevin (ABU 

rektoru) məşhur videoseriallardan sonra deyil, ondan çox-çox 

əvvəl, Əvəz Zeynallının işində baş verərdi. Bu işdə nəinki 

G.Əhmədova, daha onlarla adam var idi ki, haqlarında 

cinayət işi qaldırılmalı idi, amma nə istintaq, nə də məhkəmə 

buna getmədi. Çünki maraqlar buna imkan vermirdi. Mən nə 

üçün həbs olundum? Məni Ramiz Mehdiyev nə üçün həbs 

etdirdi?  

Mən Türkiyədə - Ankara Dövlət Universitetinin Hüquq fakultəsini bitirdikdən sonra – 1999-cu ildə 

Azərbaycana qayıtdım. Hələ Türkiyədə olarkən, mən Azərbaycanın problemlərini, siyasi mənzərəsini 

əks etdirən “Böyük Gələcək” dərgisinin təsisçisi olmuşam. Türkiyənin ən tanınmış siyasətçiləri, 

prezidentləri, siyasi partiya liderləri informaiya blokadasında qalan Azərbaycan haqqında fikirlərini 

məhz bu dərgi vasitəsilə çatdırırdılar. Azərbaycana qayırdıqdan sonra mənim problemlərim başladı. Bu 

gün Ramazan Hadıyev haqqımda qaldırılmış cinayət işini ağırlaşdıraraq- “residiv” yaratmaq istəyir. Elə 

həftə olub ki, mənə qarşı qaldırılan CM-nin 147-ci maddəsilə biz bir neçə məhkəmə prosesinin 

iştirakçısı olmuşuq. Guya hüquq təhsili alan bu prokuror hələ də bilmir ki, 147-ci maddə “residiv” 

yaratmır. Mən jurnalistlik fəaliyyətimin cinayət olduğunu da bu prokurordan eşitdim. Heç adam 

öldürənlərə, dövlətin malını dağıdanlara, insan alverilə məşğul olanlara, dövlətin təməlini dağıdanlara 

qarşı bu cür ağırlaşdırıcı maddələr qoşulmur. Bu prokurora qiymət yazıb, kursdan-kursa keçirən 

müəllimlərin barmaqları qurusun! 

Mən “Xural” qəzetini 2002-ci ildə təsis etdim və oktyabrın 6-da qəzetin ilk sayı nəşr olundu. Bizim btün 

fəaliyyətimiz, yaşadıqlarımız, gördüklərmiz, eşitdiklərimiz, əldə etdiyimiz bütün məlumatlar anbaan 

“Xural” qəzetinin səhifələrində var. Nəyimiz var idisə, hər şeyimizi cəmiyyətlə paylaşmışıq.  
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KIŞI KIMI MÜBARIZƏ APARMIŞIQ, HEÇ KƏSIN ARXASINDA GIZLƏNMƏMIŞIK 

 

Nə də yazmışıq, onun audiosu və videosu da ortada olub. Əslində hansı gün başımıza nə gəlibsə, onu 

qəzetdə yazmışıq. Ona görə də bizi araşdırmaq üçün məni həbs etməyə ehtiyac yox idi. Elə qəzeti 

oxumaq yetərli idi. Amma yox. Bizdə hər şey tamam fərqlidir. Söz davası aparmaq qabiliyyətində 

olmayan mütəşəkkil cinayətkar dəstə, bandit kimi məni həbs elədi, bandit kimi evimdə, redaksiyamda, 

maşınımda axtarış apardı, bandit kimi hər şeyimi apardılar. Heç bu gün də bilmirəm ki, mənim mobil 

telefonlarım haradadır?  

Məhkəmənin diqqətinə “Xural”ın 8-15 may 2011-ci il tarixli sayını təqdim edirəm. İkinci səhifəyə 

diqqət edin. Biz bu səhifədə “Xural”dan əlinizi çəkin!” adlı kampaniyamız barəsində məlumat var. 

Mətbuat konfarsı keçirərək, bu kampaniya barəsində cəmiyyətə məlumat vermişik. Ortaya da qapağı 

deşilmiş 3 kq-lıq banka qoymuşuq. Kampaniyaya “500 Böyük Oxucu” cəlb etməyə başlamışıq ki, bizi 

Ramiz Mehdiyevin əlindən alsınlar. Söhbət 2011-ci ilin may ayından gedir. Ramiz Mehdiyev bizi 2010-

cu ilin iyun ayında artıq məhkəməyə vermişdi. Burada da yazmışıq, kampaniya kimlərin məhkəmə 

cərimələrini ödəmək üçün keçirilir -  Ramiz Mehdiyevin, Vüqar Səfərlinin, Ağabəy Əsgərovun və 

Nüşabə Ələsgərlinin. Bizi bu adamların iddiası ilə susdurmaq istəyirdilər, biz də oxucularımıza müraciət 

etmişdik ki, bizi bunların əlindən alın! O vaxt  ATƏT-in Söz və Media azadlığı üzrə xüsusi 

nümayəndəsi  Dunya Myatoviç Azərbaycana gəlmişdi və biz onunla görüşdük. Mən ona da dedim ki, 

R.Mehdiyev bizi susdurmaq üçün bütün vasitələrə əl atır. Dunya Myatoviç də o zaman bildirdi ki, 

“Xural”ın məsələsi onların da diqqətindədir və biz bu məsələni ölkənin prezidenti İlham Əliyevə 

çatdıracağıq. Mən mətbuat konfransından qayıtdığım yarım saat müddətində icraçılar artıq redaksiyanı 

mühasirəyə almışdılar. Gəldilər və birinci dəfə əmlakımız o zaman siyahıya alındı – mayın 15-də. Ramiz 

Mehdiyevin “Xural”ın başına açdığı oyunları “Xural”da günbəgün, anbaan əks olunub. 15-21 may 2011-

ci il tarixli sayımızın manşeti bu cür nəşr olundu – “Ramiz Mehdiyev azad sözü boğur! Etiraz edirik!” 

Biz bu manşetlə dərc olunanda Gülər Əhmədovanın nəfəsindən belə xəbərimiz yox idi. Prokuror sübut 

istəyir? Bu adam məni ifşa etdiyini deyir? İfşa belə olur, Ramazan Hadıyev! Həmin sayımızda yazıram, 

“Eheyyy, Azərbaycan dövlətinin prezidenti, Ramiz Mehdiyev bizi boğur!” Daha kimə səslənə bilərdim 

ki? Həmin məqalədə yazıram: “Həşəmətli Ramiz Mehdiyev, nə yeyir, nə içir, harada qalır hikkəsilə bizi 

yoxlamaq qərarına gəlib. Mənə öz iş otağında R.Mehdiyevin o baş, bu başa var-gəl edərək, bu adam nə 

yeyir, nə içir deyə bağırdığını dedilər. İşə bir bax. Bütün Azərbaycanı öz şəxsi malına çevirənlər, 

evlərinə vertolyotla enənlər, bizim başımızı soxacağımız bir daxmamızın olmasını istəmirlər. Ölkənin ən 

müxtəlif yerlərində Ramiz Mehdiyevin onlarla villası var ki, hər birinin dəyəri ən azı 1 milyon 

http://gozetci.az/index.php?option=com_content&view=article&id=2723:dunya-miyatovic-ikinci-mueddt-att-in-soez-v-media-azadl-uezr-xuesusi-nuemayndsi-secilib&catid=49:son-xbrlr&Itemid=73
http://gozetci.az/index.php?option=com_content&view=article&id=2723:dunya-miyatovic-ikinci-mueddt-att-in-soez-v-media-azadl-uezr-xuesusi-nuemayndsi-secilib&catid=49:son-xbrlr&Itemid=73
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dollardır.” Mən jurnalistəm və görürəm ki, artıq bu adam heç nəyə baxmadan, müstəqil mətbuat 

anlayışına varmadan üzərimizə gəlir. Çıxış yolu axtarıram. Azərbaycanın çox azlıqda qalan müstəqil 

qələm əhlinə müraciət edirəm – “bəlkə etiraz səsimizi qaldıraq. Ölkənin ən qüdrətli fiquru olan Ramiz 

Mehdiyev dövlətin bütün arsenalını üzərimə salır. Hələ məni nələrin gözlədiyini də bilmirəm”.  Amma 

buradan bütün dünyaya, Azərbaycana üzümü tutub 15 may 2011-ci ildə yazıram – “yanımdan ötən yelin, 

dırnağıma toxunan daşın da məsuliyyəti Ramiz Mehdiyevin üzərindədir. Mənim ailəmin, yaxınlarımın, 

kollektivimin, dostlarımın birinin başından bir tük əksik olsa, Ramiz Mehdiyevdən və onun qan qoxuyan 

komandsından biləcəyəm”. Sonda da, təbii olaraq yazıram ki, “Mən R.Mehdiyevdən, onun 

komandasından qorxmuram! Hamı görəcək, hər şeyi də biləcək”. Hamı gördü də, hər şeyi də yaxşı bildi 

ki, bu adam hansı işlərlə məşğul olurmuş. Bu yazdıqlarım da tarixdir və əminəm ki, bütün bunları bir 

gün siz burada onun özünə oxuyacaqsınız. Gülməyin. O komandanın bütün üzvlərinin cinayət işlərini 

məhz sizə verəcəklər, hökmü də siz burada oxuyacaqsınız. Mən də həmin məhkəmələrdə iştirak 

edəcəyəm. Bu minvalla hadisələr cərəyan etməyə başladı. 2011-ci ilin iyunun 25-də biz bu cinayətkar 

şəbəkənin ən əsas adamlarından biri olan Əli Həsənovun bütün fəaliyətilə bağlı araşdırma yazılar dərc 

elədik. Artıq iyulun 25-də üzərimizə saxta ittihamlarla qoyulan məhkəmə qərararı icraata yönləndirildi.  

 

ƏLI HƏSƏNOV ƏVƏZ ZEYNALLININ HƏBS OLUNMASININ  

ƏSAS SƏBƏBKARLARINDAN BIRIDIR 

 

 Əli Həsənovun oğlu Şamxal Həsənov dövlət büdcəsindən 

yerli seriallar çəkilişi üçün avadanlıqların alınmasına ayrılan 

10 milyon manatı mənimsəyib, qəpik-quruşa aldığı 

avadanlıqları da indi bütün telekanallara pulla icarəyə verir. 

Dövlətin malını dövlətə satırlar bu adamlar. Korrupsiya bəs 

nədir? Əli Həsənov, korrupsiya 10 milyon manatı adamın öz 

oğluna yedirməsidir. Biz nə edirdik ki? Biz yazırdıq. Bizim 

yazmağımız da bunların cinayəti rahat-rahat həyata 

keçirmələrinə mane olurdu. Biz korrupsiya və rüşvətxorluqla 

mübarizə aparırdıq, bunlar öz cinayətlərini səlahiyyət və 

nüfuzlarından istifadə edərək, bizə yazmağa çalışdılar. 

Amma alınmadı. Heç bir il keçmədi ki, artıq bütün cinayətləri ortadadır.  

Sürətlə üzərimizdəki təzyiqlər artmağa başladı. Ramiz Mehdiyevin, Vüqar Səfərlinin məhkəmə 

qərarlarını icraata yönəltdilər. 2011-ci il iyulun 28-də “Xural”a qarşı olan 4 məhkəmə qərarının icraatını 

bir işdə birləşdirdilər. Başda Ramiz Mehdiyevin işi olmaqla. Bütün cinayət işində - dəfələrlə bu barədə 

fikrimi bildirmişəm, vəsatətlərimi qaldırmışam, bu məsuliyyəti hər kəs daşıyacaq. CM-nin 306-cı 

maddəsilə bağlı olan bütün təqdimatlar, sənədlər saxtalaşdırılıb. Ramiz Mehdiyevin adını həmin 

siyahıdan çıxarmaq üçün qalan bütün işlər birləşdirilib və saxtalaşdırılıb. Digər məhkəmə qərarlarından 

Ramiz Mehdiyevə aid olan işi çıxardılar. Niyə bunu elədilər? Ramiz Mehdiyev bizim işimizdə əsas 

tələbkardır. Çünki, bizim ona olan 10 min manatlıq məhkəmə cəriməsinin borcu var. Əgər Ramiz 

Mehdiyev əsas tələbkar kimi tanınsaydı, o zaman o da bu məhkəməyə gəlməli idi. Gülər kimi... 

Gəlmədi. Qanunlara hörmət eləmədi. Qanunlara başdan-ayağa qədər tüpürdü. Özlərinin yaratdıqları 

qanunlara qarşı sayğısızlıqlarını göstərdilər. Özünə sığışdırmadı ki, necə məhkəməyə zərərçəkmiş 

qismində gəlib, Əvəz Zeynallının qabağında çıxış edə bilər? Bu qədər miskin bir hal var ortada.  

2011-ci ilin 19 oktyabrında bizə qarşı növbəti müsadirə qərarı baş verdi. Nərimanov rayon 

Məhkəməsinin hakimi Sevinc Quliyeva hakimlik şərəfinə layiq olmayan tərzdə ardıcıl qərarlar verməyə 

başladı. İndi onu hakimlikdən də qovublar. Məhkəmə Hüquq Şurası işində buraxdığı nöqsanlara görə, 

Sevinc Quliyevanı tutduğu vəzifədən uzaqlaşdırıb. Həmin Sevinc Quliyevadır ki, “Xural”a və mənə 

qarşı olan bütün idbar və sifarişli qərarları o verdi. Nüşabə Ələsgərliyə verə bilmədiyimiz 100 manat 

müqabilində bizi 3 min manat cərimələndirdi. Müsadirə qərarını verən də odur, axtarış qərarını çıxaran 

da odur. Milləti istehsal etdiyi viruslu pivələrlə zəhərləyən “Bakı-Baltika” MMC-nin  başçısı Adam 

Tlexurayın qəzetə qarşı qaldırdığı iddianı, heç bir araşdırma aparmadan 50 min manat cərimələdən də 

odur.  

Oktyabrın 19-da bizə qarşı bu təzyiqlər başlayanda Gülər Əhmədovada xəbər belə yox idi. Oktyabrın 

20-də yenə mənim heç nədən, cinayət işinin açılmasından belə xəbərim yox idi. Maraqlı tərəfəm. Mənə 

bu haqda xəbər verməli idilər, ya yox? Mən həbs olunan günə qədər mənə bu haqda heç bir məlumat 
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verilməyib. Bu işin hələ bir qanunsuz tərəfidir. Açın baxın. O cinayət işinin hər bir səhifəsi 

qanunsuzdur. Bu cinayət işində, ən azı 15 nəfər həbs olunmalı, içəri girməlidir. Zaman-zaman da 

hamısının yeri buradır. Qanun elə ali bir şeydir ki, adam ölsə belə o dünyada yaxasından tutub, bura 

gətirir. 5 gün, 10 ay, lap 20 il qaçmaq olar bu işdən, amma əvvəl-axır cinayətin sonu yoxdur. Əvvəl-axır 

bu adamlar törətdikləri cinayətlərə görə, qanun qarşısında cavab verəcəklər.  

Oktyabrın 20-də Ədliyyə Nazirliyi rəsmi məlumat verdi ki, haqqımızda CM-nin 306.2 maddəsilə cinayət 

işi açılıb. Təbii ki, bu addımı atdığı üçün biz Ədliyyə Nazirliyini məhkəməyə verə bilməmişik, çünki, bu 

ölkənin məhkəmələri mətbuat orqanlarının Ədliyyə nazirliyinə qarşı olan iddialarını icraata götürmür. 

Ədliyyə nazirliyi yekə səhv edərək, bizi “cinayətkar” adlandırıb. 306.2 maddəsilə cinayət işi açılandan 

sonra, bizə qarşı olan 3 işi onun ətrafında birləşdirdilər – Vüqar Səfərlinin, Ağabəy Əsgərovun, Nüşabə 

Ələsgərlinin... Ağabəy Əsgərovla bizim heç bir problemimiz yoxdur. Məhkəmə tərəfindən təsdiqlənən 

təkzibini dərc etmişik, 1000 manatlıq cərimənin də bizim üzərimizə düşən 670 manatını ödəmişik. 330 

manat məqalənin müəllifinin öhdəsinə düşürdü, onu da tapmadıqları üçün cəriməni biz ödəməkdən 

imtina etməmişdik. Nüşabə Ələsgərlinin 200 manat cəriməsini ödəmişik. Vüqar Səfərlinin də məhkəmə 

qərarı yenidən qüvvəyə mindiyi üçün onun da ödəməsinə başlayırdıq. V.Səfərli də, N.Ələsgərli də, 

A.Əsgərov da çıxışlarında dəfələrlə vurğuladılar ki, bizim Əvəz Zeynallını tutdurmaq niyyətimiz 

olmayıb, biz məsələnin böyüyəcəyini bu qədər gözləmirdik və s. Onların dediklərindən ümumi rəy 

aydınlaşdı ki, onların heç biri məsələnin mənim həbsimlə bitəcəyini gözləməyiblər. Niyə? Çünki 

Azərbaycan mətbuatında yazılmamış qayda var. Çox qəzetlərin bu gün də məhkəmələr tərəfindən 

kəsilmiş külli miqdarda cərimələri var. Bu cərimələrə görə heç bir zaman heç bir baş redaktoru həbs 

etməyiblər. Cərimələrə görə qəzeti bağlamırlar da. Hələ-hələ üstəlik A.Əsgərov, V.Səfərli, N.Ələsgərli 

burada dedilər ki, bizim ortaq dostlarımız var, münasibətlərin də gərginləşməsini istəməyiblər. Mən bu 

məsələnin də açıqlamasını vermişəm ki, hər 3 şəxs birbaşa PA-nın şöbə müdiri Əli Həsənovun tapşırığı 

ilə bura gəliblər. A.Əsgərov “Azərbaycan” nəşriyyatının direktorudur, dəfələrlə barışıq imkanlarımız 

olub, ən azından məhkəmənin razılaşdığı təkzibi dərc etmişik, cəriməsinin 4 dən 3-nü ödəmişik, 

A.Əsgərov ən son anda barışıqdan imtina edib. Ə.Həsənovun “Xural”a və mənə qarşı olan qəzəb və kini 

onun kuratorluğunda olan bu dövlət qurumunun müstəqil addım atmasına imkan verməzdi. Biz onu da 

yazmışdıq ki, Əli Həsənov “Azərbaycan” nəşriyyatını necə darmadağın edib. Rəsmən dövlətin əmlakı 

olan bu qurumu satın alıb. Ə.Həsənova məxsus “Kaspi”mərkəzi oradadır, qızıl, çörək sexləri, özəl 

nəşriyyat, daha insan ağlına nə gəlirsə, Ə.Həsənov orada icarəyə verib, hər ay haqqını alır. Biz belə də 

yazmışdıq – “Əli Həsənov adına Mətbuat prospekti”. Çünki, adı nəşriyyat olsa da bu binada mətbuat və 

nəşrlərdən başqa istənilən biznes sahəsinə yer verilib. Qapıdan içəri girən kimi də tualetin qoxusundan 

adamın başı çatlayır. Biz də yazmışıq ki, dövlətdən sizə milyonlarla manat pul ayrılır, heç olmasa buranı 

təmir etdirin də... Söhbət mətbuatdan gedir axı, Allah qoymasa jurnalistlər cəmiyyətin elitar təbəqəsinə 

məxsus insanlardır axı... Onlarla necə heyvan şəklində davranmaq olar?  

V.Səfərli ilə də eyni qaydada... Mən həbs olunan zaman V.Səfərli ilə işimiz hələ məhkəmədə idi. Biz 

məhkəmənin qərarını gözləmədən V.Səfərliyə necə pul ödəyə bilərdik ki? O işlərin hamısının da yazılı 

izahatı var ki, istənilən zaman biz həmin pulları ödəyə bilərik. Banka qoyub, oxucudan 10 manatdan pul 

yığırdıq. Mən məhkəmə qərarı olmadan V.Səfərliyə necə 5 min manat ödəyə bilərdim? Bunun da öz 

qaydası, qanunu var. Ağabəy Əsgərov da üstümüzə dirəndi, onun pulunu ödədik. Nüşabə Ələsgərli 200 

manat üçün dirəndi, ödədik. Yaxşı biz bunu hissə-hissə ödəməkdən imtina etmirdik ki? Nə vaxt görünüb 

ki, 306.2 ilə - prokuror 3 il oxumuşdu – bir jurnalisti 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmək olar? 

306.2 maddısindəki sanksiya budur: 3 ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyyətlə 

məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə 4 min manatdan 6 min manatadək 

cərimə və ya 2 ilədək müddətə islah işləri və ya... ən sonda 3 ildən 5 ilədək azadlıqdan məhrum etmə. 

Prokuror bu maddə üçün 3 il azadlıqdan məhrumetmə cəzasını istədi. 306.2 maddəsilə Azərbaycanda 

hansısa baş redaktor həbs edilibmi? İndiyədək tutulmayıb. Bizim bu “gülməşəkər prokuror” bütün 

alternativ variantları bir tərəfə qoyub, 306.2 ilə olmayan, görünməyən həddə 3 il iş istədi. Bunu kəsdiyi 

11 ildən 3 ili çıxanda neçəsi qalır? 8 ili... 306.2 ilə Əvəz Zeynallıya bir gün belə cəza düşmür. Cərimələr 

ödənilib, təkzib verilib, izahatlar vaxtında təqdim olunub. Bura Ədliyyə nazirliyinin 6 icra 

nüçmayəndəsi gəldi, hamısı da bir-birindən xəbərsiz, mətni eyni olan sənədə imza atıblar. Onlardan 2-si 

ümumiyyətlə məni tanımadı. Belə qərəzmi olar? Belə qanunsuzluqmu olar? Bütün cinayət işində onlarla 

saxta sənədlər var ki, onların hamısını sizə təqdim etmişəm. 306.2 ilə bizim sizinlə problemimiz yoxdur. 

Hələ onu demirəm ki, bu maddənin Agır Cinayətlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Hələ onu da demirəm ki, 

bu maddəni ağırlaşdırmaq üçün 311-i icad edib, buna necə yapışdırmısınız.  



 6 

 

BU TORBANIN TIKILMƏSINDƏ ƏSAS ROLU ƏLI HƏSƏNOV OYNAYIB 

 

Təbii ki, Ramiz Mehdiyevin tapşırığı ilə... 

 

Onlar 306.2 ilə eyni qaydada dərk edirdilər ki, məni bu maddə ilə 

həbs etmək mümkün olmayacaq. O zaman Gülər Əhmədovanı 

dövriyyəyə saldılar. 311.3.3, 311.3.4 maddələri – hədə-qorxu ilə 

rüşvət tələb etmə maddələri işə salınır. Bu maddələrin əslində hansı 

məna kəsb etdiyini hamı bilir – Azərbaycan mətbuatı da, siz də, mən 

də... Hətta bütün insani duyğularını itirən bu prokuror da bilir. Hamı 

çoz gözəl bilir ki, bu işdə  311.3.3, 311.3.4 yoxdur! Yoxdur! Ortada 

hədə-qorxu yoxdur! Pul tələbi yoxdur! 10 min manatı Əvəz Zeynallı 

tələb eləməyib, 10 min söhbəti ümumiyyətlə, olmayıb. 10 min manat 

söhbəti Mehdiyevin aparatında, Əli Həsənovun iş kabinetində ortaya 

çıxan bir məsələdir. Ramiz Mehdiyev Əvəz Zeynallını məhkəməyə verib, 10 min manat tələb edir. 

Vüqar Səfərli məhkəməyə gedib, 10 min manatlıq iddia qaldırır, Gülər Əhmədova da bu tərəfdən deyir 

ki, 10 min manat rüşvət istəyib. Bizim “taksa”mız Əli Həsənovun otağında 10 min manatdır. Hər şey 10 

min manatla planlaşdırılıb. O danışıq təqdim olunduğu kimi deyil. Gülər Əhmədova 2011-ci il 16 

noyabrda “Yeni Müsavat” qəzetində müsahibə verəndə, özünü silkələyə-silkələyə deyirdi ki, mən 

getdim, mən onun səsini yazdım, ona dedim ki, yerində otur, əlimdə səsini yazdığım disk var. İndi 

G.Əhmədova vəkillərilə, hətta Qurban Məmmədovla özünə haqq qazandırmağa çalışır ki, Elşad 

Abdullayevin videogörüntüsü olan korrupsiya faktı ilə Güləri tutmaq olmaz. Niyə? Çünki Elşad qeyri-

qanuni olaraq, Gülərin icazəsi olmadan onun görüntüsünü lentə alıb. Məhkəmə prosesi zamanı 

G.Əhmədovanın 4 şahidi bura gəldi. Onların dördü də söhbətin nədən getdiyini izah edə bilmədilər. Elə 

dedilər ki, eşitdim Gülər bunu dedi, onu dedi. Zaur Mirzə dedi ki, mən heç nə bilmirəm. Nə danışıblarsa, 

onu demişəm. Oğlu Toğrul Əhmədov da dedi ki, hansı yazılardan və anonslardan söhbətin getdiyini 

bilmirəm. Onun bu məhkəmədə etdiyi çıxışın stenoqrammı var. Siz onu çözələmək istəməzsiniz, amma 

bizdə onun səs yazısı var. Mən burada Toğrula dəfələrlə israrla dedim ki, sən düzünü danış.  

 

“GÜLƏR ƏHMƏDOVANIN ƏSAS IŞI, INSANLARI ŞANTAJ ETMƏK,  

ÜZÜNƏ DURMAQ, ADAM TUTDURMAQ, EV YIXMAQ OLUB...” 

 

Danışmadı. Biz də qərarlaşdıq ki, həmin səsyazısı dunləniləndə T.Əhmədovun özü də burada iştirak 

etsin. Onun iştirakını təmin etmədiniz. Hətta prokuror da söz verdi ki, “bəli, əgər səs yazısında 

T.Əhmədovun dediklərini təsdiq edən bir şey olmazsa, o zaman onu gətirərik”. O da sözünün arxasından 

qaçdı. Aydın Heydərovun şahidi Əlirza Allahverdiyev adlı adamın da şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi 

üçün bir daha məhkəməyə gətiriləcəyinə söz vermişdi, amma eləmədi. O zaman da bura saxta bir şahid 

gətirmişdilər. Gülər Əhmədovanın digər şahidi Tənzilə Rüstəmxanlı da dedi ki, “mən heç nə bilmirəm, 

Gülərin yalançısıyam”. O da Əli Həsənovun cəbhəsinə girmək üçün hər yollara əl atmağa hazır olan 

adamdır. Onun da ümumiyyətlə, üzərimə qoyulan ittihamları təsdiqləyəcək heç nəyə şahid olmadığını 

gördük. Bu prokuror, 11 ay məhkəmə prosesi gedəndən sonra da “qıp-qırmızı” üzümüzə dayandı, həmin 

şahidlərin dedikərinə manasibət bildirəndə deyir, “ittiham təsdiqini tapıb”. Hansı, necə, nə cür təsdiqini 

tapıb? Oğlunun heç nədən xəbəri yoxdur. İstintaqı aparan müstəntiq Qabil Qasımov nə yazmışdısa, 

köçürüb, imza atdırıblar. 11 ayda o da sübut olundu ki, mənim guya şantaj məqsədilə dərc etdiyim 

“anonslar” olub. Sübut olundu ki, heç bir anons olmayıb. Heç o adamların heç biri də həmin 

“anonslar”ın mətnini belə xatırlaya bilmədilər. Olmayan yazını bu adamlar necə xatırlaya bilərdilər ki? 

İddia olunduğu kimi G.Əhmədovanı şantaj edəcək “Xural” qəzetində bir dənə də olsun yazı yoxdur, 

olmayıb. İttiham tərəfi bi anonsu sübut kimi ortaya qoydu. Orada da Gülər Əhmədovanın adı belə 

çəkilməyib. Gülər fala baxırdı ki, qəzetdə nə gedəcək? Qanun açıq şəkildə göstərir ki, sübut etmək yükü 

ittiham tərəfinin üzərindədir. Bütün şübhəli məqamlar təqsirləndirilən şəxsin lehinə tövsif olunur. Bir 

dənə də olsun, normal məqam yoxdur. Başdan- ayağa ittihamları fırıldaqdır, yalan və böhtandır. Gülərin 

dördüncü şahidi, ailəvi yaxın rəfiqəsi Rüxsarə Axundovanın ümumiyyətlə, heç nədən xəbəri yoxdur. 

Bəlkə Gülər bunu aldadıb və Rüxsarənin yalan ifadə verməsi üçün əsas yaratmağa çalışıb? Onun sözünə 
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görə adamı nədəsə ittiham etmək olarmı? “Gülər ağlayıb”. Niyə ağlayıb? Bilmirik. Hansı yazıya görə? 

Onu da bilmirik.  

Eyni zamanda qanunla G.Əhmədovanın şahidlərinin dördü də saxtadır. Qanunda – AR CPM-nin 125-ci 

maddəsində açıq şəkildə yazılır ki, “şahidlər yalnız öz adından ifadə verə bilərlər...” Şahidin dindirilməsi 

haqqında maddələr göstərir ki, şahidlər yalnız birinci şəxsin adından dindirilə və ya ifadə verə bilər. Bu 

nə deməkdir? Yəni hadisənin içərisində özləri iştirak edən adamlar şahid ola bilərlər. G.Əhmədovanın 

bütün şahidləri onun adından danışırlar. Qanun göstərir ki, o halda G.Əhmədovanın “adından danışmaq 

olardı ki, iddiaçı ölsün”. Gülər ölməyib. Hələ ölməyib. İnşallah ölməz də. Yəni, əgər Gülər Əhmədova 

ölsəydi, o zaman onun saxta və yalançı şahidlərinin verdiyi ifadələr mötəbər sübut kimi bəlkə də tanına 

bilərdi. Gülər Əhmədova siyasi hakimiyyətdəki gücündən və nüfuzundan istifadə edərək, həmin o dörd 

şahidi istintaqa pərçimləyib. İstintaq da Gülərin qorxusundan – bu gün də həbsdə olan Gülər 

Əhmədovanın adı gələndə dəli olursunuz, o zaman görün vəziyyət necə olub – bütün hadisələri 

saxtalaşdırıb və mənim üzərimə saxta ittihamları qoyaraq, həbs etdirmək istəyib. Ötən məhkəmə 

proseslərindən açıq şəkildə aydın oldu ki, Gülərin həm şahidlərinin heç birinin hansısa yazılardan və 

anonslardan xəbəri olmayıb, həm də həmin şahidlərin hamısı qanunla şahid kimi dindirilə bilməzlər. 

Çünki Gülər Əhmədovanın özü ölməyib. Qanun onların heç birini şahid qismində tanıya bilməz. 

Ramazan Hadıyev özünü burada “biabır etməklə”lə deyil ki... Hər şey ortadadır. S.Tarverdiyevin dediyi 

kimi, “qanun bir gün dürmələnib, adamın gözünə girəcək, axı...” Qanun açıq deyir – OLMAZ.  

Bu adamların şahid kimi dedikləri ifadələr qəbul edilə bilməz. Şahidin qanunla təmzinlənən halı və 

vəzifələri var. İstintaq böyük bir səhv eləyib, yalançının yanına dörd şahid qoşub. Bu adam öz oğlunu 

belə şahid kimi göstərməkdən çəkinməyib. İndi həmin oğlunu, Allah salamat qaytarsın, cəbhə bölgəsinə 

apardılar ki, anası burada səsini çıxarsa, onu da orada öldürüb, göndərsinlər. Həmin oğlunu, siz 

məhkəmə heyəti demədinizmi ki, səsyazısı dinləniləndə bura gətirdəcəyik? Niyə eləmədiniz? Niyə 

təkrar onu bura gətirmədiniz? Gülərin oğlu idi, ona görə? Bütün dediklərim onu sübut edir ki, 311.3 ilə 

311.3.4 bu cinayət işində yoxdur. Hələ mən Gülərin həbs olunmasını, Gülərin məhz özünün cinayət 

törətməsini, özünün rüşvət alıb-verməsini, Gülərin Ramiz Mehdiyevin əlində alət olmasını, Gülərin 

R.Mehdiyevin pul yığanı və sayanı olmasını, onun ciayətlərinin əsl şahidi olan Sevinc Babayevanı necə 

ölkədən çıxarıb, qaçırdığını, sonradan onu necə öldürtdüyünü demirəm. Bu gün də məlum olur ki, 

Gülər Əhmədovanın əsas işi, insanları şantaj etmək, üzünə durmaq, adam tutdurmaq, ev yıxmaq, çıraq 

keçirmək olub. Və bu adam o mafiyanın bu işlərini görməsi üçün görəvli adamı olub. Həmin mafiyada – 

mütəşəkkil cinayətkar dəstədə bunun rəsmən vəzifəsi bu olub. Bacarmayıblar, şantaj ediblər. 

Bacarmayıblar, adamı susdurmaq üçün üzünə durub, həbsə atdırıblar. Mən ilk məhkəmə iclasında – 

2012-ci ilin may ayının 14-də sizə vəsatət vermişəm.  

 

G.ƏHMƏDOVA HAQQINDA CM-NIN ƏN AZI 6 MADDƏSILƏ CINAYƏT IŞININ 

AÇILMASINI  11 AY ƏVVƏLDƏN DEMIŞDIM 

 

Vəsatətimi qəbul etmədiniz. Dediklərimdən çox az müddət sonra 

prokurorluq bu adam haqqında başqa cinayətlərini faş edən 

maddələrlə cinayət işi açdı. Baxın, G.Əhmədova hansı maddələrlə 

cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır: 

1. AR CM maddə 156 - Şantaj 

2. Maddə 163 - Jurnalistlik fəaliyyətinə maneçilik törətmə 

3. Maddə 312.1 - Nüfuz alveri  

4. Maddə 312.2 - Rüşvət təklif eləmə 

5. Maddə 178 - Dələduzluq. 

 

Mən burada ilk gündən deyirdim ki, təqdimat verin, bunun deputat toxunulmazlığını qaldırın. Bu adam 

fırıldaqçıdır, yalançı və dələduzdur. Sizin hamınız mənə gülürdünüz. Prokuror da özündən getmişdi. 

Gördün? İndi mən sizə gülürəm. Nəyə gülürdünüz? Məhkəmə rişğənd yeridir? Yoxsa sizin məntiqinizlə, 

bir balaca vəzifəsi olan adam başqalarının üzünə dayanıb, şər-böhtan atıb, onu susdura bilər? İndi 

özünüz də deyirsiniz ki, bu adam dələduz və fırıldaqçıdır. Ramazan, mən deyən oldu, olmadı? Oldu.  

Gördülər ki, mənə qarşı 311.3.3, və 311.3.4 ilə qaldırılan ittihamları təsdiq edə bilməyəcəklər, dərhal 

ona 311.3.2 –ni qoşdular. CM-nin 311.3.3 və 311.3.4 maddələri istintaqın 311.3.2-i isə Prezident 

Aparatının “taxtabaş” şöbə müdirinin ağlının məhsuludur.  Bizdə necə olur? Əvvəlcə adamı tuturlar, 
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sonra ona qarşı ittihamlar quraşdırırlar. Administrasiyanın bu işi yönləndirən mətbuat “prokuror”u Əli 

Həsənov yəqin ki, bir hüquqşünasla məsləhətləşib, o da buna başa salıb ki, 311.3.3, və 311.3.4 ilə 

jurnalisti həbs etdirə bilməzsən. O zaman nə edək? Bu ölkədə ən asan şey bir baş redaktorun üzünə iki 

min adamı qoymaqdır. O qədər inciyən, yaralanan, cinayətinin faş olmasını istəməyən, tənqid 

elədiyimiz, darmadağın elədiyimiz adamlar olub ki... Azərbaycanı çapıb, talayan o qədər düşməni, 

banditi var ki! Hələ mən təəccüb elədim ki, nə yaxşı 3 nəfərlə kifayətləndilər. “Mən Əvəz Zeynallıya 

2005-ci ildə 100 manat vermişəm...” Burada demişəm, bir daha təkrarlamaq istəmirəm. Amma verənin 

də, alanın da, ittiham oxuyanın da, sifariş verənin də, ölüsünə-dirisinə lənət... Bura üç “gülməşəkər” 

gəldi. Hörmətli baş prokuror, E.Abdullayevin işində qaş-qabağını sallaya-sallaya dedi ki, 

E.Abdullayevdən soruşmaq lazımdır ki, 7 ildir harada idiniz? Həmin Baş prokurorluğun həmin 

Korrupsiyaya qarşı Mübarizə İdarəsinin həmin bu istintaqı aparan gülməşəkərləri niyə soruşmadılar ki, 

“Aydın Heydərov, 7 ildir harada ölmüşdün? Akif Məmmədov 7 ildir bəs sən harada idin? Sabir 

Tarverdiyev, 7 ildir nə olmuşdu ki, şikayət etmirdin?” Sabir Tarvediyev bu zalda demədimi ki, “əgər 

mənim orada imzam varsa, 14 balam ölsün?” Ramella xanıma üzünü tutub demədimi ki, “nə lazımdır 

eləyim, amma Əvəzi buraxın?” Üzədurmaq belə olur. O adamların hamısı banditdir. Azərbaycan 

dövlətini gəmirən banditlərdir.  

Əli Həsənovun qudası Səttar Mehbalıyevin iş ortağıdır bu Akif Məmmədov. Əli Həsənovun xəttilə də 

cinayət işinə qoşulub. Amma o da burada dedi ki, “mən Əvəz Zeynallıya heç vaxt rüşvət verməmişəm. 

Azərbaycan dövlətini çapıb, talayan banditlərini mən qorxutdum? Mən onları qorxutmuşdum ki, 7 il 

yatmışdılar, şikayət etməmişdilər? Xeyr. Mənim qorxumdan yatmayıblar? Məni 2011-ci il oktyabrın 28-

də həbs edəndən bir gün sonra o adamları zorla istintaq evindən götürüb. O bədbəxt Xanoğlan Muxtarov 

bunların qorxusundan şəkər xəstəliyi tutub. O 

biri bədbəxt Mürvət Həsənlini Allah bir dəfə 

vurmuşdu, yenə vurub. Hələ onu da demirəm 

ki, prokuror onun burada dediklərinin heç 

birinə əhəmiyyət verməyib israrla onu 

istiqamətləndirirdi, bəs “ibtidai istintaqa 

verdiyiniz ifadəni təsdiqləyirsinizmi?” Mürvət 

də dedi, “bəli, təsdiqləyirəm”. Sonra da mənə 

baxıb dedi ki, “bu işdə yoxam”. Ay Mürvət, 

mənə qarşı ifadə vermisənmi? “Yox, yox...” 

Ay Mürvət, ifadəni təsdiqləyirsənmi, “hə”... 

Həm üzümə durur, həm də durmur. Bu necə 

olur? O da, bu da... Mən Ramazan Hadıyevə 

bircə ona görə təşəkkür edirəm ki, Mürvət 

Həsənli dedikcə ki, mən Əvəz Zeynallıya pul verməmişəm, o Mürvətin istintaqa verdiyi ifadəsinin 

altından çəkdiyi imzanı ona göstərdi ki, bu sənin imzandırmı? O da, “hə” dedi. Hətta Ramella xanım 

kimi təcrübəli bir hakim də bu zaldan onun dediklərinə əsəbsiz qulaq asa bilmədi, dedi ki, bunun 

ifadəsində ziddiyyət var. Bütün hallarda hətta Mürvət də dilinə rüşvət sözünü ala bilmədi. Vüqar 

Məmmədov ümumiyyətlə, üzə çıxmadı. Dubaya getdi, nə bilim orada nə işlə məşğul olur. İnsanlara 

təzyiq edə-edə, şantaj və hədə-qorxu ilə istintaqa daxil edən də sizsiniz. Bəlkə eşitmədiniz? Amma yenə 

təkrar edirəm, Akif Məmmədov burada açıq dedi ki, “nə Əvəz Zeynallı məndən rüşvət istəməyib, nə də 

ki mən ona rüşvət verməmişəm”. Sabir Tarverdiyev bütün ölənlərinin ruhuna and içdi, min oyundan 

çıxdı burada, amma mənə rüşvət verdiyini demədi. Dedi, “Elmar Vəliyevdən yazı yazmamaq üçün 

məndən kompyuter istədi”. Hələ bu da işin başqa tərəfidir ki, niyə bu “xəstə”istintaq araşdırmayıb ki, 

E.Vəliyevin adamı niyə buna zəng vurub nəsə xahiş etməlidir? Kimdir o adam? Əgər S.Tarverdiyev 

deyirsə ki, Elmar Vəliyevlə onun heç bir tanışlıq əlaqəsi yoxdur, niyə Elmar Vəliyevin özündən bu 

məsələylə bağlı ifadə alınmayıb? Hətta Ramella xanım kimi əzəmətli bir hakim, ona dedi ki, ağsaqqal 

kişisən, danışığına fikir ver. O da nəsə demək istədi, hətta hakimlərə də pul təklif elədi, “Gələcəm 

yanınıza, görəcəm sizi” dedi. Sonra nə oldu,  bilmirəm. Aydın Heydərovu bura məcburi qaydada 

gətirdiniz. Adam üzəduranlığını axıradək edə bilmədi, zaldan baş götürüb, qaçdı. Ürəyini tutub qaçdı. 

Adamdan sonra səs də çıxmadı. Maraqlanan da olmadı ki, adam öldümü, qaldımı? Ölübdürsə, işin 

içindən adını çıxaraydınız, qalıbsa bura niyə gətirmədiniz? Bu adam istintaqa yalan ifadə verməyə 

gedəndə ürəyi tutmalı idi, məhkəməyə gəlib mənim üzümə dayananda yox. Gedəndə dedi ki, məni 

idarəyə də zorla aparmışdınız, bura da zorla gətizdirdiniz. Hamı onun dediklərini eşitdi, burada əyləşən 
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yüz adam onun dediklərinin şahididir. Niyə zorla adamlara təzyiq edərək, üzəduranlıq etdirirsiniz? 

Marağınız nə idi. Mənim heç 2005-ci ildən neçə illər əvvəldə də bu adamlarla əlaqəm olmayıb. Onların 

heç mobil telefonlarının nömrəsi belə məndə olmayıb. Bu adamın varlığını belə unutmuşam. Haradan 

çıxdı bu adamlar? Üzə dürmağa keyfiyyətli adamlar tapa bilmədinizmi? Nə oldu? Təsdiq edə 

bildinizmi? Prokurorluq hər şeyi beləmi təsdiq edir? Siz xəstəsiniz, dəlisiniz, nəsiniz? Belə də istintaq 

aparmaq olarmı? Belə də adam həbs etdirmək olarmı? Belə biabırçılıq olarmı? Hər şeyi bir kənara 

qoyaq. Məni susdurmaq üçün həbs etmək istəyirdilərsə, elə o pulu Gülərə, Tənziləyə verib, yanıma 

göndərəydilər də...  

 

ƏLI HƏSƏNOV MÜSTƏQIL MƏTBUATIN BELINI, PULLARI KONVERTƏ QOYUB, 

REDAKSIYALARA GÖNDƏRƏNDƏ QIRDI 

 

Sonra da mətbuatı at kimi idarə etdi. Görünür, o planı quranlar çox gözəl biliblər ki, biz heç kimə 

satılmadan müstəqil qəzet çıxarmışıq. Xalqımız, millətimiz üçün çalışmışıq. Hamı kimi vicdanımızı pula 

satmamışıq. Bunların da əlində olan pullar, bu xalqın deyilmi? Kimin pulunu kimə xərcləməlidirlər ki? 

Rüşvəti bunlar götürüblər, biz yox. Mənim işimdə Korrupsiya İdarəsi 100 min manatdan çox rüşvət 

yığdı. Bələdiyyə sədrindən tutmuş, iş adamına qədər. Bunlar məni almadığım rüşvətin ittihamı ilə tutub, 

sonra özləri adamlardan rüşvət aldılar ki, onları bu işə qatmasınlar. Hərəsindən ən azı 15 min manatdan 

pul yığıblar. Eşitmədinizmi, əsas şahidlərdən biri olan Xanoğlan Muxtarov dedi ki, “mən kiməm ki, 

nökərəm də...” Gülər dedi ki, “mən balaca adamam...” Bu səlahiyyət sahibləri bir dənə normal adamı 

üstümüzə göndərmədilər ki, heç olmasa bugünkü gün deməyə söz tapsınlar.  

Aydın  Heydərovla bizim məhkəmə çəkişməmiz olub. 2006-cı ildə Nərimanov rayon məhkəməsinin 

hakimi Liliya Mavrinaya ərizə ilə müraciət edib ki, biz Ə.Zeynallı ilə barışmışıq, ona görə də şikayəti 

üzrə icraata xitam verilməsini məhkəmədən xahiş edib. Məhkəmə də işin materialları ilə tanış olaraq 

hesab edib ki, xüsusi ittiham qaydasında şikayət üzrə icraata xitam verilsin. Bu olub 2006-cı il noyabrın 

15-də... O zaman tutalım ki, mənim heç bir hüquqi təhsilim yoxdur. Bəs burada əyləşən savad dəryası 

Ramazan Hadıyev niyə Aydın Heydərova sual vermədi ki, əgər 2006 –cı ilin fevralında Ə.Zeynallı 

səndən pul istəyibsə, sən də Ə.Zeynallının istəyilə ona pul veribsənsə, sən 2006-cı ilin noyabrında 

məhkəməyə müraciət edəndə niyə bütün bunları şikayətinə əlavə etməyibsən? 2006-cı il noyabrın 15-də 

xüsusi ittiham qaydasında işə xitam veriləndə bunu niyə deməmisən? CPM-nin 34-cü maddəsində açıq 

şəkildə yazılır: Dövlət ittihamçısının, xüsusi ittihamçının şəxsə qarşı cinayət tərkibindən könüllü imtina 

etməsi, eyni cinayət əməlinin təkrarən həmin şəxsə istinad edilməsini istisna edir.” 

Sabir Tarverdiyev bizim işimizdə Elmar Vəliyevin adından çıxış edib. Yevlaxın icra başçısının 

müavininin pul verərərk məni tutdurmaq istədiyini də Sabir Tarverdiyev dəfələrlə burada təkrarladı. Nə 

üçün istintaq araşdırmayıb ki, bu adam kimdir ki, pul verib jurnalist tutdurmaq istəyib? Bu adamların 

belə situasiyalardakı atdıqları addım budurmu? Deməli belə çıxır ki, kim bunlar haqqında nəsə yazır, o 

saat pul verib həmin adamı tutdura bilərlər. Heç həmin adam çağırılıb, dindirilməyib də... Söhbət əsl 

cinayətdən gedir. İstintaqın nə marağı olub ki, həmin adamları qoruyub, adlarını işə daxil etməyib? 

İstintaq qanuni aparılsaydı, onlar həmin adamları da istintaqa cəlb etməli idilər. Elə bir hadisə olubsa, 

deməli, ən azı  

 

3 IL ƏVVƏLDƏN MƏNIM HƏBS OLUNMAĞIMLA BAĞLI PLAN OLUBMUŞ... 

 

Azərbaycanın ikinci paytaxtı olan Gəncə kimi şəhərin icra başçısı olan Elmar Vəliyev kimi bir nüfuzlu 

adamın müavini 2009-cu ilin sonu 2010-cu ilin əvvəllərində pul verib, məni tutdurmaq istəyibsə, deməli 

onlara qarşı da cinayət məsuliyyəti yaranmalı idi. Bununla nə ibtidai istintaq məşğul olmadı, nə də bizim 

həşəmətli prokurorumuz. AR CPM-nin yenə 34-cü maddəsinin 3-cü hissəsində yazılır: “Hər hansı 

əməlin törədilməsinə görə şəxsin barəsində məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü varsa, 

həmin şəxsin haqqında eyni əmələ görə cinayət təqibinin təzələnməsi, ittihamın daha ağır ittihamla 

əvəz edilməsi və ona daha ağır cəza verilməsi yolverilməzdir”.  

S.Tarverdiyevin iddia etdiyi iş Elmar Vəliyevin işidir. E.Vəliyevlə bizim məhkəmə çəkişməmiz olub. 

E.Vəliyev səlahiyyətlərdən istifadə edərək, məhkəmənin əli ilə mənə il yarım islah işləri verdirib. 10 

min manat cərimələdib. Ortada qanuni qüvvəyə minmiş hökm var. S.Tarverdiyev haradan çıxdı? Niyə o 

adamlar buna zəng vurmalı idilər ki? Özü də deyir ki, onlarla şəxsi tanışlığım yoxdur. O zaman 

S.Tarverdiyevə bu adamlar niyə etibar edib, söz deməli idilər, məni həbs etdirəcəklərilə hədələməli 
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idilər? İstintaq bunu niyə araşdırmadı? Elmar Vəliyevin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü olan məhkəmə 

işinə Sabir Tarverdiyevi 3 ildən sonra kim gətirib qoşa bilərdi və kim onunla bağlı qərar verə bilər? 

Qanun açıqca yazır: Əgər qanuni qüvvəyə minmiş hökm varsa, daha ağırlaşdırıcı səbəb gətirib iş 

oxumaq olmaz. Mən hesab edirəm ki, proses zamanı nə Aydın Heydərov, nə də Sabir Tarverdiyev 

kifayət qədər dindirilməyiblər. Özü də əgər nəzərə alınsa ki, nə S.Tarverdiyev, nə A.Heydərov, nə də 

A.Məmmədov latın əlifbası ilə oxuyub, yaza bilmirlər, o zaman belə çıxır ki, onlar tanış olmadıqları, 

istintaq tərəfindən hazırlanmış saxta bir ittihama imza atıblar. Xanoğlan Muxtarov da dedi ki, materialı 

evdə oxuyub, imza atıb. Sonra dedi ki, “oğlum oxudu, mən imza atdım”. Danışdıqca istintaqı bərbad 

etdi. Yəni 311.3.2-lə Əvəz Zeynallıya iş kəsmək üçün yeddi başlı əjdaha olmaq lazımdır. Yeddisini də 

kəsərlər. Qanun açıq şəkildə göstərir - Aydın Heydərov da, Akif Məmmədov da xüsusi ittiham 

qaydasında olan işləri geri götürüblər, onları təkrar istintaqa qoşmaq nəinki qanunsuzluq, saxtakarlıq, 

biabırçılıqdır. Sabir Tarverdiyevin özü haqqında isə ən azı CM-nin 178-ci – Dələduzluq maddəsilə 

cinayət işi açılmalıdır. Elmar Vəliyev əgər bu işdə yoxdursa, deməli, bu adam onun adından dələduzluq 

eləyib. Kimdən pul alıb, kimə pul verib, o pullar haradadır, kimin cibindədir? Niyə o ümumiyyətlə 

kiməsə pul verməli idi? Dəlidir, nədir? Başına at təpib? Elmar Vəliyev iri bir şəhərin icra başçısıdır. 

Vəkillə araşdırdıq, məlum olur ki. S.Tarverdiyev onun adından danışdığı zamanda E.Vəliyev heç 

Yevlaxın da icra başçısı olmayıb. İstintaq o zaman hara baxırdı? 311.3.2-nin də belə boş gedəcəyini 

hesablamalı idiniz. “Daş, taxta, kartof kafalı” məmurlar seviniblər ki, elə 311-ci maddənin ən ağır 

hissəsilə bunu yükləyəcəyik, istədiyimiz qədər də iş kəsib, tutduracağıq. Özlərini bu işlə bərbad etdilər. 

Bu da onlara dərs olar ki, bundan sonra günhsız insanlara şər, böhtan atdırıb, tutdurmazlar. Hər şey 

ortadadır. Sadəcə işə ədalətli, qanunla yanaşmaq lazım idi ki, görmək istəmədiklərinizi görəsiniz.  

Gülər Əhmədova mətbuatdakı ümumi tanışlara demişdi ki, “hələ bu harasıdır, ona qarşı ən azı 100 adam 

ifadə verəcək və ən azı 1-2 milyon manatlıq rüşvət ortaya qoyacaqlar”. Gülər Əhmədova bunu demişdi. 

Mən onu “Yeni Müsavat”a yazdığım yazıda qeyd etmişəm və həmin yazını da məhkəməyə təqdim 

etmişəm. Bunlar əvvəldən belə bir plan uydurub, hazırlayıblar. Bu plan da hansısa səbəblərdən baş 

tutmayıb. Həmin bu 3 adam da həmin planın altında qalıb. Mürvət Həsənli indi qapı-qapı gəzib deyir ki, 

“Əvəz Zeynallının həbs olunmasında mənim rolum yoxdur”. Təbii ki, yoxdur. Mürvət kimdir ki? Əli 

Həsənovun əl buyruğu. Deyib, “get üzünə dur”, o da durub. Bu məsələdə Ə.Həsənov hamının arxasında 

gizlənib, elə bilib ki, onu görən yoxdur. 

Bu cinayət işinin çox spesifik bir özəlliyi var. Burada təxminən 13 nəfər “üzəduran” var. Mən 311-ci 

maddəni nəzərdə tuturam. Diqqət edin, 11 aydır məhkəmə prosesi gedir, 13 adamın bir dənəsi məhkəmə 

proseslərində nə iştirak etmir, nə də onları təmsil edəcək nümayəndə göndərmirlər. Bu adamların heç 

biri yoxdur. Mətbuatda  

 

GÜLƏR ƏHMƏDOVA, “MƏN ƏVƏZ ZEYNALLINI TUTDURMAMIŞAM,  

MƏN BU IŞDƏ YOXAM!” DEDI 

 

Cinayət işinə baxın. O zaman onun mənim ittihamım əsasında həbs edilmədiyini görərsiniz.” Sonra 

deyir: “Əvəz Zeynallını mənə görə ittiham etməyiblər. Əgər mənim dediklərim təsdiqlənmirsə, lap 

yaxşı, təsdiqlənməsin. Mən bir şeyi deyə bilərəm. Onu mənimlə bağlı ittiham etməyiblər, cinayət işində 

tamam başqa ittihamlar var. Mən bu cinayət işində şahid kimi keçmişəm...” Bir daha deyir, “qoy bütün 

media nümayəndələri bilsin”. Bu adam hamımıza meydan oxuyur: “Əvəz Zeynallı mənim ittihamım və 

yaxud da mənim şikayətim əsasında həbs edilməyib. Arzu edirəm ki, onu tezliklə azadlığa 

buraxsınlar...” Yəni mən artıq icazə verirəm, qoy buraxsınlar. Gülərin kefi ilə mənə azadlıq verəcəklər... 

Və nəhayət Gülər deyir: “Qəzetiniz vasitəsilə Əvəz Zeynallıya müraciət edirəm. Hörmətli Əvəz 

Zeynallı, sizi mənə görə həbs etməyiblər. Qoy cinayət işini yaxşı oxusun və verilən ittihamları görsün. 

Özü hüquqşünasdır.” Sonda deyir: “Natiq, axı mən üçüncü dəfədir deyirəm ki, Əvəz Zeynallı mənə görə 

həbs olunmayıb”. Bu da Gülər. Nə olsun ki, bura gətirdə bilmədiniz. Mesajını mətbuatla verdi. Bu belə... 

Digərləri də deyir ki, “mən bu məsələdə yoxam...” O biri də, bu biri də... Onda siz bu ittihamları haradan 

alıb, haqqımda 11 il iş oxudunuz? 

İndi də yenə bu adam mənə xəbər göndərir ki, mən bu işdə yoxam, lazım gəlsə danışacam. Bu adam 

haqqında cinayət işi açılanda da MTN-nin səlıahiyyətlərinin yanında demişdi ki, çox üzərimə gəlsəniz, 

Əvəz Zeynallı kartını açacam. Mən də deyirəm, çağırın bu adamı gəlib, o kartları açsın. Kim nə edir, 

kim nə barmaq silkələyir, bilmirəm. Zaman-zaman hər şeyin üstü açılacaq, o zaman görəcəksiniz ki, 

Əvəz Zeynallı yuxu görmür. Yazılı formada sizi qane etmirsə, o zaman Gülərin səs yazısını sizə təqdim 
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edək, özünüz dinləyin. “Bizim Yol” qəzetinin müxbiri Natiq Cavadlıya bir dənə sorğu göndərin, o da 

səsyazısını məhkəməyə təqdim eləsin. Qanun deyir ki, hamı məhkəmə qarşısında bərabər hüquqludur. 

Qanunlar deyir axı bunu. Hanı bizim hüquq bərabərliyimiz? 

Bir məqama diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Bu iş Gülərlə başlayır, Mürvətlə bitir. Hamıdan çox-çox üzr 

istəyirəm. Mənim toyumda gəlin maşınını üzəduran Mürvət Həsənli idarə edib, sağdışım da üzəduran 

Vüqar Məmmədov olub. Təsadüfən təcridxanada şəkillərdən birində gördüm, dəhşətə gəldim. İndi 

baxın, görün kimləri mənim üzümə qoyublar? Mən o qədər də onların düşündüyü adam deyiləm ki, 

sağdışımdan, solduşumdan hədə-qorxu və şantaj yolu ilə rüşvət tələb edəm. Bəlkə siz edərdiniz, amma 

mən nəinki onlardan, heç kəsdən heç bir zaman rüşvət tələb etməmişəm, özü də hədə-qorxu ilə... 

Tənzilə Rüstəmxanlı buradan başını götürüb, qaçdı. Halal oğlu Toğrul Əhmədov bu tribunada öldü, yerə 

keçdi. Anasından fərqli olaraq üzəduranlığın nə olduğunu yəqin yaxşı dərk edirmiş. Yalandan öz balanı 

da qurban vermək, hər ananın da işi deyil. Rüxsarə Axundova ümumiyyətlə, nəyə şahidlik etdiyini heç 

özü də bilmirdi. Vüqar Məmmədov Dubaya qaçdı. Xanoğlan Muxtarov dedi ki, ay Əvəz, nökərəm də, 

padşah deyiləm ki? Adamı işlədiyi “Qismət” Şadlıq Evindən oğurlayıb, 3 gün Korrupsiya İdarəsində 

saxlayıblar. Bunlar şantaj və hədə-qorxu yolu ilə adamlardan mənə qarşı ifadə alıblar. İndi də şərləyən, 

üzə duran adamların heç biri 11 aydır ki, burada yoxdurlar. Bir Ağabəy Əsgərovun nümayəndəsi 

sonadək, məhkəmədə iştirak etdi və biz də qəbul etdik ki, bu adam qanunlara hörmətlə yanaşdı. Hanı 

Vüqar Səfərlinin nümayəndəsi? Nüşabə Ələsgərlinin də bura gətirdiyi nümayəndəsi Zülfiyyə 

Bayramova gah onun adından danışdı, sonra Gülərin vəkili oldu, sonra da Gülərin qardaşı İlqar 

Mikayıloğluna ərə getdi. Gəl indi baş çıxar, bunlar hansı mənsəbə qulluq edirlər. Bütün bunlar məhkəmə 

heyətinə düşünməyə imkan vermirmi? Məni də burada susdurmaq mümkün deyil. Açıq-aşkar deyirəm 

ki, məni kim tutdurub.  

 

İNSAN HAQLI OLANDA SƏSI ALLAHIN YANINA ÇIXIR 

 

Haqsız olanda da beləcə dilini qısıb oturursan. Gülər deputat olanda yeri-göyü dağıdıb, hamıya meydan 

oxuyurdu. İndi də deyir ki, mən ona qarşı çıxış etməyəcəm. Bilirsiniz niyə? Haqlı deyil, ona görə... 

Haqlı olsaydı onun da səsi yeri-göyü dağıdardı. Ona görə gündə bir atmaca atıb, yerinə qısılır. Əgər bu 

adam bizə qarşı cüzi haqlı olsaydı, yeri-göyü başımıza yıxardı. O da gözəl bilir ki, daha zaman o zaman 

deyil. Adama yalanını yedirdərlər. Bu da məhkəmə üçün bir nümunə, örnək olmalıdır. Məhkəmə heyəti 

müşavirə otağında bu haqda da düşünməlidir.  

Məni əsassız, qanunsuz, saxta ittihamlarla şərləyib tutublar, indi də sübut edə bilmirəm ki, mənim həbs 

olunmağımda bunlardan istifadə ediblər. Bu işin spesifik özəlliyi də odur ki, 11 ayda gedən məhkəmə 

iclaslarına da bu adamlar zorla gətizdirildilər. Hətta siz onların bura məcburi qaydada gətizdirilməsilə 

bağlı qərar verdiniz. Dördü də gəlmək istəmirdi. Qanun da açıq şəkildə deyir ki, təqsirləndirilən şəxs 

şahidi dindirmək hüququna malikdir. Bu iş Avropa Məhkəməsinə qədər getdiyi təqdirdə bilirsinizmi nə 

olacaq? Mən Güləri dindirməmişəm, Vüqarı, Aydın Heydərovu axıra qədər dindirməmişəm. Prokuror da 

burda iş oxuyanda deyir ki, ittihamlar “sübut edilmişdir”. Bizdə adamı belə tuturlar. Deyirlər ki, “Gülər 

Əhmədovanın şikayəti əsasında həbs edilmiş Əvəz Zeynalovun filan-filan cinayətləri törətmə ehtimalları 

var. İcazə verin, filan əməliyyat tədbirini həyata keçirək”. Deməli, əvvəlcə adamı tutub, içəri soxurlar, 

ondan sonra da ona torba tikirlər. Qanunla törədilən cinayətə görə adamı tutarlar və cəzalandırarlar. 

Bizdə adamı tuturlar, təcridxanaya göndərirlər. Deyirlər, sən orada bir az dincəl, biz sənə torbanı 

tikəcəyik. Sonra da 6 ay istintaq araşdırması altında insanlara torba tikirlər. Amma bununla belə onlar da 

311.3.2-nin də bu dərəcədə fiaskoya uğrayacağını biliblər. Kimsə ağlı başında olan bir adam tapıblar və 

bir yerdə qərara gəliblər ki, 311-ci maddə də boş bir şeydir. Üzümə duran 4 adamdan 3-ü ilə bizim 

məhkəmə çəkişməmiz olub. Onların 3-də məhkəmədən ərizələrini geri götürüblər. İndi nə deməklərinin 

də heç bir əsası yoxdur. Çünki əgər 7 il əvvəl belə hadisə olmuşdusa, niyə o zaman məhkəməyə bu 

haqda məlumat verməmişdilər və yaxud da niyə 7 ildən sonra bu ölülər dirilib, eyni vaxtda Korrupsiya 

İdarəsinə müraciət etdilər?  

AR hüquq-mühafizə orqanlarının bəziləri azad insanları, azad iş adamlarını əzmək, tapdalamaq, sıradan 

çıxarmaq üçün işgəncə aparatına çevriliblər. Bu aparatlardan biri də Vergilər Nazirliyidir. Bizim 

Prezident Aparatımızın hörmətli, kartof və taxtabaş məmurları fikirləşiblər ki, Ə.Zeynallıya qarşı 213-cü 

maddəni də qaldırmaq olar. Ən azı prokurorun əlinə alət vermiş olacaqlar ki, bu maddə ilə istədiyi 

rəqəmi bizə yükləyib, ən ağır cəzanı tətbiq eləsin. Ağır cinayətlə heç bir bağlılığı olmayan CM-nin 213-

cü maddəsində nə var? Bu maddənin bir maraqlı xüsusiyyəti ondadır ki, bu maddə nə 306-cı maddə 
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deyil, nə də 311-ci maddə deyil. Burada əsas sözü rəqəmlər deyir. AR CM-nin ən mənasız 

maddələrindən biridir. Baxmayın ki, bu maddə ilə milli qəhrəman obrazında olan Rasim Balayevi 

sındırdılar. Kimlərsə bu gün də bu maddədən çəkinirlər. Bu maddədən çəkiniləsi heç nə yoxdur. Kimə 

bu maddə ilə cinayət işi qaldırırlarsa, getsin qonaqlıq versin. Riyaziyyatdır. Bunlar yeddi min manatlıq 

bir hesab çıxardılar. Vəkillərimiz də onların çıxardığı rəqəmi əsaslandıraraq, sildilər yerinə 1196 manat 

53 qəpiklik hesab çıxarıblar. Mənim ən ağır sözlərlə xatırladığım, heç bir abır hissi olmayan istintaq - 

hətta ibtidai istintaq ekspert təyin etdi, hətta o belə bu qədər böyük vicdansızlığın qarşısında dedi ki, bu 

qədər də olmaz və istintaqın 7 min manatlıq cəriməsini 4 min manata endirdi. Məhkəmə zamanı da 

bütün işləri, riyazi hesablamaları apardıq. Bir çox şeyləri o da nəzərə almamışdı, sakitcə burada etiraf 

etdi və biz onun 4 min manatlıq hesabının əslində heç 1000 manata çatmadığını sübut etdik. Biz bu 

müddət ərzində Vergilər Nazirliyinin bu maddə ilə qaldırdığı işin dayandırılması və bu işə heç bir 

aidiyyatı olmadığı üçün bundan sonra ona baxılması üçün məhkəməyə müraciət etdik. Bu məhkəmə 

zalında Vergilər Nazirliyinin nümayəndəsi nə dedi? “Onsuz da İnzibati İqtisad məhkəməsi icraatı 

dayandırmayacaq”. Biz nə dedik? Dedik ki, “sən məhkəmənin hansı qərarı çıxaracağını əvvəlcədən necə 

bilə-bilərsən?” O nə etdi? Bu zalda quruyub qaldı. Ağzından çıxan sözə yiyə dura bilmədiyinin fərqinə 

vardı. 22 iyun 2012-ci ildə  2 saylı Bakı İnzibati-İqtisad məhkəməsinin hakimi  

 

MIMINAT HACIBƏYOVA ÜÇ HƏFTƏNIN IÇINDƏ HAQQIMIZDA IKI QƏRAR ÇIXARDI 

 

Deməli, bu Miminat xanım, bizim xeyrimizə qərar çıxartmışdı. 

Mətbuatda bu haqda məlumat gedəndən sonra həmin Miminat 

Hacıbəyova (Hər iki sənədi zala göstərir) cəmi 20 gün sonra öz 

qərarını ləğv edib, bizim əleyhimizə qərar çıxardı. Ay Ramella 

(hakim) xanım, belə biabırçılıq olar? Bir hakim öz qərarını necə 

ləğv edib, başqa qərar çıxara bilər axı? Əgər Məhkəmə Hüquq 

Şurası bu hakimi sıralarından qovmayıbsa, ciddi səhvə yol verib. 

Çünki tək bu hadisəyə görə Miminat Hacıbəyova dərhal tutduğu 

vəzifədən qovulmalı idi. Mən belə məhkəmə sisteminin nəyinə 

inanım? Bu prokuror, “o zaman dedi ki, görürsünüzmü, ədalət 

var”.  Bu bizim işin bu qədər ədalətsikliklə aparılmasının bəlgəsidir. Baxın hər iki sənədin imzasına - 

Miminat Hacıbəyova. Tamamilə bir-birini təkzib edən iki qərar çıxarıb. Bu qədər biabırçılıq, yalnız 

siyasi sifarişlə adam tutduranda belə şeylərə rast gəlmək olar. Heç olmasa, Miminatın bizim xeyrimizə 

çıxardığı qərarı hakim Limonat Hacıbəyovanın qərarı ilə dəyişdirsəydilər, yenə bu qədər biabırçılıq 

olmazdı. Miminat Hacıbəyovanın çıxardığı iki qərar bir daha sübut edir ki, bizi tam sıradan çıxarmaq 

planı həyata keçirilib. 

Baxın. Dövlət məmuru olan ekspert istintaqın müəyyənləşdirdiyi hesabı 4 min manata endirdi. Bizim 

Ramazan Hadıyev nə etdi? Siz hələ də gəlib burada otura bilirsinizsə, möhtəşəm adamsınız. Mən 

oturmazdım, ona görə də buradayam. Mən bu ölkənin ən ali vəzifələrində belə bu cür oturmazdım. 

(Hakimin, “Zeynalov, mahiyyəti üzrə” deyəndən sonra) Mən Gülərdən danışıram. Gülər kimdir? Gülər 

artıq mənim işimin mahiyyətidir. Gülər deputat olanda bu zalda dedi ki, “8 aydır həyatımızı zəhər 

eləmisən...” Mən Gülərin həyatında artıq bir ömür boyu varam. Ömrümün axırına qədər harada 

olacaqsa, mən də orada olacam. Mən heç bilmirdim ki, kiçik qızımın 8 yaşı olanda Gülər Əhmədovanın 

şəri ilə həbs olunmuşam, onun da kiçik oğlunun 8 yaşı olanda özünü həbs etdilər. İndi də onun vəkilləri 

mətbuata müsahibə verirlər ki, “Gülər bircə 8 yaşlı oğlu üçün darıxır. Heç 8 yaşlı uşağın anasını da 

tutmaq olardımı?  Uşağının ad günündə onu həbs etdilər.”  Sən 8 yaşlı, iki qız uşağının atasını şərlə, 

böhtanla həbs etdirib, o uşaqların gözlərini yaşlı qoyarsansa, sənin də 8 yaşlı oğlunun anasını tutub 

apararlar, gözü yaşlı qalar.  

 

Allahın ədalətinə baxın! 

 

Mənim evimi barbarlar kimi dağıdıblar. Evimdə adam olmayıb, vəkilim olmayıb, yaxınlarımı içəri 

buraxmayıblar, möhtərəm hakimlər. Darvazadan keçib, qapımı sındırıb, içəri keçiblər. İri karatlı 

brilliant, qızıl külçə axtarıblar, silah tələb ediblər. Mənim uşaqlarımın dərs dəftərlərini götürüb aparıblar. 

Bu gün Fikrət Əhmədov müsahibə verir ki, bunlar mənim 8 yaşlı uşağımın cizgi filmi olan diskini də 

aparıblar. Sən 8 yaşlı qızın dərsliklərini apartdırarsansa, sənin də oğlunun “multik”lərini apararlar. Hələ 
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Fikrət Əhmədov şikayət edir, deyir ki, mənim arvadımın hamamdan şampunlarını da aparıblar. Yox, sağ 

olsunlar, bizim evdən şampun-filan aparmayıblar. Mənim evimdə külçə axtaranların evlərindən vedrə ilə 

brilliant və qızıllar götürülüb, “Laçın” bazarında satışa çıxarıldı. Bir jurnalisti necə korrupsiya 

ittihamları ilə həbs etdirmək olar? Mən məmuram, əlimdə dövlətin səlahiyyətləri var? Mən nə qədər bu 

cəmiyyət üçün təhlükəli olmuşam ki, 6 ay istintaq, 11 aydır da məhkəmə məni həbsdə saxlayır? İndi 

sular durulur. Baxın görün, kimlərdir korrupsionerlər, rüşvətxorlar. Jurnalist özünü öldürsə belə, ondan 

korrupsioner çıxmaz. Bizi korrupsiyada ittiham edən adamın onlarla evi, bağı, mülkü siyahıya alındı. 

Millət görmədimi? Bu qədər rəzillik olarmı? Bəyəm, bütün bunlar işin mahiyyəti deyil? Necə olur, “10 

min manat istəyibsən” iddiası ilə bir jurnalistin on ildir başa gətirdiyi bütün işlərini darmadağın etdilər, 

texniki avadanlıqlarına qədər yağmaladılar. Amma bunlar 1 milyonla rahat alver edirlər.  

Həbsimdən sonra seyfimdə olan son 300 dolları oğurladılar. Olanım o idi, qalanım da... Onu apardılar. 

Gülər Əhmədovanın şəhərin içində 9 villasının – həbs etməsəydilər, Allah bilir daha nə qədər olacaqdı – 

5-6 gözəllik salonunun, 4 bağ evinin və s. müəyyənləşdirilib. Halal pulla qazanılıbsa, özünə qismət, 

deputat məvacibi ilə almışdı onları? Bu cinayət işinin sonu ora gəlir. N.Ələsgərlinin işində Nərimanov 

məhkəməsinin hakimi Sevinc Quliyeva üzərimizə 3 min manatlıq cərimə qoydu. Ondan əvvəl də bu 

Sevinc Quliyeva “Baltika-Bakı” MMC-nin iddiasını təmin edib, haqqımızda 50 min manatlıq cərimə 

çıxarmışdı.  

 

S.QULIYEVA SIFARIŞLI QƏRARLARI ICRA ETDIYI ÜÇÜN  

MƏHKƏMƏ HÜQUQ ŞURASI ONU HAKIMLIKDƏN QOVUB 
 

Bu gün də həmin məhkəmə işimizdə nə əvvəlki hakim 

vəzifəsində qalıb, nə MMC qalıb, nə də məni məhkəməyə verən 

Tlexuray qalıb. Onu da işdən qovdular, müəssisəni də əlindən 

alıb başqasına verdilər. Bilirsinizmi niyə? Çünki bu Tlexuray 

Azərbaycanda insan həyatı üçün təhlükəli olan virusla 

yoluxmuş pivələri yenidən istehsal edərək, insanlarımıza 

satdırırdı. Əlimizdə bununla bağlı kifayət qədər video, dəlil-

sübut olduğu halda bizi bir hakim belə dinləmədi. İndi də təzə 

hakim deyir ki, “məhkəmə bəyəm kontordur ki, sifarişlə qərar 

qəbul eləsin?” O hakimi hələ görməmişəm. Görsəm deyəcəm ki, 

“bəli, bizim rastlaşdığımız bütün məhkəmələr kontordur, gerisindən də Allah saxlasın”. Adamı 

yazdıqlarına görə həbs edərlər? Yazmışam, yazmışam da... 50 dəfə məhkəməyə vermisiniz, yenə də 

verin. 2005-ci ildə mülki qaydada olan işlərinin qanunla cəlbetmə müddəti 2 ildir. Nərimanov rayon 

polis idarəsi də sizə məktub göndərib ki, həmin səndlərin vaxtından 3 il keçdiyinə görə yandırılıb. Niyə? 

Çünki müddəti keçib. Siz 2 il cəlbetmə müddəti olan ölü bir işə yenidən can verirsinizsə, artıq bu şərdir. 

Cəmi iki il cəlbetmə müddəti olan, adidən-adi məhkəmə çəkişməmiz olan bir işi üstündən 7 il keçəndən 

sonra gətirib Ramiz Mehdiyevin tapşırığı ilə açılan cinayət işinə əlavə edərsinizsə, artıq bu şərdir. Bu 

qədər də adamın üzərinə gəlmək olarmı? Ağır cinayət törətmişəm – 11 il... Bunlar hələ görünür onu da 

planlaşdırıblar ki, “Xural” qəzeti yaranan gündən əvvəlki tarixə qədər getsinlər. Nə yeyir, nə içir?  

 

Deməli, belə çıxır ki, biz yaşamamalıyıq bu ölkədə? 
 

213-cü maddə bəs nə verir? Maraqlıdır, deyilmi? Birincisi, bunun sanksiyası nədir? Cinayətin törədildiyi 

sübut olunarsa, mənə hansı cəzanı vermək olar? 3 ilədək müəyyən müddətə vəzifə tutma və ya müəyyən 

fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə, 2 min manatadək 

miqdarda cərimə.Və ya iki ilədək müddətə islah işlərinin verilməsi, və ya 3 ilədək müddətə azadlıqdan 

məhrumetmə cəzası. Bizim ədalət və vicdan mücəssəməsi olan bu prokuror, bütün alternativ yolları bir 

tərəfə buraxıb, heç bir qanuni əsası olmayan ağırlaşdırıcı cəza – 2 il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə 

cəzasını istədi. Fevralın 13-də prokuror Ramazan Hadıyev bu zalda çıxış edib, mənə 11 il həbs cəzası 

istəyəndə, hakimlər gərgin, əsəbi və qaşqabaqlı idilər. Çünki onlara da təlimat verilmişdi ki, Əvəz 

Zeynallıya ən ağır cəza verin. Maksimum müddət oxuyun. Nə hakimlər, nə də prokurorun özü məmnun 

deyildilər. Ona görə prokuror isterika içərisində çıxışını edib, hakimlərin qapısından da getdi. Mən də 

bilirəm ki, belə məsələlər bunların öz xoşu ilə həll olunmur. Prokuror 213-cü maddəyə 2 il cəza istəyə 

bilərmi? Bilər. Amma bu maddənin “qeyd” deyilən bir bəndi var. Orada yazılır: “Bu məcəllənin 213.1 
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və 213.2 maddələrində nəzərdə tutlan əməlləri ilk dəfə törətmiş şəxs, yəni mən cinayət nəticəsində 

vurulmuş ziyanı, tamamilə ödədikdə, cinayət məsuliyyətindən azad olunur”. Dünya hüququ ilə çox 

maraqlanmışam və inkvizitor məhkəmələri çox diqqətimi çəkib. Hətta onlar belə çox araşdırmaçı 

olublar. Tutalım ki, siz heç hüquqşünas da deyilsiniz. Adam CM-nin 213.1 maddəsinə 2 il iş istəyir. 3 il 

306.2 maddəsinə görə, 10 il də 311-ci maddəyə görə... Hesab çıxarıb 15 il deyir. Sonra da öz aləmində 

yüngülləşdirici amillər tapıb, guya 4 il güzəştə gedir və 11 il oxuyur.  

Bu işin altında prokuror Ramazan Hadıyevin imzası var 

Kimin hansı sifarişi verməsindən asılı olmayaraq... O imzanın cavabını da vaxtında alacaq.  

 

ƏSLINDƏ NECƏ OLMALI IDI? 

 

213.1 maddəsilə bizə vicdansız ekspertizanın təyin etdiyi 7 min manatı, bunların digər eksperti 4 min 

manata saldı. Biz də burada hesabladıq, hesablama apardıq. Bütün müvafiq orqanlardan lazım olan 

sənədləri tapıb məhkəməyə təqdim etmişik və qənaətimiz də o olub ki, uzaqbaşı min manat cəriməmiz 

ola bilər. Lap elə bizim cəriməmiz 7251 manat, 20 qəpikdir. O zaman prokuror nə etməli idi? Ya bu 

cəriməni ödətdirməli, ya da başqa cəza istəməli idi. O nə etdi? Həm cərimənin ödənilməsini, həm də 

qanunu ziddinə gedərək, mənim 2 il müddətinədək azadlıqdan məhrum edilməmi istədi. Həm bu pulu 

ödəsin, həm də həbs olunsun, deyə bilərmi? Deyə bilməz. Bu qanunların yazıldığı kitabı nə qədər yerə 

atmaq, nə qədər etiraz etmək lazımdır ki, daşıdığınız mundirə hörmət edib, qanunlarla hesablaşasınız? 

Sən deyə bilərsənmi ki, Ə.Zeynallı həm cəriməni ödəsin, həm də 2 il azadlıqdan məhrum edilsin? Bunu 

ancaq bir qanuni tələbi ola bilər. Əvəz Zeynallı 7251 manat 20 qəpiyi ödədiyi təqdirdə cinayət 

məsuliyyətindən azad edilsin, ödəmədiyi təqdirdə azadlıqdan məhrum edilsin. Necə ola bilər ki, sən 

qanunun açıq şəkildə göstərdiyi qeydi belə ayaqlarının altına alırsan, tapdalayırsan. Sənin marağın nədir 

ki, bu maddələrin ən agır cəza növlərini seçmisən? Ən ağır sanksiyaları tələb etməkdə məqsədin nədir? 

Bayaqdan burada sübut etdim ki, haqqımda 306.2 maddəsilə qaldırılan cinayət işinin mənimlə heç bir 

əlaqəsi yoxdur. 306.2 ilə mənə bir gün belə iş kəsilə bilməz. Qanunsuzluqdur. 11 ildən 3 ilini çıxdıq, 8 il 

qaldı. 213.1-dən də ortada avtomatik olaraq heç nə yoxdur. Ramazan Hadıyev oradan özünü assa da o 

cinayətlə də mənim heç bir bağlantım yoxdur. 8-dən də 2 ili çıxanda 6 il qaldı. 311-ci maddə 

ümumiyyətlə, mənə şamil edilə bilməz.  

 

Hələ o da başqa bir şeydir ki, mən hüquqi yox, fiziki şəxsəm. 

 

Mən ümumiyyətlə, dövlət məmuru deyiləm. Mən rüşvət ala bilmərəm. Mən o əhatə dairəsinə girmirəm. 

Bu ağır cinayətlər məhkəməsində son 1 bir ildə  ən azı 7-8 dənə qəzetə qarşı 311-ci maddə ilə iş açıblar. 

Sonradan da məhkəmələr onları açıb-buraxıblar ki, jurnalistə korrupsiya maddələrilə cinayət işi açıla 

bilməz. 6 ildən də 11 ili çıxanda “-5” qalır. Ramazan Hadıyevin mənə -5 il “can borcu” var. Sən necə 

prokurorsan ki, qanunun bütün tələblərini nəzərə almadan, 11 il iş oxuya bilirsən? 

Ramella xanım, bu cinayət işində guya mənim qeydiyyatda olduğum ünvana göndərildiyi iddia olunan 

bildirişi aylardır, sizdən ala bilmədim. O sənəd saxtadır. Saxta olduğu üçün də mənə vermədiniz. 

Cinayət işi ilə ilk tanış olduğum zaman demişdim. Gülərin telefonlarıma göndərdiyi mesajlar saxtadır. 

Məlum oldu ki,  

GÜLƏR MESAJLARLA INSANLARI ŞANTAJ EDIR 

 

Sevinc Babayevanın oğlu Ayxan Məmmədovu da mesajlarla şantaj eləmişdi. İndi də o yolla başqalarını 

şantaj edir. Yəni bu qadın professional şəkildə, bu dəstədə insanları məhz şantaj etməklə məşğul olub. 

Mesaj məsləsini dəqiqləşdirmək üçün, nə illah elədik, 11 ayda mən həbs olunarkən əlimdən alınan 

telefonları tapıb, özümə qaytara bilmədiniz ki, bu mesajlara aydınlıq gətirək. Azercell Korrupsiyaya 

qarşı Mübarizə İdarəsinin ünvanına bütün mesajları göndərib. O saxta mesajların da məntiqi olaraq 

ardıcıllığa qoyanda qurama olduğunu bilmək çətin deyil. “Sabah filan saatda gələrsiz” Mesaja baxın. 

Sonra da Gülər mənə mesaj atır ki, “icazə ver, redaksiyaya gəlim”. Məntiqlə mən bu adama görüş saatını 

deyirəmsə, necə olur ki, bu yenidən mənimlə görüşmək istədiyini yazır. Bunu ağlı, dəngəsi yerindədirmi 

ki, o cür mesaja, bu cür cavab yazır. Yox.. Mesaj saxtadır. Guya indi istintaq demək istəyib ki, mən 

bunu redaksiyaya çağırmışam ki, ondan pul alam. Amma istintaqın Gülərdən mənə gələn mesajın saatını 

saxtalaşdırmaq ağlına gəlməyib. Ona görə də ardıcıllıq pozulub və belə biabırçı bir mənzərə yaranıb.  



 15 

Həmin Gülər Əhmədovanın şahidi dindirmə protokollarında göstərdiyi əl telefonlarının nömrəsi 

başqadır, bu işdə mənə mesaj gəldiyi iddia olunan telefonlar başqa telefonlardır. Mən dəfələrlə bu haqda 

dedim, vəsatət də qaldırdım ki, yoxlama və araşdırma aparılması üçün sorgu göndərilsin, görək bu 

telefonlar G.Əhmədovanın öz adına olan telefonlardırmı? Gülər heç bir ifadəsində yazmayıb ki, mənim 

telefonlarım. O yazıb ki, istifadə etdiyim telefonlar. Bəyəm istintaq üçün bunu araşdırmaq çətin idi? 

Onlar da biliblər ki, Gülərin telefonları o telefonlar deyil. Ona görə də deyəndə ki, məhkəmə istintaqı 

yenilənsin, hər şeyə görə, vəsatət qaldıranda ki, bu telefonların kimə aid olduğu yoxlanılsın, eləmədiniz. 

İstintaqın qərarı var. Həmin qərarın surətini məhkəmə bizə vermədi. Həmin sənəddə istintaq qərara alıb 

ki, G.Əhmədovanın da telefonlarına gəlib-gedən zənglər və SMS məzmunları götürülsün. Bəs, niyə 

götürmədiniz? İndi istintaqı yeniləsəydiniz, hər şey gül kimi açılacaqdı. Onsuz da bu iş nə vaxt olsa, 

açılacaq. G.Əhmədova kiminlə həmin ərəfədə danışıbsa, özü də bunların heç kimdən qorxuları yoxdur, 

onlara baxanda nəticə çıxarmaq olardı ki, mənim həbsimdən əvvəl bu adam kimlərdən təlimat alıb. 

İstintaqda Gülərin telefonları kimi göstərilən telefonlar, ona məxsus deyil. Mənim telefonlarıma gələn 

bütün zənglər çıxarılıb. Qanun deyir ki, lüzumsuz dəlillərin toplanmasına yol verilmir. Hər yola əl atılıb.  

Gülərin əlahəzrət “fakt” dediyi audioyazıya gəlincə isə, vəkil E.Sadığov da məhkəmədə bu audio 

yazının istintaq zamanı tutumunun 1 gbt həcmində dəyişdirildiyini sübut etdi. 2011-ci il 22 dekabrında 

bu audioyazı diskə köçürülüb. Gülər Əhmədovanın görüntüsü ilə seriallar yayımlandı, adamın boynuna 

qoymaq mümkün deyil. Avropaya, Rusiyaya adam göndərir. Daha nə bilim kimləri saxtakarlıq aparmaq 

üçün öz cinayətlərinə sövq edir. Qanun açıq şəkildə deyir ki, aldatma və işgəncə ilə əldə olunan sübutlar 

dəlil olaraq qəbul edilə bilməz. Hələ onu da demirəm ki, mənə “qardaşlıq elə, mən də sənə bacılıq edim” 

deyən adamdan necə rüşvət tələb etmək olar? Bu adam mənə bacılıq təklif edirsə, mən ondan nə üçün 

rüşvət tələb etməliyəm ki? Zatən mənə bacılıq edir də... Deməli, Gülər Əhmədovanın mənim 

məkanıma gəlməsi, mənim yanımda məndən xəbərsiz səsimi yazması, o səsi istintaqa verib, haqqımda 

cinayət işi açdırması, məni şərləməsi cinayətdir. Ancaq E.Abdullayevin öz otağında, öz məkanında 

özünü bu cinayətkar dəstədən müdafiə etmək üçün  apardığı videoçəkilişlər cinayət deyil, 

özünümüdafiədir. Iki dünya bir olsa da, bunun qanuni yolu budur. Hər zaman E.Abdullayevin əleyhinə 

yazmışam, onunla olan münasibətlərimi də hamı bilir. Amma bu gün o adam Azərbaycanı lərzəyə salan 

“təmiz əl” əməliyyatını aparır. Burada səsyazısı dinlənildi. Səsləri tanımadım. Gülərin kabluk səsindən 

başqa heç bir səs aydın eşidilmirdi. Əsas danışan adam da Gülərin özü idi, pul təklif edirdi və deyirdi 

“qəzetə kömək etmək istəyirəm, imtina edəndə də dedi, öz qəzetimin xərclərini hesablayıram. Özü 

hesabladı, 26 minə çıxdı, sonra da dedi ki, onun yarısını verəcəm”. Bunu harasında hədə-qorxu var? 

Dəfələrlə disklərə köçürülüb, həcmi dəyişdirilən “sübut” sübut kimi qəbul edilə bilməz. İbtidai istintaq 

da çox böyük səhv buraxıb. İttiham tərəfi qanunun bütün müddəalarını pozub. Qanun açıq şəkildə deyir. 

CM-nin 125-ci maddəsi – Sübutların mümkünlüyü. Zorakılıq, hədə-qorxu, işgəncə və yaxud digər 

qeyri insani, insan ləyaqətlərini alçaldan hərəkətlərin tətbiq edilməsilə əldə olunursa, sübut sübut 

sayıla bilməz.  

Mən hər zaman bunun əleyhinə olmuşam. Bizim işimizi bizə qadağan elədilər, indi özləri bir-birlərini 

çəkirlər. Biz çəkə bilərik, biz yaza bilərik! Bu bizim peşəmizdən irəli gəlir. Bizi çəkdilər, bizi şərlədilər. 

Gülər adamın səsini necə yazıb, onu şantaj edə bilər? Bu adam deputatdır, əlində də min səlahiyyət var. 

Allah qoymasa, qanunları da hamıdan gözəl bilməlidir. Bunu qorxudurdumsa, haqqında dediyi kimi 

yazılar yazırdımsa, məhkəməyə müraciət edəydi. Niyə eləmədi? Çünki yuxarıdan Ramiz Mehdiyev ona 

dedi ki, get, üzünə dur. AR CM-nin 125.3 maddəsi deyir, 125.2 maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda 

alınmış məlumatlar – Gülərin diski, Gülərin telefon yazısı, mesajları ona aiddir – sənədlər və əşyalar 

hüquqi qüvvəsi olmayan hesab edilir və onlar ittihamın düzgün həlli üçün hər hansı halın sübut 

olunmasında istifadə edilə bilməz. Bu maddələri nə qədər oxumaq olar? Qanun açıq deyir ki, bu fırıldağı 

siz sübut kimi qəbul edə bilməzsiniz. Siz sübut kimi qəbul edibsiniz. Hər zaman demişəm, bir daha 

xatırladıram. 10 min manat söhbəti olmayıb. O saxta səsyazısında da 10 min manat söhbəti olmayıb. Öz-

özünə hesab aparıb, sonra da deyib ki, o qədər yox, amma yarısı qədər qəzetə kömək edərəm. O adam 

mənim yox, öz səsini mənim otağımda yazmağa gəlmişdi.  

 

10 MIN MANAT SÖHBƏTI PA-NIN ŞÖBƏ MÜDIRI 

 ƏLI HƏSƏNOVUN OTAĞINDA APARILIB 

 

Əgər söhbət Gülərin dediyidirsə, hesab onun apardığı hesabdırsa, o zaman o 26 min manat deyib. Onun 

yarısından söhbət gedirsə, o zaman bu pulun yarı məbləği 13 min manatdır. 10 min haradan çıxdı? Plan 
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onun kabinetindən çıxıb. Bu gün də Əli Həsənov dövlətin milli teleseriallar çəkmək üçün ayırdığı 10 

milyon manatı oğlu Şamxal Həsənova həvalə edib. Korrupsiya faktı budur. Mənim əməlimdə korrupsiya 

elementləri axtaran Əli Həsənovun özünün iş fəaliyyəti yoxlanılmalıdır, özü haqqında korrupsiya 

maddələrilə cinayət işi qaldırılmalıdır. Bu adamda bilmirəm, “vicdan” deyilən bir şey varmı? Yoxsa, bu 

da Gülər kimi heç bir zaman cəzasını almayacağını düşünür? 

Bunlar nə boyda olduqlarını zənn ediblər ki, gündən-günə yüksələn, sözün kəsərini artıran, müstəqillik 

əhatəsini genişləndirən, Əli Həsənovun cibindən, əlindən asılı olmayan bir gündəlik qəzetin baş 

redaktorunu şərləyib tutdururlar, ürəkləri soyumur, hələ utanmaz-utanmaz törədilməyən cinayət 

müqabilində ona 11 il iş oxuyurlar? Mən Əli İnsanovam, yoxsa Fərhad Əliyevəm? Mən Zakir 

Qaralovam, Ziya Məmmədovam, Fikrət Məmmədovam, kiməm? Mən hansı səlahiyyətlərimdən istifadə 

edib, korrupsiya əməli törədə bilərdim? Mən jurnalistəm. 16 aydır da həbsdə heç bir səbəb olmadan 

saxlanılıram. Bunlar əgər məni yazılarıma görə həbs etməmişdilərsə, o zaman kollektivimin “ASİ” adlı 

çıxarmaq istədikləri qəzetin nəşrinə niyə qadağa qoydular. Biz həbsimdən sonra da “Xural”ı nəşr 

etdirmək istədik, amma “Ekspress” nəşriyyatından birbaşa bizə bildirdilər ki,  

 

PA-DAN ƏLI HƏSƏNOV ŞƏXSƏN ZƏNG VURUB, 

QƏZETIN NƏŞR OLUNMASINA QADAĞA QOYUB 
 

O zaman bu nə ittihamlardır, mənə qarşı irəli sürmüsünüz? Sizin hikkəniz, qəzəbiniz nə həddədir ki, 

mənə 11 il iş istəyirsiniz? Bilirlər ki, bunların KİV DF adlı oyuncaq qurumlarını, Mətbuat Şurası adlı 

fırıldaqçı mətbuat oyuncağını, MTRŞ adlı ailə bandasını faktlarla üz-üzə qoyacaq yeganə adam mənəm. 

MTRŞ-nın bir başa üzvü var, onun 6-sı Ə.Həsənovun sinif yoldaşı, əqrəbasıdır, biri də arvadı. Bu ölkə 

Əli Həsənov kimi adamların arvad-uşağından ibarət deyil axı.  İttiham tərəfi saxta sübutları, olmayan 

şeyləri məhkəməyə təqdim edib. Ramella xanım, necə olubdur ki, siz onları icraata götürübsünüz, qəbul 

etmisiniz? Sübutların dəyərləndirilməsində deyilir ki, sübutlar tam, hərtərəfli, obyektiv şəkildə tərif 

edilməli, daxili inam formalaşmalı və vicdani qənaətlə hökm oxunmalıdır. Varmı, vicdan, ədalət, 

insanlıq? Humanistliyiniz varmı? Ehtimallarla, “mən yuxuda gördüm ki, Əvəz Zeynallı məndən pul 

istəyib”, deməklə, niyə bu adam bizim köləmiz olmur, deməklə 11 il iş oxumaq olarmı? Özü də 

havadan...        

Ötən 16 ayda hadisələr elə cərəyan edib ki, hər şey məhkəmənin araşdırması olmadan da aydınlaşıb.  

 

GÜLƏR ƏHMƏDOVA INDI BIZIMLƏ RAMIZ MEHDIYEVI TƏHDID EDIR 

 

 S.Tarverdiyev Milli Dövlətçilik Partiyası adından oktyabrın 8-də guya bəyanat verib, o bəyanatı da işə 

əlavə ediblər. Orada yazılır ki, “yaxşı ki, bu qəzet bağlandı”. Halbuki, “Xural” qəzetinin nəşrinə 

oktyabrın 19-da R.Mehdiyev tərəfindən yağmalanandan bir gün sonra qadağa qoyulub. Necə olur? 

Bunlar falçıdırlar, uzaqgörəndilər ki, 12 gün əvvəl bəyanat veriblər ki, “yaxşı ki, bu qəzet bağlandı?” 

Onlara bunu məhkəmədə deyəndə özləri də quruyub qaldılar. Tanıdığım, yaxın bildiyim adamlarla çox 

iblisanə oyun oynayıblar. Mən yanılmıramsa, Azərbaycan mətbuatının tarixində bizim işimiz yeganə 

işdir ki, bu qədər ictimai-siyasi xadim və iş adamı bir redaktorun üzünə qoydurulur. Baxın.  

1. Akif Məmmədov sabiq “Kurort” SC-nin prezidenti, Ə.Həsənovun qudası S.Mehbalıyevin iş ortağıdır. 

2. Sabir Tarverdiyev İrəvan Mühacir Hökumətinin prezidenti, Milli Dövlətçilik Partiyasının sədri, 

Sumqayıt Maşın bazarının sahibi, iş adamıdır.  

3. Aydın Heydərov “İnturAvto” SC-nin prezidenti, Sabir Tarverdiyevin xalası oğludur.  

4. Vüqar Səfərli KİV DF-nin icraçı direktoru, Əli Həsənovun cinayət ortağıdır. Onun rəhbərlik etdiyi 

qurumu ona görə yaradıblar ki, o müstəqil mətbuata dəstək versin, onlarsa müstəqil mətbuatı məhv 

etməklə məşğuldurlar. Buna nail olublar da...  

5. Ağabəy Əsgərov “Azərbaycan” nəşriyyatının direktoru, əməkdar jurnalist, Əli Həsənovun iş ortağıdır. 

6. Nüşabə Ələsgərli Əməkdar artistdir. Özünün 50 obyekti var, birinə də vergi ödəmir, “qaşın üstündə 

gözün var” deyən də yoxdur ona. Niyə? Çünki üzəduranlarıdır, ona görə.  

7. Bunların arasında ən balaca adam Mürvət Həsənlidir. O da “Xəmsə” restoranının sahibidir. Bu 

yaxınlarda da 8 min toyuğunun oğurlandığını, oğurlandığı zaman onların stress keçirdərək, daha 

yumurtlamadığını bəhanə gətirərək, 8 nəfəri tutdurb, ocağını söndürüb. 

Mənim işim yeganə işdir ki, Azərbaycanın rəhbər strukturları son dərəcə biabırçı, son dərəcə axmaq bir 

oyunla məni susdurmağa çaışıblar. Onlar nəyə ümid eləyib, belə bir yola üz tutublar,  bilinmir. Əvvəldən 
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demişəm, yenə deyirəm. Bizə qarşı olan iddiaların hamısının kökündə tənqidi yazılarımız durur. 

Oktyabrın 3-də Sumqayıt maşın bazarı haqqında tənqidi yazılar gedib, 8-də partiyanın bəyanatı verilib. 

Həmin bəyanatda da ayın 20-də olacaq hadisəyə 12 gün əvvəl qiymət verilib. G.Əhmədovanın da 

iddiaları başdan-ayağadək yazılarla bağlıdır. Son müsahibələrində də də yalnız yazılardan danışır. Heç 

bir hədə-şantaj da xatırladılmır. O müsahibələrin hamısını məhkəməyə təqdim etmişik.  

 

GÜLƏR ANS-DƏ DEYIRDI KI,  

“BUNU SUSDURMAQ MÜMKÜN DEYILDI, BU AĞIR YÜKÜN ALTINA MƏN GIRDIM” 

 

Məni daşımağa sənin çiyinlərin dözərdimi? Dözmədi də... 

 

Aydın Heydərov, Akif Məmmədov, Ağabəy Əsgərov, hamısı burada yazılardan danışdılar. Nə 

yazmışdıq ki? Yazmışdıq, “Azərbaycan” nəşriyyatının ərazisində “novostroyka” evlər tikdirib, oradan 

Ramiz Mehdiyevə, Əli Həsənova evlər verib. Yazıya görə, bura gəlmişik. İndi də məlum olur ki, mənim 

burada üzümə duranların hamısı Ramiz Mehdiyev komandasının adamlarıdır. R.Mehdiyev o adamların 

əli ilə məni həbs etdirib, bu gün də məhkəməyə təzyiq göstərərək, məni uzun müddətə həbsə göndərmək 

niyyətindədir. Mənim işimdə hər hansı bir cinayət əməli yoxdur, ola da bilməz.    

Bu gün beynəlxalq qurumlar ciddi şəkildə demokratik dövlət olmaq üçün Azərbaycandan müstəqil 

mətbuatın varlığını tələb edirlər. ABŞ-ın qurucu prezidentlərindən biri olan Cefersondan soruşanda ki, 

“Mətbuatsız hakimiyyət, yoxsa hakimiyyətsiz mətbuat?” O tarixi cavab verib ki, “hakimiyyətsiz 

mətbuat”. Yəni hakimiyyətdən asılı olmayan, müstəqil mətbuat olmadan dövlət inkişafda ola bilməz. 

Bunun qarşılığında bizim hakimiyyətdə olan səlahiyyətli qüvvələr bütün cəhdlə müstəqil mətbuatın 

səsini boğub, dövləti inkişaf etməyə qoymurlar. 

Mən 10 il Türkiyədə oxudum, işlədim və Avropa mətbuatının içində oldum. Mənim Türkiyə 

mətbuatında dərc olunan yazılarım cildlənsə, Ramazan Hadıyevin qarşısındakı kitabdan qalın olar. Mən 

Avropa, dünya mətbuatının ən layiqli sıralarına çıxmaq uğrunda mübarizə aparıram və hər zaman da bu 

mübarizəni davam etdirəcəm. Mən gələcəyimi müstəqil mətbuatın inkişafında görürəm. Ona görə də bu 

ölkədə CM-nin 147-148-ci maddələrlə jurnalistləri həbs etmirlər. Çünki bu maddələrlə jurnalisti həbsə 

atmaq mümkün deyil. Heç 306 ilə də, 213-lə də mümkün deyil. Bir ara məni CM-nin 303-cü maddəsilə 

hədələdilər. Onunla da mümkün deyil. Bu adamlar müstəqil mətbuata qarşı o qədər qəzəbli oldular ki, 

311-ci maddəni işə saldılar. Bütün dünya korrupsiya əməlinə pis baxır. Düzgün hesablama aparmadılar, 

düşündülər ki, 311-lə məni şərləyəcəklər, hamı da bunlara inanacaq. Amma beynəlxalq qurumların ilk 

sualı o oldu ki, “jurnalistdən necə ola bilər ki, korrupsioner olsun?” Bununla da bunların 311-ci maddəsi 

fiasko oldu.  

“XURAL”IN VƏ ƏVƏZ ZEYNALLININ 

MƏSƏLƏSI ƏVVƏLDƏN AXIRADƏK 

SÖZÜN MƏSƏLƏSIDIR 

 

Biz müstəqil mətbuat çıxardığımıza, mətbuatın müstəqilliyini tələb etdiyimizə və bu yolda ardıcıl 

addımlar atdığımız üçün həbs olumuşuq. Azərbaycanda çox yazar var ki, qələmindən “qan damır”. 

Amma onlara, “gözün üstə qaşın var” deyən yoxdur. Bilirsinizmi, nə üçün? Ardıcıl və mütəmadi 

deyillər. Ardıcıllıq məqsədlərin bir çoxuna nail olmağa imkan verir.  

Mən mətbuatın başına açdıqları oyun müqabilində Ə.Həsənov və V.Səfərli barəsində Korrupsiyaya qarşı 

Mübarizə İdarəsinə müraciət etməyə hazırlaşırdım. Məni mübarizə apardığım şeylərə görə həbs etdilər. 

Sizin çiyinlərinizi boş yerə ağır bir yükün altına verdilər. G.Əhmədovanın çiyinləri dözmədi. 

R.Hadıyevin də çiyinləri dözməyəcək. Çünki haqq sözün altında çiyin dözməz. Haqq söz adamı parça-

parça edər. Möhtərəm hakimlər, bu işdə bəraətdən başqa, hər hansı işin oxunmasını Allahsızlıq və 

vicdansızlıq hesab edirəm. Ona görə də bu məhkəmədən yalnız bəraət istəyirəm.  

Bilmirəm, sizin o müşavirə otağınızda dövlət telefonu varmı? Bilmirəm, siz o telefondan gələcək zəngi 

gözləyəcəksinizmi? Bilmirəm, kimlərin sözü sizin üçün daha etibarlı olacaq, amma mənim işimdə, bu 

işdə, bəraətdən başqa hansısa bir qərar nə mənim tərəfimdən, nə cəmiyyət tərəfindən, nə də beynəlxalq 

qurumlar tərəfindən müsbət qəbul olunmayacaq. O baxımdan da,  

 

MƏN SIZDƏN QEYDSIZ-ŞƏRTSIZ BƏRAƏT ISTƏYIRƏM!  

28.02.2013 
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“XURAL” QƏZETININ BAŞ REDAKTORU ƏVƏZ ZEYNALLININ BAKI AĞIR 

CINAYƏTLƏR MƏHKƏMƏSINƏ VERDIYI  

 

İFADƏ 

 "Xural" qəzetini 2002-ci il oktyabrın 6-da təsis etmişəm. Dövlət zorunu ələ keçirən Prezident 

Aparatının (PA) rəhbəri Ramiz Mehdiyevin talan etdirdiyi və bağlatdırdığı 20 oktyabr 2011-ci ilə qədər 

- tam 9 il 14 gün onun baş redaktoru olmuşam. Rəhbərlik etdiyim müddətdə "Xural" qəzeti 

Azərbaycanın ictimai-siyasi fikrinə önəmli təsir etmiş, tənqidçi medianın ön sıralarında addımlamış, 

müstəqil mətbuatın və azad sözün sarsılmaz müdafiəçisi olmuş və mətbuat tarixində qalacaq böyük 

layihələrə imza atmışdır. "Xural" 2002-ci ildən 2011-ci ilin 19 sentyabr tarixinə qədər həftəlik, 2011-ci 

ilin 19 sentyabrından 19 oktyabrına qədər isə gündəlik nəşr olunmuşdur. "Xural" fəaliyyətinə dövlət 

zoru ilə xitam veriləndə Azərbaycanda həftədə 7 dəfə nəşr olunan iki gündəlik qəzetdən, 3 ölkə 

ictimaiyyətinə təsir göstərən media orqanlarından biri idi. Sürətlə ölkənin müstəqil mediasının ön 

hissəsinə çıxması və azad sözün sarsılmaz qalalarından birinə çevrilməsi Azərbaycan siyasi 

hakimiyyətini ciddi narahat etməyə başladı. Onlar öz gücünə inkişaf edən "Xural"dan çəkinirdilər və 

onu susdurmağın yollarını axtarırdılar. "Xural"ı susdurmaq planı isə təkcə son ilin məsələsi deyildi. 

Buna illərlə bundan əvvəl hazırlaşırdılar.  
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                                       "XURAL"A TƏZYIQ-TƏZYIQ DALINCA 

 Fəaliyyətə başladığı günlərdən "Xural" təzyiq və təqiblərə məruz qalıb. 9 illik həftəlik dövründə ən azı 

33 məhkəmə çəkişməsi olub və bu çəkişmələrin hamısı demək olar ki, hakimiyyət məmurları və onlara 

yaxın şəxslərlə baş verib. Nazirlər, komitə rəhbərləri, icra başçıları, hakimiyyətə yaxın iş adamları və 

digərləri bizi məhkəməyə veriblər, cərimələdiblər, müxtəlif müddətlərə cəzalandırıblar.  

         "Xural" ictimai rəyə təsirini artırdıqca ona da təzyiq artmağa başladı. Bu hakimiyyət hər zaman 

sözün tam mənasında müstəqil nəşrlərə və hətta insanlara düşmən kəsilib. Ona görə də "Xural" hər 

zaman hakimiyyət mənsublarının "xüsusi" təzyiqlərinə məruz qalıb. Bir tərəfdən "Xural"ı və onun baş 

redaktorunu öz təsir dairələrinə keçirməyə çalışıblar, bunun üçün vədlər veriblər, ən müxtəlif imkanlar 

yaratmağa səy göstəriblər, bir tərəfdən isə bu alınmayanda fəaliyyətini dayandırmağa çalışıblar. 

Hakimiyyətin ən müxtəlif qolları dəfələrlə və müxtəlif vaxtlarda "Xural"ı azad sözü satmağa və 

özlərinin səngərinə  keçirməyə təşəbbüs göstəriblər. Hər zaman o təşəbbüsləri darmadağın etmişik və 

azad sözün səngərindən çəkilməmişik. Bunun nəticəsi bu günlərə və bu həbsə qədər gəlib. Amma və 

lakin bizim dəmirləşmiş mövqeyimiz dəyişməyib. Bizi əyə, sındıra bilməyiblər və bu heç zaman da 

mümkün olmayacaq. Biz - "Xural" azad sözün səngərini tərk etməmişik və heç belə bir niyyətimiz də 

yoxdur.  

2003-cü ildən davam edən məhkəmə təzyiqləri 2004-cü ildən daha da çoxaldı. 2004-cü ilin dekabr 

ayında məni həbs etdilər və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bir kitab tərcüməsinə görə mənə cinayət işi 

qaldırdı və bu cinayət işi 2005-ci il fevralın 26-da "cinayət əməli olmadığına" görə bağlandı. Ancaq 

hakimiyyətin yüksək çinli məmurları bununla barışmadılar və "Xural"ın yazdığı tənqidi yazılara görə 

Baş Prokuror Zakir Qaralovun şəxsi tapşırığı və sifarişi ilə 2005-ci ilin fevralın 26-da bağlanan və xitam 

verilən cinayət işi 2007-ci ilin yayında yenidən "xortladıldı". Davam edən təzyiqlər silsiləsi, bu cinayət 

işi və digər məhkəmə işləri ilə birlikdə 2007-ci ildə pik nöqtəsinə çıxdı və o pik nöqtədən heç düşmədi. 

2007-ci ildə təkcə mənə qarşı 283-cü maddə ilə cinayət işi yox idi, həm də bu gün həbsimə səbəb olan 

digər məhkəmə işləri vardı. İcra başçısı Elmar Vəliyevin (o zaman Yevlax şəhər icra başçısı idi, indi 

Gəncənin icra başçısıdır) və digər mətbuat düşmənlərinin də məhkəmələri var idi. 2007-2008-ci illərdə 

"Xural" qəzetinə qarşı 12 məhkəmə prosesi eyni zamanda gedirdi. Bəzən səhər işə yox, Nərimanov 

Rayon Məhkəməsinə gəlirdik. Bəzən elə gün olurdu ki, beş məhkəmə prosesimiz dalbadal olurdu. O 

illərin məhkəmə prosesindən 3-ü bugünkü məhkəmə prosesində şahiddirlər - zərərçəkən qismində. Akif 

Məmmədovun, Aydın Heydərovun və Sabir Tarverdiyevin (Elmar Vəliyevin) üzümə durduqları 

epizodlar 2005-2008-ci illərin məhkəmələrindən qalmadır. O zaman bir neçə deputat da vardı, iş adamı 

da. Təzyiqlər heç ara vermədən davam edirdi. Bu təzyiqlər 2007-2008-2009-2010-cu illərdə də yüksələn 

templə davam etdi. Bir həftəlik qəzet bu 9 illik ömrünə 33 məhkəmə prosesi sığışdırıb və o məhkəmə 

proseslərinin əksəriyyəti həmin illərə təsadüf edir. 2007-2008-ci illər Azərbaycanda jurnalistlərin təqib 

olunduğu və həbs olunduğu illər idi və "Xural" da o sırada məhkəmə burulğanlarında mübarizə aparırdı. 

Sadəcə, həm həftəlik, həm də müstəqil olmağımız hakimiyyət və onun məmurları üçün bizi hələ 

"təhlükəli" etmirdi. O zaman PA rəhbəri Ramiz Mehdiyev və PA ictimai-siyasi şöbəsinin müdiri Əli 

Həsənovla da "xüsusi" münasibətlərə malik deyildik. Yoxsa elə bu adamlara tapşırıb elə o zaman 

üzümüzə qoyardılar. Məni və "Xural"ı cilovlamaq, dil tapmaq, öz tərəflərinə çəkmək istəyirdilər. Əli 

Həsənov və onun dəstəsi  ta... 2000-ci illərdən bu istiqamərdə iş aparırdılar. Onlar məni Milli Məclisdə 

deputat təyin etmək və əsasən müxalifətə qarşı ön cəbhəyə çıxarmaq istəyirdilər. Mənimlə bütün 

danışıqları da PA şöbə müdiri Əli Həsənov aparırdı. Bütün israr və təkidlərdən sonra mən o yolu qəbul 

etmədim və açıqca yolumun dünyanın qəbul etdiyi aydınlıq və demokratiya yolu olduğunu bəyan etdim. 

Mən yalnız azad və müstəqil olaraq yaşaya bilərəm və böyük Atatürkün dediyi kimi "müstəqillik mənim 

xarakterimdir!" Bununla da Əli Həsənovla danışıqları dayandırdım. Mən dayandırdım. 2000-ci ilin aprel 

ayı idi və ondan sonra PA-nın və Əli Həsənovun israrlı aramalarına cavab vermədim. Dəvət etdi - 

getmədim, axtardı - tapılmadım, telefon etdi - zənginə cavab vermədim. Beləcə, öz təbiri ilə desək, 

"daha bir danışan adam" xalqın, onun maraqlarının oldu, bunlara boyun əymədi.  

   2000-2009-cu illərdə özümü və qəzetimi yaşatmaqla məşğul oldum. Mənə hər cür təzyiq göstərdilər. 

Bütün sferalarda qarşımı kəsdilər və ən müxtəlif əngəlləmələr etdilər. Birbaşa Əli Həsənov direktiv 

verdi, tapşırdı və mətbu mühitdə mənim olduğum hər yerdə öldürücü mühit yaratdı(lar). Hələ 2003-cü 
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illərdə öz tələbə dostları ilə Mətbuat Şurası adlı bir qurumu təsis edəndə həyəcan siqnalı qaldırdım. Bu 

müzakirələrə bütün Azərbaycan mətbuatı şahiddir. Mən olan-qalan bütün gücümlə Əli Həsənovun 

mətbuata qəsd etdiyini hayqırmağa çalışırdım. Təəssüf ki, səsim eşidilmədi. Bəlkə də ona görə ki, o 

zaman müstəqil qəzetlər çox idi və heç kim Əli Həsənovun müstəqil mətbuatı qətlə yetirə biləcəyini 

zənn etmirdi. Amma mən prosesləri görür, təxmin edir, analiz edirdim. Beləcə Əli Həsənovun xeyir-

duası ilə (təbii ki, ona xeyir-duanı Ramiz Mehdiyev vermişdi) Azərbaycan mətbuatı, Azərbaycan azad 

sözü cərrahiyyə  masasına çıxarıldı və naşı həkimlərə əmanət edildi. O naşı həkimlər isə əmanətə 

xəyanət etdilər və xəstəni müalicə etməkdənsə, öldürdülər. Mən hər zaman rəhbərlik etdiyim "Xural"  

qəzeti vasitəsi ilə və digər bütün vasitələrdən istifadə edərək Əli Həsənovun başçılığında Mətbuat Şurası 

tərəfindən aparılan siyasəti ifşa etdim. Qurulduğu gündən bu qurumun azad söz düşməni olduğunu 

bildirdim. Bu qurum vasitəsilə bütün azad söz əhlinin, namuslu qələmlərin sıradan çıxarılacağını dedim, 

xəbərdar etdim. Dediklərim oldu. Əli Həsənovun dirijorluğu ilə azad söz əhli və namuslu qələm 

sahibləri birər-birər sıradan çıxarıldı. Və bu "qətl paradı"nı görən mən heç susmadım. Mümkün bütün 

vasitələrlə hökümətin və Əli Həsənovun çirkin planlarını deşifrə etdim. Yorulmadım, usanmadım, 

bezmədim. Əli Həsənovun ard-arda mətbuat konfransı üçün nəzərdə tutulmuş qurumları necə və niyə 

sıradan çıxardığını, bu qurumları öz halal malı kimi necə mənimsədiyini, dövlətin "Azərbaycan" 

nəşriyyatının ərazisini necə parça-parça özəlləşdirdiyini və ələ keçirdiyini də mən ifşa etdim, mən 

yazdım. Bu qeyri-qanuni əməllərini aşkarladıqca Əli Həsənov və onun "forpost"u Mətbuat Şurası mənə 

və "Xural" qəzetinə qarşı qəddarlaşdı, amansızlaşdı. 2003-2009-cu illərdə elə bir həftə, elə bir ay olmadı 

ki, bizim mübarizəmizdə səngimə olsun. Olmadı... Və... bu gün baş verən hadisələr onu göstərir ki, Əli 

Həsənovun kini və nifrəti 2005-2007-ci illərdən bu tərəfə heç səngiməyibmiş. İnsan nə qədər kin və 

nifrət dağarcığı olarmış, ilahi?! 

                                               ƏLI HƏSƏNOVUN MODELYERI 

 2007-2008-ci illərdə (tarixləri qarışdıra bilərəm, çünki müdafiə çıxışımı Bakı İstintaq Təcrid-xanasının 

8/24-cü kamerasında yazıram və burada arxivimlə işləmək imkanım yoxdur) yanıma bir modelyer 

göndərdilər. Adı Aynur olan bu gənc xanım guya Türkiyədə iş həyatına atılacaqmış və bunun üçün də 

Türkiyəni tanıyan və orada təhsil alan biri kimi mənim tövsiyələrimə və "Xural" qəzetinin türkçü qəzet 

kimi təbliğinə ehtiyacı varmış. 4-5 gün bu xanımla gizlənpaç oynadıq və nəhayət, onu redaksiyadakı 

otağımda qəbul etdim. 7 dəqiqə çəkən görüş mənə 70 il qədər uzun gəldi və "Xural"çıların cəsarətli və 

ayıq olmaları sayəsində biz "modelyer" olayını ifşa etdik. O zaman haqqımda bir kitab tərcüməsinə görə 

cinayət işi açılmışdı və mən bu səbəblə güc strukturlarının başçılarına - MTN Eldar Mahmudova, DİN 

Ramil Usubova və Baş Prokuror Zakir Qaralova olayla bağlı müraciət etdim. Təbii ki, hər zaman olduğu 

kimi cavab çıxmadı. 

Aynur adlı "modelyer" o zaman məni şərləməyə gəlmişdi. Mən və "Xural"çılar zamanında bu biabırçı 

olayı cəmiyyətə açıqlamasaydıq, bizi və konkret olaraq məni daha ağır şərləmələr gözləyə bilərdi. Mən 

bu imkanı vermədim. O modelyerin kim tərəfindən göndərildiyini bilmədim və müraciət etdiyim hüquq-

mühafizə orqanları da bu haqda mənə kömək etmədilər. İllər keçdi və başıma gələn bu mənfur həbsdən 

sonra mənə aydın oldu ki, o mənfur hadisə də Əli Həsənovun xeyir-duası ilə olubmuş. Azərbaycanın 

namuslu insanlarını yalnız Əli Həsənovun daxil olduğu şəbəkə qadınlarla şərləyir və o da baş 

tutmayanda qadınlardan istifadə edib tutdurur. Gülər Əhmədovanın ortaya çıxan videosu bunu bir daha 

sübut edir. 

QIZLARIMIN VƏ HƏYAT YOLDAŞIMIN ŞƏKILLƏRINI ÇƏKDILƏR 

 Modelyer olayı, ard-arda davam edən məhkəmələr bir sistem kimi məni təqib edərkən, orta məktəbin 

ibtidai siniflərində oxuyan qızlarımın şəkillərinin çəkildiyi və onların təqib olunduğu haqqında 

informasiya ötürüldü mənə. Az keçmədi, qızlarımı məktəbə aparan həyat yoldaşımın izlənildiyinin və 

fotosunun çəkildiyinin şahidi olduq. Nə edə bilərdim ki? Mən dövlət deyiləm, dövlət səlahiyyətlərim 

yoxdur. Əlac öz üzərimizdə nəzarəti daha da gücləndirməyə və daha da ehtiyatlı olmağa qalırdı. Təbii 

ki, yenə MTN - Eldar Mahmudova və DİN - Ramil Usubova müraciət etdim. Onlardan ailəmin 

izlənilməsinin səbəblərini, belə bir qərar alınıbsa onun səbəbini öyrənməyə çalışdım, bu olayın təqibə 

götürülməsini xahiş etdim, ancaq bugünə qədər heç bir cavab ala bilmədim. Sadəcə, bu planı da ifşa 
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edəndən, bu haqda cəmiyyəti məlumatlandırandan sonra ailəmin təqibi dayandı. Heç bir zaman ailə 

məsələsini ictimailəşdirmədiyim üçün məsələni bitmiş hesab etdim.  

                                   OTAĞIMA DINLƏMƏ QURĞUSU QURAŞDIRDILAR 

 Məhkəmələr, modelyerlər və 

təzyiqlər kampaniyası 2010-cu ildə 

xüsusi çalar qazanmağa başladı. 

Müstəqil mətbuatın sıraları 

getdikcə seyrəkləşir, namuslu 

qələmlərin qətli bütün cəbhələrdə 

davam edir, Əli Həsənovun 

qaragüruhdan ibarət şəbəkəsi 

mətbuatın qoca çinarlarını yavaş-

yavaş devirirdilər. Bütün bu 

çətinliklərin içində "Xural" həftəlik 

nəşr kimi ictimai rəyə getdikcə 

daha çox təsir etməyə başlamışdı. 

Davamlı və ardıcıl fəaliyyət öz 

sözünü deyirdi. Bizə - mənə və "Xural"a inam daha da artır, oxucunun seçimi bizdən yana olurdu. 

Məhbəsdən çıxan "sirr dağarcıqları" - keçmiş baş nazir Sürət Hüseynov, keçmiş müdafiə naziri Rahim 

Qazıyev, keçmiş daxili qoşunların komandanı Fəhmin Hacıyev, Tərtər rayonunun sabiq icra başçısı 

Sərdar Həmidov, keçmiş daxili işlər naziri İsgəndər Həmidov, YAP-ı yaradan, sonra ona "Simasız 

Quldurlar Partiyası" deyib tənqid edən və YAP-dan uzaqlaşdırılan Sirus Təbrizli, Heydər və İlham 

Əliyevlərin yaxını olan və onların hakimiyyətə gəlməsində ciddi rol oynayan Nemət Pənahlı - "Xural"a 

gəlir, "Xural"a danışır, "Xural"la dövlət əhəmiyyətli sirləri bölüşür və paylaşırdılar. Çox ciddi məsələləri 

müzakirəyə çıxarır, "Xural"ın dəyirmi masasına yatırır, debatlar təşkil edir, illərlə üz-üzə gəlməyən, gələ 

bilməyən insanları qarşılaşdırır, müstəqil və azad mətbuatın necə olmalı olduğunu sübut edirdik. Bu 

dönəmdə - may ayının 25-də, 2010-cu ildə "Xural" qəzetinin redaksiyasında tam təsadüf nəticəsində 

dinləmə qurğusu aşkar etdim və dərhal ölkə və dünya ictimaiyyətini bu haqda məlumatlandırdım. 

"Xural"da dinləmə qurğusunu aşkarlayandan təxminən 10-15 gün sonra, 10 iyun 2010-cu ildə PA 

rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyev məni məhkəməyə verdi. Səbəb 2010-cu ilin mart ayının 23-də dərc 

olunmuş normal analitik bir yazı idi. O yazıda cənab və hörmətli akademiki təhqir edəcək heç bir 

məqam yox idi. Amma bu halı belə normal qarşıladıq, hətta sevindik.  Ona görə ki, Ramiz Mehdiyev 

bizi -  məni mülki qaydada məhkəməyə vermişdi. Elə düşünürdük ki, cənab R.Mehdiyev xüsusi ittiham 

qaydasında məhkəməyə verməməklə bizə - mənə və "Xural"a yaxşılıq edib. Sən demə, akademik 

müstəqil və azad mətbuata qorxunc və dəhşətli bir plan hazırlıqlarına start veribmiş.  

         "Dinləmə qurğusu"nu aşkarladıqdan, ictimaiyyəti məlumatlandırandan sonra da DİN orqanları 

məsələ ilə maraqlanmadılar. Birbaşa cənab Ramil Usubovu məlumatlandırmağıma baxmayaraq, 

reaksiya verilmədi. İş o yerə qaldı ki, "dinləmə qurğusu"nu keçirdiyim mətbuat konfransından sonra 

birbaşa DİN-in binasına özüm aparmalı oldum. Qurğunu DİN mətbuat xidmətinin rəis müavini Ehsan 

Zahidova təqdim etdim və bu günə qədər heç bir cavab almadım. DİN araşdırmadı, amma mən 

araşdırdım və məlum oldu ki, "dinləmə qurğusu"nu mənim otağıma yerləşdirən qurum DİN-in 7-ci 

məxfi şöbəsi imiş. Bu haqda mənə hazırda Milli Məclisdə təmsil olunan hörmətli deputatlardan biri də 

məlumat vermişdi.   

         Zamanın axarı sübut elədi ki, mənim otağıma quraşdırılan "dinləmə qurğusu" birbaşa Ramiz 

Mehdiyevin tapşırığı ilə və DİN - Ramil Usubovun göstərişi ilə olub. Artıq R.Mehdiyev bizim 

həyatımızı zəhərə çevirəndən sonra isə mən məlumat əldə etdim ki, "dinləmə qurğusu"nun arxasında 

daha məkrli planlar olub.  

         YAP-ın qurucularından Sirus Təbrizlinin "Xural"da xüsusi müsahibəsi hazırlanırdı. 16 səhifəlik bu 

xüsusi buraxılış şok informasiyalar və şok açıqlamalarla dolu idi. Müsahibə hazır olandan sonra onu 

Sirus Təbrizliyə verdim və diqqətlə oxuyub bir daha düşünməsini istədim. Sirus Təbrizli oxudu, 
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düşündü və mənimlə razılaşdı. Təxminən başqa bir müsahibə dərc olundu. R.Mehdiyev və onun bütün 

işlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov məndən S.Təbrizlinin müsahibəsinin əslini istədilər. Bunun üçün 

adamlarını göndərdilər, minnətçi saldılar. Mənim "ağıllı oğlan" olduğumu və "onların komandası"nda 

çalışa biləcəyimi dedilər. Onlara çox sərt cavab verdim. "Mən Azərbaycana hansı xəyanəti etmişəm ki, 

Ramiz Ənvər oğlu məni öz komandasında görür" deyə. Beləcə, məndən istədikləri bu dəfə də alınmadı. 

Bir müddət sonra səhih öyrəndim ki, "dinləmə qurğusu"nu ifşa etməklə R.Mehdiyevi xeyli 

əsəbiləşdirmişəm. Sən demə, mənim otağımı dinləməklə PA və DİN idbar bir plan hazırlayırmışlar və 

bu şou ilə onlar ciddi ajiotaja nail olmağı planlaşdırıblar. Sən demə, içərisində Sirus Təbrizlinin, Nemət 

Pənahlının, Rahim Qazıyevin və digərlərinin yer aldığı qurama bir "çevriliş şousu" hazırlanırmış. 

Beləliklə, R.Mehdiyev bir qurğu ilə bir neçə düşmənini sıradan çıxaracaq, məni də onların gözünə 

qatacaq, "Xural"ı da bu şouya qurban verəcəkdi. Beləcə, mən daha bir iblisanə əməli ifşa etdim və 

ölkəni bir neçə dəyərli insanın həbsindən xilas etdim. Amma rejim Neməti yalnız 8-9 ay sonra şərləyib 

tuta bildi. Rahim Qazıyev və Sirus Təbrizli isə bu şərdən qurtula bildilər. 

Daha bir məqam ondan ibarət idi ki, bizim "dinləmə qurğusu"nu təqdim etdiyimiz və inandığımız DİN, 

sən demə, bizi dinləyən və bizə torba tikən qurumun ta... kəndisi imiş. Bu PA-nı çox əsəbləşdirdi. O 

qədər ki, indiyə qədər mənə və "Xural"a dözüm nümayiş etdirən PA və onun şöbə müdiri bütün dözüm 

limitini bitirdi. R.Mehdiyev son 20 ildə ilk dəfə olaraq bir həftəlik qəzetin baş redaktorunu və qəzeti 

məhkəməyə verdi və bu onu göstərdi ki, azad söz və əslində azad medianın əsl ünvanı haradır.  

                                                ƏLI HƏSƏNOVUN KİVDF-SI 

Müstəqil mətbuata ən böyük pislik gətirən qurumlardan biri 

də Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə Dövlət Dəstəyi (əslində 

Köstəyi) Fondudur. Bu qurum Prezident yanındadır və onun 

sərəncamı ilə yaradılıb. Yarandığı günlərdə mətbuatın, 

xüsusilə müstəqil mətbuatın ümidlənməsinə səbəb olsa da, az 

keçmədi ki, KİVDF-nin əsl siması ortaya çıxdı. KİVDF-nin 

icraçı direktoru təyin edilən Vüqar Səfərli ilk gündən müstəqil 

mətbuata düşmən kəsildi. Prezident fərmanına görə ayrılan 

pullar yalnız müstəqil və partiyalı olmayan qəzetlərə verilməli 

idi. Belə də gözləyirdik. Amma Əli Həsənov dövlət adından 

KİVDF-yə də müdaxilə etdi və elə ilk müsabiqədəncə 

məqsədin məkrli olduğu anlaşıldı. Keçmiş qəzet çeşidləyicisi olan, ömründə bir yazısı dərc olunmayan, 

mübarizənin və azad sözün nə demək olduğunu bilməyən, qəssab təfəkkürlü və baqqal düşüncəli bu 

adam çox keçmədi ki, medianın tam mənada düşməni olduğunu sübut etdi. Onun Tanrısı puldur və 

mətbuat əhlini də o gözdə görməyə başladı. İlk müsabiqənin nəticələri ümumiyyətlə açıqlanmadı və bu 

istiqamətdəki bütün tələblər qulaqardına vuruldu. Əli Həsənovun qudası Səttar Mehbalıyevin 

Konfederasiyasının qəzeti olan "Ülfət" qəzeti belə müsabiqənin qaliblərindən biri oldu. 99 % qayıdışı 

olan qəzetlər irəli çəkildilər, tirajı və satışı yüksək olan mətbu qurumlar kənarda saxlanıldı. Biz bu 

istiqamətdə mübarizəni şiddətləndirdik. PA səlahiyyətlilərinə, Prezident İlham Əliyevə dəfələrlə 

müraciət edtik, araşdırmalar apardıq, Vüqar Səfərlinin qəssab xislətini ifşa edən materiallar dərc etdik və 

ölkə ictimaiyyətinin bilgilənməsini təmin etdik. Vüqar Səfərli o qədər irəli getdi ki, hətta qəzetlərdən 

"şapka" belə toplamağa başladı. Arxası güclü idi və əsas hamisi Əli Həsənov idi. Ona görə də onun 

kəsdiyi başa sorğu-sual yox idi. Vüqar Səfərli KİVDF adlı mütəşəkkil dəstə vasitəsi ilə yalnız özlərinə 

aid olan qəzetlərə pul ayırmağa başladı. Bu siyahıda Əli Həsənovun və həyat yoldaşı Sona Vəliyevanın 

10-a qədər tirajı olmayan və satışı olmayan qəzetləri də var. Təbii ki, üç-beş digər oliqarxlara aid olan 

qəzetlər də. Biz tənqidimizi artırdıqca, Əli Həsənov bu dəfə Vüqar Səfərlini də bizim üzərimizə 

istiqmətləndirdi. Biz normal haqqımızı tələb etdikcə, bunlar bizi susdurmağa daha çox vaxt və diqqət 

ayırmağa başladılar. Beləcə, günlərin bir günündə “Xaç ata”ları Ramiz Mehdiyevdən cəmi bir ay sonra 

bu dəfə Vüqar Səfərli bizi məhkəməyə verdi. O da R.Mehdiyev kimi 10.000 manat təzminat tələb edirdi. 

Məhkəmə R.Mehdiyevin 10.000 manatlıq cərimə tələbini yerinə yetirdiyi kimi Vüqarın da tələbini 

yerinə yetirdi. Amma qismən - 500 manat. Əli Həsənovun diqtəsi isə 500 manatı Apellyasiya 

Məhkəməsində 5.000 manata qaldırdı.  
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TƏZYIQLƏR DALĞASINA MƏTBUAT ŞURASI QOŞULUR 

Məhkəmələr Ramiz Mehdiyevin 10.000 manatlıq tələbini 

nəfəs almadan təmin etdilər. Bu məhkəmədə biz həm də 

cənab akademikin yalançı olduğunu öyrənmiş olduq. Çünki 

onun vəkili Anar Bağırovla anlaşdıq ki, biz təkzib veririk, 

qarşı tərəf də cərimədən imtina edir. Biz sözümüzün ağası 

olduq - təkzibi dərc etdik. Bu təkzib R.Mehdiyevin vəkili ilə 

razılaşdırıldı, hakim tərəfindən qəbul edildi. Amma Ramiz 

Mehdiyev sözünün ağası olmadı, bizi aldatdı və 10.000 

manatlıq cərimənin əsirinə çevrildi.  

Bu arada Vüqar Səfərlinin də cərimə tələbi 5.000 manata 

qaldırıldı. 2010-cu ili bu qovğalarla yola verdik və 2011-ci il "Xural" qəzeti üçün çox uğurlu il oldu. Bu 

il "Xural" böyüdü, Oxucuların sayqısını qazandı və tirajını artırdı. 

2011-ci ildə gündəlik nəşrə başlamağa qərar verdik. İyul-avqust aylarında planlamalara başladıq. 

Bizimlə birlikdə Əli Həsənov da hərəkətə keçdi və bizim gündəlik qərarımız PA-nın yuxusunu qaçırdı. 

Gündən-günə güclənən müstəqil "Xural", fəaliyyətini yenidən bərpa edən Redaktorlar Birliyi, mətbuatın 

yeni axtarışlara keçməsi Əli Həsənovun şər makinasını hərəkətə keçirdi və Mətbuat Şurasına bir gündə 6 

(!!!) “şikayət” daxil oldu. Hər şey o qədər aydın idi ki. Və... savaşa savaşla qərar verdik. Geri 

çəkilmədik. Başımızı mətbu gilyotinə qoyduq - Ə.Həsənovun gilyotininə. "Xural" gündəlik nəşrə 

hazırlıqları tamamlayanda Mətbuat Şurası bizi "qara siyahıya" saldı. Bu, Ramiz Mehdiyevin, Əli 

Həsənovun - Azərbaycan hakimiyyətinin müstəqil mediaya qarşı siyasəti, baxışı idi. Bizimlə normal 

dillə, yazı ilə, sözlə bacara bilmədilər və dövlətin inzibati resurslarını əllərində cəmləyərək zora, qeyri-

hüquqi yollara baş vurdular. "Xural" MŞ-nın üzvü deyildi. MŞ sıradan bir QHT-dir və bu QHT-nin üzvü 

olmamışdıq. Üzvü olmadığımız bir QHT Ramiz Mehdiyev-Əli Həsənov cütlüyünün məkrli planını 

tətbiq edir və bizi cəzalandırırdı. Sentyabrın 15-də MŞ-nın iclasına dəvət olunduq, amma onun 

toplantısına mən yox,  mənim MŞ-ya ünvanladığım məktub qatıldı. Sentyabrın 16-da "Xural"ı "qara 

siyahı"ya təqdim etdilər və "Xural" gündəlik nəşrə başlayan gün - sentyabrın 19-da, 2011-ci ildə MŞ-nın 

"qara siyahısı"na düşdü. Azərbaycan mətbuatının tarixi bu cür tərbiyəsizlik, namərdlik, arxadan zərbə və 

nakişilik görməmişdi. Bütün çətinliklərə sinə gərərək 10 il fəaliyyət göstərən, nəhayət, ölkədə ikinci 

olaraq hər gün - həftədə 7 dəfə nəşrə başlayan bir qəzet Əli Həsənovun balaca maraqlarına boyun 

əymədiyinə görə cəzalandırılmaq istənirdi. Bizi "qara siyahı"ya daxil etdikləri tarixdə, 1 ay sonra 

üzümüzə duracaq işbazların qəzetlərini də MŞ-ya üzv edirdilər...  

GÜNDƏLIK "XURAL" 

 Yox, bu da keçmədi. Məhkəmələr, məhkəmə cərimələri, 

hədə-qorxular, şantajlar keçmədi. Sonda "Xural"ı "qara 

siyahı"ları ilə qorxutmaq istədilər, o da alınmadı. Mətbuat 

Şurasının bu bərbad qərarı başda Əli Həsənov olmaqla 

mətbuatı çökdürmək istəyənlərin hamısının üzünü qara etdi. 

Biz heç nəyə baxmayaraq, inadla gündəliyə keçdik və 

mətbuat gündəminə bomba kimi mövzularla gəldik. 19 

sentyabrda başlanan yol 19 oktyabra qədər - 1 ay davam 

etdi. 1000 tirajla fəaliyyətə başladıq, on gündən sonra 1500 

tiraja, iyirmi gündən sonra 2000 tiraja, 25 gündən sonra 

2200 tiraja qalxdıq. Sürətlə böyüyən tirajı ayın sonunda 

3000 tiraja çatdırmağı qərarlaşdırdıq. Bu mətbu şəbəkəyə 

qarşı mübarizəni dərinləşdirmək məqsədi ilə 21.09.2011-ci 

ildə Prezident İlham Əliyevə müraciət etdim və ondan 

görüş istədim. 26.09.2011-ci ildə gündəlik "Xural" 

Azərbaycan mətbuatının tarixində ilk dəfə olaraq 

“promosyon”a başladı. Artıq hər "Xural" alan Oxucu 
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“kupon”lar toplayacaq və kitab qazanacaqdı. Bu, o qədər görkəmli və möhtəşəm bir hadisə idi ki, Əli 

Həsənov birbaşa özü əməkdar artist Ağalar Bayramova və Slavyan Universitetinin rektoru Kamal 

Abdullaya təzyiq göstərmiş, onların əsərlərinin “promosyon”dan yığışdırılmasını tələb etmişdi. 

“Promosyon” Azərbaycan mətbuatının tarixində elə böyük bir hadisə idi ki, cəmi iki-üç ay lazım idi ki, 

"Xural" birinci olsun və bütün digər qəzetlər də “promosyon”a başlasın. Əli Həsənov "Xural"ı 

bağlamaqla və məni həbs etdirməklə həm də kitab düşməni olaraq tarixə keçdi və onun bu pisliyini tarix 

unutmayacaq. 

Bu müddətdə "Xural" layihəni layihə dalınca həyata keçirirdi. 03.10.2011-ci ildə "Xural" ilk dəfə olaraq 

"Blogger" səhifəsi açdı. Bu, yeni nəslin və yeni medianın inkişafına dəstək olmalı idi və oldu da. Səhifə 

o qədər müsbət təsir buraxdı ki, biz səhifələrin sayını artırmağa, "Blogger" səhifəsini qoşa səhifəyə 

çevirməyə qərar verdik.  Hazırlıqlar başladı. Cəmi 1 aylıq müddətdə "Xural" ölkənin müstəqil 

mətbuatının avanqardına çevrilmiş, ilk üçlüyə daxil olmuş, uğurla gündəlik nəşrini hər gün artan templə 

davam etdirmiş, tənqidçi mərbuatın ilki olmağı bacarmışdı. Demək olar ki, gündəlik fəaliyyəti dövründə 

"Xural" hakimiyyəti və onun sahiblərini çox sərt tənqid edən mətbu qurumların ən birincisi idi. 

"Aprel məhbusları"nın məhkəməsini digər bütün nəşrlərdən geniş və senzurasız yalnız "Xural" 

işıqlandırırdı. Mitinqlərdə tutulanların, digərlərinin və islami kəsimin öndə gedənlərinin fotolarından 

ibarət "Siyasi Məhbuslara Azadlıq" kampaniyasına başlamış, 3-cü səhifəni o kampaniyaya ayırmışdıq. 

REDAKTORLAR BIRLIYI 

Hakimiyyəti əsəbiləşdirən, 

"Xural"a və mənə qarşı daha da 

aqressivləşdirən digər bir 

layihəmiz də Redaktorlar Birliyi 

idi. "Gündəm Xəbər" qəzetinə 

qarşı başlanan təzyiqləri 

dayandırmaq üçün təxminən 10 il 

bundan əvvəl fəaliyyətini 

dayandıran Redaktorlar Birliyini 

bərpa etməyimiz ölkənin mətbuat 

siyasətini müəyyənləşdirən 

səlahiyyət sahiblərini dəli etdi. 

Onların milyonlarla pul xərcləyib 

yaratdıqları əldəqayırma 

təşkilatlar sürətlə çökürdü. Mətbu 

siyasətləri darmadağın olmuşdu. 

Belə daha bir neçə ay keçərsə, 

bunun cavabını və bədəlini ağır 

ödəyəcəklərdi. Və... hamı bilirdi ki, Redaktorlar Birliynin katalizatoru mənəm - Əvəz Zeynallıdır. 

Redaktorlar Birliyi həm təşkilatlanır, həm problemlərdən çıxış yolları tapmaq üçün dəyirmi masalar 

təşkil edir, həm də problemləri yerində həll etmək üçün yerlərə səfərlər təşkil eidrdi. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfər bu qəbildən idi. Redaktorlar Birliyinin Naxçıvan səfəri o qədər 

effektli və səs-küylü oldu ki, hakimiyyət dairələri əndişələndilər və ölkə siyasətində sanki yeni mərhələ 

başladı. Son illərdə ilk dəfə 20-yə qədər ictimai-siyasi xadim Naxçıvana səfər etmiş, küçələrdə dolaşmış, 

Naxçıvan hüquq-mühafizə orqanlarının tələblərinə baxmayaraq, oranı tərk etməmişdilər. Bu, böyük 

hadisə idi. Vasif Talıbovun əsl xanlıq etdiyi bir respublikaya getmək və oradan problem olmadan işini 

görüb qayıtmaq hakimiyyəti çətin vəziyyətə salmışdı. Redaktorlar Birliyi Əli Həsənovun nəzarətində 

deyildi və onun hansı işləri görəcəyi haqqında məlumat əldə edə bilmirdi. Redaktorlar Birliyi isə 

fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq yox, genişləndirməyi planlaşdırırdı. Yaxın günlərdə Lənkərana, Gəncəyə, 

Sumqayıta da analoji səfərlər tşkil etməyi, problem olan hər bölgəyə getməyi nəzərdə tuturduq. İş o yerə 

qalmışdı ki, Əli Həsənovun nəzarətində olan və mətbuat azadlığına təhlükə törədən qurumlar - KİVDF 

və MŞ Redaktorlar Birliyini təqlid etməyə, etdiklərimizi təkrarlamağa can atırdılar. Biz Əli Həsənovun 
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haram üstündə qurduğu və prezidentə alternativi olmayan qurumlar kimi sırıdığı mətbuat imperiyasını 

haqlı olaraq dağıdırdıq. 

Redaktorlar Birliyi qəzet yayımı məsələsini, alternativ yayıma malik olmaq problemini qaldırır, KİV-in 

alternativ mənbələrdən maliyyələşdirilməsi məsələsini həll etməyi düşünürdü və hadisələr çox sürətlə o 

istiqamətə dəyişirdi. Əli Həsənov narahat idi. O, Ramiz Mehdiyevi də narahat edirdi və birləşib 

Prezidenti də narahat etməyə çalışırdılar. Redaktorlar Birliyi ölkədə siyasi şəraiti dəyişirdi. Ziyalılar 

Forumu elan olunmuşdu. Bu gedişi durdurmaq, katalizatoru zərərsizləşdirmək lazım idi. Zaman isə çox 

az idi. Daha 1 ay, 2 ay, 3 ay keçərsə, bizi heç cür dayandıra bilməyəcəkdilər. Bunu anlayırdılar. MŞ-nın 

siyahı oyunu köməklərinə gəlməmişdi. MŞ bu oyunu uduzmuş, KİVDF çarəsiz qalmışdı. İnzibati yola 

baş vurmadan məsələ həll olunmayacaqdı və... onu da etdilər. 

MÜSADIRƏ 

 Və... 19 oktyabr 2011-ci ildə 

Nərimanov rayon icraçıları tam 

heyətdə "Xural"ı mühasirəyə aldılar. 

Bu nə idi belə? Mənə dedilər ki, 

narahatçılığa əsas yoxdur, təkrar etdilər 

ki, bu, normal proseduradır. "Axı siz 

bir dəfə "Xural"ı 13.05.2011-ci ildə 

siyahıya almısınız?" dedim. Dedilər ki, 

qəzet gündəliyə keçdiyi üçün yenidən 

siyahıyaalınma lazımdır. Halbuki 

qanuna görə, ikinci dəfə əmlakı 

siyahıya olmaq olmaz və bunun özü 

qanunsuzluqdur. Beləcə, ölkənin 

aparıcı jurnalistləri, deputatlar, ictimai 

xadimlər redaksiyaya gəldilər və 

onların gözlərinin qarşısında "Xural"ın əmlakı təkrar, bir daha siyahıya alındı - Heydər və İlham 

Əliyevin şəkilləri, Mübariz İbrahimovun və Ramil Səfərovun portretləri, Şah İsmayıl Xətainin şəkli və s. 

Axşam saat 19.00-a kimi bizi işləməyə qoymadılar və təxminən 19.00-da təkrar redaksiyaya doluşdular. 

Bu dəfə həqiqi müsadirəyə. Beləcə, saat 20.00-dan 22.30 radələrinə qədər redaksiyanı R.Mehdiyevin 

birbaşa göstərişi ilə talan etdilər və bir "Qazel"ə doldurub apardılar. Əlimizdən yalnız o gəldi ki, aparılan 

əmlakımızı dövlətimizin himni ilə yola saldıq və... elə o saatdan etibarən "Xural"ın növbəti - həm də 

hələlik sonuncu nömrəsini hazırlamağa başladıq. Gecə saat 03.00 radələrində "Xural"ın möhtəşəm bir 

sayını daha hazırladıq. 20.10.2011-ci ildəki o sayı hələlik son sayımız oldu. Günü sabah mətbəələr bizi 

çap etməkdən imtina etdilər. Sırada mənim həbsim vardı.  Amma... 

                                               MƏNI NECƏ HƏBS EDƏCƏKDILƏR? 

 Artıq inzibati amirlik metodları ilə 

"Xural"ın fəaliyyəti dayandırılmışdı. 

Əli Həsənovun bir telefon zəngi ilə 

10 ildir pul verib nəşr olunduğumuz 

mətbəə bizi çap etməkdən imtina 

etmiş, digər mətbəələr qorxularından 

telefonlarımıza cavab verməz 

olmuşdular. Mətbuat Şurası, onun 

şər-böhtan saçan rəsmiləri susmuş, 

bu dəfə dalbadal dövlətin müxtəlif 

nazirlikləri "Xural"ın "işi" ilə məşğul 

olmağa başlamışdılar. 23.10.2011-ci 

ildə Ədliyyə Nazirliyi bəyanat verdi, 

"Xural" haqqında müxtəlif böhtanlar səsləndirdi və haqqımda CM-in 306.2-ci maddəsi ilə cinayət işinin 
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qaldırıldığını bəyan etdi. 24.10.2011-ci ildə mətbuatın verdiyi məlumata görə, 306.2-ci maddəsi ilə 

cinayət işi qaldırıldı. Elə həmin günlərdə Baş Prokurorluq açıqlama yaydı və məni cinayətdə suçladı. 

Hər iki nazirlik siyasi fəaliyyətlə məşğul olmuş, Ramiz Mehdiyevin adını siyahıdan çıxarmaqla siyasi 

sifariş yerinə yetirdiklərini təsdiqləmişdilər. Məlum olur ki, "Azərbaycan" nəşriyyatının baş direktoru 

Ağabəy Əsgərovun, müğənni Nüşabə Ələsgərlinin və KİVDF-nin icraçı direktoru Vüqar Səfərlinin 

qanuni qüvvəyə minən borclarını "qərəzli" olaraq ödəmədiyimə görə mənə cinayət işi qaldırıblar. Amma 

maraqlı idi ki, bu siyahının başında yer alan, 10.000 manata görə, həyatımızı zəhərə döndərən Ramiz 

Mehdiyevin adı tələbkarlar siyahısından çıxarılmışdı. Mən bunun səbəblərini xeyli sonra anlayacaqdım. 

Ədliyyə Nazirliyi ilə Baş Prokurorluğun etdikləri yetməmişdi. Mənə və ailəmə qarşı əsl repressiya 

başlamışdı. İşə DİN belə qarışmışdı. Gəncə şəhər Baş Polis idarəsinin rəisi general  Rasim Musayev 13 

ildir qüsursuz fəaliyyət göstərən qardaşım Rauf Zeynalovu 10 dəqiqə içərisində - 20.10.2011-ci ildə 

işdən çıxarmış, eyni polis rəisi dayım oğlu Rəşad Zeynalovu 21.10.2011-ci ildə polis orqanlarından xaric 

etmişdi. Bir ildən artıq vaxt keçir, amma nə qardaşımın, nə də dayım oğlunun işdən çıxmaq haqqında 

əmrləri verilməyib. Rasim Musayevin bu addımlarının siyasi olduğunu sübut edən isə onun 21.10.2011-

ci ildə Gəncə qarnizonunun qarşısında etdiyi çıxış olub. Musayev 700 nəfərlik qarnizonun qarşısında 

beləcə də deyib: "Rauf Zeynalovun qardaşı hökumətimizin və Prezidentimizin haqqında tənqidi yazılar 

yazır, ona görə də ona bizim aramızda yer yoxdur." Bundan sonra deməyə söz də qalmır. Bu repressiya 

dalğasına bir neçə gün sonra Gəncənin Dairə Seçki Komissiyası da qoşulur. Onlar da 62 yaşlı Anamı 

işdən kənarlaşdırırlar. Beləcə, siyasi hakimiyyət mənim həbsimlə birlikdə ailəmin də məndən sonra "ac 

qalması" haqda düşünür və qərar verir. Necə deyərlər, məndən sonra arxamca bir parça çörək gətirən 

buraxmırlar. Təbii ki, bu repressiya dalğasına mənimlə birlikdə işləyən həmkarım və həyat yoldaşım 

Məlahət Zeynallı da daxil olur, axı o da "Xural"ın bağlanması ilə işsiz qalır. Hələ də heyrət edirəm. Bu 

qədər total repressiya dalğası mənim 2 azyaşlı qızlarımdan niyə yan keçdi? Niyə onları oxuduqları 

məktəblərdən çıxarmadılar? Bu "humanizm"in məqsədi nə idi? 

Təbii ki, təslim olmurdum. Azərbaycan hökuməti və canımı hər an qurban verməyə hazır olduğum 

Azərbaycan dövləti ilə üz-üzə qalmışdım. Öz dövlətimlə döyüşürdüm. Qanunun imkan verdiyi bütün 

üsullardan istifadə edirdim. Mətbuat konfransları keçirir, Redaktorlar Birliyini tez-tez toplayır, 

müsahibələr verir və təbii ki, "Xural"ın gündəlik nəşrini bərpa etmək üçün çalışırdım. 24.10.2011-ci ildə 

ABŞ dövlətinə və onun Prezidenti Barak Obamaya 19 min manat borc pul üçün müraciət etdim və ABŞ 

səfirliyi tərəfindən 25.10.2011-ci ildə qəbul edildim. ABŞ dövləti 19 min manat borc versəydi, bu 

hoqqalar da bitəcəkdi, amma onlar da yaxşı bilirdilər ki, bu, ictimaiyyətin diqqətini çəkmək üçün 

düşünülmüş aksiyadır. Mənim ABŞ dövlətinə müraciətim bizim hakimiyyətin Əli Həsənov və Ramiz 

Mehdiyev çapında feodal qalıqlarını çox əsəbiləşdirmişdi. Bununla kifayətlənmədim. 25.10.2011-ci ildə 

yenidən Prezident İlham Əliyevlə görüşmək üçün ona müraciət etdim. Təbii ki, bu istək də qəbul 

olunmadı və prezidentlə görüş tələbindən sonra mənə qarşı daha da sərtləşdilər. 

Artıq həbs olunacağımı bilirdim. Bunu mən deyil, təxminən bütün ölkə bilirdi. 25.10.2011-ci ildə 

"Facebook" sosial şəbəkəsindəki statusumda "Həbs olunmağa hazırlaşıram!" statusu paylaşdım və 

dərhal paylaşdığım status müxtəlif xəbər saytlarında xəbər oldu. Yazılan müxtəlif rəylərə cavab olaraq 

26.10.2011-ci ildə "Bunların məqsədi pul dərdi deyil, bunların məqsədi mənim azadlığıma girov 

qoymaqdır" statusunu paylaşdım. Ayın 24-dən redaksiya Oxucu və doğma adamların ziyarətinə uğradı. 

Hamıda mənim həbs olunacağım qənaəti hakim idi. Amma necə, hansı əsaslarla tutacaqdılar? 

306.2-CI MADDƏ ALINMADI 

 Məni 306.2-ci maddə ilə həbs edə bilmədilər. Bilməzdilər 

də. Çünki ədalətsiz və vicdansız məhkəmələr vasitəsilə 

kəsdirdikləri cərimələrin siyasi mahiyyətli olduğunu bütün 

dünya bilirdi. Bu hakimiyyət isə son illər "yazıya görə adam 

tutulmur" iddiasını az qala bütün yer kürəsinin gözünə 

soxurdu. Yox, məni 306.2 maddəsi ilə həbs etsələr, məsələ 

ilk gündən siyasiləşəcəkdi. O zaman nə etməli? Bəlkə 303-

cü maddə ilə həbsi həyata keçirmək - "Siyahıya alınmış və 

ya üzərinə həbs qoyulmuş, yaxud müsadirə olunmalı əmlak 
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barəsində qanunsuz hərəkətlər." Yox, bu da alınmazdı. 147, 148-ci maddələr isə diffamasiya maddələri 

idi və onlarla əsla və əsla jurnalist həbs etmək olmazdı. O zaman geriyə şər qalırdı - hansı ki, siyasi 

hakimiyyət bu sahədə çox professional idi. Bəs nə etməli? Nə ilə şərləməli? 

İçki iləmi? Alınmazdı. Spirtli içkiləri tərk etmişdim və "Xural" qəzeti uzun müddətdir ki, "Alkoqolsuz 

Gələcək!" kampaniyası aparırdı. 

Narkotikləmi, nəşə iləmi, eroin, kokoinləmi? Alınmazdı. Siqaret bəlasını 19 dekabr 2004-cü ildə tərk 

etmişdim və "Xural" qəzeti uzun illər idi ki, "Siqaretsiz Gələcək!" kampaniyası aparırdı.  

Qızlamı? O da alınmayacaqdı. Çünki artıq bir dəfə göndərdikləri "modelyer" onların üzünü 

ağartmamışdı. Mənim elə alışqanlıqlarım artıq çoxdandı ki, yox idi... 

İşə ailəmlə gəlir, işdən ailəmlə gedirdim. Özümə qurduğum bu dairə mənim həm də sığortam idi. Məni 

avtomobildə belə həbs etmək mümkün olmazdı. Bunu həbsimdə də gördüm. Məni yalnız təkləyib həbs 

edəcəkdilər. Amma nə ilə? Necə? Niyə? Harada? İndi hamıdan çox məni və məni sevənləri bu suallar 

düşündürürdü. 

28.10.2011-ci ildə mətbuat konfransı təşkil etdik. Redaktorlar Birliyinin geniş toplantısında məsələni 

müzakirə etdik və qərara alındı ki, mübarizəni davam edək. Orada həm də onu elan etdim ki, noyabrın 1-

dən etibarən "Xural" yenə gündəlik nəşrini bərpa edir. Və... oradan redaksiyaya tələsdim. Və... “Kanal 

13”-ün canlı efiri üçün aparıcı Aynurə İmranovanın aramsız telefon zəngləri gəlməyə başladı. Mən 

verilişdə iştirak etməli idim və "Xural"ın əmlakının müsadirəsi müzakirə olunacaqdı. 

                                                MƏNI NECƏ OĞURLADILAR? 

 Məni elə "Kanal 13" ün qarşısında da oğurladılar. Günü də simvolik seçmişdilər - 28 oktyabr atamın 

ölüm günü idi və məni oğurladıqları 17:07 radələri də atamın canını tapşırdığı dəqiqələr idi. Mənim 

redaksiyama gələn, telefonlarını götürmədiyimə baxmayaraq, israrla zəng edib redaksiyaya buyuran və 

sonra Əli Həsənovun üzəduranları qismində üzümə duran həmkəndlilərim görünür, mənim üçün ciddi 

sürprizlər hazırlayıblarmış. 

Onlar həm məni redaksiyadan çıxarmalı, həm Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə idarəsinin əməkdaşlarına 

təslim etməli, həm də mənim üçün anlamlı olan məqamları məni həbs edənlərə deməli idilər. Bizim el-

obada bu miqyasda namərdlik, naxələflik, nakişilik hələ qeydə alınmamışdı. Əli Həsənov bunu 

bacarmış, guya məni öz həmkəndlilərimlə "vuraraq" mənə mənəvi təsir göstərməyi düşünmüşdü. Amma 

iqtidarın bu darqafalı adamları bilmirdilər ki, üzəduranların yaxını-uzağı, qohumu, həmkəndlisi olmur - 

üzəduranın heç milləti də olmur. Onlar da qədim peşə sahibləri kimidirlər - hələ elə fahişələr var ki, 

onlar üzəduranlardan kişidirlər... 

          Məni oğurlayanlar KQMİ-yə gətirdilər. Müxtəlif hədə-qorxularla və "bu sənin üçün sonun 

başlanğıcıdır" deyərək işlərini gördülər. ABŞ səfirliyinin yanından keçəndə sonradan adını öyrəndiyim 

Rəsulov Fuad Mirmehdi oğlu adlı terroristə oxşayan KQMİ qoçusu həbsimin siyasi sifariş olduğunu 

dedi: "Biz sənə göstərəcəyik ABŞ hökümətinə müraciət etmək nə deməkdir." Yeri gəlmişkən, mənim 

telefonlarımı da bu qoçu aldı və orada olan mesajlara baxanda etiraz etdim. Fuad Rəsulovun cavabı 

maraqlı idi: "Biz sənin telefonuna istədiyimiz mesajı yaza və oradan istədiyimiz mesajı göndərə bilərik." 

Elə də etdilər və mən bir illik həbsdən sonra hələ də telefonlarımı əldə edə bilmirəm... 

                                       SƏHNƏYƏ GÜLƏR ƏHMƏDOVA ÇIXARILIR 

 Sən demə, Ramiz Mehdiyev-Əli Həsənov güruhu "Xural"ı talan etdirdikləri gün, Ramiz Mehdiyev 

qruplaşmasının daha bir üzvü, parlamentin deputatı G.Əhmədova xəlvətcə KQMİ-yə müraciət edib. 

Bununla məni qeyri-siyasi və qeyri-mətbu maddə ilə həbs etməyi planlaşdırıb, izi azdırmağa çalışıblar. 

Bunu gətirildiyim KQMİ-də öyrəndim. Mən elə təxmin edirdim ki, qəzetin vergi məsələləri ilə bağlı 

hansısa bir əməliyyat ediblər. Çünki son vaxtlar bəzi qəzetləri KQMİ vergi məsələsinə görə sıxışdırırdı. 
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Amma heyhat! Müstəntiq Qabil Qasımov bir müddətlik gözləmədən sonra "deputat Gülər Əhmədova 

sizdən - ondan hədə-qorxu ilə pul tələb etməyinizə görə müraciət edib" deyəndə, oynanılan bu iblisanə 

oyunun yeni detalları mənə aydın oldu. Bəli, məni 303, 306.2-ci, 147 və 148-ci maddələrlə həbs edə 

bilməyən hakimiyyət, məni şərləməyə qərar vermişdi. Bir şansım o idi ki, digər həmkarlarımın üzünə 

küçə fahişələri qoyurdularsa, mənim üzümə parlament deputatı qoymuşdular. Təbii, əgər buna təsəlli 

demək mümkündürsə...  

G.Əhmədova münasibətimiz olan onlarla, yüzlərlə Oxucumuzdan biri olub. Son illər münasibətimiz 

yüksələn templə inkişaf edib. Tez-tez redaksiyaya gəlib, mətbu məsələlərdə fikir mübadiləsi aparıb, 

debatlarımıza, dəyirmi masalarımıza dəvət etmişik, iştirak edib. Amma haqqında çoxlu tənqidi 

məlumatlar da dərc etmişik. Bu məlumatlar 2008-ci ildən və ondan əvvəldən də olub. Bu da çox təbiidir. 

Yadımdadır ki, ilk qarşıdurmamız Respublika Uşaq Fondu ilə bağlı olmuşdu. Əməkdaşlarımız 

G.Əhmədovadan müsahibə almaq istəmiş, Respublikada Uşaqların vəziyyətinin nə yerdə olduğu haqda 

araşdırmalar aparmış, Gülər xanım bundan qəzəblənmişdi. Təxminən 2003-2004-cü illər idi... 

2008-ci ildə isə G.Əhmədovanın qəzeti olan "Mərkəz" 14 fevral Valentin günündə canfəşanlıq etdiyinə 

görə, onu sərt tənqid etmişik və parlamentin üzvündə Valentin sevgisinin səbəbini araşdırmağa 

başlamışıq. Ancaq son illərdə G.Əhmədova ilə ciddi toqquşmalarımız olmamış, hətta G.Əhmədova 30 

İyun tədbirlərində iştirak etmiş, özünü millətimizin əziz bayramının tərəfdarı kimi göstərmişdi. Bir dəfə 

- 2010-cu ilin sonunda Türkiyədə səfərdə olmuş və elə o səfərdə də barışmışdıq. Gülər xanım yalançı və 

gopçu olduğuna görə münasibətlərimiz həmişə ziqzaqlı olub. Mən mənə bircə dəfə ciddi yalan danışan 

adamla münasibətləri kəsirəm. Düzdür, o, hələ mənə ciddi yalan danışmamışdı, amma hiss edirdim ki, 

yalan onun həyat kredosudur. Münasibətlərimiz həmişə məsafəli olub. Xüsusən, Ramiz Mehdiyevin 

cəriməsi icraya yönələndə bir neçə dəfə əlaqə saxlayıb, münasibətləri yoluna qoymaq üçün öz 

təkliflərini verib. Bəzilərindən istifadə etmişəm, bəzilərindən isə yox. Amma 2011-ci ilin əvvəllərindən 

G.Əhmədovanın rəhbərlik etdiyi "Mərkəz" qəzetində bəzi problemlər meydana çıxmağa başladı. Onun 

baş redaktorunu tanıyırdım və hətta Nigar Almanqızını baş redaktor təyin edəndə məndən fikrimi də 

soruşmuşdu və mən müsbət istiqamətdə fikir bildirmişdim. Problem elə də böyük deyildi. Sadəcə, Gülər 

xanım hər dəfə olduğu kimi indi də kollektivin maaş-qonorarlarını vermirdi. Hansısa səbəblərdən baş 

redaktorla da problem yaratmışdı və aralarında münaqişə baş vermişdi. Hər iki tərəf məni tanıdığına 

görə mənə şikayətlənirdi. Bir-biri haqqında olmazın şeylər danışırdılar və mən tanıdığım insanların 

arasında bu miqyasda münaqişə olmasını istəmirdim. 2011-ci ilin yayında - iyulun əvvəllərində 

Antalyaya istirahətə getdim - bir həftəlik. Həm Nigar, həm də Gülər razılaşdılar ki, mən gələndə oturub 

problemlərini həll edirlər. Mən gələndə Nigarı Bakıda tapmadım, Gülər isə telefonlarıma cavab vermədi. 

Onun telefonuna Əhməd Şahidov cavab verirdi və bütün israrlarımıza baxmayaraq, Gülər xanım xəttə 

çıxmırdı.  

Bu arada "Mərkəz"in kollektivinin aparıcı simaları mənimlə görüşdülər və dəstək istədilər. Onların 

səsini Gülərin israrlı çalışmaları batırırdı. Mən həmkarlarıma dəstək sözü verdim və Gülərin onların 

maaş və qonorarlarını ödəməsi üçün əlimdən gələni edəcəyimə söz verdim. Bu arada Nigar 

Almanqızından xəbər çıxdı... 

O artıq Türkiyədə imiş və Gülərin təqiblərindən qaçıbmış. Gülər onu və qardaşını işdən çıxarandan 

sonra Sumqayıtda yaşayan ata-anasının evinin həndəvərinə silahlı qoçular yerləşdiribmiş və onları 

hədələyirmiş. Nigarın atasının ürəyi xəstə idi və neçə dəfə əməliyyat olunmuşdu. Və təbii ki, Nigar 

danışmaq, olanlar haqqında ictimaiyyəti məlumatlandırmaq, deputatın mafiya qaydaları ilə adamları 

hədələdiyini söyləmək istəyirdi. Və Nigar bu məsələlərdən bəhs edən bir müsahibə göndərdi və 

müsahibə çox gec gəldiyi üçün səhifəyə qoya bilmədim və anonsunu verdim. Anonsda G.Əhmədovadan 

yox, N.Almanqızından bəhs olunurdu. Yalnız bu anonsun dərcindən və digər xəbərlərdən sonra Gülər 

mənə zəng elədi və ofisinə çay içməyə dəvət etdi. Onun israrlı təkliflərinə baxmayaraq, Gülərin ofisinə 

getmədim və redaksiyaya dəvət etdim. Gülər elə həmin gün - yanlış xatırlamıramsa, bazar ertəsi, 8 

avqust 2011-ci ildə redaksiyaya gəldi. Əməkdaşlar məni gözləyirdilər və deputatı tək qəbul etməli 

oldum. Mənimlə tək görüşmək istədiyini xahiş etmişdi. Hər halda dövlət adamı, 15 ilin deputatı, YAP 

Siyasi Şurasının üzvü idi Gülər Əhmədova və mən bilsəydim ki, o R.Mehdiyevin planının tərkib hissəsi 

kimi gəlir yanıma, onu qəbul etməzdim. Münasibətlərimiz yazılara görə nisbətən sərinləsə də, onu tək 
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qəbul etdim. Mən o zamanlar heç kimlə tək görüşmürdüm və tanımadığım adamlar gələndə redaksiya 

heyətini yanıma dəvət edirdim. Gülər Əhmədova oturan kimi təkliflərə başladı və ondan yazı 

yazmamağın müqabilində mənə rüşvət təklif etdi. Əsla və israrla qəbul etmədim. Ondan yazılacaq yazı-

xəbərlərdə onun da rəyinin alınacağını bildirdim. Amma Gülər israrla "Xural"ın aylıq-illik xərclərini 

soruşurdu. Bir ara elə düşündüm ki, Gülər əməliyyatdadır və indicə masanın üzərinə pul qoyacaq, 

əməliyyat qrupu otağa daxil olacaq. G.Əhmədova çox həyəcanlı idi və hiss etdi ki, ondan şübhələndim. 

Tez də durub çıxdı. Tələsik redaksiyanı bağlayıb məni çayçıda gözləyən həmkarlarımın yanına tələsdim. 

Onlara ilk sözüm bu oldu:  

"DEYƏSƏN, GÜLƏR SƏSIMI YAZMAĞA GƏLMIŞDI..." 

Zatən həmkarlarım Gülərin verilən anonsla 

bağlı yanıma gəldiyini bilirdilər. Beləcə, 

Güləri birtəhər başımdan edib redaksiyadan 

çıxarandan təxminən beş dəqiqə sonra ən azı 

beş nəfərə onun səsimi yazmasından və məni 

şantaj etməyə gəldiyindən bəhs etdim. Bir, ya 

iki gün keçmədi ki, mənə informasiya daxil 

oldu ki, mənim ətrafımda ciddi oyunlar 

hazırlanır. Mənə konkret məlum oldu ki, bu 

oyunların bir parçası da Gülərdi. Mən zatən 

bunu təxmin eləmişdim. 

Bir həftə keçdi. Bu həftə müddətində 

G.Əhmədova ölkənin müxtəlif ranqlı tanınmış adamları vasitəsi ilə mənə telefon etdirir, haqqındakı 

yazı-xəbər, müsahibənin dərcinin dayandırılmasını xahiş edirdi. Heç kimin telefonunu götürmədim və 

Gülərlə görüşməməyə qərar verdim. Gülərin telefon zəngləri növbəti cümə günü yenidən başladı və mən 

təkcə cavab verməməklə kifayətlənmədim, eyni zamanda əməkdaşlarıma və mənə yaxın olan adamlara 

da Gülərdən və onun zənglərindən uzaq olmağı tapşırdım. Hamıya açıq-açıq xəbərdarlıq etdim: 

"Gülərdən ehtiyatlı olun. Biz hakimiyyətin qurduğu əməliyyatın içindəyik. Hər an baş verə biləcək 

hadisələrdən məni xəbərdar edin." Bu qadın tam çılpaqlığı ilə başını itirmişdi. Dalbadal mənə mesajlar 

yazır, redaksiyaya gəlmək istədiyini bildirir, mənə qızıl dəstini verə biləcəyini söyləyir, avtomobilinin 

sənədlərini girov qoyacağını, özünün danışıb özünün müəyyənləşdirdiyi hansısa məbləğ pulu mənə 

vermək üçün vaxt istəyirdi. Yeganə qərar o idi ki, bu qadına heç bir cavab verməyim və vermədim də. 

Elə bu məqamda mənə "Yeni Müsavat" qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu zəng elədi. Təbii ki, onun 

telefonunu götürdüm. Rauf bəy Gülərin ondan xahiş elədiyini və onu qəbul etməyimi rica etdi. İlkin 

olaraq telefonunu götürməyimi xahiş etdi. Həmkarımın sözünü yerə salmadım və Gülərlə danışdım. 

Telefonu açan kimi eyni sözləri təkrar etdi və yenə Güləri birtəhər yola verəsi oldum. "Xural"ın 

gündəlik nəşrə hazırlaşdığı məqamda informasiya aldım ki, Əli Həsənov Ramiz Mehdiyevin xeyir-duası 

ilə Gülərdən və onun yazdırdığı səsimdən istifadə planları qurub. Zatən KİVDF və MŞ artıq "Xural"a 

hücuma keçmişdi. Vüqar Səfərli 5.000 manatı icraya yönəltmiş, MŞ "Xural"ı "qara siyahı"ya salmışdı. 

Mən hər zaman Əli Həsənovun planlarını alt-üst etmişəm. İndi də etdim və sentyabrın 18-də Gülərin 

məni şantaj etdiyini cəmiyyətə açıqladım. 

                                                       Gülər Əhmədova şantaj edir! 

 Həbsimdən düz 42 gün əvvəl Gülərin yanıma gəldiyini, məni pul verməklə şantaj etdiyini, hakimiyyətin 

məni Gülər vasitəsilə həbs eləmək planlarının olduğunu açıqladım. Həm "Xural", həm də "Azadlıq" 

qəzetlərində bu məsələ ilə bağlı açıqlamam, müsahibəm yayımlandı və çox keçmədən Əli Həsənovun 

himayəsində olan "Olaylar" qəzeti və eyniadlı agentliyi Gülərin mənə cavablarını dərc etdi. Gülər 

mənim yanıma gəlməyini sərt bir dillə inkar etdi. Hətta G.Əhmədova mənim psixoloqa ehtiyacım 

olduğunu bildirdi (Mən çox sonra Gülərlə Elşad Abdullayevin videoçarx məsələsindən öyrəndim ki, o, 

həm də BDU-da psixologiyadan dərs deyirmiş.) Prokurorluq və hüquq mühafizə orqanları KİV-də 

yazılan bu yazılardan sonra dərhal hərəkətə keçməli ikən, bunu etmədilər və R.Mehdiyevin şəbəkəsi 
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beləcə məni şərləyib həbs etdirdi. Halbuki bir daha vurğulayıram, mən bu şantaj haqqında nə az, nə də 

çox, düz 42 gün əvvəl ictimaiyyəti məlumatlandırmışdım. 

                                          311.3.3 VƏ 311.3.4-CÜ MADDƏLƏR DƏ YETMƏDI 

 KQMİ G.Əhmədovanın şəri və ərizəsi ilə, eyni zamanda saxta yolla əldə olunmuş qeyri-qanuni səs 

yazısını əsas götürərək məni həbs etsə və haqqımda CM-nin ən ağır maddəsi ilə cinayət işi qaldırsa da, 

eyni ilə 306.2-ci maddədə olduğu kimi iddianın şər-şəbədə olduğunu hamıdan gözəl özləri bilirdilər. 

Məni həbs etmişdilər, haqqımda 311.3.3 və 311.3.4-cü maddələrlə saxta və siyasi ittiham elan 

etmişdilər, amma dəqiq bilirdilər ki, bu ittiham absurddur. Və mən onları bu ittihamın altında basıb dəfn 

edəcəyəm. Rahat deyildilər və əlavə ittiham elan etməli idilər.  

                                                     BAX 311.3.2-CI MADDƏ BELƏ ÇIXDI 

 311.3.3 və 311.3.4-cü maddələrdən bir kar aşmayacağını gözəl başa düşən istintaq R.Mehdiyev və 

Ə.Həsənov şəbəkəsinin istəklərinə boyun əyərək həbsimdən bir həftə keçmədi ki, mənə 311.3.2-ci 

maddə ilə (təkrar rüşvət alma) yeni ittiham elan etdilər. 2007-2008-ci illərin ağrısı, "modelyer" 

göndərdikləri günlərin acısı, otağıma dinləmə qurğusu quraşdırdıqları günlərin xiffəti hələ qalmışdı. O 

təcrübədən çıxış edirdilər və üzümə 2007- 2008-ci illərdə, hətta daha gerilərdə, 2005-2006-cı illərdə 

məhkəmələrimiz olan və yekunlaşan adamlar qoyulurdu. Elə adamlar ki, mən onlarla təxminən elə 5-6 

ildir ki, görüşmürəm. Bunların içində normal münasibətim olanlar da, həmkəndlilərim və uzaqdan-

yaxından qohumluq münasibətlərində olduğumuz adamlar da vardı. Bu dəfə öz hesablarınca "yaxşı" 

işləmişdilər. Məni tanıdığım adamlar tərəfindən vururdular. Bu Əli Həsənovun həyatının ən iblisanə 

qərarlarından biri idi. Mən onun bəlkə də bütün həyatının ən böyük oyunu olmalı idim. Amma olmadı. 

Beləliklə, Akif Məmmədov, Aydın Heydərov və Sabir Tarverdiyev absurd və olmayan iddialarla üzümə 

qoyuldular. Guya ki, mən onlardan nə zamansa rüşvət tələb etmişəm. Nə zaman? 2006-2007-2008-ci 

illərdə! Bəs bu illərdə bu adamlar harada idilər?  

                                         RAMIZ MEHDIYEVLƏ ƏLI HƏSƏNOVUN ŞAHIDLƏRI 

Mənim həbsimin əsas memarı PA rəhbəri R.Mehdiyevdir. Yalnız o məni məhkəməyə verəndən və 

cərimələdəndən sonra bu ssenari işə düşüb. Əsas sifarişçi də odur. R.Mehdiyevin sifarişini Əli Həsənov 

icra edib və onun memarı olduğu cinayət işini o "tikib". Ona görə də zərərçəkənlər və üzəduranlar 

arasında tək bircə nəfər də yoxdur ki R.Mehdiyev və Əli Həsənov dəstəsindən kənar olsun. Baş 

zərərçəkən R.Mehdiyevin özüdür. 10.000 manat tələbi ilə "Xural"ı müsadirə etdirən, tifaqımızı dağıdan 

da odur. Sadəcə, Ədliyyə Nazirliyinin  açdığı cinayət işindən R.Mehdiyevin adı çıxarıldı. Çünki 

zərərçəkən qismində tanınsa R.Mehdiyev istintaqa ifadə verməli və məhkəmə proseslərində iştirak edib 

şəxsən üzümə durmalı idi. Bunu şəstinə sığışdırmadı və Azərbaycan qanunlarına hörmət eləmədi. Məni 

məhkəməyə verən, cərimələdən R.Mehdiyev məni öz rəhbərliyində olan idarə tərəfindən də həbs etdirdi. 

KQMİ birbaşa R.Mehdiyevə tabedir və məndə olan informasiyalara görə, ilk əvvəl bunu etmək 

istəməyiblər və deputatı başqa qurumlara göndəriblər. Sadəcə, digər hüquq mühafizə orqanları bu həbsi 

həyata keçirib öz reputasiyalarını korlamaq istəməyiblər. Belə olan halda bütün "zərərçəkən" və 

"şahid"lərin də R.Mehdiyevin adamları olması təbiidir... Elə deyilmi? 

"Zərərçəkən"lərdən KİVDF-nin icraçı direktoru Vüqar Səfərli və Ağabəy Əsgərov birbaşa Əli 

Həsənovun kurasiyasındadır. Hətta 2008-ci ildəki məhkəməmiz dövründə A.Əsgərovla bütün 

mərhələlərdə anlaşıb barışsaq da, birbaşa A.Əsgərova telefon açan Ə.Həsənov buna maneçilik etmişdi. 

Yalnız bundan sonra razılaşdırılmış təkzib mətnini dərc etsək də, A.Əsgərov yenidən cığallığa 

başlamışdı. Vüqar Səfərlini isə ictimaiyyət o qədər Əli Həsənovun adamı bilir ki, hətta ona "Əli 

Həsənovun əl telefonu" deyənlər də var. Əli Həsənovla Vüqar Səfərli KİVDF-ni şirkət kimi işlədirlər. 

Prezidentin yaratdığı bu qurum müstəqil mətbuata kömək etməli ikən, tam korrupsiya bataqlığında 

boğulur. Dövlət büdcəsindən ayrılan pulun tam yarısı Vüqarla Əlinin cibinə gedir. Bizim bu haqda 

silsilə yazı-araşdırmalarımız olub. V.Səfərli ilə Əli Həsənovu digər ticarət sahələri də bağlayır. Onlar 

birlikdə ev - bina tikintisi ilə məşğul olurlar və ticari maraqları var. 



 31 

Nüşabə Ələsgərli adlı müğənni də digər müğənnilər kimi bunların himayəsindədir. Onu bu işə 

Ə.Həsənov "Xəmsə" restoranının sahibi Mürvət Həsənlinin əli ilə qoşub. 

Şahidlərə gəlincə, G.Əhmədova məsələsi artıq bütün dünyaya aydındır. Amma bütün dünyaya aydın 

olmamışdan mən bilir və hayqırırdım ki, bu deputat R.Mehdiyevin siyahısından təyin olunub parlamentə 

və onun tapşırığı ilə üzümə durub. Zaman göstərdi ki, G.Əhmədova təkcə R.Mehdiyevin dəstəsində yer 

almaqla kifayətlənməyib, o, həm də R.Mehdiyevin adından deputat kreslosunu satan və onların pulunu 

torbalara yığıb ona - R.Mehdiyevə gətirən, rüşvətdaşıyandır. Yəni Gülər R.Mehdiyevə o dərəcədə yaxın 

adamdır ki, onun adından ciddi dövlət vəzifələrini satışa çıxarmaq, ona qiymət qoymaq, o pulu almaq və 

gətirmək səlahiyyətləri var və bunu tək də eləmir. Məşhur videoda görünür ki, o, bunu R.Mehdiyevin 

qızı və kürəkəni ilə birlikdə edir. O da məlumdur ki, G.Əhmədova BDU-da psixologiya kafedrasında 

dərs deyir və R.Mehdiyevin qızı orada onun müdirəsidir. Gülərin qəzetinin və sahib olduğu informasiya 

resurslarının isə Mehdiyevə aid olduğunu və Əli Həsənovun kuratorluğunda fəaliyyət göstərdiyini isə 

deməyə ehtiyac yoxdur. Mən onun qəzetinin Mehdiyevin təsisçiliyində fəaliyyət göstərdiyini 2011-ci 

ilin sentyabr ayından yazmışam və həmin cədvəli məhkəməyə də təqdim etmişəm. 

Yəni bu cinayət işində G.Əhmədova təsadüfi seçilmiş adama oxşamır. O birbaşa R.Mehdiyevin və 

Ə.Həsənovun tapşırığı ilə hərəkət edib. İstintaqın qərar verməsinə baxmayaraq Gülərin telefonuna 

gələn-gedən zənglərin siyahısı çıxarılmayıb. SMS məzmunları götürülməyib. Dəfələrlə vəsatətlər 

verməyimə baxmayaraq, məhkəmə bunu etmədi. Elə olsaydı, Gülərin R.Mehdiyev və Ə.Həsənovla bu 

məsələdə necə birgə fəaliyyət göstərdikləri üzə çıxa bilərdi. Nə istintaq, nə də məhkəmə buna maraqlı 

olmadı. Çünki həm istintaq, həm də məhkəmə R.Mehdiyevin adı çəkiləndə nəfəs almaqdan belə 

çəkinirlər. Hər nə işdirsə, bu ölkədə İlham Əliyevdən daha çox R.Mehdiyevdən qorxurlar və mən bu 

fakta mətbu fəaliyyətim dövründə də rast gəlmişdim. Bəlkə bu, həm də ona görədir ki, Gülər və bu dəstə 

adam oğurluğunda da ittiham olunurlar? Bu haqda hələlik bir söz deyə bilmərəm. 

Hətta bəzən mənə elə gəlir ki, Gülərin mənimlə normal münasibət yaratması da xüsusi plan daxilində 

olub. Redaksiyaya elə qəribə adamlar gəlib və az qala onlarla niyə dostluq eləmək istəmədiyim üçün 

mənimlə davaya çıxanlar olub ki, biz onları "Xural"dan zorla qovmuşuq. Bizə yaxınlaşmaq, kollektivə 

daxil olmaq üçün çox çalışanlar olub. Hətta Ə.Həsənovun şahidlərindən biri olan Mürvət Həsənli mənim 

Anama zəng edib şikayət etmişdi ki, “Əvəz mənimlə niyə dostluq eləmir?” Beləcə, məlum olur ki, 

mənim və "Xural"ın yolunu kəsə bilməyənlər, hüquqi mübarizədə uduzan və uduzacaqlarını bəri başdan 

bilən hökumət səlahiyyətliləri məndən - məni şərləməklə yaxa qurtarmaq istəyiblər. Ola bilər ki, 

planlarında başqa variant - məni öldürmək də olub, amma hər halda məni həbs etdirməklə bu plandan 

imtina etdikləri görünür. 

Gülərin şahidinə və şahidlərinə gəlincə, onları iki yerə ayırmaq lazımdır. Gülərin şahidləri və Gülərin 

yanında Əli Həsənovun şahidi. G.Əhmədovanın şahidləri oğlu Toğrul Əhmədov, rəfiqəsi Rüxsarə 

Axundova və işçisi Zaur Mirzədir. Bu şahidlər qanunla da yalançı şahidlərdir. Çünki adı çəkilən Toğrulu 

ilk dəfə məhkəmədə gördüm, Rüxsarə xanımı məhkəməyə qədər cəmi bir dəfə görmüşəm, Zaur Mirzə 

ilə isə bu məsələ ilə bağlı heç bir söhbətimiz olmayıb. Bu şahidləri nə istintaq, nə də məhkəmə şahid 

qismində tanımamalı idi. Bu haqda dəfələrlə vəsatətlər də qaldırdım. Amma görünür, yalançıya şahidlər 

lazım imiş. 

Ə.Həsənovun Gülərin yanındakı yalançı şahidi Tənzilə Rüstəmxanlı haqqında isə ayrıca söhbət açmağa 

ehtiyac var. 

G.Əhmədova istintaqa ifadəsində Tənzilə Rüstəmxanlını özünün yaxın rəfiqəsi adlandırsa da, 

T.Rüstəmxanlı məhkəmədə bunu inkar etdi və onu şahid göstərdiyi üçün hətta Güləri tənqid də etdi. 

Amma ibtidai istintaqa verdiyi ifadəni də təsdiq etdi. Gülərə yol göstərdiyini və mənim həbsimdə 

maraqlı olduğunu sübut etdi. Bəs niyə? Bu sualın cavabı R.Mehdiyev və Ə.Həsənovun dəstəsində yatır. 

T.Rüstəmxanlı çoxdandır R.Mehdiyev şəbəkəsi ilə çalışır. Onun adı zaman-zaman hakimiyyətin 

müxalifətə yönəlik planlarında yer alıb. İndi onun Gülər Əhmədovanın şahidi kimi mənim həbsimdə 

maraqlı olması da Mehdiyev komandasında olmağından qaynaqlanır. Bundan başqa, T.Rüstəmxanlının 
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Ə.Həsənovla özəl münasibətləri də var. T.Rüstəmxanlı Ə.Həsənovun həyat yoldaşı Sona Vəliyeva ilə 

rəfiqəlik edir. Sona Vəliyeva şairədir. Onun sonuncu şeirlər kitabının ön sözünün müəllifi də başqası 

deyil, T.Rüstəmxanlının həyat yoldaşı, xalq şairi Sabir Rüstəmxanlıdır. T.Rüstəmxanlı S.Vəliyevanın 

həyat yoldaşı Ə.Həsənova həsr etdiyi "Qaragilə" şeirini türkiyəli milliyətçi müğənni Əhməd Şəfəqin 

ifasında səsləndirib. Musiqisi Ə.Şəfəqə, sözləri isə S.Vəliyevaya aid olan "Qaragilə" mahnısına xüsusi 

disk çıxarılıb və bu diskin maliyyəsini T.Rüstəmxanlı verib. Türkiyədə işıq üzü görən diskin 

Azərbaycanda geniş təqdimatı olub. Və bundan sonra Azəri-Türk Qadınlar Cəmiyyətinin Heydər Əliyev 

sarayında təqdimatı olub. Təqdimatda S.Vəliyeva və Ə.Həsənov iştirak ediblər. Təqdimatdan sonra 

S.Vəliyeva ölkə mətbuatına müsahibə verib və "Qaragilə" şeirini həyat yoldaşı Ə.Həsənova həsr etdiyini 

deyib. Məhz bu hadisədən sonra isə Əhməd Şəfəq Əli Həsənovun dəstəyilə “Tərəqqi” medalına layiq 

görülüb. Təbii ki, bu haqda "Xural"da yazılar dərc olunub. Və bu yazıların dərcindən sonra 

T.Rüstəmxanlı bizdən inciyib. 

Çox ciddi şübhələrim var ki, əgər G.Əhmədova ilə bu şər alınmasaydı, Ə.Həsənov bu rolu ifa etmək 

üçün T.Rüstəmxanlıdan istifadə edəcəkdi. Onun həm də belə işlərdə təcrübəsi var. 

311.3.2 (TƏKRAR RÜŞVƏTALMA) 

 Hakimiyyət 311.3.3 və 311.3.4-cü maddəni Gülərin əli ilə üzərimə yükləsə də, qısa müddət sonra bunun 

da bir işə yaramayacağını dərk etdi. Və hər ehtimala qarşı Ə.Həsənov daha üç "iş" tapdı. Bu epizodun 

əsas oyunçusu Akif Məmmədov və onun şahidləridir. A.Məmmədov "Kurort" ASC-nin sabiq 

direktorudur. Onun qanunsuz fəaliyyəti ilə əlaqədar 2006-2008-ci illərdə müxtəlif yazılar yazmış və bu 

səbəblə də məhkəmə çəkişməsi keçirmişik. A.Məmmədov həm mülki qaydada, həm də xüsusi ittiham 

qaydasında məni məhkəməyə verib, sonra isə ərizəsini geri götürüb, yəni barışmışıq. Son dəfə nə zaman 

görüşdüyümüzü xatırlamıram. Heç son illər onun haqqında nəsə yazmamışıq da. İşin maraqlı tərəfi 

ondadır ki, A.Məmmədov Ə.Həsənovun doğmaca qudası, Azərbaycan Həmkarlar Konfederasiyasının 

sədri, deputat, "Ülfət" qəzetinin sahibi Səttar Mehbalıyevin iş ortağıdır. Uzun illər S.Mehbalıyevin 

tabeçiliyində çalışıb. İndi də onun qarşısında tabeçilik münasibətləri var. A.Məmmədovun işi də 

G.Əhmədovanın işi kimidir. Orada da bir şahid var ki, birbaşa Ə.Həsənovun təkərində fırlanır. Bu 

mənim həmyerlim, uşaqlıq "dost"um, "Xəmsə" restoranının sahibi Mürvət Həsənlidir. M.Həsənli 

Ə.Həsənovla KİVDF icraçı direktoru V.Səfərlinin vasitəsilə tanış olub. Müxtəlif vaxtlarda təmənnasız 

olaraq KİVDF-nin tədbirlərini keçirib. M.Həsənli 19.12.2011-ci ildə mənim əleyhimə istintaqa ifadə 

verib. Nə qəribədir ki, 29.12.2011-ci ildə KİVDF "Xəmsə"də tədbir keçirib. Baş rolda isə Ə.Həsənov. 

Səhih məlumatlarım var ki, mənim həbsimdən əvvəl ən azı 5 dəfə Ə.Həsənov "Xəmsə"də görünüb və 

mənim həbsimin detalları müzakirə olunub. Həm M.Həsənlidən mənim əleyhimə informasiya alıblar, 

həm də ona mənim üzümə durmağı müqabilində vəzifə və yeni obyekt - imtiyazlar vəd olunub. Hətta 

"Gülüstan" sarayını işlətməyin müqabilində ondan külli miqdarda pul tələb edib və alıblar. Sadəcə, 

Prezident "Gülüstan" sarayının sahibini şəxsən tanıdığından Ə.Həsənovun planı pozulub. 

Yəni A.Məmmədovla M.Həsənli Ə.Həsənov üçün lap göydəndüşmə olub. Bu qrupu "ələ verən" 

M.Həsənli olub. Bunu həm A.Məmmədov, həm də X.Muxtarov ifadələrində təsdiq etdilər. 

Akif Məmmədov işində qalan 2 şahid - Xanoğlan Muxtarov və Vüqar Məmmədov isə sadəcə Mürvətin 

təqdimatında Ə.Həsənovun karvanına qoşulublar. V.Məmmədov ölkədən qaçıb getsə də və məhkəməyə 

ifadə verməsə də, Mürvət öz ömrünə yazdığı qara ləkəni onun da ömrünə saldı. Təəssüf ki, 

V.Məmmədov da həm mənim həmkəndlimdir, həm də dostum olub. Türkiyəyə də mənimlə bəhsə 

girərək oxumağa gəlib. Vüqarın atası da atamla dost olub. İndi Vüqarın atası o dünyada - mənim atamın 

üzünə necə çıxacağını, oğlu isə bu dünyada - mənim üzümə necə çıxacağını düşünür. 

V.Səfərli Ə.Həsənov üçün necə əl telefonu funksiyasını icra edirsə, X.Muxtarov və V.Məmmədov da 

M.Həsənli üçün elədir. Onlar da Mürvətin "əl telefonları"dır. 

Sabir Tarverdiyev hakimiyyətyönümlü Milli Dövlətçilik Partiyasının sədridir. İqtidarın iş adamlarından 

biridir və birbaşa Əli Həsənova bağlıdır. Bu işə də birbaşa onun direktivləri ilə daxil olub. S.Tarverdiyev 

məhkəmədə də etiraz etdi ki, ona mənim üzümə durmaq üçün çox ciddi təpkilər olub. Onun mətbuat 



 33 

xidmətinin rəhbəri isə Sabirin fikirlərinə şahid durub. Hər yalançının mütləq və ən azı bir şahidi 

olmalıdır axı. 

S.Tarverdiyev başqa bir xətlə də Ə.Həsənovdan asılıdır. Onun 2 qəzeti MŞ-nın üzvüdür və 

S.Tarverdiyev hər ay Əflatun Amaşova "xüsusi haqq" göndərir və bunu hər yerdə deməkdən çəkinmir. 

Ə.Həsənov bu məsələyə xüsusi diqqət edir. Həm S.Mehbalıyevin "Ülfət" qəzeti, həm M.Həsənlinin 

"Xəmsə" qəzeti, həm S.Tarverdiyevin "Araz" və "Meridian" qəzetləri MŞ-nın üzvüdür və bəziləri hətta 

MŞ-nın təsisçilərindəndir. Bu da təsirin bir növüdür. Yuxarıdakı T.Rüstəmxanlı olayı da belədir. 

Ə.Həsənov həm T.Rüstəmxanlının, həm də onun həyat yoldaşı S.Rüstəmxanlının QHT-lərini 

maliyyələşdirir. Bir ailədən 2 QHT Ə.Həsənovun təsirində olan Azay Quliyevin DDŞ-sindən maliyyə 

alır. 

311.3.2-nin 3-cü üzəduranı Aydın Heydərovdur. A.Heydərov isə S.Tarverdiyevin xalası oğludur - 

doğmaca. Ə.Həsənovun bir zəngi ilə xalası oğlunu xalaoğlu işə qoşub, vəssalam... 

Maraqlıdır ki, A.Heydərov KQMİ-yə 7 il bundan əvvəl MŞ-ya göndərdiyi ərizəni təqdim edib. Aydın 

olur ki, bunu A.Heydərov yox, MŞ edib. Yəni Ə.Həsənov inhisarında olan MŞ-dan 7 il əvvəlin ərizəsini 

çıxarıb və KQMİ-yə göndərib. Saxtakarlığın bu miqyasda olanına yalnız R.Mehdiyev və ya Ə.Həsənov 

gedə bilərlər. 

A.Heydərovun sürücüsünə gəlincə, onu mən tanımadım. O da məni tanımadı. İstintaqa ifadə verən 

sürücü ilə məhkəməyə gələn sürücü arasında o qədər fərq var idi ki, sonradan şəxsiyyət vəsiqəsinə 

baxarkən onu hakimlər və prokuror da tanımadılar. 

Beləcə, Ə.Həsənov mənim işimdəki üzəduranların hamısı ilə birə-bir əlaqədə olub və onların hamısını 

şəxsən təlimatlandırıb. Çünki 311.3.3, 311.3.4 və sonradan əlavə olunan 311.3.2-ci maddələrində olan 

"şahid"lərin hamısını PA-nın şöbə müdiri şəxsən tanıyır. 

Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, siyasi hakimiyyət bunların da fakt olmadığını gördü. S.Tarverdiyev 

Gəncənin icra başçısı E.Vəliyevin adından danışır, halbuki onunla "Xural"ın məhkəmə prosesi olub və 

məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü var. Eləcə də A.Heydərovla məhkəmə çəkişməmiz olub və 

A.Heydərov xüsusi ittiham qaydasında şikayətini geri götürüb. Neyləməli? Ə.Həsənov daha bir ittiham 

uydurmalı idi. Bu da vergi oldu. 

                                      PA VERGIDƏN - 213.1-CI MADDƏDƏN MƏDƏT UMUR 

Bu qədər yalançı şahidlərə baxmayaraq, Ə.Həsənov və istintaq yenə rahat ola bilmədi. Onların 

sərəncamında kifayət qədər üzəduran var idi, amma mötəbər sübutları kifayət etmirdi. Hətta müstəntiqin 

özünün mənə etirafına görə, ilk günlər təxminən 100 nəfərə qədər üzəduran siyahısı hazırlasalar da, 

sonradan bu plandan imtina olunub. İstintaq 100-dən çox adamdan 1.500.000 - 2.000 000 manat pul 

yükləmək istəyirmiş boynuma. 

Bütün bu komplo teorilərinin alınmadığını görən hakimiyyət və onun diqtəsi ilə çalışan istintaq ənənəvi 

susdurma metodundan istifadə edir: Vergi ilə çökdürmək! Onlara elə gəlir ki, vergi ilə bizi sıradan 

çıxarmaq daha asan olacaq. 306.2, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4-cü maddələrindən kar aşmayacağını bilə-

bilə, bilərək bu dəfə vergini işə salmağa qərar verdilər. 14.11.2011-ci ildə müstəntiq Qabil Qasımov 

təqdimatla müraciət etdi və KQMİ-nin heç bir hüquqi ixtiyarı olmaya-olmaya məhkəmə tərəfindən vergi 

yoxlaması təyin etdi. Bu isə istintaqı o qədər bərbad duruma saldı ki, işin içindən özləri də çıxa 

bilmədilər. Əlli min saxtakarlıq edərək, min hoqqadan çıxaraq, guya ödəmədən yayınan 7.300 manata 

yaxın məbləğ açkarladılar ki, bunu da müstəntiqin özünün dəvət etdiyi ekspert 4.000 manata qədər 

endirdi. Müstəntiq hey "bu bizim yanlışımızdır" deyirdi... 
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HƏR AĞIZDAN BIR AVAZ GƏLIR 

 Əslində, bu istintaqdan olsaydı, Cinayət Məcəlləsinin bütün maddələrini mənə yükləyəcəkdi. Bunun 

üçün də şərait yaranmışdı. Ə.Həsənovun mətbuatı tam gücü ilə əleyhimə kampaniyaya başlamışdı. 

Kəmaləddin Heydərovun informasiya agentlikləri də onlara qoşulmuşdular. Keçmiş deputat Vüqar 

Rəhimzadə, hazırkı deputat Bəxtiyar Sadıqov MŞ-nın adından daha irəli gedir, daha sərt və adlarına 

yaraşan bəyanatlar verirdilər. B.Sadıqov qanunların çox yumşaq və humanist olmasından bəhs edirdi. 

Və onun dedikləri əslində Milli Məclisin də mövqeyi kimi qəbul olunmalı idi. Mən hüququn verdiyi 

bütün yollardan istifadə edir, demokratik cəmiyyətin qaydalarına uyğun olaraq dirəniş göstərir, 

"Xural"ın və onun Oxucularının sərt müqavimətini təşkil edir, bunlar isə məhz onu istəmirdilər. Ona 

görə də beyinləri, intellektləri ilə mənimlə döyüşə bilməyənlər inzibati amirlik metodunu köməyə 

çağırırdılar. Demokratiyalarda bükə bilmədiyin əli öpməlisən, amma bunların rejimində bükə 

bilmədikləri qolu sındırmaq var. Bunlar məndə və "Xural" qəzetində də elə etdilər. Ramiz Mehdiyev-Əli 

Həsənov şəbəkəsinin mətbu xadimləri gözükölgəli, satılmış qələmlərdən ibarətdir və onlar demokratik 

şəkildə mübarizə apara bilmədilər. Ə.Həsənovun tapşırığı ilə öz işlərini gördülər. Təsadüfi deyil ki, 

A.Heydərov MŞ-ya yazılan ərizəsini guya istintaqa da göndərib. Amma elə deyil. O ərizəni istintaqa MŞ 

göndərib... 

                                                       QEYRI-HÜQUQI MÜBARIZƏ 

 "Terror" latın sözüdür. "Qorxu" və "dəhşət" deməkdir. Müasir lüğətdə mənası "zorakı üsullarla siyasi 

rəqiblərin qorxudulması və dəf edilməsi siyasəti"dir. Siyasi hakimiyyət mənə və qəzetimə qarşı sırf bu 

fəaliyyəti nəzərdə tutub. Onlar dövlət hakimiyyətindən istifadə edərək məni terror etmək və bu yolla 

məqsədlərinə çatmaq istəyiblər. Buna görə hər cür aşağılıq əməllərə baş vurublar. Qəzetin əmlakı 

qanunsuz olaraq müsadirə edildiyi gün qardaşım və qohumlarımı işdən çıxarmaq da buna xidmət edib. 

Mənə qarşı məhkəmə müstəvisində mübarizə aparılmayıb, mübarizə hüquqi olmayıb. V.Rəhimzadənin 

və B.Sadıqovun hüquqdankənar mübarizə yollarına müraciət etmək formasını G.Əhmədovada tapdılar. 

O da deputat idi və sonradan mətbuata verdiyi açıqlamada bunu açıqca etiraf da edirdi. G.Əhmədova 

"Yeni Müsavat" qəzetinin 16 noyabr 2011-ci ildə nəşr olunan müsahibəsində beləcə də deyir: "Onu 

məhkəməyə verən millət vəkilləri olmuşdu ki, bir nəticə əldə edə bilməmişdilər." Bunun ardınca Güləri 

üzümə durmağa təhrik edən PA ictimai-siyasi şöbəsinin müdiri Ə.Həsənov 19 noyabr 2011-ci ildə adı 

çəkilən qəzetə müsahibəsində beləcə deyir: "...illərlə həmin müxalifət partiyalarının, o cümlədən 

müxalifət təmsilçilərinin, ayrı-ayrı qəzet nümayəndələrinin həm "Xural" qəzetinə, həm də bu gün 

hüquqlarını müdafiə etdikləri digər qəzetlərin əməkdaşlarına qarşı məhkəmə iddiaları olub. Prosesləri də 

udublar. Sadəcə məhkəmə qərarlarına tabesizlik olduğundan qərarlar icra edilməyib. Bu gün ortada 

millət vəkilinin və digərlərinin konkret şikayətləri var." Yəni siyasi hakimiyyət açıqca mənimlə hüquq 

dilində danışmağın əhəmiyyətsiz olduğunu anlayıb. Çünki uduzacağını bilib. Məhkəməyə veriblər, 

cəzalandırıblar, cərimələdiblər - amma bunu "nəticəsiz" adlandırır, "heç" hesab edirlər. Onlar mütləq 

məni susdurmağı, ən azı həbs etdirməyi düşünüblər və bunun üçün uzun illər əsas axtarıblar. Bu "əsas" 

isə şərləmə olub! 

Mənim yanıma tanımadığım, yad bir adam göndərə bilməzdilər. Bir neçə dəfə göndərmişdilər və son 

olaraq "modelyer" məsələsində cavablarını almışdılar. Mənim yanıma mütləq normal münasibətlərdə 

olduğum bir adam göndərməli idilər ki, yanıma gələ bilsin. Gülər kimi... 

Ümumiyyətlə, hakimiyyət məni sıradan çıxarmağın başqa yolunu tapa bilməyib. Onlar nə qədər çətin 

olsa da normal münasibətlərdə olduğum adamları üzümə qoymaq yolunu tutublar. Hədəf ən azı "çamur 

at, izi qalsın" prinsipidir. 
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AXTARIŞ NƏ MƏQSƏDLƏ APARILIB? 

 Bu qeyri-hüquqilik bütün sferalarda davam 

edib. Həm həbsimdən əvvəl, həm də sonra 

dövlətin bütün gücünü mənə - arxası, dayağı 

yalnız haqq olan, heç bir qruplaşma və 

mafiyaya xidmət etməyən bir yazara həsr 

ediblər. Məni qeyri-qanuni həbs ediblər, 

guya qeydiyyatda olduğum ünvana çağırış 

göndəriblər, amma o da olmayıb. Faktiki 

yaşadığım ünvanı tapa bilmədiklərini əsas 

gətirərək məni həbs edən istintaq, elə həmin 

saatlarda mənim faktiki yaşadığım ünvanda 

axtarış aparıblar. Bəs onlar mənim harada 

yaşadığımı bilmirdilər? Bu, necə olur? 

Məni tutmaq üçün təxminən 4 qrup ayrılıb. 

Onun biri məni həbs edib - bu həbsdə 

mənim illərlə görüşmədiyim və telefonlarına 

cavab vermədiyim həmkəndlilərim bələdçi 

olub, başqa bir qrup işimdə, "Xural"ın redaksiyasında, bir başqa qrup isə evimdə axtarış aparıb. 

Axtarışların heç biri haqqında mənə məlumat verilməyib, axtarışda mənim nümayəndəm və ya vəkilim 

iştirak etməyib. Sonra isə digər bir qrup avtomobilimi axtarıb. O da eləcə... 

Bütün bunlara nə səbəb olub? İstintaq "külli miqdarda pul," "silah-sursat," "saxta sənədlər," "iş üzrə 

maraqlı ola biləcək audio-video kasetlər" və s. və i. axtarıb. Həm evimi, həm iş yerimi, həm də 

avtomobilimi atım-atım atıblar, qeyri-qanuni çəkilişlər aparıblar - amma protokolda bu tip çəkilişlər 

olmadığı haqqında xüsusi qeyd var - orta məktəbdə oxuyan azyaşlı övladlarımın kitab-dəftərlərini belə 

darmadağın ediblər. Yaxşı, nə əldə ediblər? Heç nə! Heç nə!! Heç nə!!! O zaman suallar meydana çıxır: 

mənim evimdə şübhəli nələrinsə olduğu haqqında istintaqı kim məlumatlandırıb? O adam, ya da adamlar 

cəzalandırılıbmı? 

                                               EVIMLƏ ŞAHIDLƏRƏ TƏZYIQ GÖSTƏRILIB 

 Siyasi hakimiyyət mətbuatı 1998-ci ildən müxtəlif adlarla satın almağa başladı. Dövləti idarə edənlər 

bunun üçün milyonlarla manat pul xərclədilər. Kimini pulla, kimini vəzifə ilə, kimini maşınla, kimini 

evlə ələ keçirdilər. Beləcə, illər keçdikcə mətbuatın çox önəmli simaları bir-bir səngər dəyişdirdilər və 

hakimiyyətin əsarətinə düşdülər. Onlar qısa yoldan hər şeyə sahib oldular, hətta bəziləri deputat 

vəzifəsinə təyin edildilər. 

Mən o yolu seçmədim. Mən çətin olan istiqaməti seçdim. Mən 10 dəqiqəyə ev ala bilərdim, 5 dəqiqəyə 

isə bahalı xarici avtomobillər. Amma siyasi hakimiyyətin ən yüksək dairələrinin hər cür təklif və 

şərtlərini əlimin tərsi ilə itələdim. Mən mətbuatın ali prinsiplərini öndə tutdum və bütün həyatımı o 

yöndə apardım. Mən niyə Gülərin 10.000 manatına möhtac olmalı idim ki? Mən Gülərin 

başbilənlərindən min dəfə artığını ala bilrdim... 

10 dəqiqəyə ev alan redaktorlardan deyiləm mən. Mən 10 ildir daş-daş, kərpic-kərpic ev tikirəm. Atam, 

anam, qaynatam, qaynanam - hamısı birləşib mənə yurd ediblər. Kimin əlindən nə gəlir edib və 

birilərinin prinsiplərini sataraq əldə etdiyi şeyi - evi mən 10 ildir tikirəm. İndi bu mətbuat qatilləri 

mənim evimin fotolarını göstərərək insanları qorxudub və "bu evin tikilməsində sizin də rolunuz olub" 

deyə adamları şantaj ediblər. Kişi də kişinin evi ilə kişiləri şantaj edərmi? Ediblər! Amma axtarış 

protokollarında qeyd ediblər ki, heç bir foto-video-audio çəkiliş aparılmadı. O zaman o şəkilləri kim 

çəkib? 
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Axtarış zamanı hal şahidlərinin biri Zaqataladan, digəri isə Kürdəmirdən olub - elə doğulduqları 

rayonlarda da qeydiyyatda olan həmin hal şahidlərinin mənim evimdə, işimdə nə işləri vardı? Deməli, 

bunların hal şahidləri də üzəduran olub, digər şahidləri kimi... 

                                               MÜDAFIƏ IMKANLARI ORTADAN QALDIRILIB 

 Məni həbs edəndən sonra bütün müdafiə imkanlarım ortadan qaldırılıb. Ə.Həsənov daha dünən 

Redaktorlar Birliyində mənimlə çiyin-çiyinə oturan bir çox həmkarlarımla birə-bir danışıqlar aparıb, 

onların mənim müdafiəmdən çəkilməsi üçün iblisanə addımlara rəvac verib. Xeyli ölçüdə buna da nail 

olub, birini "qara siyahı"dan çıxarmağa söz verib, birinə pul vəd edib, digərinə başqa bir şey. Əli 

Həsənov-Vüqar Səfərli-Gülər Əhmədova üçlüyü daha fəal olublar. Onlar mənə dost deyən bəzi saytlarla 

hətta 150-200 manatlıq anlaşmalarla onları müdafiədən çəkindirməyə nail olublar. İqtidarın idbar 

qəzetləri mənim əleyhimə dəhşətli yazılar yazıblar, G.Əhmədovanın "Mərkəz" qəzetində və saytında 

əxlaqsız yazılar dərc olunub. Bu işə bəzi deputatlar da qoşulub... 

                                               SƏHNƏDƏ TƏYINATLI DEPUTATLARDIR 

 Hökumət hər deputata bir də bir qəzet verib. Həm bu qəzetlərində, həm də əlləri çatan digər hər yerdə 

mənim əleyhimə danışıblar. Mənim doğum günümdə artıq iqtidarın sipərlərindən birinə çevrilən ANS-

də G.Əhmədovaya qoşulan BAXCP sədri Qüdrət Həsənquliyev düz bir saat əleyhimə danışdı. Mənə 

telekanal cavab haqqı tanımadı. Şərəf-ləyaqət axtarışına çıxan bu təyinatlı deputatlar özləri hər sözü 

danışdılar. Başqa, çiçəyi burnunda olan bir deputat qırığı isə bir sayta ayda 100 manat verir və orada 

mənim haqqımdakı hər xəbərə öz xislətinə uyğun şərhlər yazır və mənə qarşı guya kampaniya aparır. 

Bu kampaniya mənim həmkarlarıma da şamil olunub. "Xural"a qadağa qoyan hökumət, başqa formada 

yeni qəzet açmağa imkan verməyib. Mənim adımla heç bir qəzet qeydiyyatdan keçirilməyib və mənim 

adımla fəaliyyət göstərən bütün mətbu qurumlara qadağa qoyulub. 

04.12.2011-ci ildə "Xural"ın kollektivi "ASİ" qəzetinin nəşrinə başlasalar da, cəmi bir saydan sonra 

qəzetə qadağa qoyulub. Qəzet 06.12.2011-ci ildə qadağan edilib. Açıq şəkildə bildirilib ki, Əvəz 

Zeynallı ilə bağlı mətbu orqana icazə verməyəcəklər. 

                                                            KOLLEKTIVIM HƏDƏLƏNIB 

 Bununla kifayətlənməyib hökumət. 19 gündən sonra susqunluğunu pozan G.Əhmədova ayın 22-də 

kollektivimi və ailəmi silahla hədələyib. YAP-ın Siyasi Şurasının üzvü olan, müxtəlif "razborkalar"da 

yaxşı təcrübəsi olan bu Mirşahinin "yasamallı qadın"ı özünü deputat kimi yox, qoçu kimi aparıb və onun 

"Yeni Müsavat" qəzetində dərc olunan təhdidlərindən dərhal sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin 

başçısı Eldar Mahmudova, DIN Ramil Usubova və Baş Prokuror Zakir Qaralova müraciət etdim. O 

müraciətləri Bakı İstintaq Təcridxanasından göndərə bilmədim, nə əziyyətlə vəkilimdən göndərdim və 

hələ də cavab almamışam. Bunlar beləmi qoruyacaqdılar mənim kollektivimi və ailəmi?! 

Əksi oldu. G.Əhmədovanın bizi silahla hədələməsinin ardından "Xural"ın əməkdaşı, həm də yaxın 

qohumum Kamran Zamanlıya hücum olundu və onu həbs etməyə çalışdılar. Dekabrın 6-da isə "Xural"ın 

redaktorlarından Anar Mahmudoğlunun ailəsi, övladı və özü hədələndi. Elə həmin gün 

əməkdaşlarımızdan biri olan Nurəddin İsmayılov da hədələndi. Bütün bu izlər aparıb G.Əhmədovaya və 

onun yalançı şahidlərinə çıxarır. Ə.Həsənovun təlimatı ilə biriləri Anar Mahmudoğlunu və Kamran 

Zamanlını aktiv müdafiədən çəkindirməyə çalışırdılar. Təbii ki, buna nail olmadılar, amma mənim 

özümü müdafiə imkanlarım kifayət qədər əngəlləndi. 

Ümumiyyətlə, siyasi hakimiyyətin çox böyük ehtimalla məni fiziki cəhətdən ortadan götürmək - 

öldürmək planı olub... 
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"BIR JURNALIST ÖLDÜRÜLƏCƏK, BIRI ISƏ HƏBS OLUNACAQ!.." 

 Redaktorlar Birliyinin hökuməti narahat edən vaxtlarında və "Xural"ın gündəlik nəşrə başladığı 

zamanlarda mənə özəl bir informasiya daxil oldu. Məlumatda deyilirdi ki, yaxın aylarda bir jurnalist 

həbs olunacaq, başqa biri isə öldürüləcək. Mən bu informasiyanı Redaktorlar Birliyinin  özəl 

toplantısında həmkarlarımla bölüşdüm. Sıradan bir məlumat olaraq qarşıladıq. Nə edəsi idik ki? 

Aradan 1 ay keçmədi ki, məni şərləyib həbs etdilər. Daha 1 ay keşmədi ki, Rafiq Tağını öldürdülər! 

Keçən bu müddət ərzində baş verənləri dərindən analiz edəndə qorxunc mənzərə ilə qarşılaşıram. Çox 

böyük ehtimalla gündəmdə məni də öldürmək planı olub. G.Əhmədovanın 19 günlük susqunluğundan 

sonra ilk açıqladığı məqam "ailə məsələsi" idi. Bu qadın öz-özünü şərləyirdi və "mən ailəmi qorudum" 

deyirdi. Ortada isə həqiqətən və həqiqətən heç bir şey yox idi. Heç bir şey olmaya-olmaya bir qadın 

özünü niyə şərləsin ki?! Gülər 02.07.2012-ci ildə məhkəməyə verdiyi ifadədə də beləcə dedi: "Mən oğul 

böyütmüşəm ki, gedib bunu öldürsün?" Bu qadın hər dəqiqə oğlanlarının çılğınlığından və məni öldürə 

biləcəklərindən danışırdı. İndi də danışır. Nə baş verib? Hansı yazılardan danışır? O haqda isə heç bir 

məlumat vermir. Gülərin yalançı şahidlərinin heç biri - R.Axundova, Z.Mirzə, T.Rüstəmxanlı və oğlu 

T.Əhmədov da heç nə bilmirlər. Heç bir yazıdan bəhs eləmirlər. Hansı anonsdan danışılır, bilinmir. 

Gülərin hər dəqiqə sitat gətirdiyi anons isə bir neçə ədəd deyil, bir ədəddir və onun Gülərlə heç bir 

əlaqəsi yoxdur. O zaman Gülər nədən yerli-yersiz ölümdən danışır, guya ki, oğlanlarını cilovlaya 

bilməyəcəyini söyləyir. Axı dörd yalançı şahid, bir özü, bir müstəntiq, bir də ittiham tərəfi – prokuror - 7 

nəfər edir. Bu 7 nəfər izah etməlidir ki, ortada ölümə səbəb olacaq nə var idi ki? Edə bilmirlər. İttiham 

tərəfinin əlində heç nə yoxdur. Nə var məndədir və mən də bilirəm ki, bu qadını mənim üstümə 

R.Mehdiyevlə Ə.Həsənov göndərib. Bu qadını cinayətə R.Mehdiyevlə Ə.Həsənov sürükləyib. 

         G.Əhmədova həmişə hamı ilə zor dilində danışıb. O, jurnalisti öldürməklə hədələyib və bir neçə 

dəfə buna nail olub - əleyhinə olan yazıları çıxartdırıb. Bu olayda isə onun qarşısında konkret olaraq 

məni öldürtdürmək tapşırığı qoyulubmuş. Görünür, ya mən o əsası verməmişəm, ya da "yasamallı 

qadın" o qədər riskə gedə bilməyib. Ötən müddət ərzində aydın oldu ki, R.Mehdiyevin dəstəsi - Gülər də 

daxil olmaqla həm də adam oğurluğu ilə məşğul olurlar. E.Abdullayevin videoçarxı və informasiyaları 

bütün bunları açıqca göstərir. Bu dəstə insanları oğurlaya, illərlə aradan götürə və itirə bilirlər. Məni 

yəqin ki, Allah qurtarıb bu cinayətkar dəstənin əlindən və Allah mərhum Rafiq Tağını onların əlindən 

qurtara bilmədi. Beləcə, Gülərin tez-tez "namus" məsələsini ortaya gətirməsinin sirri açılır. Söhbət 

bəhanədən gedirmiş. 

                                                         10.000 MANAT SINDROMU! 

 Son illərdə R.Mehdiyevin mənə yaşatdığı kabusdan sonra ortaya belə bir bərabərlik çıxır. 

R.Mehdiyev=10.000 manat. Onun 10.000 manatlıq tələbi mənim həyatımın sonrakı gedişini pozdu. 

R.Mehdiyevin ardınca KİVDF-nin icraçı direktoru V.Səfərli də "Xural"ı məhkəməyə verdi və o da 

10.000 manat tələb etdi. Bundan sonra "dəstədən geri qalmayan" təyinatlı deputat Etibar Hüseynov bizi 

məhkəməyə verdi. Heyrət, o da 10.000 manat istəyirdi! 

Və G.Əhmədovanın şəri. O da mənim ondan 10.000 manat istədiyimi iddia edir. İşin həqiqəti isə odur 

ki, G.Əhmədova mənim redaksiyama gəlib heç bir girişsiz-filansız mənə pul təklif edib. Bu təklifini də 

gətirdiyi əl telefonuna yazıb getmişdi. Yəni G. Əhmədovanın tələsində də 10.000 manatlıq məbləğ var. 

Bu, hər şey deməkdir və Ə.Həsənovun PA-dakı məkrli niyyətini açıqca ortaya qoyur. R.Mehdiyevlə 

Ə.Həsənovun oyununu oynayan bütün əsas simalar mənimlə 10.000 manat oyununu oynayıblar. Bu da o 

deməkdir ki, plan bir qələmdən çıxıb. Ramiz Mehdiyevin, Vüqar Səfərlinin, Etibar Hüseynovun və 

Gülərin "yazılar"ını Ə.Həsənovun qələmi yazıb. Ona görə hamısı 10.000 manatdır. Əgər M.Həsənli 

mənə pul gətirsəydi, əminəm ki, 10.000 manat olacaqdı. Ya da komandadan daha bir nəfər meydana 

çıxsaydı, ortadakı məbləğ 10.000 manat olacaqdı. Burada sual meydana çxır: "Doğurdanmı, 10.000 

manat lazımdır R.Mehdiyevə?" 
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R.MEHDIYEV MƏNI NIYƏ MƏHKƏMƏYƏ VERDI? 

 Haqqında ən çox və ən sərt yazılar yazılan dövlət məmuru R.Mehdiyevdir desəm, yanılmaram. 

Azərbaycan mətbuatında onun qədər haqqında mənfi yüklü yazılar yazılan ikinci bir məmur yoxdur. Bəs 

nədən R.Mehdiyev heç kimi məhkəməyə vermədi də, yalnız "Xural"ı məhkəməyə verdi? Çox 

mümkündür ki, bu da mətbu imperiyası təhlükəyə girən Ə.Həsənovun beyninin məhsuludur. O özü 

mənimlə döyüşdən qalib çıxa bilməyəcəyini gözəl başa düşüb. Oyuna R.Mehdiyevin adından qoşulmaq 

qərarını verib və bu yazı onun əlində bir bəhanə olub. R.Mehdiyevi inandırıb və məni onun əli ilə daha 

rahat susduracağını zənn edib. Sonra "evdəki hesab çarşıya uymayıb." Zora düşən Ə.Həsənov yenə 

R.Mehdiyevin adından oyuna V.Səfərlini və G.Əhmədovanı qoşub. Beləcə, oyun böyüyüb-böyüyüb 

Ə.Həsənovun bütün həyatının mənasını təşkil edib. Təbii ki, o məni fiziki cəhətdən ortadan götürmək 

planını da işləyib, amma həyata keçirə bilməyib. Aydınca görünür ki, PA-nın şöbə müdiri klanın Xaç 

Atasını da məharətlə oyuna çəkib və məni - 10.000 manatlıq əməliyyat planı ilə tərksilah etməyi 

qafasına qoyub. Amma hər şey onun düşündüyü qədər də rəvan getməyib. Məhz bu rəvan getməməyin 

təsiridir ki, hər şahid bir yalan danışıb. 

                                                               YALAN NECƏ DANIŞILIR? 

 Nərimanov rayon icra məmurları da daxil olmaqla 19 üzəduran şahidin biri belə ibtidadi istintaqa 

verdiyi ifadə ilə üst-üstə düşən ifadə vermədi. Bütün şahidlərin yalan və ziddiyyətli danışdıqları ortaya 

çıxdı. Onlar şahidin qanunda yazılan andını içməklərinə və bilə-bilə yalan ifadə verməyin qanuni 

məsuliyyət yaratdığına imza atmalarına baxmayaraq, bir dedikləri bir dediklərinə uyğun gəlmədi. Hətta 

hakimlər və prokuror da onları dindirəndə zorlandı. G.Əhmədova və onun yalançı şahidlərinin, 

A.Məmmədov və onun yalançı şahidlərinin, S.Tarverdiyev və onun yalançı şahidinin, A.Heydərov və 

onun yalançı şahidinin bütün dedikləri ibtidai istintaqa verdikləri ifadələrlə ziddiyyət təşkil etdi. 

Onlardan A.Heydərovun sürücüsü ümumiyyətlə, tanımadığım, görmədiyim birisi idi. Onun cinayət 

işində olan fotosu belə prosesə gələn adamın fotosu deyildi. Hətta G.Əhmədovanın oğlunu belə 

tanımadım. Onu da ilk dəfə idi görürdüm.  

          Maraqlıdir ki, şahidlər ziddiyyətli ifadə verdiklərinin fərqində idilər. Məhkəmə prosesində 

həqiqəti danışırdılar, amma prokurorun "ibtidai istintaqa verdiyiniz ifadəni qəbul edirsinizmi?" sualına 

"bəli, edirəm" deyirdilər. Amma mənim müdafiəçilərim və hakimlər sual verəndə isə burada - 

məhkəmədə dediklərini təsdiqləyirdilər. Bir şahid ibtidai istintaqa verdiyi ifadənin doğru olmadığına 

dərhal etiraz edirsə və ya ifadəni işgəncə altında verdiyini bəyan edirsə, onun yalan ifadə verməsindən 

söhbət gedə bilməz.  

Amma şahid həm ibtiadi istintaqa verdiyi ifadəni, həm də məhkəmədə onun tam əksi olan ifadəni verirsə 

və heç bir təzyiq və işgəncə olmadığını deyirsə, deməli, ortada yalan var. Yalan varsa, deməli, proses 

siyasidir. Necə ola bilər ki, illər əvvəl baş verənləri xatırlayan adamlar ibtidai istintaqa verdikləri ifadəni 

xatırlamadılar?  Bu prosesi bütün məhkəmənin heyəti və iştirakçılar da gördülər. Başdan sona yalan 

üzərində qurulan bu istintaqın şahidləri birbaşa Ə.Həsənovun diktəsi ilə durub-oturduqları üçün və 

birbaşa ondan təlimatlandıqları üçün həm istintaqdakı ifadələrini təsdiq elədilər, həm də məhkəmədə 

başqa ifadə verdilər. Onları məhkəməyə gələndə ciddi xəbərdar etmişdilər: "Nə olursa olsun, ibtidai 

istintaqa verdiyiniz ifadəni təsdiq edin." Bununla belə ibtidai istintaq dövrü şahidlərin dindirilməsi 

zamanı ciddi qanun pozuntuları baş verib. Qanunun tələblərinə görə şahidlər ayrı-ayrı çağrılmalı və bir 

yerdə saxlanılmamalıdır. Onların görüşmələrinə və məsləhətləşmələrinə imkan verilməməlidir, amma 

istintaq nəinki şahidləri ayrı-ayrı dəvət edib, əksinə onların tanış olmayanlarını da bir-biri ilə tanış edib. 

Şahid G.Əhmədovanın 19 dekabr 2011-ci ildə KQMİ-də səs nümunəsi götürülüb. İstintaq materialları 

arasında həmin səs nümunəsinin götürüldüyünə dair protokol yoxdur. 19 dekabr 2011-ci ildə Mürvət 

Həsənli də istintaqa ifadə verib. İstintaq onları görüşdürüb, tanış edib, onların məsləhətləşməsi üçün 

imkan yaradıb. Bunu həm də o sübut edir ki, istintaqda G.Əhmədovanın səs nümunəsinin götürüldüyünə 

dair protokol tərtib olunmayıb, ya da tərtib olunan protokol iş materiallarına əlavə olunmayıb. İstintaq 

şahidləri görüşdürdüyünü gizlətmək məqsədini daşıyıb, amma gizlədə bilməyib. 
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MƏN RÜŞVƏT ALA BILƏRƏMMI? 

 Bu qədər yalan və qanunsuzluq üzərində qurulan istintaq belə boynuma yüklədiyi 311-ci maddənin 

altında qalıb. Bu qədər saxta və siyasi motivlərlə qurulmasına baxmayaraq, şahid qismində dindirilən 

adamların biri də mənə rüşvət verdiyini söyləmir. Heç kim mənə rüşvət verməyibsə, o zaman bu maddə 

haradan, kimin cibindən çıxıb. Hətta zorla, müxtəlif hədə-qorxularla, müxtəlif vədlərlə üzümə 

durdurulan şahidlər mənə rüşvət vermədiklərini bildirirlərsə,  bəs 7 ay nəyin istintaqı aparılıb? O 

insanlar niyə zorla bu oyuna qoşulub? Mənə heç kim rüşvət verməyibsə, mən necə rüşvət ala bilərəm?  

311-ci maddə “XI Bölmə”-də yer alıb. XI bölmə "dövlət hakimiyyəti əleyhinə olan cinayətlər" adlanır. 

Bu bölümün 33-cü fəsli isə belə adlanır: "Korrupsiya cinayətləri və dövlət hakimiyyəti, dövlət qulluğu 

mənafeyi, yerli özünüidarə orqanlarında, habelə kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatlarında qulluq 

mənafeyi əleyhinə olan cinayətlər". 

Aydınca görünür ki, istintaq siyasi sifarişi yerinə yetirmək üçün məni Azərbaycan oliqarxlarının yerinə 

qoyub, ya da yerimizi qarışdırıb. CM-in  311-ci maddəsinin mənə heç bir dəxli yoxdur və bu maddənin 

KİV işçiləri ilə yaxından-uzaqdan heç bir əlaqəsi yoxdur. 2009-cu ildə "Zərdabi" nəşriyyatı tərəfindən 

dərc olunan və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 677 saylı əmri ilə "hüquqşunaslıq" ixtisası 

üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulan "Cinayət hüququ" kitabının "xüsusi 

hissə"sində deyilir: "Yalnız normal fəaliyyət göstərən dövlət orqanları cəmiyyətin iqtisadi 

çiçəklənməsini, onun üzvlərinin hüquq və azadlıqlarını təmin edə bilər. Ona görə də dövlət aparatının və 

yerli özünüidarə orqanlarının fəaliyyətinin həmin aparatın öz əməkdaşları tərəfindən törədilən 

qəsdlərdən mühafizə edilməsi mühim əhəmiyyət kəsb edir." 

AR 1999-cu il CM-in "korrupsiya cinayətləri və dövlət hakimiyyəti, dövlət qulluğu mənafeyi, yerli 

özünü idarə orqanlarında, habelə kommersiya və ya qeyri-kommersiya təşkilatlarında qulluq mənafeyi 

əleyhinə olan cinayətlər" adlanan 33-cü fəslinin normalarında nəzərdə tutulan cinayətlər aşağıdakı 

ümumi əlamətlərə malikdir: 

a) Onlar xüsusi subyekt - vəzifəli şəxs (əksər cinayətlər) və ya dövlət qulluqçusu və yerli özünüidarə 

orqanının qulluqçusu tərəfindən törədilə bilər. 

Nəzərdən keçirilən cinayətlər AR dövlət orqanlarında (mərkəzdə və yerlərdə), yerli özünüidarə 

orqanlarında, dövlət və bələdiyyə müəssisə, idarə və təşkilatlarında, habelə digər kommersiya və qeyri-

kommersiya təşkilatlarında təşkilati-sərəncamverici və ya inzibati-təsərrüfat funksiyaları yerinə yetirən 

vəzifəli şəxslər tərəfindən törədilə bilər. 

Mərkəzi dövlət orqanlarına aiddir: Prezident Aparatı, Milli Məclis, Nazirlər Kabineti (nazirliklər və 

idarələr), Konstitusiya Məhkəməsi, ümumi səlahiyyətli məhkəmələr, iqtisad məhkəmələri, prokurorluq, 

Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti, dövlət notariatları, Azərbaycan Milli Bankı, dövlət xəzinədarlığı, 

vergi orqanları, gömrük orqanları və s. Müəssisələrdən fərqli olaraq dövlət orqanları hakimiyyət 

funksiyalarına malikdir. 

Yerli dövlət orqanlarına yerli icra hakimiyyəti orqanları və s. aiddir. 

Mülki qanunvericiliyə görə, dövlət və bələdiyyə müəssisələrinə idarəetmə sosial, mədəni və ya digər 

kommersiya və qeyri-kommersiya xarakterli funksiyaların həyata keçirilməsi üçün yaradılan və dövlət 

büdcəsindən və ya bələdiyyə büdcəsindən tam və ya qismən maliyyələşdirilən təşkilatlar aiddir. 

Kommersiya təşkilatı dedikdə, qanuna müvafiq yaradılan və ictimai - tələbatın ödənilməsi və mənfəət 

alınması məqsədi ilə məhsul istehsal edən və satan, işlər görən və xidmətlər göstərən hüquqi şəxs olan 

müstəqil təsərrüfat subyektləri başa düşülür. Kommersiya təşkilatlarına təsərrüfat ortaqlıqları və 

cəmiyyətləri, məhdud məsuliyyətli cəmiyyət və s. daxildir. 
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Qeyri-kommersiya təşkilatı dedikdə, təsis sənətlərində müəyyən olunmuş məqsədlərlə ümumi maraqlar 

əsasında birləşmiş fiziki və (və ya) hüquqi şəxslərin təşəbbüsü ilə yaradılmış könüllü, özünüidarə edən, 

öz fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi gəlir əldə etməyi nəzərdə tutmayan və əldə edilən gəliri öz üzvləri 

arasında bölməyən təşkilat başa düşülür. Qeyri-kommersiya təşkilatlarına ictimai birliklər, fondlar və s. 

aiddir”.                                                                                                                         =Sitatın sonu= 

Nə "Xural" qəzeti qanunda göstərilən dövlət təşkilatlarından, kommersiya və qeyri- kommersiya 

qurumlarından biridir, nə də mən dövlət məmuru deyiləm. Mən KİV-əm və KİV haqqında qanun mənim 

fəaliyyətimi tənzimləyir. Mən heç bir halda rüşvət ala bilmərəm. 

Mən hüquqi şəxs də deyiləm. Mən fiziki şəxsəm və fərdi sahibkaram. Üzəduranlar belə mənə rüşvət 

vermədiklərini deyirlər. Mən zatən rüşvət ala bilmərəm.O zaman baş verənlərin adı nədir? Şər! Şər!! 

Şər!!! 

RÜŞVƏT TƏKLIF EDƏNLƏR 

 CM-in 33-cü fəsli mənə aid deyil və ola da bilməz. 33-cü fəslin əhatə dairəsinə daxil olmaq üçün 

mütləq dövlət məmuru olmaq lazımdır. Mətbuatın fəaliyyətini KİV haqqında qanun tənzimləyir və CM-

in 147 və 148-ci maddəsinə görə, cinayətin baş verib-baş vermədiyi müəyyənləşir. 

Amma G.Əhmədova özü də etiraf edir ki, haqqında hansısa yazıları yazmamaq üçün mənim 

redaksiyama gəlib, mənə rüşvət təklif edib. Amma mən onun bu çirkin təkliflərini qəbul etməmişəm. 

Onun məqsədini anladıqdan sonra ondan qaçmışam, onun telefonlarını götürməmişəm. O, məcbur olub 

mənim yanıma müxtəlif adamlar göndərib, müxtəlif adamlara zəng etdirib. Nə o adamlarla görüşmüşəm, 

nə də o adamların zənglərini qəbul etməmişəm. Təkcə G.Əhmədova yox, bir çox dövlət məmurları mənə 

hansısa yazıları yazmamağım müqabilində nəsə təklif ediblər. Əgər onların təklif etdikləri rüşvətdirsə, o 

zaman rüşvət təklif edənlərin başında Ə.Həsənov və onun qudası Səttar Mehbalıyev gəlir. Onlar 

qudadırlar. Ə.Həsənovun qızını Səttar Mehbalıyevin oğlu alıb. Xoşbəxt olsunlar, ona sözüm yox. 

FIKRƏT MƏMMƏDOVUN OĞLU 

 S.Mehbalıyevin oğlu İsfəndiyar Mehbalıyev Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədovun oğlunun çənəsini 

vurub qırmışdı. Bu hadisə o zaman böyük rezonans doğurdu. Hətta Bakı şəhər prokurorunu bu hadisəyə 

görə işdən çıxardılar. Məsələ mərhum prezident Heydər Əliyevə qədər gedib çıxdı və İ.Mehbalıyevi 

hüquq-mühafizə orqanlarından xaric etdilər. S.Mehbalıyevin oğlu o zaman Nərimanov rayon 

prokurorunun köməkçisi işləyirdi. 

Aradan bir neçə il keçdi və Heydər Əliyev dünyasını dəyişdi. Eyni zamanda İ.Mehbalıyev Ə.Həsənovun 

kürəkəni oldu. Kürəkən olan kimi olanlar unuduldu və Ə.Həsənovun kürəkəni R.Mehdiyevin  və onu 

qüdrətli generalı Ramil Usubovun sayəsində yenidən polis orqanlarına qaytarıldı. İsfəndiyarın qırdığı 

çənə bir yana buraxıldı və ən azı xuliqanlıq maddəsi ilə həbs olunmalı olan bu “papasının” və 

“qayınatası”nın gül balası və gül kürəkəni 34-cü polis bölməsinin rəisi təyin olundu.”Xural” bu faktı 

araşdırdı. 

”Xural”ın bu araşdırmasından narahat olan Ə.Həsənov ən yaxın adamlarını ”Xural”a göndərdi. 

Mənə ciddi vədlər verildi, ancaq mən qarşı tərəfə “cavab haqqı” tanıya biləcəyimi dedim və 

Ə.Həsənovun göndərdiyi adamı geri qaytardım. Bundan sonra İsfəndiyar Mehbalıyevin atası 

S.Mehbalıyev öz birinci müavinini yanıma göndərdi. Eyni qaydada onlara “cavab haqları”nın olduğunu 

dedim və onlar da kor-peşman qayıtdılar. Mən Ə.Həsənovun və S.Mehbalıyevin ard-arda gələn rüşvət 

təkliflərini qəbul etmədim. Hətta Səttar Mehbalıyevin əl telefonunu, birbaşa otaq telefonunu verdilər və 

onun görüşmək təklifini dedilər. Qəbul etmədim. İndi mənə məlum olur ki, Ə.Həsənov bu planı öz 

qudası ilə də etməyi düşünübmüş. Bütün bu hadisələr son bir ildə - R.Mehdiyevin  məhkəmə şousundan 

sonra baş verib. 
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Ə.Həsənovun Sabunçu rayon icra hakimiyyətində bir qardaşı var. Memardır. Adı İsadır. İsa Həsənov 

hamının gözlərinin qarşısında rüşvət yığır və bunu gizlətməyə ehtiyac da görmür. Pul verməyənin evini 

başına uçurur. ”Xural”a məlumat daxil oldu və mən hətta ərazinin  deputatı Fazil Mustafadan məsələyə 

yardımçı olmasını xahiş etdim. F.Mustafa dedi ki, İsa heç Ə.Həsənovu da dinləmir. Bundan bir gün 

sonra İ.Həsənovun adamları gəlib həmin evi sökdülər və beləcə də dedilər: “Bizim pul istəməyimizi 

Ə.Zeynallıya şikayət edibsiniz. Qoy Ə.Zeynallı gəlib sizin evinizi tiksin”. Onlar bilmirdilər ki, 

dağıtdıqları ev mənim doğmaca bacımın evidir. Bacımgilin 3.000 manat rüşvət verməyə nə imkanları, nə 

də həvəsləri yox idi. 

Sabunçu rayonunun pul yığanı, rüşvət torbasını İ.Həsənovun adından toplayanı isə Ə.Həsənovun 

doğmaca bacısı oğlu idi. Bəli, bəli!... 

Ə.Həsənov bu məqamda da adamını göndərdi. Mənə yenə rüşvət təklif elədi. Qəbul 

etmədim.Yaxınlarının rüşvətdən əl çəkməsini tələb etdim. Bu qədər də olmaz ki… Kim bilmir ki? 

RÜŞVƏTİ NECƏ ALIRLAR? 

 Əli Həsənovun qardaşı, adamları 

kimi... 

 Gülər kimi… Gülərin rüşvət tələbi və 

Elşad Abdullayevdən 2.000.000 dollar 

alması klassik hüquq kitablarına düşəsi 

olaydır. Bəli, rüşvəti elə alarlar. Yanında 

vasitəçilərini götürüb, adamın iş yerinə 

gedər, “razborka” aparar, “mən 

alıram,əcəb edirəm” deyər, bağırda- 

bağırda adamı şantaj edər və istədiyi 

pulu alar. Çünki arxasında R.Mehdiyev 

var. Çünki pulu R.Mehdiyev üçün alır. 

Çünki bunlar prezidentin masasına 

gedən siyahıları belə tərtib edəcək  və 

dəyişdirəcək gücdədir. Bunlar həbs 

olunacaq insanların da siyahılarını prezidentin masasının üzərinə qoyurlar.  

MƏN RÜŞVƏTƏ DÜŞMƏN OLDUM! 

 Mən ziyalı ailəsində doğulmuşam, tərbiyə almışam, böyümüşəm. Mənim atam ömrü boyu heç kimə bir 

manat rüşvət verməyib. Hələ SSRİ-nin zamanında mən onu - Atamı döyüşən, vuruşan, mübarizə aparan 

görmüşəm. Mən bütün ömrümdə və həyatımda qazandığım ali olan nə varsa Atama - Tapdıq müəllimə 

borcluyam. Onun döyüşkənliyini, əzmkarlığını, mübarizliyini miras götürmüşəm. Orta məktəbdə də, 

hərbi xidmətdə də, Türkiyədə təhsil aldığım illərdə də elə olmuşam. Dünyanın o başından - 

Vladivostokdan bu başına - Aralıq dənizinə, Kipr adasına qədər hər yeri dolaşmışam və Anamın dediyi 

kimi  bir ayım, bir ilim normal ötüşməyib : “Mənim bələyim də odla bələnib”.  

2005-ci ildə İlham Əliyevin “dəyişiklik gətirəcək” rüzgarına inanıb, deputatlığa namizədliyimi 

vermişəm və təbii ki, dərhal da anlamışam ki, İlham Əliyevin islahat aparacağına səhv edib inanmışam. 

Mən bəlkə də ilk namizəd idim ki, deputatlıq platformasına rüşvət və korrupsiyaya qarşı mübarizə 

edəcəyimi salmışdım. Mən rüşvət və korrupsiyaya hər zaman düşmən oldum, bu, həm də mənim 

qanımdadır. 

Bütün ali ideallarla yaşadığım illərdə də belə düşündüm. Azərbaycanın 3 prezidentinin 3-ü ilə də 

görüşdüm. Türkiyənin prezidentləri ilə görüşdüm, Türkiyədə “Böyük Gələcək”  jurnalı çıxardım. Dünya 

bizim qurduğumuz təşkilatlardan, Ankarada təşkil etdiyimiz toplantılardan danışdı. Biz Azərbaycanı bir 

dünya dövləti etmək üçün oxuduq, yetişdik, tərbiyə aldıq - Azərbaycanda nə gördük. Ən ağır, məşəqqətli 
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əzilmə, Ə.Həsənovun qara başının məhsulu olan “qara siyahı”lar... Dünyanı və Azərbaycanı 

dəyişdirmək istəyənləri bunlar hər zaman beləcə şərlədilər. 

İfadəmi hazırlayanda həbsxanadakı arxivimdən “Xural”ın il: 6, sayı: 33(297), 14-20 sentyabr 2008-ci il 

tarixli nüsxəsi rastıma çıxdı. Orada bir yazım dərc olunub: “Selcanın məmləkəti-2”. 

“Selcanın məmləkəti-2”də yazılır:  

“Rüşvət və korrupsiya ölkəmizi başına götürüb. Dövlətin bütün əsaslarını sarsıdan, çürüdən və 

sıradan çıxaran bu nəsnəni sən hələ tam dərk etmirsən. Mən çalışıram, çalışacağam ki, sən bu 

anlayışla mümkün qədər gec tanış olasan. Rüşvətə sarılan ölkə məhvə məhkumdur, rüşvət bir ölkəni 

içindən yeyən, onun gəncliyini, mənəviyyatını parçalayan ən əsas amildir. Məsələn, gözlərinin 

qarşısında bizim bəzi problemlərdə qarşılaşdığımız çətinliklərin hamısı rüşvətdən doğur”. 

Yazının sonunu isə bu cür bitirirəm:  

“Yalan danışmaq olmaz! 

Əyri işlərə qol qoymaq olmaz! 

Rüşvətlə tanış olmaq olmaz! 

Müəllimlərə hörmətsiz davranmaq olmaz! 

Bu, həm sənə, həm Beyrəyə, həm Siraca, həm Turala, həm Banuçiçəyə, həm də mənə aiddir, mənim 

balam!!!”                    

                                                                                                                                      =Sitatın sonu= 

 Belə olub, kim nə ilə mübarizə aparıbsa, onunla şərlənib tutulub. Bu hakimiyyətin xislətidir. Onlar 

mərdi-mərdanə mübarizə aparmırlar. Bu, dövlət siyasətidir. Hamını ləkələmək, hamını şərləmək 

iqtidarın əsas məqsədidir. Görünür, başqa şeylə məni həbs edə bilməyəndə - ən çox vuruşduğum, ən çox 

döyüşdüyüm nəsnə ilə həbs etməyə qərar veriblər. Məxsusən Ə.Həsənovun bütünlüklə  rüşvət və 

korrupsiyaya bulaşdığını iddia edirdim, onun KİVDF vasitəsilə öz qəzetlərinə 100 minlərlə manatı necə 

ayırdığını, dövlət nəşriyyatı olan “Azərbaycan” nəşriyyatını necə hissə-hissə ələ keçirdiyini, keçmiş 

Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzinin binasını necə mənimsədiyini yalnız “Xural” yazır, yalnız “Xural” 

araşdırırdı. Rüşvət təklif edirdi, rədd edirdik. Görünür, Ə.Həsənov məni məhz özünün məşğul olduğu 

işlə ittiham etməklə həm də qisas almağı düşünüb. 

SƏBƏBLƏRDƏN BIRI: 

TÜRK MILLIYYƏTÇILIYI... 

 Mən həm də bir türk milliyyətçisiyəm. Azərbaycanda yaşayan bütün millətləri: yəhudiləri, talışları, 

ləzgiləri, tatları, udinləri, rusları, gürcüləri və digərlərini Azərbaycan dövlətinin baştacı bilirəm və onları 

türk millətinin - Azərbaycan türklərinin qardaşı bilirəm. Ancaq bir həqiqəti də həmişə dərk etmişəm və 

bu istiqamətdə mübarizə aparmışam ki, Azərbaycan Türklərindir! Bəli, “Xural” qəzeti Türkçülüyün  ən 

böyük dayaqlarından biri olub, bizi Türk millətinin qəzeti biliblər və bu, həqiqətən belə olub. 

“Xural” ümummilli layihələrin müəllifi olub. 30 İyun - Sevgililər Günü kimi böyük günü Azərbaycana 

və bütün Türk Dünyasına “Xural” qəzeti qazandırıb.  “Bayraq Günü”nün, “Atalar Günü”nün də layihə 

müəllifi bizlərik. Bu, təbii ki, Azərbaycanı idarə edən, mahiyyətcə anti-turk, anti-milli bir dəstəni 

məmnun etmir və bu dəstənin mətbuatdakı dili Ə.Həsənovdur. Zatən R.Mehdiyevin və onun 

komandasının Türk millətinə düşmənçiliyinin səbəbləri haqqında mətbuatda yüzlərlə yazı gedib. Və... 

cənab R.Mehdiyevin bizi məhkəməyə verdiyi o məşhur yazıda da söhbət onun anti-türk mahiyyyətindən 

və türk düşmənçiliyindən gedirdi. 
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Türk millətinin və türk milli maraqlarının qəzeti kimi “Xural” və məni yəhudilər bir kitaba görə 

məhkəməyə verdilər. Bizi İrina Danielyan kimi bir erməni də məhkəməyə verdi!   

Mən saxta soyqırım günü - 25 apreldə erməni tərəfindən məhkəməyə çəkilən bəlkə də ilk Azərbaycan 

redaktoru və qəzetiyəm! Hələ onu demirəm ki, Bakıdakı ermənilərin başımıza açdığı oyunları 

araşdırarkən R.Mehdiyevin ailə üzvlərinə yaxın olan bəzi vətəndaşlarımızın əməlləri bizə məlum olurdu 

ki, dəhşətə gəlirdik. Aparat rəhbərinin yaxın qohumlarından biri indi də yüksək dövlət vəzifəsindədir - 

Levon Yuryeviç Qurskaya! 

Bəli, əsas səbəblərdən biri də Türk miliyyətçiliyi məsələsi idi. 

HƏDƏFDƏ QƏRBI AZƏRBAYCANLILARDIR 

Bu hakimiyyət hər zaman regional müstəvidə mübarizə aparıb - qarabağlıları qarabağlıların, 

naxçıvanlıları naxçıvanlıların, qərbi azərbaycanlıları da qərbi azərbaycanlıların əli ilə sıradan çıxarmağa 

çalışıb. İşgəncə verənlər də elə onlar özləri olub. 

Mənim işimdə də elə belədir. 311.3.2-ci maddəsində üzümə duran 8 nəfərdən 5-i (M.Həsənli, 

V.Məmmədov, S.Tarverdiyev, H.Əzizoğlu, A.Heydərov) qərbi azərbaycanlıdır. G.Əhmədovanın da əri 

qərbi azərbaycanlıdır. Gülərin yalançı şahidi olan T.Rüstəmxanlı da qərbi azərbaycanlıdır. Məhkəmə 

prosesi zamanı aydın oldu ki, Nərimanov icra məmurlarından 3-ü də qərbi azərbaycanlıdır. Yəni 311-ci 

maddə üzrə üzümə duran 13 nəfərdən 9 nəfəri qərbi azərbaycanlıdır. Əsas üzəduranın isə həyat yoldaşı 

oradandır. Bununla hakimiyyət insanı mümkün sosial bazadan uzaqlaşdırmağı hədəfləyir. G.Əhmədova 

bu fikrini 02.07.2012-ci ildə keçirilən məhkəmə iclasında belə ifadə etmişdi: “Səni öz həmyerlilərin də 

müdafiə etmir. Onlardan da yazmısan”. Bunlara elə gəlir ki, həmyerlini adamın üzünə qoydunsa, hər şey 

bitdi. Üzümə duran Qərbi azərbaycanlıların biri, “İrəvan Mühacir Hökuməti”nin prezidenti, biri də 

“Azəri-Türk Qadınlar Cəmiyyəti”nin sədridir. İndi görün bunların mühacirdə olan “prezidentləri” və 

türk milliyyətçiləri də adamın üzünə dururlarsa, o zaman bu ölkənin durumuna bax. 

Tənzilə Rüstəmxanlı da özünü 

dişi qurd - Asena hesab edir… 

Bir hissəsini üzünə qoyurlar, 

bayırda olanlara da müdafiə 

etməyi qadağan edirlər, 

vəssalam. Bu da oldu dövlət 

siyasəti. Anlaşılan məni həbs 

etmək üçün əməlli-başlı iş gedib 

və hərtərəfli plan qurulub. Həm 

yaxınlarımı işdən çıxarmaq, 

həm bəzi həmkəndlilərimi 

üzümə qoymaq, eyni zamanda 

Qərbi Azərbaycanın bəzi 

tanınmış insanlarından istifadə 

etmək, mənim müdafiəm və 

adımla bağlı mətbu nəşrlərin 

dərc olunmasını qadağan etmək, 

məni aktiv müdafiə edən həmkarlarımı təhdid etmək, qorxutmaq, bəzilərini maddi vədlər qarşılığında öz 

səfinə çəkmək bu planın tərkib hissəsi olub... 

R.Mehdiyevin Qərbi azərbaycanlılara yönəlik siyasəti çoxdan var. H.Əliyev ölən kimi bu sahədə aktiv 

çalışan R.Mehdiyev bir gecədə əldəqayırma 40 təşkilat yaratmış və bölgənin birlik və bərabərliyini 

pozmuşdu. Bu, təkcə Qərbi Azərbaycandan gələnlərə aid deyildi. 2003-cü ildə həbs olunan İqbal 

Ağazadəni döyən və ona işgəncə verən qarabağlılar idisə, Sərdar Cəlaloğluna qarşı ağlagəlməz vəhşiliyi 

edənlər naxçıvanlılar idi. Elə bu siyasət idi ki, Əli İnsanovun da üzünə qərbi azərbaycanlıları 
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qoymuşdular. Yada salmaq çətin deyil ki, Ayaz Mütəllibovu da daha çox bakılılar və şirvanlılar 

söyürdülər. 

Təbii ki, mən hakimiyyətin bu anti-milli və anti-insani dəyirmanından kənarda qala bilməzdim və... elə 

bu “dəyirman”ın çirkinliklərini də topluma elan etməklə məşğul idim. 

 Bir lətifə 

 Məşhur bir lətifə var. Bir erməni əsilli xanım və 6 ermənistanlı bir araya gəlirlər ki, gəlin Əvəz 

Zeynallını şərləyək. Ermənistanlılardan biri (burada Aydın Heydərov) qayıdır ki, niyə şərləməyək ki, 

400 dollar vermişəm, 500 də istəyir... 

Təəssüf ki, ən ülvi duyğuları və ən ali hissləri də beləcə,  öz xırda maraqlarına qurban verirlər və beləcə, 

elə ölkəni də bir-birinin üzünə qoyub boşaldırlar. 1.000.000 adam bunlara bəsdir. 

GÜLƏR ƏHMƏDOVANIN BÜTÜN ÖMRÜ: 

ONU-BUNU – HAMINI ŞANTAJ ETMƏKDIR! 

G.Əhmədova bütün şüurlu 

ömrünü şantajla məşğul 

olub. Güman ki, elə bu 

xüsusiyyətinə görə də onu 

Milli Məclisə deputat 

təyin ediblər. Mən onun 

bəzi şantajları haqda 

məlumatlı idim və bu 

haqda da yazmışdım. 

G.Əhmədova 2010-cu il 

parlament seçkilərində 

ATV-nin bir jurnalistinin 

başına tapança dirəyib, 

onun haqqında dərc 

olunan informasiyanın 

mənbəyini öyrənmişdi. 

Eyni üsulla digər bir 

jurnalistə hədə-qorxu 

gəlmiş və onun saytından 

istədiyi informasiyanı 

çıxartdırmışdı. Həmin G.Əhmədova 2005-ci ildə başqa bir jurnalistin səsini yazmış və onu şantaj 

etmişdi. 

Həmin G.Əhmədova 2011-ci ildə - mənim həbsim öncəsi təsisçisi olduğu “Mərkəz” qəzetinin bütün 

kollektivini işdən çıxarmış və onların maaş-qonorarını ödəməmişdi. O zamanın qovğalarında qorxduğu 

həm də o idi ki, mən – mənimlə görüşən kollektivə onların hüquqlarını sonuna qədər müdafiə edəcəyini 

demişdim. 

Həmin G.Əhmədova bu cinayət işinin açılmasına səbəb olan ərizə və ifadələrində “Mərkəz”in keçmiş 

baş redaktoru Nigar Almanqızını şantaj edib. Onu qorxudub, ölkədən çıxmasına səbəb olub. Onun xəstə 

atasını, anasını qorxudub, onların evinin yanında silahlı adamlar yerləşdirib, onlara hədə-qorxu gəlib. 

Nigarın qardaşını işdən çıxartdırıb və onu təqib edib. G.Əhmədova N.Almanqızı haqqında MTN-ə, DİN-

ə müraciət edib və “digər” yollardan da istifadə etməyə çəkinməyib. Amma istintaq nədənsə, 

N.Almanqızını yaddan çıxarıb, onu dindirməyib.  
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Rahim Qazıyevi Moskvadakı otağından, Sürət Hüseynovu Tuladakı bir kənddən tapıb gətirən 

Azərbaycan dövləti N.Almanqızını tapıb dindirməyib. Deputat isə bütün ifadələrində Nigar Almanqızını 

əsas fiqur kimi göstərir. Hətta 02.07.2012-ci oldə məhkəmədə verdiyi ifadədə bütün günahı onun üzərinə 

yıxır. Bəs, necə olur ki, istintaq Nigar məsələsinin üzərindən sakit keçib, onu şahid qismində işə cəlb 

etməyib, istintaq işində onun adı belə keçməyib? Bu boyda hadisə baş verir, G.Əhmədova ifadəsində 

Nigarın bankdan borcunu sildirdiyini, Nigarın haqqında hansısa məhkəmə qərarını pozdurduğunu bəyan 

edir. İstintaq niyə N.Almanqızını tapmayıb və ya Gülərdən soruşmayıb ki,  sən məhkəmə qərarını necə 

pozdura bilərsən? Belə çıxır ki, bu ölkədə deputatlar məhkəmə qərarlarına təsir göstərə, hətta onu ləğv 

də etdirə bilərlər? 

İstintaq N.Almanqızının rəyini almasa da, o, bu hadisələrdən sonra ilk dəfə “xural.com”a münasibət 

bildirib. 29.07.2012-ci ildə N.Almanqızı beləcə də yazıb: 

“Salam. Hər seydən öncə Əvəz qardaşımın Azadlığa çıxacağına adım kimi əminəm. Günlərdir 

olanları səbirlə izləyirəm. Gülərin haqqımda danışdıqlarını qəhqəhələr çəkərək oxuyuram. Cavab 

verməməyimin tək səbəbi, onun rahatca haqqımda irəli-geri danışmasına şərait yaratmaq idi. Danışdı 

da... Hələ də davam edir. Bütün bunlara birər-birər cavab verəcəm. Artıq Mehriban Əliyeva və İlham 

Əliyevə göndərdiyim məktublarda bütün ittihamlara cavab vermişəm. Və seçkiyə bir neçə gün qalmış, 

ölkənin bir neçə qəzetçisinin gözü qarşısında, “Dom Sovet”in binasında haqqını arayan iş adamının 

başına gətirilənlər isə mənim gözlərim qarşısında baş verdi. Bundan başqa, “Mərkəz” qəzetinə 

ayrılan maliyyənin ötən il durdurulması və maliyyə verən şəxslə bağlı Gülərin mənə anlatdığı nostalji 

anlarını. Bir sözlə, çox şey haqqında danışacağıq. Sadəcə, bu arvadın sonuna qədər danışmasını 

istədim.                                                                                                                          =Sitatın sonu= 

İŞ ADAMINI ŞANTAJ 

 N.Almanqızıdan daha bir şantajın ünvanını öyrənirik. Sən demə, haqqını axtaran bir iş adamını düz 

Hökumət Evinin qarşısında – həm də jurnalistlərin gözlərinin önündə şantaj edibmiş. Bu adam 

Azərbaycanın 15 illik deputatıdır. Və… Ramiz Mehdiyevin pul yığanıdır. 

Bəs, bu pullar harada olub? İstintaq N.Almanqızının bu harayları ilə maraqlanmayıb, onu axtarmayıb, 

onun taleyilə ilgilənməyib.  

İstintaq onu da soruşmayıb ki, sən bir deputat ola-ola bu qədər pulu haradan alırdın ki, sağa-sola 

paylayırdın? Bu sual indi məni də maraqlandırmır - ancaq G.Əhmədovanın məşhur kaseti açıqlanana 

qədər maraqlandırırdı. İndi bizim üçün aydındır ki, onun maliyyələşməsinin kökündə deputat 

kreslosunun satışından gələn pulların faizi dayanırmış. Dünyanın ən çirkli və ləkəli işi ilə məşğul olan 

bu deputat təkcə öz partiyasına yox, bütün mədəni Azərbaycana ləkə oldu. 

“AZƏRIQAZBANK”I ARŞDIRAN JURNALISTI ŞANTAJ 

 Ötən aylarda mətbuat araşdırması zamanı məlum oldu ki, G.Əhmədova hazırda həbsdə olan “Kamran” 

MMC-nin rəhbərlərinin işinə kömək üçün “Azəriqazbank”dan 2.300.000 manat kredit götürüb və bu pul 

batıb. O da məlum oldu ki, Gülər onlarla üzləşməli ikən üzləşmədən imtina edib. Eynilə məndə olduğu 

kimi - deputat toxunulmazlığını əsas gətirərək. 

Həmin G.Əhmədova faktı qoydu bir kənara, başladı araşdırmanı aparan jurnalisti şantaj etməyə. 

Mətbuata beləcə də dedi: “…jurnalisti tapmışam, onu cəzalandıracağam”… 

“XURAL”IN KOLLEKTIVI HƏDƏLƏNIR 

 Həmin G.Əhmədova 22.11.2011-ci ildə “Yeni Musavat” qəzetində kollektivimi və ailəmi təhdid edib. 

Yenə silahla - başlarına silah sıxmaqla. 

http://xural.com/
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Bundan heç 10 gün keçmir ki, kollektivim real hədə-qorxu zəngləri alır. Anar Mahmudoğlu, ailəsi, 

Kamran Zamanlı hədə-qorxuya məruz qalır və mən əminəm ki, bunun da izi sabiq deputata çıxır. 

Həmin G.Əhmədova bunlarla da kifayətlənmir. Öz təsirində olan mətbu qurumlarda, məxsusən özünün 

baş redaktoru olduğu “Mərkəz” qəzetində haqqımda ən təhqiramiz yazılar yazdırır və onu pul verib 

reklam müqaviləsi bağladığı saytlarda reklam etdirir. Bu yazılarda nələr yox idi. Özüm, ailəm ən ağır 

ifadələrlə təhqir olunur. G.Əhmədova bunu Səbuhi Abbasov adlı birinin adı və qələmi ilə edir, amma 

hiss olunur ki, bu yazılardan bəzilərini özü yazıb. 

G.ƏHMƏDOVA E.ABDULLAYEVI ŞANTAJ EDIR 

 Ölkəni və dünya ictimaiyyətini şoka salan son rüşvət videosu ilə Gülərin şantajının daha önəmli bir 

detalı ortaya çıxdı. Onu deputat seçdirmək üçün nə az, nə də çox 1.000.000 dollar pul tələb edirdi 

deputat. Daha 1.000.000 dolları isə itgin düşən qardaşını axtarıb tapmaq üçün. Həmin videoda aydınca 

görünür ki, G.Əhmədova E.Abdullayevi şantaj edir, ona hədə-qorxu gəlir,onu fiziki cəhətdən məhv 

etməklə hədələyir. Çox qəribədir ki, bu fiziki cəhətdən məhv etmək məsələsini biz artıq mənim həbsim 

məsələsində də gördük. İnsanı məhv etmək və onu ortadan götürmək G.Əhmədovada sanki adətdir. 

Gülər israrla “oğlanlarım Əvəzi öldürə bilərdi” deyir. Orada E.Abdullayevə də eyni şeyləri deyir: 

“Çaşanı bilirsən nə edirlər?” 

G.ƏHMƏDOVA BMT-NI ŞANTAJ EDIR 

E.Abdullayev olayından sonra müxtəlif iddialar meydana çıxdı. BMT-nin Bakı ofisində çalışan bir nəfər 

10 il əvvəl baş vermiş olayı xatırlatdı və yazdı. Onun dediyinə görə, G.Əhmədova yediyi 10.000 dolların 

hesabını tələb edəndə BMT-nin Bakı ofisinin rəhbərini və təmsilçisini təhqir edib və onları şantaj edib. 

Hesabat soruşan BMT işçilərinə hədə-qorxu gəlib və beləcə də deyib: “Siz bilirsiniz mən kiməm? 

Başınıza nə oyun açaram?”. Bu üslubu adətən mafiya üzvləri istifadə edir. Diqqət edin, mənim işimdə də 

G.Əhmədova deyir: “Ona başa salmaq istəyirdim ki, mən sənin səsini yazmışam, otur yerində”. Üslub 

eynidir. Bu qadın şantaj və hədə-qorxuda sərhəd tanımır. Onun üçün universitet rektoru da eynidir, BMT 

təmsilçisi də, baş redaktor da. O, adamları qorxutmaqdan çəkinmir, bu da E.Abdullayevin qardaşı 

M.Abdullayevin oğurlanmasını və biryolluq itməsini yada salır… 

Xatırladım ki, E.Abdullayev deyir ki, qardaşının oğurlandığı 2003-cü il oktyabrın 13-nün sabahı günq 

ü, oktyabrın 14-də G.Əhmədova onun ofisinə gəlib və öz xidmətini təklif edib. Deməli, G.Əhmədova 

həm də adam oğurluğu ilə məşğul olan dəstənin üzvüdür. 

G.ƏHMƏDOVA YAP-I ŞANTAJ EDIR… 

HÖKUMƏTI TƏHDID EDIR… 

 Həmin G.Əhmədova heç nədən çəkinmədən mənsub olduğu, özünü əsgəri adlandırdığı Yeni 

Azərbaycan Partiyasını şantaj etdi. Təkcə onu tənqid edən partiyadaşları ilə kifayətlənmədi, YAP-ın 

icraçı katibi Əli Əhmədova öz facebook səhifəsində “xoruz baba” yazdı. “Banladı, hinə soxdular”dedi 

G.Əhmədova. O, bu açıqlaması ilə öz saytında mənim haqqımda yazdırdığı təhqiramiz üslubu təkrarladı. 

Təhqir, böhtan, şər sanki onun həyat tərzidir. Və bu işdə Gülər sərhəd tanımır. O, hətta “ağzını açsa” 

İlham Əliyevi, Mehriban Əliyevanı da şərləyər. Zatən “Fransa-Azərbaycan” Dostluq qrupundakı yerini 

M.Əliyevaya tərk edəndən sonra onun əleyhinə kampaniya apardığını bilənlərdən biri də mənəm. 

Mənim redaksiyama qadın əxlaqına yaraşmayacaq alçaqlıqla səsimi yazmağa gələndə, etdiyimiz 

söhbətdən  də saxta ekspertiza Mehriban xanım haqqında işlətdiyi cümləni çıxarıb. Orada mən Nigarın 

M.Əliyevaya müraciət edəcəyini dedim. Gülər cavabında: “Mən Mehriban, İlham hərləmirəm” demişdi. 

Onun stili budur. Kişilərdən çox içər, kişilərdən çox sərxoş olar və kişiləri utandıracaq həddə söyüş 

söyər. Bilənlər bilir... 
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G.Əhmədovanın saçlarını düzəltdirdiyi bərbərin yanında İlham və Mehriban Əliyevaların əleyhinə 

danışdıqlarını isə mətbuatda çoxdan yazıblar. Onu da yazıblar ki, Moskvada fəaliyyət göstərən falçı 

Zirəddin Gülərin dostlarından biridir və o, Gülər üçün İlham və Mehriban Əliyevaların kabinetində olan 

şəkillərinin arxasına dua yazıb yerləşdirib. Yəni Gülərin cəsarəti sonsuzdur və  onun “ağzımı 

açdırmayın” hədəsi birbaşa hakim ailəyə də ünvanlana bilər. Ona görə ki, özünü çox imtiyazlı hesab 

edir. İ.Əliyevin onu Moskvada necə müalicə etdirdiyini və bunun üçün 60 000 dollar xərclədiyini 

çoxlarına danışıb.  

Bütün siyasi ömrünü şantaj, hədə-qorxu, üzədurma ilə keçirən YAP Siyasi Şurasının üzvü, təxminən 10 

ciddi vəzifə daşıyan, Respublika Uşaq Təşkilatının sədri, YAP-ın 15 illik deputatı Gülər Əhmədova 

haqqında ən doğru sözləri bu ölkəni və YAP-ı idarə edənlər, YAP-ın orqanı “Səs” deyib. Nə deyiblər 

onlar? 

YAP-ÇILAR GÜLƏR ƏHMƏDOVA HAQQINDA NƏ DEYIRLƏR? 

 Özünü qorumaq üçün pulyığanını qurban verməyə məcbur olan PA rəhbəri R.Mehdiyev:  

“Dələduzdur”. 

YAP icraçı katibinin müavini Siyavuş Novruzov: “...G.Əhmədova YAP-ın sədr müavini - icra katibi Əli 

Əhmədov haqqında bəzi şeylər yazır. İnsan özünü bir tərəziyə qoymalıdır ki, kim kimdir, mən kimin 

haqqında nə yazıram, hansı hallarda bu söhbətləri mən apara bilərəm.  YAP-ın sədr müavini Əli 

Əhmədovun fikrinə şərh verməyə birinci qabiliyyət, ikinci düzlük lazımdır. Bu keyfiyyətlərə malik 

olmayan insanlar özlərini ortaya atmasınlar. 

... Burada dələduzluq məsələsi var. Bu dələduzluq məsələsi də prokurorluq orqanları tərəfindən ciddi 

şəkildə araşdırılmalıdır, qanun tələb etdikdə həbs-qətimkan tədbirləri də seçilməlidir. Fikrimcə, artıq 

həmin addımların atılması gözlənilən ərəfədəyik. Artıq kimlərsə axtarışa verilməlidir. Ortada fakt var. 

Bu fakta əsasən də rüşvət verən və rüşvət alan tərəflər- hər ikisi məsulliyyətə cəlb olunmalıdır...  

İki dələduzun hansısa addımları atmasından şantaj kimi istifadə etməyə çalışanlar da tapılır. Onsuz da 

beynəlxalq aləmdə ədalətsizlik mövcuddur və bundan da ölkəmizə qarşı istifadə olunmasına şərait 

yaradırlar”.  

Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin sədri, YAP-ın qurucularından olan Eldar İbrahimov:  

“ Yeni Azərbaycan Partiyası G.Əhmədovanı öz sıralarından tezliklə çıxarmaq məsələsini həll etməlidir.  

Hansısa qüvvələrə söykənərək belə ifadələr işlədir. Ona görə də bu məsələ ilə bağlı konkret qərar 

verməyin vaxtıdır.  

Mən yalnız onu deyə bilərəm ki, G.Əhmədovanın E.Abdullayevlə olan videosuna baxanda burada 

hüquq-mühafizə orqanına ehtiyac qalmır. Onlar bir-birilərinin kim olduqlarını danışıqlarında açıq 

şəkildə bildirirlər. 

Mən yalnız onu deyə bilərəm ki, hələlik partiyadan kənarlaşdırılmaması bəlkə də onda müəyyən 

arxayınçılıq yaradır və o, bundan istifadə edərək, YAP-ın rəhbərliyinə qarşı böhtan və təhqir dolu 

ifadələr işlədir. Hesab edirəm ki, G.Əhmədovanın tezliklə YAP-dan çıxarılma məsələsi həll edilməlidir. 

Eyni zamanda prokurorluq orqanları G.Əhmədova barədə həbs-qətimkan tədbiri seçməlidir.” 

YAP icraçı katibi Ə.Əhmədov: “G.Əhmədova dələduzluq edib və Yeni Azərbaycan Partiyasını Milli 

Məclisdə təmsil etmək hüququnu itirib. Belə fəaliyyətlər YAP-a ləkədir”.  

Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadı Rəcəbli:  
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“Düşünürəm ki, belə mənəviyyatsız, iyrənc adamlar parlamentdə olmamalıdır. Bu adamın necə və kim 

olduğunu təəssüf ki, həm parlamentdə, həm də cəmiyyətdə yaxşı bilirlər. İctimai rəyi çaşdırmaq olmaz, 

aldatmaq olmaz. Belə olmalı idi, başqa cür də ola bilməzdi. Özü ilişdi, özü-özünü cəzalandırdı, ifşa etdi.  

Bu qadının “facebook oyunu”, xarakterinə və xislətinə xas əməli onu bir daha ifşa etdi. Çox sevindim ki, 

modern.az saytında onun “uşaq” şeirinə bir maraqlı və kəskin şeirlə cavab vermişdi. Çox təəssüf ki, 

saytdan o şeiri nədənsə tez çıxartdılar. Amma “Səs” qəzetində onun “Uşaq” şeirinə cavab şeirləri indi də 

gedir. G.Əhmədova o şeirə layiq adam idi, o hərəkətlərin cavabı belə də olmalı idi.  

Məndə və deputat həmkarlarımda bu adam haqda heç vaxt standart, müsbət fikir olmayıb. Bunu mən 

demirəm hamısı deyir: Bir fırıldaqçı cəmiyyətdə vəzifə tutur, hörmət sahibi olan min nəfərə ləkə gətirdi. 

Gülər Əhmədova barədə fikirlərim qətidir, 16 il əvvəl bu fikirlər məndə formalaşıb.  Bu qadın 

Azərbaycan hakimiyyətinə və parlementinə heç vaxt şərəf gətirməyib. Bu adam bütün dövrlərdə 

intriqalarla məşğul olub. Gənclər təşkilatında işləyəndə dalaşıb, yerini dəyişiblər. Respublika Uşaq 

Təşkilatında çalışanda İsmayıl İbrahimov kimi ağsaqqal adamın yerinə göz  dikib. Otağını əlindən alıb, 

gərginliklər yaradıb. Münasibətdə olduğu elə bir adam olmayıb ki, onunla münaqişəsi olmasın. Bu gün 

Yasamal rayonunda tikinti təşkilatlarının rəhbərləri var, bu dəqiqə hazırdırlar ki, G.Əhmədova 

tərəfindən onlara qarşı edilən haqsız əməllər barədə danışsınlar. Kimlə ünsiyyətdə olubsa, ona qarşı 

xoşagəlməz əməllər edib. 

O, bütövlükdə parlamentə layiq adam deyildi. 

Sevinirik ki, parlamet belə adamlardan təmizlənir və hakimiyyətə bir daha göstərir ki, belə adamların 

heç birinə sıralarımızda yer yoxdur, onlara qarşı qanunlarımızın ən kəskin tələbləri ilə cəza veriləcək. 

G.Əhmədova Yasamal rayon təşkilatlarında qeydiyyatdadır, o, bu günlərdə partiyadan xaric olacaq. O 

adam bizim partiyanın sıralarında ola bilməz. 

Qadın üçün “dələduz” sözündən ağır söz olmaz. Zaman göstərəcək ki, o, sözün tam mənasında 

dələduzdur. Heyif ki, bu qalmaqaldan Gülər çox təmiz və hörmətli adamların adlarını çəkir, onlara ləkə 

yaxır. Ayıb olsun”. 

“SƏS” qəzetinin şeirləri. 

I şeir: 

 Ay oxucu, bu, həminki Gülərdi,  

Rüşvəti alıb iş görəndə gülərdi.  

Elşadları aciz quzu bilərdi, 

Zəli kimi daraşardı canına, 

Susayardı qurbanının qanına. 

Sağa-sola çapıb, rüşvət götürdü, 

Zaman keçdi, bir tək səbir gətirdi, 

Bundan sonra mandatını itirdi, 

Acizləşib, döndü aciz çəpişə, 

http://modern.az/
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Rəvac verdi, yad qəzetdə çəp işə. 

İndi onun son anıdır... itirir, 

Vaxt çatanda cəzasını alacaq, 

Türmələrdə xəyallara dalacaq. 

 II şeir 

 Bu gün Gülər, dönüb olub qırt fərə, 

Yüz xoruzla hinə girib, min kərə, 

Elşada da getmək istərdi ərə, 

Diləyərdi tarlasını şumlasın, 

İki milyon verdiyini mumlasın. 

 Zamanında yedi xoruz başları, 

Hər biriyçün axıtdı göz yaşları, 

Mandat getdi, tökdü başa daşları, 

Bu əməldən nə utandı, ar etdi, 

Cəmiyyətdə öz adını xar etdi. 

 Gülər özü suyuşirin Fərədi, 

Meyli - pullu Elşad kimi ərədi. 

Xoruzlarla görüş yeri dərədi, 

Cuqqultuya ilkin edir özü səy, 

Görüş yeri: Dərə xəlvət, tülkü bəy. 

“YASAMALLI QADIN” NIYƏ SUSDU? 

Məlum olur ki, G.Əhmədova təkcə şantajçı deyilmiş, 

o, həm də illərlə əsgərlik etdiyi  partiya - YAP üçün 

ləkə imiş, dələduz imiş, tərbiyəsiz, əxlaqsız bir 

adammış, “qırt fərə” imiş və “100 xoruzla 1000 dəfə 

hinə” giribmiş. İllərlə onunla çiyin-çiyinə döyüşən 

silahdaşlarının qiymətidir bu. Üstəlik, onun ailə dostu, 

tanınmış jurnalist, ANS-in vitse-prezidenti Mirşahin 

Ağayevin qiymətləndirməsi olduqca düşündürücüdür. 

Mirşahin G.Əhmədovanı “Yasamallı qadın” kimi 

qələmə verdi və onun apardığı “razborka”sını alqışladı. 

Deməli, onu yaxından tanıyanlar belə onun mafiyanın 

üzvü olduğunu bilirlər. Belədə Gülərin mənim 

kollektivimi “təpəsinə güllə çaxaram” deyə 
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hədələməsinin gerçək payı var imiş. Deməli, Gülərin “razborşiça” olduğunu və   “xanım qaynana” kimi 

çoxlarından “üzük”  aldığını ölkənin aparıcı kanalının sahiblərindən biri də bilirmiş. Xüsusi qeyd 

etməkdə fayda var ki, G.Əhmədovanın qardaşı İlqar Mikayıloğlu ANS-in önəmli adamlarından biridir 

və həmin İlqar 02.07.2012-ci ildə Gülər məhkəməyə gələndə zalda az qalmışdı hamını güllələsin...   

Ortaya bir sual çıxır. Əgər Gülərin dərdi namus dərdi idisə, məni onun “şir ürəkli”, “nər biləkli” 

oğlanları öldürə bilərdilərsə, o zaman YAP-ın bu təhqir selinin qarşısında həmin oğullar niyə susdular?  

Mən Allah eləməsin, bundan artıq nə yaza bilərdim ki, məni öldürməyi planlaşdıranlar  “Səs”in iftira və 

təhqirlərinə “mıqq” edə bilmədilər? Deməli, bunların namusunu YAP və “Səs” təhqir edə bilər? Belə 

çıxır? 

Təbii ki, elə deyil. Sadəcə, bir daha aydın olur ki, G.Əhmədovanın məni susdurmaq missiyası varmış və 

bu qadın o missiyanı oynayıb. Bunun namus dərdi-filan yox imiş, yoxsa elə bir şey olsaydı, indi ölkə 

Ramiz Mehdiyevdən, Əli Əhmədovdan, Hadı Rəcəblidən, Bəhruz Quliyevdən təmizləmişdi və 

Azərbaycan nisbətən rahat nəfəs alırdı. Gülərin cüt oğlu da Milli Qəhrəman olmuşdular. 

Deməli, Gülərin “Mən ailəmi qorumuşam” iddiası da mənə şər atmaq yolunda bir həmlə imiş – növbəti 

həmlə. Özünü “namus bəkçisi” kimi göstərirmiş camaata.  

BIR ƏLI HƏSƏNOV DANIŞMADI 

 Hökümətin və YAP-ın bütün danışan dilləri Gülərin videosunda danışdı, bir Ə.Həsənov danışmadı. 

Məhz ona görə ki, Ə.Həsənov bütün məsələlərdə  G.Əhmədova ilə şərikdir və xüsusilə mənim 

şərlənməyim məsələsində Gülərə təlimatı Ə.Həsənov verib. Yəqin ona görədir ki, sabiq deputat həbs 

olunacağı ərəfəsində hakimiyyəti mənimlə təhdid etdi: “Məni həbs etsəniz, Əvəz Zeynallını həbs 

etdirənləri açıqlayacağam, Ə.Zeynallının kartını açacağam.” Tarixin ironiyasına baxın, onun şərləyib 

həbs etdirdiyi Əvəz Zeynallı onu həbsdən xilas edən adama çevrildi. Bu da hər halda Allahın işidir. 

DAHA BIR DÜŞMƏN: NARKOTIKA! 

 “Xural”ın və mənim hədəfimdə rüşvət və korrupsiya ilə bərabər, daha bir amansız düşmən vardı: 

Narkotika. Sanki gözəgörünməz bir əl bu millətin gül balalarını məhv etməkdən ötrü xüsusi bir plan 

əsasında işləyir. Bir əl rüşvət və korrupsiyanı inkişaf etdirir, bir əl milli-mənəvi dəyərləri sıradan çıxarır, 

bir əl millətin genefondunu - gəncləri zəhərləyir. İşə bir baxın, bir zamanlar Lənkəran və Cəlilabad 

Azərbaycan Milli Mübarizə Hərəkatının mərkəzi olub. İndi oralardan - eləcə də ölkənin digər 

regionlarında milli mübarizə ovqatından əsər-əlamət qalmayıb. İndi əksinə, belələrinə lağ edir, onları 

məsxərəyə qoyurlar. İndi Lənkəranda küçələrdə məktəbli şagirdlər öz müəllimlərinin gözlərinin 

qarşısında iynəyə otururlar.  

Mən həm də narkotikaya düşmən oldum. Mənim qəzetim narkotikaya aid ən cəsarətli yazıları dərc etdi, 

narkobaronlar bizi məhkəməyə verdi, cərimələtdi, iş kəsdirdi, amma mən dayanmadım. Elə hesab 

edirəm ki, indiki həbsin - sözün ağır cinayətə çevrilməsində həmin narkotika şəbəkəsinin də payı var və 

onların hamısı üçün münbit şərait yaranıb. 

10 ILDIR GÖZLƏYIRDILƏR 

 Bəli, 10 ildir hakimiyyətdə oturan anti-milli şəbəkə bu məsələ üçün – mənim həbsim üçün əlindən 

gələni etdi. Bu millətin – Azəbaycan türkünün düşmənləri, rüşvət və korrupsiya bataqlığında can 

verənlər, ölkəni narkotika girdabına salıb Azərbaycan gəncinin dünyasını söndürənlər mənim kimiləri 

sevmirlər. Onlar xüsusilə xarici ölkələrdə oxuyub gələnləri qəbul etmir, dərhal onların yolunu 

bağlayırlar. Bunlar üçün ayrı kriteriyalar var, ona uymadınsa, yoxsan demək. 

10 ildir nail ola bilmədiklərinə indi nail oldular. Dünyanı gəzdim, 7 prezident, 7 baş nazirlə görüşdüm, 

xarici ölkələrdə ən azı 7 təşkilat qurdum, dərgi çıxardım, Azərbaycan naminə 10-larla millət vəkili, 
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diplomat, dövlət məmuru ilə təmas qurdum. Amma Ə.Həsənovun dilbilməz, Tanrıtanımaz, 

adamayovuşmaz, tənbəl, rüşvətxor və korrupsioner əl buyruqçularına  dünya gerçəklərini anlada 

bilmədim. Onlar məni qova-qova namərd etmək istədilər, amma bacarmadılar. Bu zümrənin içində bir 

normal hüquqşünas yoxdur ki, məsələyə hüquqi yöndən yanaşsınlar. Bir normal insan – peşəkar yoxdur 

ki, peşələrinin tələblərini yerinə yetirsinlər. Bunların hamısı qul, kölədirlər. Qullarla, kölələrlə isə 

azadlıq mücadiləsi verilməz.  

HƏM 213.1, HƏM 306.2, HƏM 311.3.2, 311.3.3 VƏ 311.3.4 BOŞDUR 

  Vergi ittihamı yalan və absurddur. Bunu ibtudai istintaq zamanı müstəntiq də dəfələrlə etiraf etdi ki, 

“bu, bizim səhvimizdir...” Məhkəmədə də sübut olundu ki, vergiçilər istintaqın tapşırığını yerinə 

yetiriblər. Onların qarşısına tapşırıq qoyulub ki, “yayınma”nı iki min manatdan yuxarı çıxarsınlar ki, 

cinayət işi açıb, əlavə ittiham versinlər. Onu da ediblər. Bir dəfə mənimlə görüşmədən, bütün sənədləri 

əldə etmədən, elementar araşdırmalar aparmadan mənim adımdan bəzi sənədləri saxtalaşdıraraq, 

“vergilərdən yayınma”nı 7.300 manata çıxarıblar. İstintaqın eksperti bu məbləği 4 min manata endirib. 

Normal araşdırma aparılarsa, bizim “yayınma”mız 700–800 manatdan çox olmayacaq. Bu da 213.1 

maddəsinin sıradan çıxmasıdır. Ayrıca, məhkəmə mənim yerimə mənim vergi fəaliyyətimi dayandıran 

şəxsi tapmalı, həmin sənədi saxtalaşdıran vergi əməkdaşı qanunla cəzalandırılmalıdır. Çünki 

saxtalaşdırma məhkəmə istintaqı zamanı öz təsdiqini tapdı. Əsgərli Şahin adlı vergi əməkdaşı açıqca 

etiraf etdi ki, “bu saxtalaşdırma sənin – yəni Ə.Zeynallının xeyrinədir...” Mənim xeyrimə kim 

saxtalaşdırma edib – maraqlıdır? 

306.2 maddəsinə gəlincə, bu maddədə də qərəzli şəkildə məhkəmə qərarlarını icra etməməkdən söhbət 

gedə bilməz.  

Məhkəmə dindirməsində də məlum oldu ki, N.Ələsgərli ümumiyyətlə, bu hadisəni unudubmuş. O, hətta 

mənimlə ortaq dostlarının olduğunu və bu məsələnin bitdiyini zənn etdiyini dedi. Nüşabə heç bir icra 

nümayəndəsini tanımadığını söylədi. İcraya hesab nömrəsi (pulun ödənilməsi üçün) vermədiyini dedi. 

Hesabına keçirdiyim 200 manatdan belə xəbərsiz olduğunu bildirdi. O, heç pulun marağında olmadığını 

da dedi. Məlum oldu ki, Nüşabə heç vəkilinin kim olduğunu da xatırlamır. Onun bu işə siyasi təzyiqlə 

daxil olduğu məlum oldu. Yoxsa 2007-ci ildə baş verən işə görə niyə 2011-ci ilin sonlarında 

R.Mehdiyev “Xural”a qarşı kampaniyaya başlayandan sonra qoşuldu? N.Ələsgərli bu suallara cvab verə 

bilmədi. Bunu həm də o, sübut edir ki, 2011-ci ilin fevralında N.Ələsgərli ilə danışmaq və məsələni həll 

etməyə çalışsam da, əvvəlcə razılaşan Nüşabə, son anda “mənə dedilər ki, iddianı geri götürmə” deyə 

kənara çəkildi.  

N.Ələsgərlinin borcu ödənib, “cavab haqqı” isə, o zaman da dediyim kimi “Xural” fəaliyyətini bərpa 

edən kimi tanınacaq. Hətta təkzibi özü hazırlayıb redaksiya ilə razılaşdırandan sonra yayınlaya bilərik. 

Bu haqda cinayət işində izahatım da var və o vaxtdan bəri heç nə dəyişməyib. Sadəcə, səbəb siyasi 

olduğu üçün bu müğənnidən bizə qarşı istifadə ediblər. 

“Azərbaycan” nəşriyyatının direktoru Ağabəy Əsgərovun ifadəsindən göründü ki, o da nə icraçıları 

tanımır, nə ötən 4 il müddətində bir dəfə də olsun icra məmurlarına müraciət etməyib. Nə icra 

məmurlarına hesab nömrəsini verməyib, nə məni məhkəməyə verəndə neçə min manat tələb etdiyini 

xatırlamır, nə də heç nə yadında deyil. Aydındır ki, o da siyasi sifarişin nəticəsində bu oyuna qoşulub. 

A.Ələsgərovun R.Mehdiyevin komandasında yer aldığı məlumdur və Ə.Həsənovla yaxın dostdur. Hətta 

təkzibedilməz məlumatlar var ki, Ə.Həsənov bir neçə dəfə A.Əsgərovun “Xural”la münasibətləri 

normala salmasına mane olub. Ona da heç borcumuz yoxdur. “Xural” və mən A.Əsgərova 670 manat 

ödəmişdik. Qalıb Kamal Hüseyn adlı müəllifin 330 manatı, onu da istənilən zaman ödəmək problem 

deyil. A.Əsgərovun təkzibi də dərc olunub və o, bu təkzibi qəbul etməyib. Halbuki bu təkzib – məhkəmə 

qərarına əsasən, tərəflərin razılaşması yolu ilə dərc edilib. Digər iddiaçıların təkziblərinin dərc 

olunmaması səbəbi də budur. Dərc etdiyimiz təkzibi bəyənmədikləri üçün biz razılaşdırılmış təkzib 

variantını təklif etmişik. 
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A.Əsgərovun işi ilə bağlı cinayət işində izahatım var və o izahatda da hər şeyi beləcə qeyd etmişəm. Heç 

bir qərəzli boyunqaçırmadan söhbət gedə bilməz. İcra məmurlarının öyrədilmiş məmurlarının 

məhkəməyə verdikləri ifadələrdə də siyasi sifariş həyata keçirildiyi ortaya çıxdı.  

V.Səfərlinin icra sənədi isə bizə 2011-ci ilin iyul ayında daxil olub və biz icradan məhkəməyə müraciət 

etmişdik. KİVDF-nin icraçı direktoru olan V.Səfərli də birbaşa R.Mehdiyev-Ə.Həsənov komandasının 

üzvüdür. Onun Ə.Həsənovla ortaq biznesi var. Bina tikintisi ilə məşğul olurlar. VSəfərlinin də məhkəmə 

ifadəsi digərlərindən heç nə ilə fərqlənmədi – o da icraçıları tanımır, rəsmi müraciət etməyib, hesab 

nömrəsi verməyib və özünün dediyinə görə məni tutdurmaq niyyəti də olmayıb. Amma siyasi sifariş onu 

da bu oyuna qoşub. 28.09.2011-ci ildə V.Səfərlinin işi ilə bağlı izahatım var. İmkan yarandığı zaman 

onun pulunu ödəməyə başlayacağıq və “Xural” fəaliyyətə başlayan kimi onun da mövqeyini dərc 

edəcəyik. Heç bir qərəzli şəkildə icra etməməkdən söhbət gedə bilməz. 

HESABIMIZDA TƏXMINƏN 5 MIN AZN VAR 

   “Xural”ın əmlakı 19.10.2011-ci ildə R.Mehdiyev tərəfindən talan edildi və müsadirə olundu. Orada 

bizim xeyli kompüter dəstimiz, diktofon, printer, elektrik qızdırıcılarımız və s. var. Bununla bərabər, 

“Xural”ın hesabında olan pulu mən həbs olunandan götürə bilmirik. Təxminən 4-5 min manat arası 

pulumuz olmalıdır hesabımızda. Həm satılan əmlakımız, həm də həmin pullar A.Əsgərovun, həm də 

V.Səfərlinin borclarının ödənməsi üçün yetərincə kifayət edir və hətta artıq da qalır. 

O pullarımızı bu adamların borclarına silmək olar. Qalacaq borclarımızı isə ödəmək problem deyil. Heç 

bir zaman məhkəmə qərarlarını yerinə yetirməkdən imtina etməmişəm. Nə zaman imkan olub, o zaman 

da ödəmişəm.  

RÜŞVƏT MADDƏSINƏ GƏLINCƏ... 

 311-ci maddədən isə çox danışmışıq. Buna artıq “şər maddəsi” də deyirlər. Bu maddə hakimiyyətin 

məni şərləmək üçün istifadə etdiyi maddədir. Buradakı baş memar – Gülər Əhmədovanı artıq bütün 

dünya tanıyır. Ona hamı təqsirsizlik prezumpsiyasını gözləmədən “dələduz”, “fırıldaqçı”, “şantajçı”, 

“qara ləkə” və s. deyirlər. Bunu həm də dövlət və dövləti idarə edən hakim partiyanı idarə edənlər deyir. 

Məlum olur ki, məni ölkənin ən dələduz, şantajçı, rüşvətxor, fırıldaqçı, “Min adamın başını aşağı salan” 

adam, həbs etdirib. Ortada da heç bir sübut yoxdur. Şərin buynuzu olmur ki? 

Rüşvət alan adam, rüşvət tıələb edən adam niyə qaçsın ki? Gülər yanımdan gedən kimi, həmkarlarıma, 

“səsimi yazdı...”, “mənə pul təklif elədi...” demişəm. Rüşvət tələb edən adam bunu aləmə bəyan edir? 

Hakimiyyətin oyunları başlayanda, onların məkrli planlarını öyrənəndə bütün ölkə və dünyanı xəbərdar 

etmişəm. “Məni R.Mehdiyev qadın millət vəkilinin əli ilə pulla şantaj etdirib, tutdurmaq istəyir...” 

demişəm. Yazmışam – belə rüşvət tələb etmək olur? 

Nə rüşvəti, nə də onun vədini qəbul etməmişəm. Həbsimdən 42 gün əvvəl bu haqda bütün dünyanı 

xəbərdar etmişəm. Belə rüşvət olur? 

Dəfələrlə xahiş edib, məni iş yerinə, otağına dəvət edib. Getməmişəm, o mənim iş yerimə gəlib -  belə 

rüşvət istəmək olur? 

Rüşvəti almağın yollarını sabiq deputat G.Əhmədova E.Abdullayevlə olan son videogörüntülərində özü 

göstərib. Başının dəstəsilə gedir, təhdid edir, alır, sayır, çemodanlara doldurur, sonra da çıxıb gedir. 

Vəssalam.  

BU DA 311-CI MADDƏ! 

Bu “şər maddəsi” mənə şər yaxanların başında elə çatladı ki, bütün dünya şahid oldu. Bu, həm də, 

İlahinin, Tanrının, Allahın, Xudavəndi-Aləmin, Yaradanın, Rəbbin, Xudanın görkü idi. İnsanlara 

xəbərdarlığı idi ki, insanı şərləmək olmaz! 
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Bu insanlar – Gülərdən qeyriləri də bu oyunun tərkib hissəsidirlər. Bircə sual yetir, bu üzəduranları 

tanımaq üçün – bu 7 ildə harada idiniz? 

Niyə məhkəməyə verəndə bu faktları dilə gətirmədiniz, niyə bunların hamısı R.Mehdiyevin müsadirəsini 

gözlədi? 

Baş prokuror demiş, “bəs, 7 ildir harada idilər? Niyə hərəsi bir tərəfə, bir ölkəyə qaçır?” 

A.Məmmədov deyir ki, mən nə rüşvət vermişəm, nə də məndən rüşvət tələb olunmayıb. S.Tarverdiyev 

deyir, “Mən heç kimə rüşvət verməmişəm...” Niyə? Elmarın özü harada idi ki? 

A.Heydərov isə qaçıb, girib Mərkəzi Klinik Xəstəxanaya ki, bura gəlməsin... 

SÖZ, YOXSA AĞIR CINAYƏT!? 

 Mən bütün şüurlu ömrümü Azərbaycana, onun milli 

maraqlarına xidmət etmişəm. Rüşvətlə, narkomaniya ilə, 

korrupsiya ilə, anti-milli meyllərlə döyüşmüşəm. Bütün 

ömrümü bir Azərbaycan vətənpərvəri və türk milliyyətçisi 

kimi yaşamışam və bundan sonra da elə davam edəcəyəm. 

Bu məhkəmə prosesinin, ondan əvvəl də istintaqın davam 

etdiyi müddətdə yalnız hansısa yazıdan və kimlərinsə o 

yazılardan narahatlığından bəhs olunub. Sözdən başqa bu 

cinayət işində heç nə yoxdur. Ona görə də haqqımda 

qaldırılan bütün maddələr boş və cəfəngiyyatlar üzərində 

qurulub. Azərbaycanı sevmək, bu ölkənin övladlarının 

narkotikanın cəngində can verməməsini istəmək, rüşvət və 

korrupsiyaya qarşı amansız olmaq, Azərbaycan xalqının milyardlarını havaya sovuranlara asi olmaq, 

bunu yazmaq, tənqid etmək, Azad sözü qorumaq, müstəqil mətbuatı məhv edən mətbuat qatillərinə 

savaş açmaq, mətbuatı əl buyruqçusu edən mətbuat qəssablarının dünyanı başlarına dar etmək agır 

cinayətdirsə, o zaman deyəcəyim heç nə yoxdur. Yox, əgər bunlar cinayət deyilsə, Azərbaycan da 

hüquqi dövlətdirsə, Avropa məkanına inteqrasiya ediriksə, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin 

yurisdiksiyasında gələcəyimizi müəyyənləşdiririksə, o zaman mənim yazdığım, “Xural” qəzetinin dərc 

etdiyi bütün tənqidi materiallar normaldır və hamısına dözümlə yanaşmaq lazımdır. Kiminsə, hansısa 

yazı xoşuna gəlməyə bilər. Bunun hüquqi dövlətlərdə yolu var...     

Amma heç bir halda sözün, Azad Sözün, Müstəqil Sözün, irticaya satılmayan Sözün, şərlə, böhtanla, 

üzədurma ilə Ağir Cinayət olmasına imkan vemək olmaz! 

 Belə tarix yazmaq olmaz! 

Tarix belə Agır Cinayətlər Məhkəmələrini lənətləyəcək! 

Sözə bəraət lazımdır! 

Bəraət sözün haqqıdır! 

Söz bəraət istəyir! 

“Xural” qəzetinin baş redaktoru  Əvəz Tapdıq oğlu Zeynalov       

12.11.2012 


