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İlahi, bizi bütün günü hifz et,
Axşam düşənə qədər,
Gecə düşənə qədər, dünyanın işi qurtarana qədər
Həyatın dərdi-səri və işimiz qurtarana qədər.
Sonra bizi mərhəmətinlə şərəfləndir,
Axirətdə sakit bir guşə,
Müqəddəs bir rahatlıq ver bizə.
Amin!
(Oksford dua kitabı, 1988, səh. 101)
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Ön söz

Uilfrid Martens son əlli ildə Belçikanın yetirdiyi ən
məşhur siyasətçilərdən biridir. Uzun siyasi karyerası
dövründə öz məqsədlərini həyata keçirmək üçün o, həmişə
ehtiras və dərin inamla mübarizə aparmışdır.
Bu mənada, onun doğma Belçikada federalizmin
təbliği üçün gördüyü uğurlu iş diqqət çəkəndir. Hələ 196772–ci illərdə Uilfrid Martens CVP-nin gənclər liqasının
sədri olarkən Belçika federalizminin təməl manifestləri
onun rəhbərliyi altında yazılmışdı. Sonralar CVP-nin sədri
kimi o, bugünkü federal Belçikanın konstitusiyasının əsas
müddəlarının bir hissəsini təşkil etmiş Eqmont Paktının
hazırlanması ilə bağlı danışıqları da uğurla aparmışdı. On
ildən yuxarı Baş nazir olub, həmin dövrdə biri-birilə çəkişən region və dil qruplarını əməkdaşlıq və həmrəyliyin
vacibliyinə inandıra bilmişdi.
Uilfrid Martens lap uşaqlıqdan sadiq avropalı idi.
Avropanın böyük dövlət xadimləri Konrad Adenauer,
Robert Şuman və Alsid de Qasperi lap erkən vaxtlardan
onun ilham mənbəyi olmuşdur və indi də belədir. Leo Tindemansın müşaviri kim Uilfrid Martens hələ 60-cı illərdə
Avropada inteqrasiya məsələləri ilə məşğul olmuşdu. Onun
Avropaya göstərdiyi xidmətlərin siyahısı uzundur. Xüsusən,
onun Avropa və beynəlxalq xristian demokratiyası üçün
gördüyü iş təqdirəlayiqdir: o, Avropa Xalqları Partiyasını
təsis edənlərdən biri, 1976-77-ci illərdə onun Proqram
Komissiyasının sədri, 1990-cı ildən bəri isə EPP-nin sədri
olmuşdur. O, həmçinin bir neçə il Christian Democrat Inter-
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national-ın (CDI), Xristian Demokratların Avropa İttifaqının (EUCD) və Avropa Parlamentində EPP Qrupunun
rəhbəri omuşdur. Onun səyləri olmadan EPP bu gün
Avropanın ən güclü siyasi qüvvəsi ola bilməzdi.
Bir xristian demokrat, bir flamandlı və belçikalı,
nəhayət, bir Avropalı olaraq, Uilfrid Martensin bir an da
azalmayan sədaqəti xristian dəyərlərinin qorunması üçün
onun göstərdiyi ardıcıl səylərdə və onları siyasətə çevirə
bilməsindədır. Özü təsdiq edir ki, onun bütün həyatı və
siyasi karyerası, əslində, xalqları biri-birinə yaxınlaşdırmaq
və onları xrsitian demokratiyası ruhunda barışdırmaqdan
ibarətdir.
Özü təvazökarlıq edərək buna nə qədər müvəffəq
olduğunu oxuculardan soruşsa da, mən oxucuları (Uilfrid
Martensin özünü də) qabaqlayaraq demək istəyirəm: “Bəli,
əziz Uilfrid, siz müvəffəq olmusuz və buna görə biz sizə
təşəkkür edirik.”

Dr. Angela Merkel,
Almaniyanın kansleri, CDU-nun sədri

Minnәtdarlıq

Əlinizdəki kitab Avropa inteqrasiyası naminə fəaliyyətimi
daha qabarıq göstərməklə, mənim tərcümeyi-halımın yenilənmiş variantıdır. Məzmuna edilmiş əlavələrdən başqa,
burada tərcümeyi-halımın əvvəlki variantlarından (De
memoires: Luctor et emerge (Tiel, 2006) və Memoires pour
топ pays (Brüssel, 2006) alınmış yaxud tərcümə edilmiş
faktlar da vardır. Kitabın çapına məmnuniyyətlə icazə
verdikləri üçün mən Lannoo and Editions Racine nəşriyyatına təşəkkür etmək istərdim.
Kitabın yazılmasında mənə yardımçı olduqlarına görə
Hüqo de Ridderə, Stiven van Hekə və Kostas Sasmatzogluya xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm.
Həmçinin kitabın redaktorları İvan Delibasik, Riçard
Ratzlaf və Mauren Epə, onu tərcümə etmiş Piter Flinə, İnqrid Qusenə və mərhum Suzanna Valtersə təşəkkürlərimi
çatdırıram.
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Giriş

Mən İkinci Dünya müharibəsi başlanmazdan dörd il qabaq Flandriyada,
kiçik bir fermada anadan olmuşam. Tərcümeyi-halımda gələcəkdə nəsə mühüm
bir iş görəcəyimi təxmin etməyə əsas verən elə bir xüsusi cəhət yoxdur. Amma
tarixçilər təsdiq edirlər ki, əsl işgüzarlıq çox vaxt kəndlilər arasında olur. Doğrudan da, mənim ölkəmi idarə edənlərin çoxu kənddən çıxmışdır. Əgər bu
doğrudursa, onda mən onlardan biriyəm. Mən çox kasıb, geridə qalmış bir
mühitdə böyüdüm. Ailəmiz Flandriya üçün tipik olan o “balaca adamlardan”
ibarət ailələrdən biridir. Əcdadlarım fermada işləyib, ya da kustar fəaliyyətlə
məşğul olub, yoxsul güzəran sürüblər. Nisbətən tanınmış ulularımdan biri, 1602ci ildən 1618-ci ilə qədər öz icmasında şerif köməkçisi olmuş Yakob Martens istisna təşkil edir. Əcdadlarımın demək olar ki, hamısı kəndçidir, çoxlu uşaqları
olub, tanınmış adam olmayıblar.
Buna baxmayaraq, mənim siyasətçi olmağım və özümü ictimai fəaliyyətə
həsr etməyim gənclik dövrümüzün Avropa cəmiyyətinin əsasını qoymuş
filosof və siyasətçilərə xas olan cəhət sayıla bilər. Mənim siyasətçi kimi
yetişməyimdə onların təsiri var. Jak Mariten, İmmanuil Mauner və Pol Rikar
kimi filosoflar Qərbə yeni intellektual mühit gətirdilər. Bizim tanıdığımız
bugünkü Avropanın əsasını onlar qoydu. Bu yeni intellektual mühit müstəsna
qabiliyyətli siyasətçilər yetirdi, amma onların bir çoxu da Qərbi Avropanı
xarabazara döndərən müharibənin önə çıxardığı adamlar idi. Onların arasında
Konrad Adenauer, Robert Şuman, Alsid de Qasperi və Jan Monnet də var.
Siyasətdə olduğum bütün illər boyu bu filosof və siyasi xadimlər mənim üçün
ilham mənbəyi olub.
Məsələn, Jak Maritan fəlsəfəsinin mahiyyətində insan şəxsiyyəti durur. İnsanlar, hər şeydən əvvəl və daha çox, insan olmalıdırlar. Humanizasiya (insanlaşma) prosesi, Maritan üçün, xristian baxışına görə, sosializmin
(kommunizmin) və faşizmin ateist humanizminə ziddir. İnsan biri-birindən heç
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vaxt ayrı olmayan iki cəhətin (maddi və mənəvinin) sintezi vasitəsilə “inteqral
humanizm” əxz edə bilər. İmmanuil Mauner inanırdı ki, insan və cəmiyyətin
yenidən doğulacağı bir intibah dövrü gələcəkdir. Faşist və kommunist ideologiyasından fərqli olaraq, o, yeni insan tipi axtarmırdı, o, insan şəxsiyyətinin əsl
(mütləq) qiymətinin bərpa ediləcəyini düşünürdü. Maritanda olduğu kimi, o da
xristian kimi düşünür, amma digər dinlərə, həmçinin dinsizlərə də yer verirdi.
Mauner, mənim də siyasi düşüncəmin formalaşmasına təsir etmiş Pol Rikarın
(1913-2005) dostu və ilham verəni idi. Personalizmin bu fransız təmsilçisi alman
həmkarları Maks Şeller və Romano Quardininin əsərlərində öz tərəfdaşlarını
tapmışdı.
İkinci Dünya müharibəsndən sonra katolik və protestant partiyalarını
əvəz etmiş Xristian Demokrat partiyaları kilsənin güclü təsiri altında idi və
daha çox həmin personalizm fəlsəfəsinə söykənirdi. Maritan və Mauner fəlsəfəsinin müxtəlif elementləri xristian demokratiyasınn tərkib hissəsidir:
mənəvi yaxud transsendental dünyaduyumunun insan təbiəti ilə inteqrasiyası;
mövcudluğun son məqsədi, yaxud nəticəsi olaraq dinin, xüsusən xristianlığın
rolu; cəmiyyətin köməkçi, desentralizasiya edilmiş dövlətdən üstünlüyü; sosial
plüralizm; əməyin və xüsusi mülkiyyətin şəxsi və ictimai əhəmiyyəti və s.
Bundan əlavə, xristian demokratiya personalistlərin Qərbin rasionalist
mədəniyyəti, materializm və idarəolunmaz kapitalizmlə bağlı tənqidi
görüşlərini də qəbul edir.

Luctor et emergo
Kitabı yazmaqda məqsədim öyrəndiklərimi siyasi təcrübəmdə - erkən tələbə
lider vaxtlarından Flamand radikalı, sonra xristian demokratların gənclər
hərəkatının sədri, Flamandriya xristian demokratlarının partiya rəhbəri,
Belçikanın Baş naziri, Avropa Xalqları Partiyasının sədri və Avropa Parlamentində onun özək rəhbəri kimi fəaliyyətimdə necə tətbiq etdiyimi göstərməkdir.
İyirmi beş illik inkişaf və siyasi sabitlikdən sonra on səkkiz aydır ki, hətta
mənim doğma Belçikamda da ciddi böhranlar yaşanır. Kitabda latın və alman
mədəniyyətlərini birləşdirən bir ölkəyə rəhbərlik etməyin necə çətin və ruhlandırıcı olmasını göstərmək istəmişəm. Bizim hər iki Xristian Demokrat partiyamız Belçikada həm fransız, həm də flamand spikerinin qəbul edəcəyi
qərarlar tapmaqda həmişə ön cəbhədə olmuşdur. Təəssüf ki, gərgin və ağrılı
müxalifət illərində (1999-2007) bu partiyalar ayrıldılar. Bir çoxlarında bu, mil-

Luctor et emergo

liyyətçilik ovqatı yaratdı. Son aylarda bunun səmərəsizliyini bütün dünya gördü.
Bu, mənə də möhkəm təsir etmişdi. Amma mən şimal və cənub xristian
demokratlarının mövqeləri arasında yeni yaxınlaşma üçün əlimdən gələni etməyə çalışıram. Buna müvəffəq olsaq, Belçikadakı by çıxılmaz vəziyyət dərhal
həllini tapacaq.
Mən bu xatirələri yazmağa tərəddüd edirdim. Bir az həyəcanlı, amma çox
vaxt aparan işdir. Həyatın uğuru da, uğursuzluqları da var. Biz yalnız uğurlu
işlərimizi xatırlamağı xoşlayırıq. Uğursuzluqdan danışmaq istəmirik. Amma bunlar biri-birinə bağlıdır. Uğursuzluq daha möhkəm döyüşməyə səsləyir və bir çox
hallarda qələbə uğursuzluqdan doğur. Luctor et emergo. Mən mübarizə aparıram,
mən qalib gəlirəm. Yeri gəlmişkən, bu, mənim doğma kəndim Sleydinqin yaxınlığında yerləşən Zeus Vlandere (Zeland Flandriyası) əyalətinin devizidir. Mən
mübarizə aparıram və lazımdırsa axına qarşı gedirəm. Amma əgər siyasi həyat
praqmatik maraqlarla idarə olunursa, əgər laqeydlik və həyasızlıq həddini aşırsa
və insan həmrəyliyi yox olursa, onda möhkəm dayanmaq üçün şəxsi cəsarət gərək
olur. Hər şeyə dözmək, hər şeyə inanmaq, ümid etmk və özünü ələ almaq böyük
səbr və güvənc tələb edir.
Janrın qorxulu olmadığına özümü inandırmaq üçün bir çox memuarlar oxudum. Niyyəti yalnız auditoriyanı heyrətləndirmək olan yazıçı xatirələrinə
lətifələr qatıb yaza bilər, dildən pərgar olan bəziləri nahar stolunun arxasında
yüz şey uydurub danışar. Bəzən xatirə özünü tərif etmək üçündür; bəzən də son
sözü demək vasitəsi. Bəziləri xatirələrindən ilham alır, bəzisi gündəliyindəki
qeydlərin heç vaxt azalmayan əhəmiyyətindən danışır. Mənim məqsədim isə
Avropanın siyasi cəhətdən ayıq vətəndaşlarına şəxsi bir nümunə göstərmək və
həm milli, həm də Avropa səviyyəsində əlli ildən yuxarı siyasi təcrübəmi onlarla
bölüşməkdir.
Çox böyük iddia deyil ki? Axı, yaddaş hər şeyi saxlamır və illər keçdikcə o
zəifləyir. Hətta bəzi şeylər yadımdan çıxsa belə, parlament arxivlərinə, çıxış və
müsahibələrə gözüm sataşanda xatirələrim çox aydın olur. Mən həmin hadisələri
yenidən yaşayıram: podiumda durduğum zaman keçirdiyim hisslər, bir çox digər
təfərrüatlar xatirimə gəlir və mən o günlərə qayıdıram. Həyatımı uzun illər
müşahidə etmiş bir assistent və siyasi fəaliyyətimdən elmi iş yazmış alimlər bu
işdə mənim köməkçim oldular.
Gənc alimlərin biliyi və mənim təcrübəmlə görülən əlbir iş mümkün qədər
tarixi həqiqətə sadiq qalmaq şərtilə çox vaxt qızğın müzakirələrə səbəb olurdu.
Bu mənada xatirələrimi yazmaq mənim üçün bir həyat səyahəti oldu. Sənədlər,
fotoşəkillər, bəyanat və rəyimi canlandıran kiçik bir səs fraqmenti məni illərin o
üzünə aparırdı. Onlar uzun illərdən bəri hətta dəyişmiş olsalar belə, mən
çalışırdım ki, onları o vaxt olduğu kimi, necə demişdim, eləcə də verim.
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Giriş

Bütün həyatımın, bütün siyasi karyeramın bir mənası olub – insanları biribirinə yaxınlaşdırmaq, onları xrisitan demokratiyası ruhunda barışdırmaq. Buna
nə qədər müvəffəq olduğumu qoy bu həyat hekayətimlə tanış olan oxucular
söyləsin. Mənim fikrimi bilmək istəsəniz, deyə bilərəm ki, mən həmişə vicdanımın hökmü ilə, qətiyyətlə və inamla hərəkət etmişəm.
Mən bu xatirələri övladlarım Krisə, Annaya, Saraya, Sofiyə və Simona,
nəvələrim Aleksandra və Lukasa, həmçinin insan həyatında siyasi sədaqətin nə
olduğunu bilmək istəyənlərin hamısına ithaf edirəm.
Brüssel, 31 dekabr 2008-ci il.

I FӘSİL
Arxaya boylanarkәn

İndi mənim yetmiş iki yaşım var. Arxada qalmış illərə boylanarkən gənclik
illərim bütün aydınlığı ilə gözlərimdə canlanır. Çoxları kimi mən də bu
fikirdəyəm ki, həyatım bir çox cəhətdən elə o illərdə formalaşıb. Hər şeyi bilmək
marağımın kökü məhz o illərdədir, sonralar bu, təbiətimdə və xarakterimdə
yetkinləşib.
Mən fermer oğluyam. Müharibə başlamazdan dörd il qabaq Qent şəhərindən
on iki kilometr şimali-qərbdə yerləşən Sleydinq kəndinin yaxınlığındakı kiçik
bir kənddə anadan olmuşam. Ərazi düzənlikdir, ətrafda çoxlu kanallar var. Hollandiya və Zeus Vlandere (Zeland Flandriyası) lap yaxınlıqdadır. Buradan Şelda
çayına beş saatlıq yoldur. Evimiz Qent və Eeklo çayları arasında, Leya, Leopold
və Qent-Ternezen kanallarının yaxınlığındadır və mən indi də fermadan o üzə üfüqlərə qədər uzanıb gedən düzənliyin konturlarını, yayda min rəng alan buğda
və qarğıdalı tarlalarını, qışda sanki ağ rənglə çəkilmiş mənzərələri xatırlayıram.

Hәr şeyin nüvәsi
Hər birimiz gəncliyimizin bir parçasını ömrün ahıl vaxtına qədər aparırıq.
Siz həmin oğlanı fermadan uzaqlara çəkib apara bilərsiz, amma fermanı o oğlanın
içindən çıxara bilməzsiz.
Çoxları gəncliyin yaxşı yaxud pis anlarını ideallaşdırır. Altı taxtadan olan
səndəl geyib məktəbə gedən uşaq; çovdar çörəyi və yulaf sıyığı; 1940-cı ilin may
ayında alman artilleriyasının hücumu və gurultudan dəli olan ferma atlarının dörd
bir səmtə baş götürüb qaçması; müharibənin axırına yaxın duzlanmış donuz əti
oğurlamağım... Bunları mən sonralar həyat hekayətimi eşitmək istəyən jurnalistlərə söyləyəcəkdim.
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Ən çox yadımda qalan fermadakı ağır həyat şəraitidir. Atam səhər saat
dörddə oyanar, at arabası ilə qonşu fermalara süd dolu bidonları yığmağa gedərdi.
O, ağır zəhmətlə, səssiz-küysüz ağır bidonları evin yaxınlığındakı dükana boşaldardı. Biz, onun səsini hər halda eşidirdik; və başa düşürdük ki, durmaq vaxtıdır.
Mən hər gün inəkləri və donuzları yemləməyə kömək edirdim, sonra isə piyada,
ya da velosipedlə kilsədə moizəyə qulaq asmağa gedirdim. Dərsdən sonra və tətil
günlərində də heyvanlar üçün horra bişirir, ya da yağ aqreqatını fırladırdıq.
Axşamlar tez yatırdıq. Hətta yayda da biz axşam yeddi-səkkizdə yatmalı idik.
Yatmazdan əvvəl dua edirdik.
Bütün bunlar Flamand nağıllarına oxşayır. Biz katolik dini inanclar içində
yaşayırdıq. Güclü inam olan dini etiqad hər şeyin nüvəsini təşkil edirdi. Belə işlər
yaxşı gedirdi. Amma valideynlərimin, yəqin ki, müəyyən şübhə və sualları olsa
da, onların mübarizə aparmaq, bəzən lap inqilabi dəyişikliyə çağıran mənəvi gücü
də vardı. İmkanları olmasa belə, uşaqlarını oxutdurmaq istəyirdilər. O vaxt üçün
bu, inkşaf idi. Valideynlərim əyər-əksiklərini yaxşı bilirdilər, ona görə də övliyalar
kimi qanunpərəst deyildilər. Amma onlar dindar idi, dərindən inanırdılar və katolik kilsəsinin olduqca ciddi əxlaqi prinsipləri ilə yaşayırdılar.
Atam müharibə dövründə vəfat etdi, atalığım isə on il sonra. Anam
Virciniya Estella beş oğlunun təhsili ilə məşğul idi. Mən onlardan ən böyüyü
idim. Anam güclü, fəal və çox dərrakəli qadın idi. Təəssüf ki, təhsilini davam etdirməyə imkan tapmamışdı. Bu cür tale az qadına qismət olur. O, böyük bir ailəni
dolandırırdı: bişirir, uşaqlara paltar tikir, üstəlik tarla işlərində də əl tuturdu. O biri
bacıları kimi gənc yaşlarından Qent varlılarının villalarında xidmətçi kimi qulluq
etmişdi. Bu həyat macar yazıçısı Şandor Marayın “Burjuanın peşmançılığı”
(1934) əsərində təsvir olunub: “xidmətçilər geniş mətbəx otağında yatırdılar. Belə
villalarda on-on iki otaq olurdu. Amma aşpaz və xidmətçilər yemək bişirdikləri
və qab-qaşığı yuduqları mətbəxdəcə yatmalı idilər” (Maray, fransız nəşri, 1993,
səh. 64).
O vaxtlar fermer olmaq hörmətli bir iş deyildi. Fermerlərin çoxu o qədər
kasıb idi ki, həmişə arzulasalar da, özlərinə bir parça torpaq ala bilmirdilər. Ona
görə də, adətən, torpağı icarəyə götürürdülər. Valideynlərimin əsas məqsədi bir
fermaya sahib olmaq idi. Ancaq mən atamın da, atalığımın da ümidsizliyini görmüşdüm, illər uzunu zəhmət çəksələr də, bir parça torpaq ala bilmirdilər.
Bizim fermer ailəsində mehribançılığa və sevgiyə az yer vardı. Mən bir dəfə
demişəm ki, mənim həyatım ürkək bir maralın həyatına bənzəyirr – maral elə bil
talada qəfil görünür ki, sonra elə qəfildən də kolluqlar dalında gözdən itsin.
Mənim bir bacım, ya da qonşuluqda bir qız olsaydı, həyatım tamam başqa cür ola
bilərdi. İllər boyu mən anamın gözəlliyindən ruhlanaraq özümçün ideal bir qadın
obrazı yaratmışdım. Böyük ailələrin başçısı olan analara dərin hörmətim vardı.
Onlarla rastlaşanda mütəəssir oluram. Amma vaxtın axarı mənim qadın idealımı

İov dözümü
da dəyişdi. Gənc qızların, qadınların dünyasını çox gec kəşf edə bildim. Onları
yaxndan tanısaydım başqa cür adam olardım. Tədricən anladım ki, qadınların da
çatışmayan cəhətləri var. Kişilər kimi onlar da tənbəl və pinti, hətta etibarsız ola
bilirlər. Qadınlar, gördüm ki, kəpənək kimi gəldi-gedərdi, bəzisi də həddən ziyadə
açıq-saçıq idi, həm də həssaslıqdan, mehribançılıqdan uzaq idilər.
Seksual inqilab 1968-ci ildə başladı. Bu, o vaxtlar idi ki, qadın hərəkatı
sürətlə hər yana yayılırdı. O günlər mənim təmsil etdiyim xristian demokrat gənclərin də xoşbəxt vaxtları idi. Bu hərəkatlar mənim kimilərinə çox təsir etmişdi.
Elə həmin vaxtlar biz qadınların daha fəal rol oynayacağı geniş və dinamik bir
meydan arzulayırdıq. Qadınlar seksual azadlıq və bərabər hüquqlar üçün meydana atılırdılar. Hamiləliyin qarşısını alan dərmanlar qadınları ünsiyyət riskindən
azad etmişdi. Sevib-sevilmək daha azad olmuşdu. İndi cinslər hər şeydən xəbərdar və bərabər idilər. Nərticədə, qadınların təminatı xeyli yaxşılaşmışdı.

İov dözümü
Universiteti bitirəndən dərhal sonra - 1962-ci ildə evləndim. Bizim iki
uşağımız vardı – oğlum Kris, qızım Anna. 1978-ci ildə maşın qəzasından sonra
12-yaşlı oğlumun ayağını kəsməli oldular. Oğlumun əlil olduğuna öyrəşmək üçün
mənə illər lazım oldu, amma onun normal bir həyat sürəcəyinə heç vaxt ümidim
azalmırdı. Amputasiya vaxtı fikirləşirdim ki, daha bundan betər dərd olmaz,
amma belə deyilmiş.
Kris iyirmi-bir yaşında olanda o, psixi pozğunluqdan müalicə edilməli oldu.
Bu çox uzun sürən əzablı bir dövr idi. Belə dərdi heç vaxt yaşamamış adamlar
bunun valideynlər üçün nə qədər böyük bir sınaq və faciə olduğunu başa düşməzlər. O valideynlər ki, hər zaman özlərini qınayırdılar ki, bəlkə onların bir günahı var. Deyirdilər ki, belə bir xəstəliyə dözmək üçün adamın Prometey gücü və
İov dözümü olmalıdır.
Oğlumun xəstəliyi bir siyasətçi olaraq mənim işimə möhkəm təsir etmişdir.
Əvvəlcə xəstəliyin səbəbi məlum deyildi, amma bir-iki ildən sonra aydın oldu
ki, proses qaçılmazdır. Mən Baş nazir olanda onun xəstəliyi ağır bir yük kimi
çiyinlərimi əziirdi. Bu müdhiş və ağır dərd məni içəridən dağıdırdı, amma necə
olur-olsun, oğluma kömək etmək istəyirdim.
İllər keçdikcə bu yara dərinə işləyir, ağır fəsadlara səbəb olurdu. Mən
ümidimi itirir, günbəgün cəsarətsiz olur və düşkünləşirdim. Cavan olduğum üçün
mən heç nədə tərəddüd etmirdim. Amma indi ehtiyatlı olmuşdum, bir iş görəndə
yüz dəfə götür-qoy edirdim. Bəzən elə olurdu ki, gecələr yuxum ərşə çəkilirdi. Bu
hal 1992-ci ildən tədricən dəyişməyə başladı, həmin il on iki illik baş nazirlik
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dövründən sonra mən qərara aldım ki, siyasi fəaliyyətimi yalnız Avropa Xalqları
Partiyasının sədri kimi davam etdirim. Tədricən oğlumun bu halı ilə barışmalı
olduğumu anladım, çünki xəstəliyin heç vaxt sağalmayacağını başa düşdüm.
Amma heç demə, ailəmizi ikinci bir faciə gözləyirmiş. Arvadımdan uzun və
əzablı ayrılıqdan sonra mən Brüssel yaxınlığındakı St. Qilles şəhərində tənha
yaşamağa başladım. Bu, mənim üçün çox da asan olmadı, çünki mən ağır mənəvi
bir maneəni adlaya bilmişdim, axı, mən katolik idim və bu mənada ailə ilə bağlı
ciddi ənənəvi pravoslav baxışlarım vardı. Bu addımı atmağa illər lazım oldu,
sonda deyəsən, müəyyən qədər müvazinətimi düzəldə bildim.

Uşaqlar: hәyatın xoşbәxt mәrkәzi
1988-ci ildə mən yenidən evləndim. Birgə nikahdan uşaqlarımızın olması
həyatımı müsbət tərəfə dəyişdirdi. Əkiz uşaqlarımız Sara və Sofi anadan olanda
mənim altmış yaşım vardı. Altmış-dörd yaşında isə yenidən ata oldum, oğlum
Saymon doğuldu. Uşaqlar həyatımı tamam dəyişdirdi, ona məqsəd və məna
gətirdi. Onların sayəsində mən ruh düşkünlüyündən xilas oldum.
Boşanma nə qədər ağrılı olsa da, mən bunu bacardım. Katolikləri tez-tez
riyakarlıqda günahlandırırlar: “Onlar həqiqətdə boşanmırlar. Onlar yenidən
evlənmirlər, onların bu məqsədlə sadəcə qadın dostları olur”. İndi boşanma adi
bir işə çevrilib. Bir neçə il bundan qabaq belə deyildi. Fransua Mitteranın qanundankənar qızı Mazarin Penjonun bir müsahibəsində atası ilə əlaqədar dediyi sözlər məni təəccübləndirmişdi: “Onun heç vaxt boşanmamasının səbəbini mən
yalnız təxmin edə bilərəm. Özüm heç vaxt bu barədə onunla danışmamışam. Yetmişinci illərdə boşanma siyasətçinin nüfuzuna zərbə olardı, amma bu, onu elə də
narahat etmirdi”.
Şəxsi həyatımda baş verən dəyişiklikləri başqalarına söyləməyə lüzum görmürdüm. Əkizlərimiz doğulanda mən bu xəbəri yaymağa heç də tələsmirdim.
Altmış yaşında dünyaya övlad gətirirsənsə, deməli, həyatın dəyişir. Fikirləşirsən
ki, onların həyatı risklə dolu olacaq. Əvvəlcə tərəddüd etdim, sonra baş verənlərə
sakit baxmağa başladım.
Nikah daimi olmalıdır. Roma katolik kilsəsinə görə, bu, pozulmaz bir dini
ayindir. Amma bəzən nikah dağılır. Başqa kilsələr bunu qəbul edir. Boşanmağım
mənim dini etiqadıma təsir etmədi. Mənim Allaha inanıb-inanmamağıma bunun
dəxli yoxdur, amma mən Allaha inanıram. İncil moizələri mənim siyasi çıxışlarım
üçün ilham mənbəyi idi. Mən Tövratı da təsirli bir roman kimi oxuyuram.
Mən boşanmaya görə üzr istəməyə hazırlaşmıram, əksinə, boşanma çox
ağır sınaqdır. Bu, gəminin fəlakətə uğramasıdır. Uğursuzluq üçün ər də, arvad da

Flamand fәal
cavabdehdir. Burada əsas qurban uşaqlardır, xüsusən, kiçik uşaqlar. Heç nəyə
baxmayaraq, illüziyalarla yaşamaqdansa, həqiqətin gözünün içinə dik baxmaq,
cəsarətini toplayıb hər şeyi yenidən başlamaq lazımdır.
Əvvəllər mən zəhmətkeş atamın tanış, uzun qamətinə adət etmişdim. İndi
isə mən siyasətçi kimi işimə o qədər aludə olmuşdum ki, uşaqlarımın haqqımda
nə fikirləşdiyini bilmirdim. Biz yalnız həftəsonu, tez-tez getdiyimiz dəniz
sahilində birlikdə olurduq. Mən alman jurnalisti Sandra Keqellə tamamilə
razıyam ki, biz gənc nəslə dayaq olmalıyıq, onlara “siz həyatınızı və ailənizi daha
yaxşı qurmalısınız”, deyə yalnız öyüd verməməliyik. Övladı olanlar bilir ki,
uşaqlar üçün hər şeyi sadəcə olaraq lazımi qaydada eləmək olmur.
Uşaqlar özləri ilə birlikdə xaos, yuxusuz gecələr və bir çox gözlənilməzliklər
gətirirlər. Uşaqlara görə valideynlər bir çox istəklərinə məhdudiyyət qoyurlar,
amma onlar valideynlərinə həm də geniş üfüqlər bəxş edirlər. Uşaqlar nəinki
valideynlərin əl-ayağını bağlayırlar, onlar ata-analarını ən vacib olana diqqət verməyə sövq edirlər. Bununla onlar, yəqin ki, bizə həm də cəsarətli olmağı, bəzən
həyatı dəyişdirməyi də öyrədirlər; ailə həyatımızın daha mənalı olması üçün bir az
da fantaziya gətirirlər. Yoxsa, uşaqlar həyatın xoşbəxt mərkəzində olmazdılar, insanlar da sadəcə növlərin qorunması naminə yaşamalı olardılar.
Mən daha axşamlar yığıncaqlara qaçmıram və özümü xeyli azad hiss
edirəm. Mənim həyatım otuz-qırx il məhz bu cür olub. Hərdən özümdən soruşuram: “Keçmişdə həyatımın mənası nə idi?” O vaxt kitab oxumağa vaxtım hardaydı? Həyatımda gündən-günə böyüyən bir boşluq hiss edirdim, amma
xoşbəxtlikdən mən bu boşluğu sonralar dolduracaqdım. Hərdən Avropa Parlamentindəki həmkarlarıma rast gələndə yaxud onları işdə, evdən-ailədən uzaq
həftəlik ezamiyyətlərdə görəndə tez-tez soruşuram ki, onlar uşaqları ilə birlikdə
olmağa heç vaxt tapırlarmı? Uşaqlar cəmiyyətin ürəyi və gələcəyidir. Uşaqlarsız
ümid yoxdur. İncildə deyildiyi kimi: “Və O dedi: Kim bu uşağı Mənim adımdan
qəbul edirsə, Məni qəbul edir; Və kim Məni qəbul edirsə, Onu (Məni Göndərəni)
qəbul edir; ona görə də, aranızda hamıdan kiçik olan O, hamıdan Böyükdür”.
(İncil, 9.48)

Flamand fәalı
Xatirə və düşüncələrim arxaya boylanarkən, gəncliyimi, valideynlərimi, xüsusən anamı yada salarkən daha canlı olur. Qadınlara və ataya qarşı münasibətimi
daha çox mənim tərbiyəm formalaşdırıb. Şəhərdə böyüsəydim, ailəm və şəxsi
həyatım tamamilə başqa cür olacaqdı. Siyasi baxışlarım doğulduğum yerlə
möhkəm bağlıdır.
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Doğulduğum Sleydinq kəndi qapalı bir mühit idi. Hər kəndin öz şivəsi
vardı, qonşu kəndlərin camaatı biri-birini çətinliklə başa düşürdü və bu, Flandriyada adi bir hal idi. Fransız spikerlərinin bizə yuxarıdan aşağı baxmağının
səbəblərindən biri də bizim dialektdə danışmağımız idi. Flandriyanın həm
kəndlərində, həm də şəhərlərində merlə, notariusla, əyalət keşişi və fabrik sahibləri ilə ünsiyyət dilimiz hökmən fransız dili idi. Bu təəccüblü deyildi: çünki
Niderlandiya dilində universitetlər yox idi, ona görə də 1930-cu ilədək ziyalılar
elmi dərəcələrini fransız dilində alırdılar.
On dörd yaşımdan dialektdə danışmağı atdım, beş tələbə həmvətənimlə
“standart və sivil” Niderland dilini (Algemeen Nederlands yaxud ABN) öyrənməyə başladım. Bizim üçün ilk nümunəvi ünsiyyət dili radionun dili idi. Orta
məktəb müəllimlərinin bir çoxu “orta” bir dildə danışır, “standart dili” heç də
təşviq etmirdilər. Əksinə, onlar bunu Flamand ekstremizminin təzahürü hesab
edirdilər. Təmiz dil uğrunda mübarizə, doğrudan da, ürəyimcə idi. Mənim siyasi
düşüncəm bundan rişələnirdi.
Standart Niderland dili ilə bağlı atılan addımlar həm mənimçün, həm də bir
çox cavanlar üçün bizim gəncliyin gördüyü ən mühüm işlərdən biri idi. Bu gündəlik mübarizə adamdan möhkəm xarakter, müntəzəm olaraq biliklərlə silahlanmaq
əzmi tələb edirdi. Standart Niderland dilini qətiyyətlə seçməyin, lap kasıb ailədən
olsan da, sənin yüksək ambisiyana dəlalət edirdi. Sözləri aydın tələffüz edən hər
kəs keçmişini unudub gələcək üçün planlar qura bilərdi. Bu, əlbəttə, ailədən uzaqlaşmaq, hətta yadlaşmaq demək idi. Standart Niderlandca (ABN) danışanları
əvvəlcə onların öz dostları, qardaş və bacıları ələ salırdılar. Onlar səni yamsılayır,
əgər faydasını görmürdülərsə, səndən uzaqlaşırdılar.
Ona görə də Standart Niderlandca (ABN) danışanlar ünsiyyət üçün özləri
kimisini axtarırdılar. Beləliklə, yüksək, elit bir dil formalaşırdı. Sən ayrı bir vilayətdə öz dilində yaxşı danışarkan mükəmməl tələffüzünə görə təriflənəndə
özünü rahat hiss edirdin. Dili inkişaf etdirmək istəyənlər deyirdilər ki, Flamandlılar Standart Niderlandca danışmalıdırlar, yoxsa onlar ikinci dərəcəli adam olacaq və heç vaxt fransızca danışan belçikalılarla rəqabət apara bilməyəcəklər;
belçikalılar isə öz dillərində yaxşı danışırdılar. Standart Niderlandca danışan
daima çalışlırdı ki, onu təkmillləşdirsin, bu isə niderlandlı kimi danışmaq demək
idi və çoxlarını hirsləndirirdi. Onlar haqqında, məsələn, deyə bilərdilər: “Bunlar
böyük ayaqlarına kiçik başmaq geyirlər”. Yaddan çıxarmayın ki, biz onda çox
cavan idik və ziddiyyətli görünsə də, biz doğmalarımızdan uzaqlaşırdıq, amma
indi onlara elm öyrətməli idik.
ABN dil dərnəklərində mən bir çox Flamandpərəst adamlarla ünsiyyət
bağladım. Sonralar “Flamand məsələsi” deyilən məsələnin əsl mahiyyətini onda
başa düşdüm. Flamandlılar Belçikada çoxluq təşkil etsələr də, ümumi ahəngi
fransızlar yaradırdı. Bu isə fransızca danışanların hökumətdə, idarəetmədə, or-
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duda, məhkəmə və diplomatik korpusda daha çox təmsil olunmasına imkan
verirdi. Sənayedə yaxud incəsənətdə çalışanlar da holland dilində danışmağa
təkid edənlərə rişxənd və təəssüflə baxırdılar. Fransız dili sosial təzyiq və dil
“sorğuları” vasitəsilə hər yanda, o cümlədən Brüsseldə təşviq edilirdi, nəticədə
bir çox regionlar ikidilli status aldı. Biz buna “Brüssel neft ləkəsi” deyirdik: fransızdilli əhali Brüsselin Flamand ucqarlarına köçürülürdü.
Bir çox adamlar – onların arasında tanınmışlar da az deyildi – düşünürdü ki,
problem özü-özünə həll olacaq, Flamand çoxluğu vaxtında həm iqtisadiyyatda,
həm də siyasətdə özünü göstərəcək. Şəxsən mən fikirləşirdim ki, bu cür yanaşma
ilə məqsədimizə çata bilmərik, üstəlik, bu, təhlükəli ola bilərdi. Mən tamamilə
inanırdım ki, məsələnin ən yaxşı həlli həm Flandriyaya, həm də Valloniyaya
müəyyən muxtariyyət verməklə federal dövlət yaratmaqdır.

İttifaq dövlәti
Loveyn Katolik Universitetinin tələbəsi kimi mən tezliklə yürüş və manifestlərlə hökumətə təsir etmək istəyən Flamandpərəst tələbə birliyinin lideri
oldum. Mübarizəmiz onunla nəticələndi ki, biz 1958-ci ildə Brüsseldə keçirilən
Dünya Yarmarkasında Flamand Günü elan olunmasını tələb etdik və ömrümdə
birinci dəfə olaraq şəklim qəzetlərin ilk səhifələrinə düşdü. Yarmarka
müharibədən sonra ilk, əhəmiyyətli hadisə idi. Bütün dünya Brüsselə - texnoloji
nailiyyətlərin nümayiş olunduğu Atomium sərgi mərkəzinə axışıb gəlirdi. Amma
hazırlıq işləri bütünlüklə fransızdillilərin əlində indi. Qorxurduq ki, milyonlarla
qonaq ölkəmiz barədə yanlış məlumatlandırılacaq. Biz istəyirdik ki, yarmarka
bir şeyi aydın nümayiş etdirsin – biz daha 1830-cu il Belçikasında yaşamırıq,
indi ölkə iki icmadan ibarətdir, hərəsinin də öz xarakteri, dili və mədəniyyəti;
ümumi adət-ənənə və yekdil iradə ilə birlikdə yaşamaq istəyən iki icma.
Nümayişlərin təsiri nəticəsində yarmarkada 1958-ci il 6 iyul bazar günü
unudulmaz Flamand Günü kimi keçirildi. Flamand universitetlərinin rektorları,
nazirlər və əyalət qubernatorları ilk sıralarda oturmağa çalışırdılar. Mərasim vaxtı
Flamand hərbçisinin rəhbərlik etdiyi millətçi ekstremist qrup Fransa pavilyonuna
gedərək, orada fransızca nə varsa boyamaq istəmişdi. İnsident beynəlxalq mətbuata çıxdı, çünki Fransa Prezidenti Rene Koti iki gün sonra rəsmi səfərə
gələcəkdi.
Bir müddət, hətta sonralar parlamentdə də, məni günahlandırırdılar ki,
Fransa pavilyonunu “boyamaq” mənim işim olub, guya ki, mən Fransa
mədəniyyətinə dodaq büzürəm. Amma mənim daşdan keçən sübutum vardı:
həmin gün mən Loveyndəki imtahanıma hazırlaşırdım və hər şeyi radio ilə
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izləyirdim. Hətta uğrunda mübarizə apardığım Flamand Günündə də iştirak
edə bilməmişdim.
Bir dəfə Yzer ziyarəti zamanı (Birinci Dünya müharibəsində həlak olmuş
flamandlıların xatirə günü) mənə - iyirmi iki yaşlı tələbəyə Flamand “ittifaq
dövləti”ni alqışlayan çıxış etməyə icazə verdilər. Yadımdadlr, mən gənclik atəşi
ilə danışırdım:
“Hakimiyyətdə olanlar Dünya Yarmarkasından Brüsseldəki fransızdilli
mərkəzçi qüvvələrin sayını hər vəchlə artırmaq üçün istifadə edirlər. İndi biz
bilirik ki, Brüssel Avropanın paytaxtı olacaq. Hakimiyyətdə olanlar bundan da istifadə edib flamandları mümkün olduqca mühüm vəzifələrə buraxmayacaqlar.
Bu, onlar üçün, həqiqətən, asan olacaq: hələ Avropa institutları o yana qalsın, flamandlıların hətta Belçika dövlətində öz mədəniyyət və icmaları olduğunu sübut
etməyə imkanları yoxudr. Öz təsisatlarımız olmadıqca, biz “ikinci dərəcəli adam”
olmağa məhkumuq və nəticədə xalq kimi yox olacağıq. Amma bir gün flamandlılar muxtariyyət qazanıb, Flamand iqtisadiyyatının ehtiyaclarını təmin edə bilsə,
bütövlükdə Flamand icması üçün mütərəqqi sosial siyasət yürüdə bilsə, holland
dilini və mədəniyyətini yuxarıdan təşviq etsə, onda biz millət kimi ayağa qalxa
bilərik. O vaxt, yalnız o vaxt mövcudluğumuza təhdid olmadan biz Avropa icması
qura bilərik.
Gənc flamandlılar! Bax onda biz daha geniş Avropaya qoşulan ilk hollanddilli nəsil olacağıq. Ona görə də, Avropanın digər gəncləri kimi, biz də
yüksək təhsil almalıyıq, hər mənada bütöv insan və mədəniyyətimizin etibarlı
nümayəndələri olmalıyıq. Digər ölkələrin gənclərindən fərqli olaraq, bizim
həll edilməli böyük bir problemimiz var. Savadlı və təkmilləşmiş Niderland
danışıq dilini biz hələ yaxşı öyrənməmişik, ona görə də çox vaxt gündəlik
həyatımızda bu canlı danışıq sözlərini işlətməyə cürət etmirik. Yüksək təhsildən başqa, biz inanmalıyıq ki, Flamand azadlığı uğrunda mübarizəmiz
davam edir. Biz bu mübarizənin nəticəsini bilirik: təhsildə inadkarlıq, fədakarlıq və sərt asketizm. Biz bunu burada başqa cür ifadə edirik, amma bu
elə Yzer ziyarətinin də devizidir: “Hər şey flamandlılar üçün, flamandlılar
İsa üçün”. Flamandlılar üçün gördüyümüz ağır işin öhdəsindən biliyimiz və
birliyimizlə gələcəyik, bu, onu göstərir ki, biz müxtəlif fikirli gənclərlə birlikdə işləyə bilərik.”
İndi bu çıxış romantik və gurultulu səslənsə də, o vaxt hamının diqqətini
çəkmişdi. Mən yeganə namizəd olaraq 1958-1959-cu dərs ilində flandriyalıların
tələbə müdafiə birliyinin sədri seçildim. Sonrakı ildə Loveyn Katolik Universiteti
tələbə birliyinin sədri oldum. Mənim Parlamentdəki Flamand xristian demokratları ilə əlaqələrim də o vaxtdan başlanır.
Loveyndə təhsilimi bitirdikdən sonra 1960-cı ilin oktyabr ayında məni Qent
şəhərində məhkəmə praktikasına çağırdılar. İyirmi dörd yaşım vardı. Təhsilimin
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axırınci ili mən Flamand Xalq Hərəkatının rəhbəri seçildim. Müstəqil üzvlərdən
ibarət olan Hərəkatın məqsədi Flandriya naminə plüralist təzyiq qrupu kimi
fəaliyyət göstərmək idi. Bu o vaxt idi ki, mən Robert Bovi və Karl Fridrixdən
(Federalizm etüdləri, 1960) ilham alır, federalizmi öyrənirdim. Avropa Komissiyası, Almaniya Federativ Respublikası, Avstriya, İsveçrə daxil olmaqla, müxtəlif federal sistemlərin müqayisəli tədqiqatını aparmağı tapşırmışdı. “Federalizm
etüdləri”ndən öyrəndiklərim mənə imkan verirdi ki, axtarış zamanı “mümkün
olan yerdə muxtariyyət, zəruri olan yerdə güclü mərkəzi hakimiyyət” prinsipi
üzrə Belçika dövlətində islahatlar aparmaq üçün fikrimi ağıllı və məsuliyyətli
sistemələr üzərinə cəmləşdirim.
Tezliklə federal Belçika ilə bağlı ideyalarımı kağıza köçürdüm və Flamand Xalq Hərəkatının 1962-ci il fevral ayının 4-də Antverpdə keçirilən qurultayında təqdim etdim. İllər keçdikcə çoxları unitar dövlətdən yunionist
federalizmə keçməyin mümkün layihəsi kimi həmin çıxışıma istinad edirdilər.
Bu anlayış partiya lideri və Baş nazir kimi otuz illik siyasi mübarizəmdən qızıl
xətt kimi keçir. Amma həqiqi mükafat yalnız 1993-cü ildə gəldi – həmin il
Belçika Kontitusiyasında federalizm qəti təsbit olundu. Budur o vaxt dediklərim: “Ötənilki siyasi olaylar onu göstərir ki, Belçika dövlət strukturlarında
aparılmış islahatlar ölkə üçün çox əhəmiyyətlidir, amma indiyə kimi görülən
tədbirlər kifayət deyil və yalnız qarışıqlığa səbəb olmuşdur. Flamand və Vallon
ictimaiyyəti ümumi sərhədlər daxilində və federal sistem üzrə səmərləli muxtariyyət almalıdırlar.
Birincisi, Flamand və Vallon ictimaiyyətinin ərazisi dil sərhədləri ilə ayrılmalı və ayrıca mədəni muxtariyyət kimi tanınmalıdır. Ərazi Flandriya və Valloniya federal dövlətlərinin infrastrukturunu yaradacaqdır. Əgər Flamand Xalq
Hərəkatı əsrlər boyu Flamand torpağı kimi tanınan əraziyə görə kampaniya
aparırsa, bu ona görə deyil ki, torpaq nə isə müqəddəs bir şeydir, bu ona görədir
ki, Flamand təsisatlarının üstündə fəaliyyət göstərə biləcəyi bir məkan olsun.
Flandriyanın mədənyyət yekcinsliyinə (dil sərhədlərinin zəruriliyinə) olan
şübhələrin qarşısı qətiyyətlə alınmalıdır. Federal sistemdə dil sərhədi federasiya
üzvləri arasında sərhəd olacaqdır. Dil sərhədi haqqında müddəalar Konstitusiyada
təsbit olunacaq və federal dövlətin qurulacağı əsas sazişin bir hissəsi olacaqdır.
İkincisi, Flamand və Valloniya ictimaiyyətinin hüquqi cəhətdən tanınan öz
məclisi, hökuməti və məhkəməsi olmalıdır.
Beləliklə, mütləq proporsional nümayəndəliyə əsaslanan ümumi və yerli
orqanlara seçkilərdən sonra Flamand xalqının iradəsi ilk dəfə olaraq belə bir məclisdə eşidiləcək. Hər bir məclis onun ixtiyarında olan ərazini idarə etməkdə suverendir və federal dövlətin hər bir üzvünün suverenliyi Konstitusiyada təsbit olunacaqdır. Federal hökumət hər bir hökumətin öz siyasətini qanun əsasında
aparmasına nəzarət edəcəkdir.
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Daha sonra, hər bir federal üzvün məşvərətçi və ola bilsin, mandat
səlahiyyətlərini həyata keçirən sosial və iqtisadi şurası olacaq. Bu şuranın
məqsədi işçiləri iqtisadi siyasətə daha yaxından cəlb etməkdir.
Üçüncüsü, Flamand və Vallon ictimaiyyətlərinin hər biri proporsional siyasi
muxtariyyət almalıdır. Flamand Xalq Hərəkatı nə Flamandriya, nə də Valloniya
üçün tam siyasi muxtariyyət görmür. Bu, mahiyyətcə federasiya və onun üzvləri
arasında siyasi hakimiyyətin bölüşdürülməsi məqsədilə düşünülmüş federal sistemin əsaslarını sarsıdardı. Hər bir federal üzvün tam mədəni müxtariyyəti olmalıdır, yəni, büdcə səsverməsindən asılı olmayaraq, səmərəli idarə olunan öz
siyasəti və qanunvericiliyi olmalıdır. Mədəni müxtariyyətə dil qanunlarına tam
müvafiq olan təhsil, mədəniyyət (bütün formalarda), turizm, bədən tərbiyəsi və
idman, radio və televiziya daxildir. Burada siyasi hakimiyyət əsasdır. Bu
məqsədlə Flamandriya ali və sonrakı təhsil sahəsində çatışmazlıqları aradan
qaldırmalı, demokratikləşmə prosesini sürətləndirməlidir. İndiyə qədər istifadədə
olan və fransız düşüncəsi ilə hazırlanmış təhsil proqramlarını ləngimədən dəyişdirməlidir, çünki onlar Flamand gəncliyinin təbiətinə uyğunlaşdırılmayıb.
Bu zərurət, ayrıca əhali və mənzil siyasətinə, səhiyyə və ailə məsələlərinə
də aiddir. Daxili işlərə gəldikdə isə, şəhər idarəçiliyi və əyalət şuraları, seçki
dairələrinin strukturu, şəhər maliyyə işləri və idarəçiliyin bütün sahələrində dil
qanunlarının tətbiqi müstəqil Flamandriya və Valloniya siyasi hakimiyyətinin
vacib şərtləridir.
Nəhayət, federasiya üzvləri regional sosial-iqtisadi siyasət yeritməkdə, kənd
təsərrüfatında və ictimai işlərdə geniş səlahiyyətlərə malik olmalıdırlar.”

“Bizә silah verin!”
Həmin çıxışımdan bir neçə ay sonra, 1962-ci il noyabr ayının 2-də parlamentdə dil haqqında ilk qanun qəbul edildi. Qanun dil sərhədlərini dəqiq
müəyyən edirdi. Bir il sonra paytaxt Brüsseldə dilin işlənməsi ilə bağlı məsələləri
nəzərdə tutan təkliflər siyasi gündəmə gəldi. Layihəyə görə, Brüssel inzibati rayonunda rəsmi olaraq iki dil işlənməli idi. Paytaxt rayonunda yerləşən on doqquz
Brüssel inzibati vahidi və altı Flamand inzibati vahidi (Droqenbos, Kraynem,
Linkebek, Sent-Genezis-Rod, Vemmel və Vezembek-Oppem) ikidilli nəzərdə tutulurdu. Xristian Demokratların Flamand qanadı bu güzəştli təklifləri rədd etməklə, Baş nazir Teo Lefevre hökumətini çox çətin vəziyyətdə qoydu.
Həmin mübahisəli rayonların birində çox qızğın bir çıxış etmişdim:
“Gözümüzün qabağında baş verənlər əmlak alıb-satanların bir oyunudur. Onlar
torpağı yağlı bir müştəriyə satmaq istəyirlər. O müştəri fransızdilli bir kapitalist-

“Bizә silah verin!”
dir. Bundan da təhlükəlisi odur ki, hökumət Loveyn və digər Flamand şəhərlərindəki milli təsisatlarımız yerləşən binaları məktəblərə və xidmət idarələrinə
vermək istəyir. Biz, tələb etməliyik ki, Flamandriyada olan bütün şirkətlər – onlar
nə qədər kiçik olsalar da – niderland dilini işlətsinlər. Biz Flamand qəsəbələrində
fransızdillilər üçün hər hansı xüsusi imtiyaz olmasına etiraz edirik. Parlamentin
Flamand deputatları da Lefevre hökumətinin siyasətinə etiraz etməli, Flamand
nazirlər isə istefa verməlidir.
Mən açıq havada qoyulmuş tribunadan səkkiz mindən artıq Flamandpərəst
etirazçı qarşısında danışırdım. Etirazçılar dərhal qışqırmağa başladılar: “İstefa! İstefa!” Mən çıxışıma davam etdim: “Əgər Flandriyaya qarşı bu qəsd baş tutsa,
onda biz valloniyalılara, eləcə də onların Brüsseldəki havadarlarına başa salacağıq ki, biz Brüsselə yürüş edəcək, unitar kapitalist Belçikasını devirəcəyik. Biz
parlamentə də yürüş edəcəyik.” Alqışlar guruldadı. “Əgər sizin dediyiniz olsa,
Teo (Lefevre), onda inqilab olacaq!”
Etirazçılar məni alqışlayarkən bir dəstə Flamand hərbçisi tribunaya yaxınlaşıb qışqırmağa başladı: “Bizə silah verin!” Bu sözləri mən deməsəm də, çoxları,
hətta parlamentdəkilər də, xeyli vaxt məni buna görə qınadılar. Bu şüar, əlbəttə,
təşkilatçıların ürəyincə deyildi, ona görə də həmin sözləri bir çoxları təkrar etdikdə, polislə toqquşma yarana biləcəyini görüb təşkilatçılardan biri tribunanın
üstünə tullanıb qışqırdı: “Bizim silahımız var! Bizim silahımız daşdan kəsərlidir.
Arxamızda xalq var, xəyanət edənləri biz onun gücü ilə süpürüb kənara atacağıq!”
Nümayişdən iki gün sonra, iyulun 2-də Baş nazir Teo Lefevre istefa
ərizəsini təqdim etsə də, kral onu qəbul etmədi. Bundan sonra Val Duchesse qəsrində Xristian Demokratların və in liderlərinin məşhur yığıncağı keçi-rildi. İyulun
5-də həmin tarixi qəsrdə növbəti güzəşt əldə edildi. Beləliklə, altı Flamand əyaləti
Brabant qubernatoruna tabe olan və dil qanunlarının icrasına nəzarət edən yeni
vitse-qubernatoru (o hələ sonra təyin ediləcəkdi) və özünün dairə komissarı olan
ayrıca inzibati vahid yaradacaq. Paytaxtla həmsərhəd olan Flamand rayonlarında
inzibati bilinqvizm (ikidillilik) forması tətbiq olundu: fransızdilli bağça və ibtidai
məktəblər o zaman yaradıla bilərdi ki, azı on altı valideyn bunu xahiş etsin. Fransız dilli orta məktəblərin yaradılmasına icazə verilmirdi.
Nümayəndələr Palatası və Senat yeni qanunları bir həftədən sonra qəbul
etdi. Bir çox Flamand Xristian Demokrat deputatları deyirdilər ki, həmin gün
böyük ümidsizliklə və iradələrinin əksinə gedərək səs vermişlər. Bu, sanki Flamandriya üçün məğlubiyyət idi, arxasınca acı arqumentlər və çox yanlış reaksiya
doğurdu. Mən o vaxt belə bir qənatə gəldim ki, bu məğlubiyyət mənim bütün
sonrakı həyat yolumu müəyyənləşdirəcək. İclasların birində mən dedim ki, “Parlamentdən kənar fəaliyyət kifayət deyil. Biz yalnız hakimiyət vasitəsilə, yəni,
daha çoxluq daxilində nəsə əldə edə bilərik. Millətçi müxalifət partiyasının
ətrafında fırlanmağın əhəmiyyəti yoxdur. Bu, bizi heç hara aparıb çıxarmayacaq.
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Əgər biz Flamand xristian demokratlarının daxilində bu məsələni qaldırsaydıq,
o zaman bizə olan təzyiq dözülməz olardı“.
Vaxt keçdikcə Flamand Xalq Hərəkatının təxminən beş aparıcı üzvü məsləhətimə qulaq asdı və biz birlikdə Flamandriyadakı çoxluq daxilində öz federalist baxışlarımız üçün istinad nöqtəsi əldə etdik. Bu və digər hadisələr göstərdi
ki, həmin məğlubiyyət həyatımın dönüş nöqtəsi oldu.

Boduen kralı
Gəncliyimin yadda qalan, məni uzun illər öz təsiri altında saxlayan daha
bir hadisəsi 1950-ci ildə baş vermişdi. Pasxa ərəfəsində ciddi oynaq infeksiyası
məni yatağa salmışdı. Məni əldən salan qızdırma adamları da qorxutmuşdu. Qent
şəhərindən olan professor mənə penisillin yazmışdı, xaç anam Emma gündə,
bəzən də axşamlar mənə üç iynə vururdu. Yerli həkim o vaxt çox amansız bir
mülahizə yürütmüşdü: “Uilfridin ürəyi zəifdir. Xəstəlik onun ürək aortalarını
zədələyib. Uilfrid orta məktəbi bitirə bilər, ancaq sonralar gərək yüngül ofis işində
işləsin”.
O vaxt anama kiçik bir radio vermişdilər, mən tez-tez ona qulaq asırdım.
1950-ci il avqust ayının 1-də səhər ölkədə baş verən mühüm hadisələr haqda eşitdim. “Alman işğalçıları ilə əməkdaşlıqda suçlanan Kral III Leopold Belçika taxtına qayıtmalıdırmı?” məsələsi ölkədə dramatik bir vəziyyət yaratmışdı.
Hadisələrin sonrakı gözlənilməz inkişafının qabağını almaq üçün III Leopold
istəyirdi ki, Parlament onun səlahiyyətlərinin oğlu və vəliəhdi şahzadə Boduenə
verilməsi haqqında qanun qəbul etsin. III Leopold ümid edirdi ki, çoxdan vəd
olunan barışıq oğlunun iştirakı ilə baş tutacaq.
O vaxt siyasətdən başım çıxmasa da, hiss edirdim ki, bu hadisə ölkə üçün
taleyüklü bir nəticə ilə başa çatacaq. Bir neçə ay əvvəl, 1950-ci il mart ayının
12-də belçikalıların 57,68 faizi referendumda ziddiyyətli Kralın sürgündən qayıtmasına səs vermişdilər. Flandriyada bunun lehinə səsverənlər 72 faiz, Valloniyada
isə 42 faiz idi. Amma III Leopold iyulun 22-də səhər tezdən və polislərin
əhatəsində Laekendəki qəsrinə qayıdanda hər yerdə, xüsusilə Valloniyada, çoxlu
tətillərlə müşayiət olunan iğtişaşlar başladı. Qreys-Berleurda şiddətli nümayişlər
zamanı polis üç nümayişçini öldürdü. və kommunistlər Brüsselə yürüş edəcəkləri
ilə hədələyirdilər.
Mən həftələrlə radiodan siyasi hadisələr haqda xəbərləri izləyirdim.
“Leopold təslim olub!” – kimsə təlaşla atalığıma deyirdi. Mən gənc şahzadənin
o boyda sarayda özünü necə hiss edəcəyini təsəvvür etməyə çalışdım. O vaxt heç
təsəvvür etmirdim ki, şahzadə mənim siyasi və şəxsi həyatımda necə mühüm rol

Boduen kralı
oynayacaq. Otuz üç il sonra, 1983-cü il avqust ayının 1-də mən Baş nazir kimi
Laeken qəsrində Kral Boduenin hüzurunda oturmuşdum. Lap indicə eşitmişdim
ki, həkimlər zədələnmiş ürəyimin klapanlarında təcili əməliyyat aparacaq, onları
süni klapanlarla əvəz edəcəklər. Kral çox narahat idi, mənə ümid verməyə
çalışırdı. Nüfuzlu ürək cərrahı Corces Stapertin apardığı uğurlu əməliyyatdan
sonra Kral məni Kempen meşəsindəki Opqrimbi malikanəsində dincəlməyə dəvət
etdi.
Cavan yaşlarımdan gənc Boduenin fəaliyyətini rəğbətlə izləmişəm. Bu hiss
ömürlük mənimlə olub. Bildiyim budur ki, o, sözü bütöv, yüksək mənəviyyatlı və
dövlətin əhəmiyyətini dürüst başa düşən adamdır. Belçika dövlət sisitemində Kral
Konstitusiyanın son müdafiəçisidir. O, ardıcıllığı və müxtəlif səlahiyyətli təsisatlar arasında balansı təmin edir. Boduen qırx üç il Belçikanın kralı olub. Onun
hakimiyyəti və səlahiyyəti adi adamların başa düşəcəyindən çox geniş idi.
Monarxiya belçikalılara o qədər adi görünür ki, onun vasitəçi və əmr verici
amil kimi əhəmiyyətini çox vaxt layiqincə qiymətləndirmirlər. Monarxiya nə
qədim ənənə, nə də 21 iyul Te Deum bayramında Müqəddəs Mixail və Qudula
kilsələrində televiziya ilə nümayiş etdirilən milli ornamentdir. Konstitusiyada
monarxiyanın həlledici yeri və mövqeyi var. Məndən əvvəlki baş nazirlərdən biri,
sosialist Açil Van Aker bir dəfə demişdi ki, monarxiya ölkəmiz üçün çörək qədər
vacibdir. Bu, həqiqətən, belədir. Belçikada başqa cür dövlət başçısı mümkün
deyil. Üstəgəl, kralın fəaliyyət göstərdiyi konstitusiya sistemi o qədər məharətlə
və dürüst qurulub ki, onun siyasi təsirinə qoyulan məhdudiyyətlər ona təbii münsif rolunu oynamağa imkan verir.

Qәtiyyәtli federalist
Mən kral Boduendən yaşca cavan olan ilk Baş nazir idim. O, öz işində,
məsələn, hökumət böhranlarının həll edilməsində, formaterlərin (Kabineti təşkil
etmək üçün Kral tərəfindən təyin edilirdi və bir qayda olaraq Baş nazir olurdu)
və nazirlərin təyin edilməsində son dərəcə obyektiv və dəqiq idi. O, həyatda da
belə idi. Saray işimizə hərdən, amma faydalı müdaxilələr edirdi. Baş nazir kimi
tez-tez Bodueni fikir və düşüncələrimlə tanış edirdim. Onun yanında müstəqillik
və dövlətin bütövlüyü kimi yüksək anlayışlar düşüncəmə hakim kəsilirdi. Bu,
doğrudan da, belə idi, çünki Konstitusiya Kralı siyasi müzakirələrdən və
hakimiyyəti uzaqdan idarə edə bilmək arqumentindən kənar saxlayır. Üstəlik, o,
mənim harmoniya və yaxud da ölkəyə qayğı adlandıra biləcəyim bir şeyin rəmzi
idi. Şübhəsiz, hökumət qarşısında məsuliyyətini bildiyindən Boduen o vaxt
dövlətin yenidən qurulmasında böyük fəallıq göstərən hərəkatdan yüksək
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dərəcədə xəbərdar idi. Əməkdaşlığa nail olan adam kimi o özü də Belçika
dövlətində gözlənilən islahatlara qoşulmuşdu. Mən özüm strukturalist deyiləm
– tarixi insanlar yaradır, o, proqramlaşdırılmır. Müasir kral hakimiyyətinin tabe
olduğu dəqiq Konstitusiya qanunları çərçivəsində işləyən Boduen müstəsna qabiliyyətli adam idi və cəmiyyət üçün hər hansı yolla işləyənlərin hamısına rəğbət
bəsləyirdi. ABŞ-da mərhəmət adlandırılan şeyi mən onun çıxışlarında həmişə
görmüşəm.
İllər keçdikcə Boduenin mötədil islahatçıdan qətiyyətli federalistə
çevrildiyini aşkar görürdüm. İnanıram ki, işimin verdiyi imkan dairəsində mən
hər halda monarxiyaya kömək etmişəm. Status-kvonu qorumaq yaxud dəbdən
düşmüş təsisatları inadla müdafiə etmək ölkəmizdə monarxiyanın davam etməsinə zərər verərdi.
Boduenin yanında keçirdiyim saatları tez-tez nastolgiya ilə xatırlayıram.
Elə bilirəm ki, heç yerdə siyasətçi Kralın kabinetində yaxud Laeken qəsrində
olduğu kimi açıq danışa bilməz. Siyasətçi bilir ki, bu divarlar arasında olmuş
söhbətlər heç vaxt kənara çıxa bilməz. O, burada özünü sərbəst və təhlükəsiz hiss
edir. Bəziləri razılaşmasa da, mən tam əminəm ki, adamlar əsl siyasi həqiqətləri
yalnız Krala söyləyirlər. Hər halda bu, Kral Boduenin vaxtında belə idi. Kral, əlbəttə, bəzi şeyləri kiçik qeyd kitabçasına yazırdı. Maraqlıdır, görəsən, tarixçilər
otuz-əlli il ərzində orada yazılanları tam mürəkkəbliyi ilə oxuyub başa düşə bilərlərmi? Hər halda, onlar açılıb oxunsa bir çox sirlərin üstü açılar.
Mənimlə görüşərkən Boduen adətən əlimi möhkəm sıxır, nüfuzedici
baxışlarla qarşılayırdı. Hər dəfə o, elə bil mənim əhvalımı üzümdən bilmək
istəyirdi. Bəzən zarafat etsə də, Boduen çox ciddi və dəqiq adam olduğundan
həmişə diqqətli idi. Dövlət işlərində o, heç vaxt tələsik addım atmırdı. Onun
mövqeyi çiyinlərində daşıdığı ağır bir yük idi. Elə bil bütün gün ərzində çox vaxt
heç də asan olmayan dövlət problemləri ilə üzləşmək üçün yuxudan oyanırdı. O,
heç bir işi sabaha saxlaya bilmirdi.
Boduen həmişə deyirdi ki, telefonla işləyə bilmir. Ona görə də, adamlarla
həmişə üz-üzə söhbət etməyi sevirdi. Amma bəzi işləri telefonla həll etmək lazım
gəlir. O, düz mənim kimi, müxtəsər danışır, amma sonra öz nöqteyi-nəzərinin
daha əhəmiyyətli olmasını uzun-uzadı izah edirdi.
Kral Boduen çıxışlarını böyük diqqətlə və xırda detallarına qədər işləyirdi.
O, baş nazirlərlə və özünün şəxsi katibi ilə intensiv danışıqları nəticəsində həmişə
hər şeydən xəbərdar olurdu. Mən həftədə bir dəfə hökumətin planları haqqında
ona ətraflı məruzə edir, kabinetin daxilində və digər partiya üzvləri arasında olan
əks arqumentləri də çatdırırdım. O baş verənləri həmişə aydınlaşdırmaq istəyir,
bəzən məsələlərə anlaşılmaz şərhlər verirdi. Halbuki, həll etdiyimiz məsələlər çox
mühüm idi və praktik yanaşma tələb edirdi, məsələn, binaların bərpa olunması,
təhlükəsiz telefon xətlərinin çəkilişi, kral xərclərinin müzakirəsi və s.

Qәtiyyәtli federalist
Hava yaxşı olanda biz tez-tez Laeken qəsrinin mənzərəli yerlərində gəzişir,
söhbət edirdik. Brüssel sarayında isə hər şey daha rəsmi idi. Söhbətimiz çox vaxt
aparacaqdısa, Kral məni Laekenə nahara dəvət edirdi. Sonra bilyard stolu və
soyuducu olan xeyli geniş bir otağa çəkilirdik. O, soyuducudan yemək və bir butulka şərab gətirir, amma özü heç vaxt spirtli içki içmirdi. Boduen yalnız su içirdi.
O, vəliəhdinə görə narahat idi. Şahzadə Filip onun seçdiyi vəliəhd idi.
Məndən xahiş etmişdi ki, qardaşı Albertin böyük oğluna dövlət işlərindən
danışım. Boduen çox inanırdı ki, o, taxtda qoca vaxtına qədər oturacaq. Onda da
Albert heç vaxt onun varisi ola bilməz. Amma qardaşı oğlu tezliklə evlənəcək və
varisliyi davam etdirmək üçün yetkin bir adam olacaq.
Şübhəsiz ki, o, Albert və Paolonun nikah problemindən xəbərdar idi. Amma
bu problem mənim sələfim Baş nazir Qaston Eyskensin səyləri sayəsində onların
tam ayrılmasına aparıb çıxarmadı. Mən bilirəm ki, Boduen qardaşının qanundankənar qızının hərəkətinə görə hörmətdən düşəcəyindən qorxurdu. Onun narahatlığının səbəbi aydın idi - şayiələr yayılsa, monarxiyanın bütovlüyünə zərər
verəcəkdi. Bu həm də onun qardaşının taxtda oturmasını əngəlləyəcəkdi.
Onun fikrində qadın xətti ilə varislik ideyası da son dərəcə cəlbedici idi.
Əvvəlcə o mənə bunun əleyhinə olduğunu demişdi, amma bir ildən sonra özü
məhz bu variant üstündə təkid edirdi. Ola bilsin o vaxt hələ subay olan Şahzadə
Filipin başına bir iş gələcəyindən qorxurdu.
Boduen taxt-tac hökmranlığının son on ili ərzində Kral kimi öz işini
məharətlə gördü. Onun səfər və çıxışları daha təsirli və əhəmiyyətli olurdu. Tədricən o, cəmiyyətin arxasınca getdiyi məşələ dönür, ehtiyacı olanlara qahmar dururdu. Amma qırx ildən yuxarı hakimiyyət bir insan kimi Boduenin xarakterində
öz izlərini qoymuşdu. O, əqidəli adam idi, xidmət etdiyi sistem üçün vicdanla
işləyirdi. Nə istədiyini dəqiq bilirdi. Kraliça Fabiolanın bununla əlaqədar dediyi
yadımdadır. Bir dəfə Melsbrok aeroportunda Kraliça ilə gözləyirdik. Birdən o,
beton plitələr arasından cücərib çıxmış yarpağı göstərərək dedi: “Eynilə Boduenə
oxşayır. Çöl tərəfdən yumşaqdır”.
Boduenun dindar adam olması və dərin inamı o demək deyildi ki, o digər
dinlərə yaxud fərqli həyat tərzinə hörmət etmir. O, belə şeyi xoşlamırdı. Boduenin
həyatında ən mühüm hadisə şübhəsiz ki, Roma Papası II Pavelin 1985-ci ildə
Belçikaya səfər etməsi idi. Papanın səfəri xırda detallarına qədər dəqiq hazırlanmışdı. Bu tarixi mərasimdə Kral ailəsinin hər bir üzvünə rol ayrılmışdı. Boduen
özü şəxsən nəzarət edirdi ki, hər şey yüksək səviyyədə olsun. Roma Papasını
ölkəmizdə yüksək səviyyədə və həqiqətən təmtəraqla qəbul edib yola saldıqdan
sonra Kral çox razı görünürdü. Bu əhval-ruhiyyə ilə məni Laeken qəsrinin xiyabanlarında gəzməyə dəvət etdi.
Boduenlə axırıncı söhbətim 1993-cü ilin mart ayında Qent şəhərində olmuşdu. Söhbətdə Kraliça Fabiola və mənim ailəm də iştirak edirdi. O vaxt Kral
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bilirdi ki, arvadımla nəsə yola getmirik. Ona görə də xeyli nigaran idi. 1993-cü
il iyulun 21-də kilsədə Te Deum dini moizələri zamanı məni ilk sıralarda oturtmuşdular. Kral kilsədən gedəndə mənə tərəf boylandı. Üzündəki ifadəni heç vaxt
unuda bilmirəm – dərin bir narahatlıq və qayğılı nəzərlər... O ani baxışlarda
mənim ömrümün bir dövrü də sona yetdi.
İyul ayının 31-də Somaliyə uçarkan gecəyarı mən Nayrobidə Sərhədsiz
Həkimlər Təşkilatının ofisinə gəldim. Ertəsi gün səhər Flamand radiosunda dünya
xəbərlərini dinləyirdim. Eşitdim ki, Kral Boduen İspaniyaya istirahətə getməzdən
bir gün əvvəl vəfat edib. Qəhər məni boğdu. Ətrafa sükut çökdü. Məslək dostum
ölmüşdü.

Hәyat böyük sirdir
On-on iki yaşımda heç təsəvvür etməzdim ki, Kral mənim həyatımda belə
vacib rol oynacaq. Müharibə illərinin həyatıma belə təsir edəcəyini də düşünmürdüm, halbuki sonralar Avropa üçün etdiklərimin əsasında məhz bu illər dururdu.
Mayın 10-u Qərbi Avropada İkinci Dünya müharibəsinin başlandığı gün
günəşli bir hava vardı. Həmin gün qızlardan biri məni velosipedlə bağçaya
aparırdı. Mən indi də bizimlə Sleydinq kəndi arasındakı uzun Lanqendam yolunu
xatırlayıram. Birdən qız qışqırdı: “Göyə bax! Təyyarələr! Gör nə qədərdir!?”
Bunlar alman bombardmançıları idi. Almaniya bir gün əvvəl Belçikanı işğal etmişdi. İndi onlar cəbhə xəttini bombalayırdılar.
İşğaldan sonra hərc-mərclik başladı. Bizim tövlələrimizdə Belçika əsgərləri
öz atlarını saxlayırdı. Alman artilleriyası onları atəşə tutanda çaxnaşma düşdü,
anam bizi – dörd oğlan uşağını (onlardan ikisi dördaylıq əkizlər idi) qışda şalğam
və kartof saxlamaq üçün atamın qazdığı quyuda gizlətdi. Yüyənlərini qırmış atlar
ferma qapısından çaparaq yox oldular. Belçika əsgərləri gözə dəymirdi. Dəhşətli
bir sükut çökdü. Tezliklə alman tankları və zirehli maşınları fermaya girdi. Onlar
burada bir neçə həftə qaldılar. Yadımda o qalıb ki, alman zabiti anamı söydü,
çünki üç yaşlı qardaşım qəribə bir qutunu açmaq istəyirdi. Heç demə qutu əl qumbarası ilə dolu imiş. Bir də almanlar gedəndən sonra kəndimizə sülh gəldi. Sonra
aclıq və ərzaq axtarışı başladı.
Meyvəmiz, yağ, süd, hətta bir qədər ətimiz də vardı. Mən hərdən yol kənarındakı kiçik çörəkxanaya un aparırdım, çörəkçi ondan yaxşı çörək bişirirdi.
Bu, aldığımız adi çörək payından yaxşı idi. Evimizdə həmişə qonaq vardı: əmilər,
xalalar, əmioğlu və xalaoğlular. Hamısı da Qentdən gələrdi. Onlar qaçaq yolu ilə
gəlir, imkanları nəyə çatırdı gətirirdilər. Müharibənin o dəhşətli əziyyətləri,

Hәyat böyük sirdir
ölkənin yoxsul günə qalması, işğalçılarla əməkdaşlıq edənlərin mənəviyyatımıza
vurduğu dərin yaralar və müharibədən sonrakı repressiya illəri bir çoxumuzun
taleyində silinməz izlər buraxdı. Aydın idi ki, biz iki dünya müharibəsinin
xarabazara çevirdiyi Avropanı birləşdirmək üçün irəli sürülən hər hansı bir
ideyanı dəstəkləməyə hazır idik. Ola bilsin, indiki nəsillər bunu o qədər də
təsəvvür etmir. Avropa zirvə görüşlərində görüşdüyüm adamların bəzisi heç vaxt
müharibə görməyib, ona görə də həmin müdhiş günlərdən az nəticə çıxarırlar.
Hər bir nəslin yalnız özünün bölüşdüyü hadisələr olur. Daha yaşlı
siyasətçilər şahiddir ki, onların gəncliyi sonrakı siyasi fəaliyyətləri üçün nə qədər
əhəmiyyətli olub. Mən də xatirələrimi yazmaqla elə bunu göstərmək istəyirəm.
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Siyasətçi kimi mənim karyeramı izləyən hər kəs orada yəqin ki, bir xətti
aydın görəcək: mən fəal bir Flamand federalisti və tələbə lideri, sonra Xristian
Demokratik gənclər təşkilatının sədri, daha sonra Belçikanın Baş naziri və
nəhayət, Avropa Xalqları Partiyasının sədri olmuşam. Elə görünə bilər ki, bu vəzifələr asanlıqla biri-birini əvəz edib, amma praktikada heç də belə deyildi. Bu addımların hər biri böyük müqavimətə rast gəlirdi: imkan, təhsildə şəxsi seçim və
dünyabaxışı, inamın gücü və zamanın tələbi – bunların hər biri öz sözünü deyirdi.
Fəal siyasətdə ilk addımlarımı “qızıl altmışıncı illər”də atmışam. Bütün
Avropada böyük azadlıq prosesləri başlanmşdı. Çalxalanan tələbə etirazları
sosial, siyasi və mədəni dəyişikliklərə rəvac verirdi. Köhnə hakimiyyət münasibətləri rədd edilir, ənənəvi norma və dəyərlər sual altına alınırdı. Qərbi Almaniyada Konrad Adenauer, Fransada Şarl de Qoll kimi görkəmli siyasətçilər
ictimai nəzərdən çəkilmişdilər. Adama elə gəlirdi ki, bir epoxanın sonu yaxınlaşır.
Belçika Xristian Demokratları içində də oxşar bir proses gedirdi. 1945-ci
ildə partiya yaranandan bəri davam edən nəsillərin biri-birini əvəzləməsi prosesi
sanki altmışıncı illərin ikinci yarısında sona çatdı. Digər Avropa ölkələrində
olduğu kimi köhnə qvardiya göz görə-görə dəyişirdi. Baş nazirlər olmuş Qaston
Eyskens və Teo Lefevre kimi köhnə məfkurə silahdaşları İkinci Dünya
müharibəsindən bəri partiyada cilovu əldən buraxmırdılar. Yaşlı adamlar kimi
onlar karyeralarının sonuna çatmışdılar, həm də onlara az səs vermişdilər. 1958ci ildən bəri partiyamızın ilk dəfə seçkilərdə uduzması buna sübut idi.
Partiyamızın yeni nəslə ehtiyacı vardı, bundan da çox ona yeni imic və
nüfuz gərəkdi. O imic ki, İkinci Dünya müharibəsində nasistlərlə əməkdaşlıq
etmiş adamların repressiyası, Kral məsələsi (Kral III Leopold taxtdan getməlidirmi) və təriqət (əsasən katolik) məktəblərinin müstəqilliyi və onların
maliyyələşdirilməsindəki mübahisələr nəticəsində qızışmış ehtiraslar ucundan
ziyan çəkmişdi. Aydın məqsədi olmadığı üçün partiya daxilən zəifləmişdi. Ölkə
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institutlarının zəruri islahatlara olan ehtiyacına rəğmən o, yalnız bəyanatlarla kifayətlənir, ya da tələsik qərarlar qəbul edirdi. Xristian Demokratlar yavaş-yavaş,
amma mütləq olaraq Flandriya elektoratı ilə əlaqələrini itiməkdə idi. Partiya
fəaliyyətini davam etdirmək istəyirdisə, nəyin bahasına olur-olsun, yeni bir layihə
irəli sürməli idi. Partiya rəhbərliyi tədricən başa düşdü ki, bunların öhdəsindən
gəlmək üçün ona yeni qan vurulmalıdır.

Yeni nәsil
1967-ci ilin baharında mən Flamand Xristian Demokratları gənclər təşkilatının altıncı milli sədri seçildim. Bax onda başa düşdüm ki, mən Flamand Xristian demokratlarına lap vaxtında qoşulmuşam. Seçiciləri cəlb edə biləcək gənc
siyasətçilərə olan tələbat mənə deyirdi ki, partiyada irəli keçib federalist
ideyalarımı maneəsiz təbliğ edim. Mən cavan, amma kifayət qədər görüb-götürmüş bir nəsli, radikal dəyişikliklərin tərəfdarı olan yeni fikirli nəsli təmsil edirdim.
Mənim lüğətimdə nəsillərin “ardıcıllığı” sözü yox idi. Biz təhsil yolu ilə azad
olmuş ilk nəsil idik. Biz valideynlərimizdən daha əlverişli şəraitdə yaşayırdıq, bu,
yaradıcılıq potensialımızdan necə olur-olsun istifadə etməyə bizə imkan verirdi.
Sonralar məni Baş nazir postunda əvəz edəcək Jan-Luk Dehanla ilk dəfə
necə görüşdüyümü yaxşı xatırlayıram. Mən yeni icraiyyə komitəsini yaratmaq
üçün lider rolunu üzərinə götürə biləcək, həm də gənclərlə təmasda olan fəal,
işgüzar adamlar axtarırdım. Onun səmimi danışması, “mühitə uyğunlaşan” olmaması düzgün seçim etməyimə imkan verdi. Tezliklə o, partiyada nədənsə
“kobud alət” kimi tanınmağa başladı. Hətta geyimində də qeyri-konformist idi.
Dehan Flamand Xristian Demokratlarının gənclər qanadına qoşulandan sonra
bizim aramızda uzun sürən əməkdaşlıq başladı. Yeni layihəmizə xeyli vaxt sərf
edirdik: o, siyasi tezislər yazır, mən bunları adamlara izah edirdim. Səfərə də birlikdə çıxırdıq. Uzun illər, siyasi şəraitin bizi ayırdığı həmin böhranlı 1992-ci
ilədək biz birlikdə işlədik.
Gənclət təşkilatının sədri kimi mən partiya daxilində hərəkatımız üçün
müstəqil bir istiqamət yaratmaq qərarına gəldim. Vaxtın üsyankar ruhu ilə
həmahəng olaraq mən sözə baxan və partiya bosslarına heyran olmaq
ənənəsindən imtina etdim. İlk işimiz Flamand və Vallon bölmələrinin də daxil
olduğu o vaxtkı unitar Belçika Xristian Demokrat Partiyasının (CVP/PSC) təsisatlar proqramını hazırlamaq oldu. Altımışıncı illərin ortalarında partiya və onun
doktrinası federalist düşüncədən çox uzaqlaşmışdı. Onun proqramı densentralizasiyanın əsas prinsipləri və məhdud mədəni muxtariyyət fikrindən uzağa getmirdi.
Mərkəzləşdirilmiş dövlət prinsipi axıra qədər rədd edilmirdi.

Yenilikçi ideyalara dәstәk
Yenilikçi ideyalara dәstәk
1967-ci il mayın 10-da biz çoxdan müzakirə etdiyimiz “Muxtariyyət manifesti”ni (Autonomiemanifest) işləyib hazırladıq. Mən hətta bu gün də bu oxşarlığa
heyrət edirəm – bunlar mənim beş il qabaq Flamand Xalq Hərəkatının yığıncağında dediklərimin eynidir. Bu, onu sübut edir ki, Xrisitian Demokratlara qoşulmağıma baxmayaraq, mən Flamand əsilliyəm və bu hissi həmişə qəlbimdə
bəsləyirəm.
Şərait bizim xeyrimizə işləyirdi. Loveyn Katolik Universitetini niderlanddilli və fransızdilli iki ayrıca univesitetə bölmək üstündə Flamandriya və Valloniya arasndaklı qarşıdurma yeni böhranlı mərhələyə çatırdı. Demək olar ki,
bütün Flamand partiyaları bu ideyanın tərəfdarı idi – Loveyndəki fransızdilli
tələbələrin və professorların təsirindən qurtulmaq üçün universitetin fransızdilli
bölməsi Valloniyaya köçürülməlidir. Bundan əlavə, tələbələrin sayı o qədər artmışdı ki, tələbələrin hamısını yerləşdirmək üçün yeni bir şəhərcik salmaq lazım
gəlirdi. Nəticədə, Vallon-Brabantda Loveyn la Nyuvun əsası qoyuldu. İxtilaf
CVP/PSC-ni də sarsıtdı. O vaxtdan bəri fransızdilli Xristian Demokratlar ayrıca
bir partiya kimi başqa bir yolla getməyə başladılar.
Manifesti hazırlamaqla dövlətdə islahatlar aparmaq üçün başladığımız
müzakirələr təkcə müzakirə xatirinə deyildi. Biz konkret siyasi nəticələr axtarırdıq. Flamand Xristian Demokratlarının öz tarixində ilk dəfə olaraq federalizmi Flandriya və Valloniya arasında olan problemlərin həlli kimi irəli sürən bir
fraksiyası vardı. Biz məsələyə yeni mövqedən yanaşırdıq – onun məğzində təkcə
dil siyasəti deyil, daha çox struktur və institional nailiyyətlər dururdu. Azlıqda olmağımıza baxmayaraq, biz çox fəal idik, ikinci dərəcəli məsələlərdən uzaqlaşıb
partiyamızın federal məsələlərdə söz sahibi olmasını istəyirdik.
1968-ci il 31 mart seçkiləri 1965-ci il seçkiləri kimi CVP üçün uğursuz oldu.
Flamand millətçi Xalq Birliyi (Volksunie) və ekstremist Fransızdilli Demokratik
Cəbhə (Front Democratique des Francophones) kimi dil prinsipi əsasında
yaradılmış partiyalar yenə uğur qazandılar. O vaxt hakimiyyətə gəlmiş Eysken
hökuməti – bu dəfə Xristian Demokratlar və koalisiyasında – flamand-vallon
məsələsinin həllinə girişdi.
Həmin qızğın 1968-ci ildə Flamand Xristian Demokratlarının gənclər təşkilatı, siyasi partiya dili ilə desək, yüksək entuziazm nümayiş etdirirdi. Biz müxtəlif
cərəyanların təsirindən əsl üsyan havası yaşayır, coşub-daşırdıq. Başqa ölkələrdə
bir çox yeni və maraqlı eksperimentlər həyata keçirilirdi, məsələn, Hollandiyada
D`66 partiyası cəmiyyətdə radikal demokratikləşmənin tərəfdarı idi. Yenə Hollandiyada Katolik Xalq Partiyasından (Katholieke VoLkspartij) ayrılmış
Radikalların Siyasi Partiyası (Politieke Partij Radikalen) da bu fikri müdafiə
edirdi. Siyasi qeyri-müəyyənliyi tənqid edən D`66 Partiyası mənə möhkəm təsir
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etmişdi. Onlar bizim pariya liderlərinin hədsiz vətənprəvərlik nəzəriyyələrindən
qaçmaq yolunu tapmışdılar.
Bu, bir neçə ay sonra Belçikada partiya sistemi və onun daxilində Flamand
Xristian Demokratlarının rolu haqqında bizim manifestdə əks olunan ideyalara
gətirib çıxardı. 1969-cu il 11 yanvarda rəsmən elan edilən manifestin məzmunu
inqilabı ruhda idi. Onun birinci bəndi belə idi: “Biz, o fikirdəyik ki, hakimiyyət
institutlarımız çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Söhbət təkcə Belçikanın laxlamış
strukturlarından getmir, bizdə partiya siyasəti də yanlış yoldadır. Hazırki siyasi
təfriqəçiliklə yeni siyasət yürütmək mümkün deyil”.
Vəziyyətdən çıxmaq üçün, biz təklif etdik ki, hərəkatın mütərəqqi elementləri birləşib Hollandiyadakı Radikal Siyasi Partiyaya oxşar bir partiya Radikal Mütərəqqi Xalq Partiyasını yaradaq. Buna necə nail ola bilərdik? Əməkdaşlıq üçün ilk addım olaraq gələn seçkilərdən qabaq Xristian Demokratlar lə
danışıb seçki siyasəti barədə ümumi razılığa gəlməli idilər. Eyni zamanda CVP
daxlində fikir radikallaşmalı, həqiqi proqramı olan bir partiya yaradılmalı idi.
Uzaq gələcəkdə bu, Radikal Mütərəqqi Xalq Partiyası üçün özək olacaqdı, amma
tələsmək lazım deyildi, ictimai rəyi yoxlamaq və davamlı olaraq buna hazırlamaq
lazım idi.
Bunlar cəsarətli təkliflər olsa da, üzvü olduğum mərkəzi komitə tərəfindən
açıq şəkildə rədd edildi. Amma bu məni ruhdan salmadı. Partiyanın 1969-cu il
aprel qurultayında mən gənclər təşkilatı adından çıxış edərək dedim ki, “dini
əsasda birləşərək partiya yaratmaq olmaz, yalnız cəmiyyətə hesablanmış baxışlar
tələbatımızı ödəyə bilər. Bu baxışlar yalnız mütərəqqi ola bilər, çünki bu, vətəndaşlarımıza qarşı səmimi qayğımıza, sosial ədalətə və sülhə sədaqətə əsaslanmalıdır.”
Əgər mümkün hesab edilsə və arzu olunandırsa, mən mütərəqqi lə yaxınlaşmaq və əməkdaşlıq etmək fikrimizdə səmimi olmağı xahiş etdim. Təəccüblüdür ki, konfrans iştirakçıları bizim təklifimizə səs verdilər. Partiyamızın
qurultayı, Xristian Demokratların əvvəlki nailiyyətləri əsasında təkbaşına
genişlənməkdənsə, təklifimizi prioritet kimi qəbul edərək qərara aldı ki, CVP
proqram partiyası olmalıdır və siyasi fəaliyyəti cəmiyyət naminə mütərəqqi
baxışlara əsaslanmalıdır.
1969-cu il mayın 1-də - Zəhmətkeşlərin Həmrəyliyi Günü, qurultaydan bir
neçə gün sonra in lideri Leo Kollard katoliklərə müraciət etdi. O, belə bir nəticəyə
gəlmişdi ki, siyasi fikirdə dini amillərə görə ayrılmalar artıq keçmişdə qalıb və
mütərəqqi qüvvələr Belçikanın yıpranmış siyasətinə qarşı bir cəbhədə birləşməlidirlər. Xristian Demokrat gənclər təşkilatının icraiyyə komitəsinin Kollardın
müraciətinə münasibəti açıq-aşkar müsbət idi. Biz ikinci manifestimizdə məhz
bunu deyirdik. Narahat idim, ona görə də iki dəfə Leo Kollardın yanına getdim
ki, hansı ümumi addımlar ata biləcəyimizi öyrənim.

Yenilikçi ideyalara dәstәk
Amma tezliklə məlum oldu ki, partiya rəhbərliyi in lideri ilə əlaqələr qurmağımdan heç də məmnun olmayıb. O, vicdanlı həmsöhbət olsa da, əlaqələrimizdən bir şey çıxmadı. Əslində, Kollard öz partiyası içində təcrid olun-muşdu
və partiyadaşlarını vahid mütərəqqi cəbhə yaratmağa istiqamətləndirə bilmək
iqtidarında deyildi. Məyusluq doğuran o idi ki, vaxt ötdükcə biz bir şeyi aydın
başa düşürdük – in əksəriyyəti mütərəqqi cəbhəyə Xristian Demokrtaları öz partiyaları içində əridə biləcək bir vasitə kimi baxırdı. Öz siyasi baxışlarını qoruyub
saxlamaqla, iki siyasi hərəkatdan bir tandem formalaşdırmaq ideyasını həyata
keçirmək o vaxt mümkün görünmürdü.
Vahid mütərəqqi cəbhə yaratmaq ideyamız müqavimətə rast gəlsə də, 1969cu ilin iyul ayında üçüncü manifestimizi işləyib hazırladıq. “Məktəb sazişində
islahatlara yaradıcı yanaşma” (Creatieve aanpak bij de herziening van het Schoolpact) adlı bu sənəd dərhal səs saldı. 1970-ci ildə Sazişdə islahatlar aparmaqdan
qabaq biz müxtəlif dini birliklərin və ideyaların yanaşı inkişaf edə biləcəyi yeni
plüralist tipli məktəb yaratmağı təklif etdik. Güman edirdik ki, altmışıncı illərin
sonunda şüurda baş vermiş dəyişikliklər və güclü demokratikləşdirmə arzusu o
deməkdir ki, biz yeni təhsil növü yaratmağa məcburuq, elə təhsil ki, gəncləri
müasir cəmiyyətdə iştirak etməyə hazırlasın. Təhsillə cürbəcür təhsil şəbəkələri
arasında kəskin bölgü daha işə yaramır və tələbələrin yeni və açıq düşüncəsi yolunda əngəldir. Biz bu məsələni katolik və dövlət məktəblərini vahid plüralist,
qarışıq və icma məktəblərinin vahid şəbəkəsində birləşdirməklə həll etmək
istəyirdik.
Təhsil sistemində islahatlar aparmaq üçün irəli sürdüyümüz təkliflər çox
aqressiv reaksiya doğurdu, hətta ikinci manifestimizdən də artıq ona dodaq büzür,
şübhə edirdilər. Xristian Demokrat Partiyasının üzvləri federalizm və partiya islahatları mövzusunda daxili diskussiyalara açıq idi, amma katolik təhsilinə və
katolik blokuna toxunmaq hazırki zamanda lənətlənmək demək olardı. Sənədin
layihəsi rədd edildi və katolik məktəb sisteminin rəhbərliyi, katolik mətbuatı və
Xristian Əmək Hərəkatı da daxil olmaqla, bütün katolik qurumları tərəfindən
kəskin şəkildə lənətləndi.

İntellelktual köklәr
Flamand Xristian Demokrat gənclər təşkilatının sədri olduğum dörd il
ərzində rəhbərlik etdiyim icra komitəsi sonralar bir neçə üzvü tanınmış siyasətçi
olduğundan “Ulduzlar Komitəsi” (Wonderbureau) kimi tanındı. Məhz o illərdə üç
manifest şəklində yazıb qoyduğumuz intellektual irsimizi fəxrlə xatırlayıram.
Onların hər biri həyatımın bir dalğası ilə bağlı idi: federal Belçikada Flamand
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muxtariyyəti, mütərəqqi qeyri-katoliklərlə əməkdaşlıq, qütbləşmiş sistemin dağılması və yeniyetmələr üçün islah koloniyalarının yaradılması. Bunlar Xristian
Demokratların içində belə yenilikçi ideyalarını irəli sürməyi bacaran bir nəslin
yazdığı çox faydalı sənədlər idi.
Xüsusi keyfiyyətləri və bacarıqları ilə seçilən bu qədər istedadlı adamı bir
yerə yığıb komanda düzəldə bildiyimə görə özüm-özümə heyrət edirəm. Bu
gündən fərqli olaraq, siyasətə kifayət qədər hazır olmasalar belə altmışıncı illərdə
özünü siyasətə həsr etmək istəyənlərin sayı daha çox idi. Mən həmişə ümid etmişəm ki, 1971-ci ildən sonra yeni “ulduz komitələri” yaranacaq, onların hər biri
partiyada rəhbərliyi əlinə alacaq, nə vaxtsa yeni ideya və dəyişikliklər küləyi
əsəcək. Xristian Demokratiyasının yaşamaq imkanı həmişə gənclərin insan potensialı ilə bağlı olmuşdur. Amma indiki dövrdə siyasi xadimləri cəlb edə biləcək çox
az şey var. O cavanlar ki, doğrudan da özlərini siyasətə həst etmək istəyirlər, başa
düşməlidirlər ki, onların fikirləri üçün lazım olan zəmin keçmişdə olduğu kimi
münbit deyil. Bu və digər amillərin nəticəsidir ki, müasir gənclər təşkilatları
“ulduz komitələri” ola bilmir.
Bütün bunlar belə bir suala cavab vermək üçündür: siyasətçilərin hər hansı
bir nəsli öz ideallarına xəyanət etmədən siyasi hakimiyyətə çata bilərmi? Bu mənada, holland Pol Rikseerin 1968-ci ildə nəşr olunmuş “Siyasət və inam” (Politiek
en Geloof) esseler toplusu mənə möhkəm təsir etmişdi. Mən onları dönə-dönə
oxudum. Rikseerdən buradaca sitatlar gətirmək istəyirəm, çünki siyasi fəaliyyətimə onun təsiri böyükdür. “Siyasi təlimə verilən tələblər” fəslində o, etika və
siyasət münasibətlərini nəzərdən keçirir: “Bildiyimiz kimi, bu münasibətlər çox
çətin və aldadıcıdır. İcazənizlə deyim ki, mən Pol Rikseer, işlətdiyim bu modeli
üstün tuturam, həm də şəxsi həyatımda da o, mənimçün meyardır.”
Burada XX əsrin erkən alman sosioloqu Maks Veberdən əxz olunmuş
qabarıq fərq diqqəti cəlb edir. Özünün məşhur “Siyasət peşə kimi” (Politik als
Beruf) monoqrafiyasında o, əxlaqi davranışın iki səviyyəsini fərqləndirir: “inam
əxlaqı” (Gesinnungsethik, morale de la conviction) və “məsuliyyət əxlaqı” (Verantwortungsethik, morale de la responsabilite). Mütləq qeyd etməliyik ki, Maks
Veber əlyazmasında əvvəlcə “hakimiyyət əxlaqı” sözlərini yazıb. Bu təsnifatın
böyük əhəmiyyətə malik olduğu onun məzmunundan bilinir, cünki mənim inamıma görə, cəmiyətin rifahı bu iki əxlaqi formanın düzgün münasibətlərinə
söykənir. Bir tərəfdən, kilsələr də daxil olmaqla, elmi, mədəni və dini birlik və
icmaların daşıdığı inam əxlaqı var ki, onlar siyasətdə deyil, məhz bu səviyyədə
öz töhfələrini verirlər.
Digər tərəfdən, tənzimlənmiş güc və vəzifə məsuliyyətinin doğurduğu və
hakimiyyətin təcrübə əxlaqından keçən məsuliyyət əxlaqı da var. Zənnimcə,
siyasəti öyrənərkən bu iki cəhət arasındakı gərginliyi qoruyub saxlamaq
lazımdır, çünki əgər inam əxlaqı ilə məsuliyyət əxlaqını birləşdirsək, biz real

Flamand Xristian Demokratlarının lideri
siyasətə, praktik siyasətə - makiavellizmə gəlib çıxarıq, bu isə məqsəd və vasitənin səhv salınmasından irəli gəlir. Digər tərəfdən, əgər biz inam əxlaqına
digərinə müdaxilə etməyə imkan versək, biz moralizm və klerikalizm illuziyalarına yol açmış olarıq.
Mən yuxarıdakı fikirləri esse və çıxışlarımda dəfələrlə təkrar etmişəm.
Onlar həyatımın leytmotivi olub. Yuxarıdakı sitata müraciət edərkən mən bir daha
təsdiq etmək istəyirəm ki, Xristian Demokrat Partiyası üçün hər şeydən vacib
hakimiyyətdir.

Flamand Xristian Demokratlarının lideri
1968-1971-ci illər parlamenti dövründə siyasi xadimlər Belçika dövlətinin
təsisat strukturunu tamam yenidən qurdular. 1970-ci il oktyabrın 18-də Baş nazir
Qaston Eyskens dövlət islahatları barədə təkliflərini Parlamentə təqdim etdi. Təkliflər bu sözlərlə başlayırdı: “Strukturları və iş prinsipi də daxil olmaqla, qanunla
fəaliyyət göstərən unitar dövlətin vaxtı keçib. İcmalar və regionlar ölkəmizə xas
olan hazırki vəziyyətə daha yaxşı uyğunlaşmış yeni dövlət strukturunda öz yerini
tutmalıdır.” Fransızdilli mətbuat bunu belə şərh etmişdi: “La Belgique de papa
est morte” (Atamın Belçikası öldü”). Baş Nazir Eyskens 1831-ci ildə qəbul
edilmiş Konstitusiyada ilk dəfə olaraq islahatların müxtəlif mərhələlərini Parlamentə təqdim edirdi. Federal dövlət istiqamətində atılan hər bir addım diqqətlə
ölçülüb-biçilirdi. İdeoloji tarazlığı qorumaq üçün mədəni muxtariyyətə üstünlük
verilir, amma təhsil istisna təşkil edirdi. Digər dəyişikliklər regional iqtisadi desentralizasiyanı mümkün hesab edirdi.
Eyskens hökumətinin əldə etdiyi müsbət nəticələrə baxmayaraq, Flamand
Xristian Demokratları 1965 və 1968-ci illərdə olduğu kimi, 1971-ci il seçkilərində
də uduzdular. Bu, partiyada yeniləşlməyə olan zərurəti daha da sürətləndirdi.
CVP 1972-ci ilin əvvəlindən partiya lideri axtarışında idi. Namizəd göstərilmiş
dörd nəfər arasında, təəccübümə rəğmən, “qırx-yaşlılar qrupu” mənim adımı çəkmişdi. Xəbər siyasi çevrələrdə daha çox tənqidi reaksiya doğurdu. Fransızdilli
media xüsusən düşmən mövqedə idi. Nüfuzlu Flamand qəzeti De Standaardın
redaktoru Menu Ruis hətta yazırdı: “Uilfrid Martens Sosializm və Liberalizm
arasında siyasi cəhətdən orta yer tutan Xristian Demokratiyasının həyati
nəzəriyyə olduğuna inanırmı? Bir vaxtlar o, sosialist lideri Leo Kollardla
mütərəqqi cəbhə yaradılması üçün apardığı intensiv müzakirələrdə CVP-ni belə
mütərəqqi qruplara keçid forması hesab edirdi. O, yenəmi belə fikirləşir? Əgər
belədirsə, partiyanın əksəriyyəti onun ardınca gedəcəkmi? Yox, əgər belə deyilsə,
onda onun bugünkü fikri nədir?”
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Belə məsələlərin çoxlarını narahat etdiyini bildiyimdən müsahibələrimin
birində mən ona cavab verdim ki, “bəli, biz çox əhəmiyyətli bir şərtlə cəbhə yaratmaq istəyirdik, yəni, də islahatlara səs verməli idi. Uzun müddət “Kollardın Zəhmətkeşlər Günü müraciəti” bizi inandırmışdı ki, onun partiyasında nəsə dəyişir.
Amma bütün bunlar keçmiş zamanda qalıb. Kollard gedəndən sonra sosia-listlərin danışıqlara və dəyişikliklərə hazır olması fikri də tamam aradan qalxdı.
Onun varislərinin fikri isə həmişə CVP-ni alçaltmaq, onları kənara çəkilməyə
məcbur etməkdir. Kollardın istədiyi, yaxud bizim manifestdə nəzərdə tutulduğu
kimi lə hər hansı bir saziş bağlamaq indi çətin ki, mümkün olsun.”
Məşhur Flamand professoru və Xristian Demokrat siyasətçilərinin gənc nəslinin ideoloqu olan Herman Delek bir vaxtlar deyirdi ki, “Martens gözlərini açıb
başa düşdü ki, məsləkdaşları ilə birlikdə müdafiə etdiyi cəsarətli, nəzəri cəhətdən
sağlam fikirlərə heç vəchlə nail olmaq mümkün deyil və o yaddan çıxarmamalıdır
ki, bunları heç öz adamlarına da sırıya bilməz. O, gəncliyinin bu illərini inkar
edir. Başqaları da bu cür edib, amma səssiz-səmirsiz. Onun qərarını xəyanət,
yaxud nəyəsə hesablanmış bir addım saymaq mənasızdır. Bu, yaşa dolmaq və
üzərinə real məsuliyyət götürmək deməkdir. O vaxtdan bəri getdiyi yol onun intuitiv olaraq düzgün hərəkət etdiyini göstərir. Martens inqilab adamı deyil. O,
ideyalarını həyata keçirmək istəyir, onlar uğrunda mübarizə aparır, amma zərurət
olmadan onlar uğrunda ölmək olmaz”.

“Biz yenә qalib gәlә bilәrik”
Partiyanın növbəti qurultayında (4 mart 1972-ci il) mən 83,6 faiz səslə Flamand Xristian Demokratlarının sədri seçildim. Onda mən çıxışımı bu sözlərlə
bitirmişdim:
“Siz məni lider seçmisiz. Mənim valideynlərim yalın əllə işləyirdilər. Mən
yeddi yaşında müharibənin qızğın vaxtında atamı itirmişəm. Bütün bu illər
ərzində beş nəfərlik ailəmizin yükünü anam çəkib. Amma o da bizi ev-eşik sahibi
görmədən dünyadan köçdü. Lakin beşimiz də imkan daxilində və istedadımız
hesabına oxuyub böyüdük. Bir müəllim, yaxud yerli bir keşiş tərəfindən bizə
edilən yardım sayəsində biz təhsil aldıq. Bizi həmin müəllim, həmin keşiş, sonralar həmkarlar lideri və ya siyasətçi həvəsləndirib bu günə çatdırdı. Bu, Flamandriyada hər zaman özünü yaşayan Xristian Demokratiyasıdır.
Bu gün, bizim müharibədən sonra ən təcrübəli Baş nazirimiz var. Ən yaxşı
nazirlər, yeni və gənc partiya fəalları, səmərəli və təsirli gənclər hərəkatı və partiyanın çağırışına gəlməyə hər an hazır olan geniş xalq kütlələri. Gəlin,
sıralarımızı sıxlaşdıraq. Biz yenə qalib gələ bilərik!”

Hәyata hörmәtlә
Partiya sədri kimi mənim işim o qədər də rahat deyildi. Unitar partiyamız
Loveyn Katolik Universiteti böhranından sonra dörd ilə yaxın idi ki, parçalanmışdı, amma infrastruktur bütövlükdə yaxşı təsir bağışlayırdı – bir çoxları xəyal
edirdi ki, bu, yalnız müvəqqəti bir haldır və tezliklə partiyanın hər iki qanadı
yenə də birlikdə işləyəcək. Çünki CVP və PSC-nin yenə də bir sədri vardı (Robert
Houben), bir milli katibi, bir araşdırma mərkəzi və bir milli xəzinədarı. Onların
hamısının işçi heyəti və katibləri vardı, hamısı da tez-tez keçən unitar günləri
nostalgiya ilə xatırlayır və bunu açıq deyirdilər. Onlar hər halda məni partiyanın
bu qanadının əvvəlki başçılarının varisi hesab edirdi. Biri də yox idi ki, mənə
kömək etsin.
Partiya sədri seçildikdən sonra bazar ertəsi günü mən Brüsseldə Rue des
Deux Eqlize (Tweekerkenstraat) küçəsindəki ofisi qaydaya salırdım. O gündən
sonra mən özümü partiyaya həsr etdim. Mən hüquq sahəsindəki təcrübəmi gənc
həmkarıma öyrətməli idim. O vaxt partiyanı idarə etmək üçün beynimdə artıq
bəzi şeylər fikirləşmişdim. Mən üç prioritet müəyyən etdim: nümayəndələr və
şəxsi heyət üçün siyasi tədris kursları; müasir və elmi cəhətdən əsaslandırılmış
kommumikasiya və partiyanın rəhbərliyində qadınların tam iştirakı. Bunların
öhdəsindən gəlmək üçün bizim öz büdcəmiz olmalı idi. Amma partiyanın
maliyələşdirilməsi əsasən fond yaradılması və bölüşdürülməsi kimi mürəkkəb
məsələlərdən asılı idi. Flamand tərəfinin fikrincə, fransızdilli Xristian Demokratların maliyyəsinə daha çox fond ayrılır. Mən bəzi dəyişikliklər edərək, fonda pul
yığanı özümüzdən təyin etdim. Bu, əlbəttə ki, xoşa gəlmədi və nəticədə mən publikanın mənfi reaksiyasına tuş gəldim.

Hәyata hörmәtlә
Təcrübə və müşahidələrim mənə öyrədib ki, liderin gücü onun rəhbərlik etdiyi partiyanın birliyindədir. Danışıqlar stolu arxasında uğur qazanmaq üçün
bizim CVP daha güclü olmalı və Xristian Demokratiyası Flandriyada öncül
hərəkata çevrilməlidir.
Fransızdilli partiya üzvlərimizlə Brüsselə görə, ya da dil məsələlərində
razılığa gələ bilməməyimiz məni narahat etmirdi. Əksinə, bu, səbəblərdən yalnız
biri idi. Digər səbəblər də vardı – partiya niyə parçalandı və niyə hər bir cinah
öz tərəfdarlarının mövqeyini müdafiə etdi? Başqa sahələrdə, məsələn, təhsil,
sosial və əxlaqi məsələlərdə yaxşı ki, biz hər şeyi gözümüzlə görürdük. Əxlaqi
məsələlərdən biri abortla bağlı idi. Partiya lideri seçildikdən bir neçə ay sonra
mən, bu incə əxlaqi məsələ ilə bağlı bir açıq gün təyin etdim. Qərar qəbul etmək
vaxtı idi. Biz - bütün Xristian Demokratlar ümumi mətbuat konfransında həmin
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qərarı qəbul etdik. Konfransdan yadımda qalan odur ki, biz abortun liberallaşdırılmasını adekvat addım hesab etmədik. Amma o zaman katolik dairələrində hökm
sürən tendensiyadan fərqli olaraq bizim təkliflərimiz çox mütərəqqi idi. Yaddan
çıxarmamalıyıq ki, katolik kilsəsi prezervativdən istifadə etməyi qadağan edib
və Qent yepiskopu Leons van Peteqem bizim mətbuat konfransından sonra
bildirdi ki, “ananı xilas etmək üçün heç vəchlə körpəni tələf etmək olmaz.”
Biz təklif etdik ki, kontraseptivləri (hamiləliyin qarşısını almaq üçün vasitələr) qadağan edən maddələr cinayət məcəlləsindən çıxarılsın, həkimlərə də
tapşırdıq ki, bu barədə adamlara məlumat versinlər. Nikahdankənar doğulan
uşaqların statusuna da yenidən baxıldı. İstəyirdik ki, ehtiyacı olan analara
hökumət yardım etsin: yeni doğulan uşaqlara görə və təkvalideynli ailədə
böyüyən uşaqlar üçün analara verilən müavinətlər kifayət qədər artırılsın. Aborta
görə biz belə qərara gəldik:
“CVP və PSC belə hesab edir ki, abort məsələsinə, sivilizasiyanın fundamental və əbədi qanununu, yəni, insan həyatına hörmət hissini unudaraq yanaşmaq olmaz. Müasir üsullara baxmayaraq, abort, məqsədi psixi və fiziki zərər
vuran aktdır... Ona görə də, abort doğumu tənzimləyən vasitə kimi
qəbuledilməzdir. Ciddi səbəblərlə (məsələn, hamiləliyin davam etməsi qadın
sağlamlığı üçün ciddi nəticə verərsə) bağlı aparılan abort cəzalandırıla bilməz.
Hüquqi təhlükəsizlik naminə qanuna düzəlişlər edilməlidir.”
İşi axıra çatdırmaq və cəmiyyətin ləyaqəti naminə humanist bir nəticəyə
gəlmək üçün parlamentdə geniş debatlar keçirdik. Ona görə də, CVP/PSC abortun liberallaşdırılmasını adekvat hesab etmədi.
Bir neçə ay sonra, abortun liberallaşdırılması haqqında təkliflər irəli
sürəndə, mən Qentdə bəyan etdim ki, CVP/PSC bunun əleyhinə olmalıdır:
“Zəiflər özündən güclülərə qarşı çıxanda, bu, onların sıxışdırılması ilə
nəticələnir, bu halda qanun azadlığa təminat verir. Bu prinsiplər o qədər aydın və
anlaşılandır ki, təəccüblüdür, necə olur ki, ana və uşaq hüquqlarından söhbət
düşəndə biz Xristian Demokratlar siyasi laqeydlik nümayiş etdiririk. İndi
cəmiyyətimizin hər bir insanı öz qoynuna almaq və hər birisinə ləyaqətli insan
kimi təminat vermək imkanı var. Amma elə bil ki, indi bütün bu imkanlar birdənbirə yoxa çıxıb. Mən bunu başa düşə bilmirəm. Ehtiyacı olan anaları taleyin ixtiyarına buraxmaq olmaz. Bir nəfər də olsun əlil rədd edilməməlidir, həyat hər
birimizi sınayır, istedadlar hələ doğulmalıdır, doğulan hər bir uşağa hörmət
edilməlidir.”
Mən bu fikri indi də müdafiə edirəm. Taleyin oyununa bax ki, sonralar 1990-cı ildə mən Baş nazir olanda abort haqqında qanun imzalamalı oldum,
halbuki parlamentdə mən bunun əleyhinə səs vermişdim, amma qanun indi
səs çoxluğu ilə qəbul edilmişdi. Səbəb o idi ki, Kral Boduen qanunu imzalamaqdan imtina etdi və monarxiyanı qoruyub saxlamaq üçün hökumət bu cür

Leo Tindemans
hərəkət etməli idi. Vicdan azadlığı və buna uyğun hərəkət etmək hüququ hər
bir adama verilmir.
Narahat olduğum, partiyada qaldırmaq istədiyim məsələlərdən biri ərtaf
mühitlə bağlı idi. Nəslimizdən olan bir çox siyasətçilər kimi, təbii sərvətlərimizin
tükənməsi, havanın, suyun və torpağın çirklənməsi haqqında Roma Klubunun
hesabatı mənə də möhkəm təsir etmişdi. Yeni partiya lideri kimi ilk çıxışımda
mən həddən atrıq çirklənmiş ətraf mühitin gələcək nəsillərimizə ziyanı barədə
danışmışdım. Ya ölümlə nəticələnən halların artması, ya da balanslaşdırılmış
yaşayış - biz bunlardan birini seçməli idik.
Mənə ağır gəlir ki, sivilizasiyanın belə bir fundamental amili uzun müddət
nəzərdən kənarda qalıb, o vaxta qədər ki, bu məqsədlə ayrıca bir siyasi hərəkat
– Yaşıllar hərəkatı başlanıb. Partiyada ilk açıq günü biz ətraf mühitə həsr etdik.
Şəhər və regionaların planlaşdırılması məsələsinə xeyli vaxt ayırdıq. Regional
və yerli hakimiyyət orqanlarına sənaye zonalarının sürətlə artmasına və yaşayış
massivlərinin plansız salınmasına qarşı durmaq üçün aydın təlimatlar lazım idi.
Ona görə də, regional planlaşdırmada mümkün qədər tez ümumi razılıq əldə olunmalı idi. Planlaşdırma həm də şəhərsalmada xaotik proseslərin qarşısını almaq
üçün idi. Elə o vaxt biz torpaq alqı-satqısında qiymətləri nəzarətdə saxlamaq,
həmçinin yaşıl zonaları və istirahət yerlərini sərfəli qiymətə özəl mülkiyyətdən
alıb dövlət mülkiyyətinə keçirmək üçün plan tutduq.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu planlar 1977-ci ildə Yaşıllar hərəkatı başlanmazdan beş il qabaq tutulmuşdu. Torpaq resurslarının lazımi şəkildə idarə olunması ilə bağlı həm onların, həm də bizim narahatlığımızı nəzərə alsaq, Xristian
Demokratlar da yaşıl fundamentalizmə uymadan ekoloji bir partiya ola bilərdilər.
Təəssüf ki, bəzi Xristian Demokrat siyasətçilərinin də dəstəyi ilə bizim regional
planlarımız boşa çıxdı. Həm də iqtisadi tənəzzül və ləng bərpa işləri səbəbindən
ekologiya planlarımız ikinci plana keçdi.

Leo Tindemans
Seçkilərdə partiya sədrinin həssas vəzifələrindən biri yalnız partiyasını
qələbəyə aparmaq deyil – hərçənd mən həmişə buna çalışmışam – daha
əhəmiyyətlisi, seçkinin nəticələrini siyasi hakimiyyətə çevirə bilməkdir.
Belçikada artıq ənənəyə çevrilib ki, nazir vəzifələrinin bölüşdürülməsində formator (müvəqqəti sədr) yox, ya partiya sədrləri, ya da Baş nazir mühüm rol oynayır.
Əlbəttə, onlar regional və digər məsələlərdə balanslaşdırmanı gözləməlidirlər,
amma hər halda onların rəyi daha əhəmiyyətlidir. Bu faktı da inkar etmək olmaz
ki, onların nüfuzu daha çox hakimiyyətdə olduqlarına görədir.
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Qısa müddətdə (yanvar, 1973 - yanvar, 1974) hakimiyyətdə olmuş milli birlik hökumətini təşkil etmək üçün apardığım ilk danışıqlar mənim üçün əsl sınaq
idi. Sonralar müsahibələrimin birində bu münasibətlə deyəcəyəm ki, “hədsiz
dərəcədə mənə nifrət eləyən köhnə sosialistlərin tənqidi nəzərlərini öz üzərimdə
hiss edirdim. Unitar sosialist liderlər zənn edirdilər ki, onların saatı yetişib, onlar
dil məsələsinə görə parçalanmış Xristian Demokratları, nəhayət, diz üstə gətirə
biləcəklər ”. Belə bir Kabinet bizə müstəsna dərəcədə lazım idi. Məktəb Sazişinə
baxılmalı idi. Ola bilsin ki, Məktəb Sazişini imzalamış partiyaların hamısı
hökumətdə təmsil olunmalı idi.
Eyskens hökumətlərində kifayət qədər səlahiyyəti olan və 1971-ci ildə
Antverpdə seçkilərdə qalib gəlmiş Leo Tindemans CVP-də aparıcı fiqura çevrildi,
ona görə də bizim hökumədtə Baş nazirin birinci müavini oldu. Əsas arqument
o idi ki, Leo Tindemans Məktəb Sazişində islahatlarla bağlı danışıqları apara
bilərdi. Ümidlərimiz doğruldu. Hökumətin əldə etdiyi yeganə müsbət nəticə Məktəb Sazişi islahatı oldu.
Hökumət çətinliklə təşkil olundu və bir il güclə davam gətirdi. Kabinet korrupsiya qalmaqalı, alkoqol və koalisiyanın biri-birinə etibarsızlığı səbəbindən
dağıldı. Ölkəyə yeni lider lazım idi. Partiya rəhbəri kimi mən əmin idim ki, Leo
Tindemans öz elektoratına müraciət edəcək, ona görə də uğurlu seçki kampaniyalarımdan birini başladım. Devizim belə idi: “Bu adamla hər şey dəyişəcək”.
On altı il sonra ilk dəfə olaraq partiyamız böyük bir uğur qazandı, Tindemans öz dairəsində xeyli səs çoxluğu ilə qalib gəldi. Amma hər halda sonrakı
danışıqlar elə də asan olmadı. Danışıqların birinci raundunda aydın oldu ki,
sosialistlər öz daxilində parçalanıblar və davamlı bir hökumət təşkil etmək onların
işi deyil. Başlanğıcda uğursuzluğa baxmayaraq, formator (müvəqqəti sədr) öz
işinin öhdəsindən gəldi və dedi ki, o, Liberal Partiyası, Valloniya, Fransızdilli
Demokratik Cəbhə və Flamand Xalq Birliyi Partiyası kimi “dil partiyaları”nın
üzvlərinin dəstək verdiyi hökumət təşkil etmək arzusundadır.
Bu, Tindemans üçün həddən artıq böyük addım idi. Bir federalist olaraq,
mən ölkənin yalnız bir tərəfində təbliğat aparmış bu partiyaların hökumətə daxil
edilməsinə etiraz etmirdim. Amma Tindemans öz işinin öhdəsindən məharətlə
gəldi. Biz - partiya liderləri gecə yarısınadək uzanan danışıqlarda demək olar ki,
razılığa gəlmişdik, amma səhər tezdən Flamand Xalq Birliyi Partiyasının lideri
İkinci Dünya müharibəsində faşistlərlə əməkdaşlıq etmiş məhkumların amnistiyası ilə bağlı yöndəmsiz bir təklif verdi. Fransızdillilər bunu sabotaj və fitnəkarlıq hesab etdilər, danışıqlar dayandırıldı.
1974-cü il aprelin 25-də Tindemans azlıqda qalan Liberal Partiyası ilə
hökumət təşkil etdi. “Dil partiyaları” parlamentdə buna səs verməyəcəklərini
bildirdilər. Bir neçə ay sonra Valloniya partiyasından üç nəfər daxil etməklə, Tin-
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demans hökuməti genişləndi. Regionlaşdırma prinsipi qəbul edildi, nəticədə üç
regional komitə və üç regional məsləhət şurası yaradıldı. Bu, müvəqqəti addım
olsa da, görünən o idi ki, federalizmə tərəf müəyyən bir addım atılmışdı. Regional
şuralarının birinci iclası xeyli təntənəli keçdi.
Bu illər partiyamızın çiçəklənmə dövrü idi. Sosialistlərə qarşı intensiv
təbliğatımız nəticəsində biz Flandriyada böyük dəstək aldıq. 1976-cı il oktyabr
ayının 10-da keçirilən yerli hakimiyyətə seçkilər – bizim devizimiz belə idi:
“Əhəmiyyətlisi insanlardır” – çox uğurlu keçdi və sübut etdi ki, CVP yenə də
qalib gələ bilər. Flamandriya şəhərlərinin dörddəüçünü idarə etmək üçün partiyamız kifayət qədər səs toplamışdı. Təəssüf ki, Fransızdilli Demokratik Cəbhə
Brüssel vilayətinin Flamand qəsəbələrində ən çox səs yığan partiya oldu və paytaxtın beş rayonunda mütləq səs çoxluğu ilə qalib gəldi. Onların müvəffəqiyyəti
dövlət islahatları üçün göstərilən səyləri puça çıxara bilərdi.
Tindemansın birinci kabineti hökumətin bir hissəsi olan Vallon partiyasının
səbatsızlığından dağıldı. 1977-ci ildə onlar büdcəyə səs verməkdən imtina edəndə
Tindemans onları hökumətdən çıxardı, bu isə o demək idi ki, parlamentdə çoxluq
əldən gedəcəkdi. Vəziyyət ümidsiz idi. Partiyasını azlıqda qoymamaq üçün o,
Krala təklif etdi ki, parlamenti buraxsın. Beləliklə, üç ildə ikinci dəfə erkən seçkilər təyin edildi.

Lukerlә birgә axtarışlarımız
Ölkəmizdən olmayan oxucularım indiyə qədər yazdıqlarımdan elə bilərlər
ki, mən kiçik bir ölkə olan Belçikada yalnız qayda-qanun yaratmala məşğul olmuşam. Hər halda, mənim ictimai-siyasi fəaliyyətimdə heç vaxt Avropa ölçüləri
itməyib. CVP-nin sədri kimi, 1970-ci illərin əvvəlində Avopa inteqrasiyasi istiqamətində mülahizələrimi daha konkret bir şəkildə həyata keçirməyə mənə
imkan verildi. Avropa Xalqları Partiyası ilə əlaqələrim onun yarandığı gündən
başlanır. Amma Baş nazir seçiləndən sonra EPP-nin mənim siyasi həyatımda nə
qədər yer tutacağını təsəvvür belə etmirdim.
EPP elə-belə havadan yaranmamışdı. Hələ 1920-ci illərdən başlayaraq
Avropada Xristian Demokratiyası çərçivəsində beynəlxalq əməkdaşlıq ənənələri
vardı. Bu işdə beynəlmiləlçi olan flamandlılar böyük rol oynamışdı. 1950-ci ildən
1959-cu ilədək CVP-nin təsisçisi və sədri Avqust-Edmund de Skrive Qərbi
Avropa Xristian Demokrat partiyalarının o vaxt Nouvelles Equipes İnternationales (NEİ -Yeni Beynəlxalq Komanda) adlanan bir qoluna rəhbərlik edirdi.
Partiyamızın sədri, sonralar Baş nazir olmuş Teo Lefevre 1960-cı ildən 1965-ci
ilə qədər NEİ-yə rəhbərlik etdi. NEİ 1965-ci ildə Xristian Demokratların Avropa
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Birliyi (EUCD) ilə əvəzləndi. EUCD-nin Baş Katibi Leo Tindemans oldu. O,
1974-cü ildə Baş nazir olanacan bu vəzifədə işlədi.
Avropa Parlamentində 1953-cü ildən Xristian Demokrat qrupu fəaliyət
göstərir. Qrupumuz 1979-cu ildə keçiriləcək ilk birbaşa seçkilərdə bir Avropa
siyasi partiyası axtarırdı. Bu istiqamətdə ilk addım Avropa İqtisadi Birliyi (AİB)
üzvü olan ölkələrin Xristian Demokrat partiyalarının Siyasi Komitəsi
çərçivəsində atıldı. CVP-nin yeni seçilmiş sədri kimi mən, habelə PSC-dən olan
həmkarım Çarlz-Ferdinand Nasomb Komitənin üzvü idik. Mən bütün iclaslarda
iştirak edirdim. İclaslarda AİB üzvü olan yeddi dövlətdən on bir partiya təmsil
olunurdu: CVP/PSC (Belçika), sonralar, 1980-ci ildə birləşib Xristian
Demokratik Appel (CDA) partiyası kimi formalaşan ARP, CHU və KVP (Hollandiya), partiya sədri Jak Santer səviyyəsində təmsil olunan CSV (Lüksemburq),
CDU və CSU (Almaniya), Democrazia Cristiana (İtaliya), 1978-ci ildən sonra
UDF-in bir cinahı olan Sentre des Demokrates Sociaux (Fransa) və Fine Gael
(İrlandiya). Ölkədə Xristian Demokrat partiyası olmadığına görə, Böyük Britaniya və Danimarka təmsil olunmurdular.
Bavariyadan CSU-nun üzvü, Avropa Parlamentində EPP Qrupunun o vaxtkı
rəhbəri və EUCD-nin sədr müavini olan Hans-Avqust Luker Avropada Xristian
Demokratiya üçün uzunmüddətli plan tərəfdarı idi. Bunu etmək üçün sabit bir
siyasi qurum, yəni partiya lazım idi. 1975-ci ildə məndən iyirmi yaş böyük,
Avropa məsələlərində xeyli təcrübəsi olan Lukerlə işləmək üçün Avropa Partiyası
üzrə xüsusi işçi qrupunun məruzəçisi təyin olundum. İşçi qrupu 1975-ci ilin
noyabr ayından 1976-cı ilin yanvar ayınadak gələcək Avropa Partiyasının konstitusiyasını müzakirə etdi. Paris iclasında müvafiq qanun layihəsi Komitəyə təqdim
olundu, sonra 1976-cı il aprel ayının 29-da qəbul edildi. Bu, Avropa Xalqları Partiyasının - o vaxt partiya Avropa Birliyində Xristian Demokrat partiyaların Federasiyasi adlanırdı - təsis olunması demək idi. Rəsmi təsis mərasimi bir qədər sonra
– həmin il iyul ayının 8-də Lüksemburqda baş verdi. O vaxtdan Belçikanın Baş
naziri olan Leo Tindemans partiyanın ilk sədri oldu.
EPP-nin yaradılması çox intensiv və çətin proses idi. Tələsməli olduq, çünki
Böyük Britaniya Avropa Parlamentinin üzvü olandan bəri biz parlamentdə Sosialistlərə nisbətən azlıqda qaldıq. Sosialistlər artıq 1974-cü ildə AİB-də Sosialist
Partiyalarının Federasiyasını yaratmışdılar. Liberallar da 1976-cı ildə Avropa Liberal və Demokratik Federasiyasını yaratmaqda xeyli vaxt itirdilər. Amma
gələcək Avropa Partiyası ilə bağlı fikirlər çox müxtəlif idi. O, qeyri-xristian
demokratik partiyalar üçün açıq olmalıdırmı? Bu məsələdə alman partiyaları daha
çox israr edirdi, çünki onların keçmişdə Britaniya mühafizəkarları ilə yaxın
əlaqələri vardı və Avropa Birliyinin üzv dövlətləri arasında belə bir partiyanın
təmsil olunmamasını təsəvvür belə etmirdilər. CDU/CSU partiyalarına görə, yalnız Xristian Demokratların, Mühafizəkarların və Liberalların daimi koalisiyası

Baxış vә tәşәbbüs
Qərbi Avropada soisalistlərin üstünlüyünə qarşı hər hansı müxalif forma təklif
edə bilərdi. Əlbəttə, alman modelinin əsasında. 1968-ci ilin mayından sonra
Qərbi Avropa demək olar ki, qırmızı rəngdə idi. Qərbi Almaniyada, Böyük Britaniyada, Hollandiyada və digər ölkələrdə sosialist partiyaları hakimiyyətdə idi.
CVP/PSC 70-ci illərdə Avropada parlament seçkilərində qalib gələ biləcək
yeganə Xristian Demokratik partiya idi.
Fransa, Hollandiya, Lüksemburq və İtaliya Xristian Demokrtaları ilə birlikdə biz Britaniya mühafizəkarları ilə bir cəbhə yaratmağın əleyhinə idik.
Əksinə, çoxumuz milli siyasətdə sosialistlərlə işləməyin tərəfdarı idik. Şəxsən
mən ikincilərin tərəfində idim, həmkarım Luker isə almanların mövqeyini dəstəkləyirdi, ona görə də biz kompromis variant kimi ideal bir komanda yaratdıq.
İkimiz də son məqsədimiz olan Avropa inteqrasiyasına böyük əhəmiyyət verirdik.
Avropa partiyasının yaradılması da müəyyən dərəcədə həmin son məqəsd naminə
idi. Amma bu o demək idi ki, partiya sağlam ideoloji əsaslar üzərində yaradılmalı
və uzun müddətə hesablanmalı idi. Əgər Sosial Demokratlar Avropada mühüm
bir mövqe tutmaq istəyirdilərsə, onda analoji mövqedə olan partiyalarla əməkdaşlıq istisna deyildi, heç olmasa prinsiplərdə.

Baxış vә tәşәbbüs
Bu mövqeyi bir çoxları tənqid etdi, hətta bizim partiyada da. Xüsusən, mən
EPP sədri kimi EPP-ni genişləndirməklə bağlı danışıqları aparanda və qeyri-xristian demokrat partiyaları da danışığa cəlb edəndə tənqid edirdilər. Onda məni qınayırdılar, indi də müntəzəm olaraq qınayırlar ki, guya mövqeyimi 180 dərəcə
dəyişmişəm. Guya siyasi karyeramın əvvəlində mən mütərəqqi bir cəbhə yaratmaq tərəfdarı idim, amma indi, karyeramım sonunda özümü EPP daxilində
“Avropa hüququnun” inkişaf etdirilməsinə həsr etmişəm. Mən bu ittihamı
mümkün olduğu qədər rədd etmək istərdim.
Mən Xristian Demokratik prinsiplərə həmişə sadiq qalmışam: personalizm,
sosial bazar iqtisadiyyatı, subsidarlıq və Avropa federalizmi. Mən bu prinsipləri
EPP daxilində tətbiq etdim, bu yalnız ona görə idi ki, digər partiyalar da analoji
düşüncə ilə bu prinsiplərin altından imza qoydular. Kiçik, seçmə, amma “əsl”
Xristian Demokratların daxil olduğu səlahiyyətsiz bir klub, yoxsa Xristian
Demokratların azlıq təşkil etdiyi daha geniş bir topluma qoşulub öz ideyalarını
çətinliklə də olsa həyata keçirə bilmək - mən heç vaxt məsələni bu cür qoymamışam. Mənim EPP-yə loyal münasibətimi bu baxımdan və doğruluğuna
inandığıma görə qiymətləndirmək lazımdır. Bizə, sosialistlər və liberallarla yanyana addımlayan, birləşmiş Avropa uğrunda mübarizəni davam etdirə bilən, güclü
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və daha geniş EPP lazımdır. Həmin Avropa layihəsində bizim rəqiblərimiz ultrasağçılar, sayı getdikcə artan populistlər və Avroskeptiklərdir.
“Əsl” Xristian Demokratların Avropa səviyyəsində kifayət etməyəcəyini
bildiyimdən, Xristian Demokratiyasının gücünün onun platformasında olduğuna
və onun ideyalarının siyasi innovasiya üçün zəmin ola biləcəyinə inamım mənə
siyasi fəaliyyətimdə həmişə stimul olmuşdur. Mən həmişə bu fikirdə olmuşam,
indi EPP-nin sədri olduğum vaxtda da, EPP yaranan vaxtda da. Bunu 1975-ci ildə
Avropa Partiyasının yaranması zamanı yazdığım aşağıdakı qeyd də təsdiq edir:
“Bir tərəfdən sosialistlərlə kommunistlərin cəbhəsi, digər tərəfdən Sosialistlər və Xristian Demokratların kəskin qütbləşməsi Avropanı siyasi təfriqəyə
aparıb çıxarar, bu isə inteqrasiya prosesinə zərbədir, hətta bunu mümkünsüz edə
bilər. Bütün anti-sosialist qüvvələr arasında əməkdaşlıq riskə bərabərdir, cünki
həm ideoloji cəhətdən, həm də proqram cəhətdən kifayət qədər əsaslandırılmayıb.
Bu, birbaşa siyasi prinsiplərə söykənən Xristian Demokratiyasının inkişafı,
həmçinin onun ideoloji prinsiplərinə ehtiyacı olan və gələcəkdə özünəməxsusluğunu və təhlükəsizliyini qorumaq istəyən Avropa tərəfinə də ziyanlıdır. Xristian
Demokratik partiyalar Avropa İqtisadi Birliyinin tərkibində Avropa siyasi ittifaqının geniş mümkün əsaslara söykəndiyinə, Xristian Demokratların bir Avropa
partiyasında əməkdaşlıq etdiyinə, bu partiyanın bütün partiyalarla əlbir işləmək
üçün açıq olduğuna təminat vermək üçün siyasi təşəbbüsü ələ almalı olacaqlar.”

Avropa Xalqları Partiyası
Genişlənmə və dərinləşdirmənin birgə effekti, yaranandan bəri Xristian
Demokratlarla heç bir əlaqəsi olmayan analoji fikirli siyasi partiyaların Xristian
Demokratik prinsipləri qəbul etməsi – EPP-ni yaradanda bizim – Lukerlə mənim
güzəştlərimizin əsasında bunlar dururdu. Gələcək partiyanın adı, üzvlük müddəti
ətrafında da geniş müzakirə getdi. Partiyanın adında “xristian demokrat” anlayışı
qalmalıdırmı məsələsi çox həssas məsələ idi. Təklif edildi ki, partiyanın adı
“Demokratik Mərkəz” olsun. Biz ümumi razılığa gələ bilmədik, müxtəlif adlar
təklif olunurdu: Avropa Xalq Partiyası, Avropa Xristian Demokratiyası, Xristian
Demokrat Avropa Xalq Partiyası, Avropa Sosial Tərəqqi Partiyası.
Ad məsələsi təsadüfi məsələ deyildi. Ad həmişə sənin nə etmək istədiyini
ifadə edir. “Mühafizəkar” anlayışının tərəfdarı olanlar yəqin ki, “Xristian
Demokrat” terminindən çəkinirdilər. Digər tərəfdən, onların birləşməsinə qarşı
çıxanlar partiyanın Xristian Demokratik xarakterini qorumaq üçün bu termnin
üstündə təkid edirdilər. Yalnız son anda ümumi bir konsesusa gəlindi və “xristian
demokratiya” haqqında sorğu informasiyası verən yarım başlıqla bir yerdə
“Avropa Xalqları Partiyası” adı qəbul edildi.

Avropa Xalqları Partiyası
“Xalqlar Partiyası” termini siyasi orientasiya və bütün sosial-iqtisadi siniflərə açıq olmağı istəyən almanların tələbinə cavab verir, Flandriyanın CVP, Hollandiyanın KVP, Lüksemburqun CSV kimi bir çox Xristian Demokratik xalq
partiyalarının, həmçinin Fransanın CDS, İtaliyanın Democrazia Cristina kimi
sələf partiyalarının məramı ilə səsləşirdi.
Mən heç vaxt Xristian Demokratik və xalqlar partiyası arasında ziddiyyət
görməmişəm. Əksinə, Xristian Demokratik partiya daha yüksək dərəcədə xalqın,
xalqların partiyasıdır. Geriyə baxsaq, görərik ki, “Avropa Xalqları Partiyası” adı
elə əvvəldən görünürdü. Bu adsız biz Partiyanı heç vaxt genişləndirə bilməzdik.
Ad məsələsindən fərqli olaraq, üzvlük məsələsi almanların istəyinin əksinə
həll olundu. O vaxt yalnız Avropa Birliyinnin üzvü olan ölkələrin Xristian
Demokratik partiyaları EPP-nin üzvü ola bilərdilər. Partiyanın gələcəyi məsələsi
daha polemik və antaqonist idi, çünki partiyanın üzvlüyə açıq olmasında əsasən
almanlar və xüsusilə EUCD-nin sədri Kay-Uve fon Hassel israr edirdi.
Amma onların mövqeyi müdafiə olunmadı. Doğrudan da, başqa siyasi meyilli partiyalar, o cümlədən, Britaniya və Danimarka mühafizəkarları, həmçinin
İsveçrə və Avstriya kimi Avropa Birliyi üzvü olmayan ölkələrdən Xristian
Demokratik partiyalar üzvlüyə qəbul olunmadı. Buna baxmayaraq, CDU/CSU
həm Avropa Birliyi daxilində, həm də xaricdə Xristian-Demokratik olmayan partiyalarla struktur əlaqələri saxlamaq istədiyi üçün bir neçə ay sonra onlar EPP-nin
yaradılmasına cavab olaraq Avropa Demokratik İttifaqını (EDU) yaratdılar. EDU
- Xristian Demokratik, mühafizəkarlar və digər qeyri-kollektivist partiyaların birliyi idi. O vaxt EDU-nun sədri olan Helmut Kol, Britaniya mühafizəkarlarının lideri Marqaret Tetçer (ikisi də öz ölkələrində müxalifətdə idi) və neo-qolçuların
lideri Jak Şirak EDU-da ən mühüm fiqurlar idi.
Həqiqətən, almanlar böyük riskə gedirdilər. EPP barədə mürəkkəb
danışıqlar getdiyi bir vaxtda onlar da EDU-nu yaratmağı düşünürdülər. Düzdür
ki, EDU partiyaların birliyi deyildi və Avropa Parlamentində ayrıca qrup yaratmırdı, amma onun təsis olunması sanki EPP-nin söykəndiyi əsaslara su qatmışdı.
Seçilmiş təsis günü də – EPP-nin qurultayından bircə ay sonra – əsl təxribat idi.
EPP-nin təsis qurultayından sonra keçirilən Siyasi Büronun iclası bütünlüklə
EDU-nun yaranmasına həsr olundu. Onlar yeni EPP haqqında mənfi təsəvvür
yaratmışdılar və çalışırdılar ki, partiyanı daxildən parçalasınlar. O vaxt partiyada
parçalanmanın nə qədər güclü olduğunu heç kim təsəvvür etməz.
EPP-nin yarandığı ilk illər çox çətin illər idi. Qərbi Avropada Xristian
Demokratik partiyaların üç assosiasiyası – EUCD, EPP və EDU ayrı-ayrılıqda,
müəyyən dərəcədə lap biri-birinə qarşı fəaliyyət göstərirdilər. Struktur əməkdaşlıqdan heç söhbət gedə bilməzdi. Hər yanda etimadsızlıq hökm sürürdü. Lukerlə
mənim birlikdə etdiklərimiz də elə bil yox olub getmişdi. Məqsədimizə doğru gedən
yolda düşündüyümüz vasitə, yəni, federal Avropanın yaradılması lap başlanğıcda
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qüvvələrimizin itkisi ilə üzləşdi. Bundan əlavə, Avropa Parlamentinə birbaşa seçkilərdə sosialistlər qalib gəldi - ən azı yerlərin sayına görə, halbuki EPP daha çox
səs aldı. Sonra, sosialistlərin üstünlüyü özünü yəqin səs sayında da göstərəcəkdi.
Baş nazir kimi mən yaratdığım partiyanı buraxmalı idim, çünki onun
başının üstünü qara buludlar almışdı. Yalnız sonralar, mən EPP-nin sədri olanda
həm Xristian Demokratlar arasında, həm də yaxın təmayüllü siyasi partiyalar
arasında struktur əməkdaşlıq üçün cəhdlər edildi. Məqsəd o idi ki, EPP, EUCD
və EDU bir araya gəlib vahid bir təşkilatda birləşsinlər.

Xristian Demokratik prinsiplәr
EPP-nin nizamnaməsi ilə bərabər partiya yaranan gündən onun ümumi
siyasi proqramı da hazırlanmışdı. Siyasi proqramlar partiyanın daxilində getdikcə
mühüm rol oynayırdı. Onlar hətta 1976-cı ildən bəri biri-birindən kəskin surətdə
fərqlənən partiyaların ümumi platformasının nəticəsi idi. Ümumi yaxın nöqtələri
axtararkən bu fərqləri görmək və bilmək zəruridir. Həmin ümumi cəhətlər isə
Avropadadır.
Proqramı hazırlayarkən elə əvvəldən xüsusi bir komitə yaradıldı. Mən Lukerlə birgə məruzəçi idim. Proqramın mətnini redaktə edərkən biz EUCD-nin və
Xristian Demokratik Birliyin manifestlərinə əsaslana bilərdik. Mən üzv partiyaların elmi araşdırma qruplarının işini də koordinasiya edən, amma öz partiyamızda yerləşən araşdırma mərkəzi yaratdım. Avropa Parlamentinə 1979-cu
ildə keçirilən seçkilərdə belə bir deviz irəli sürmüşdük: “Birlikdə azad xalqların
Avropasına doğru”. Əslində, biz seçki platformasının sərhədlərini müəyyən
edirdik. Avropa federasiyasının yaranması üçün başlanğıcda lazım olan Xristian
Demokratik köklər getdikcə daha aydın görünürdü:
Biz, Avropa Birliyi Xristian Demokratik Partiyalarının Federasiyası olan
Avropa Xalqları Partiyası, birləşmiş Avropa istəyirik. Bu məqsədlə biz bu günə
qədər uğurlarımızın əsasını qoymuş Xrsitian Demokratik dövlət xadimləri Konrad Adenauer, Robert Şuman və Alsid de Qasperinin siyasətini davam etdirəcəyik.
Onların ardıcılları olaraq biz Avropa İttifaqının yaranmasını başa çatdırmaqda
qərarlıyıq və bu, siyasi mənada Robert Şumanın 1950-ci il may ayının 9-da
müəyyən etdiyi kimi Avropa Federasiyasının yaranması olacaq.
Federalizmə olan bu inam olduqca vacib idi və mən Belçikada onun
genişləndirilməsi üçün ciddi cəhd göstərirdim. Sonralar Jan Monnenin
yazılarında gördüyüm məhz bu idi. Hesab edirəm ki, mənim Avropaya olan inamım onun ideyalarından su içib. Monnenin dəfələrlə oxuduğum tərcümeyi-halı
mənim siyasi fəaliyyətimin ilham mənbəyi olub.

Belçika, yoxsa Avropa?
Hələ EPP-nin ilk qurultayında mən gələcək Avropa ilə bağlı düşüncələrimi
açıq bildirmişdim:
“Bizim üçün Avropanın birləşməsi Avropa Federasiyası şəklində reallaşmalıdır, çünki federal struktur yeganə strukturdur ki, birlikdə müxtəlifliyə, müxtəliflikdə birliyə təminat verir. Bizim üçün federal struktur subsidarlıq prinsipinə
ən yaxşı adaptasiya yoludur: yalnız daha geniş təşkilat daxilində öhdəsindən
gəlinə biləcək işləri həmin təşkilata tapşırmalıyıq. Beləliklə, federal struktur
bizim plüralist görüşlərimizə uyğundur, o, inhisarçılığa nifrət edir. Qısası, federalizm bizim üçün “personalizm”dir, amma siyasi formada.

Belçika, yoxsa Avropa?
Bizim siyasi proqramımız 1978-ci il mart ayının 6-7-də Brüsseldə keçirilən
EPP-nin birinci qurultayında təsdiq olundu. Bununla da sanki mənim işim sona
çatdı. Baş nazir kimi mən EPP-nin gündəlik işləri ilə və partiyada baş verənlərlə
hər gün maraqlana bilmirdim, yalnız Aİ Şurasının iclaslarını hazırlamaq üçün
EPP hökumət rəhbərlərinin zirvə görüşlərində iştirak edirdim. Ona görə də mən
yox, təklifimlə Tindemans EPP-nin sədri oldu. Bu, onun baş nazirliyi və Avropaya şərəflə xidmət etməsi sayəsində mümkün oldu. Ona təsadüfən “Mister
Avropa” demirdilər. Onun kiçik bir ölkədən olması və Brüsselə yaxın yaşaması
da bunda az rol oynamadı.
Amma mən Baş nazir olacağımı biləndə, fikirlər haçalandı. Luker xahiş etdi
ki, mən EPP-nin sədri olum, çünki onun məsləhətləşdiyi üzv partiyaların hamısı
mənim adımı birinci çəkmişdi.
Paradoks olsa da, yalnız Çarlz-Ferdinand Nasomb (başqa bir Belçika partiyasının sədri) buna qarşı çıxdı. Mən özüm də EPP-nin sədri olmağın düzgün
addım olub-olmadığını bilmirdim. Şübhəsiz, belə etsəydim, Belçika siyasətçiləri
buna müxtəlf cür yanaşardılar. Sonda mən Lukerə məsləhət gördüm ki, Tindemansın namizədliyi üstündə duraq. Tindemans razılaşdı və EPP-nin sədri oldu.
Buna baxmayaraq, mən yenə də Avropanın siyasi işlərindən ayrılmadım. Mən
bütün varlığımla Avropa üçün nəsə yaxşı bir şey etmək barədə düşünürdüm.
EPP-nin qurultayından bir neçə ay sonra bir Flamand qəzeti məndən soruşdu ki,
mən Belçikanın Baş naziri olmağa, yoxsa siyasi karyeramı Avropaya həsr etməyə
üstünlük verəcəyəm? Onda mən belə cavab vermişdim: “Əgər kimsə Avropa
naminə riskə getmirsə, onda o, (Avropa) bir yerə gedib çıxa bilməyəcək. Bəli,
mən həqiqətən inanıram ki, Avropa ölçüləri ən çox məndə görünür.” Mən CVPdən olan dostlarıma da deyirdim ki, “Tindemans Belçikada partiyamızın qayğısını
çəkər, mən isə daha çox Avropa ilə məşğul olaram”.
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1977-ci il 17 aprel seçkilərinin nəticələri gözlənilməz şəkildə Xristian
Demokratların xeyrinə oldu. Ən təəccüblüsü isə Baş nazir Tindemansın qazandığı
səslərin sayı idi. O, konstitusiya islahatlarını sürətləndirmək üçün çoxluğu bir
araya gətirmək arzusundaydı. O, əvvəlcə çalışdı ki, Xristian Partiyası, sosialistlər
və liberallarla birlikdə üçpartiyalı koalisiya hökuməti qursun. Lakin yeni
hökumətlə danışıqlar aparmaq üçün Kral tərəfindən təyin edilən şəxs, formator
elə də asan tapşırıqla qarşılaşmadı. Sosialistlər dərhal bəyan etdilər ki, onlar liberallarla birgə hökumət qurmaqdan imtina edirlər. Liberalların yerinə, guya dil
partiyası olan Flamandriya Volk-sunie və Frankofonların (fransızca danışanların)
Brüssel Cəbhəsi danışıqlara dəvət olundu. Biz, bu yeni partiyalarla müzakirələr
aparmaq riskini öz üzərimizə götürdük. Eqmont Sarayı mətbuatın üzünə bağlandı
və biz hamımız danışıqlar masasına oturduq. Hər kəsin ürəyində birlik sazişi kimi
bir həll yolunun tapılması arzusu var idi.
Razılıq 1977-ci ilin may ayının gözəl günlərindən birində əldə olundu.
Sarayda imzalandığına görə “Eqmont Sazişi” adlanan bu razılaşma şəffaflıqdan
çox uzaq idi. Fikir ayrılıqları tezliklə hökumətdə özünü büruzə verməyə başladı.
Sazişlə bağlı ortaya çıxan fikir ayrılığı o dərəcədə böyük idi ki, əsas maddələrdə
ortaq məxrəcə gəlmək üçün danışıq aparan tərəflər yenidən, başqa bir məkanda,
Stüyvenberq qalasında 24 sentyabr 1977-ci ildən 17 yanvar 1978-ci ilə kimi
müzakirələr aparmalı oldular. Lakin bu da, problemin həlli üçün yetərli olmadı.
Belçikada yüksək səviyyəli icra strukturu olan, eyni zamanda qanunverici orqana
məşvərətçi qurum sayılan Dövlət Şurası bəyan etdi ki, “Eqmont Sazişi”nin əsas
müddəaları ilə Konstitusiya arasında uyğunsuzluqlar var. Beləliklə, saziş dəyişikliklər olunmadan ratifikasiya edilə bilməzdi. Mətbuatda bir qarışıqlıq, xaos
hökm sürürdü və koalisya tərəfdaşları arasında gərginlik son həddə çatmışdı. Sazişə 1978-ci il avqustun 4-də xitam verildi. Bu faciəli gün danışıqlarda iştirak
edən insanların beyinlərinə ömürlük həkk olundu. Fransızdilli partiyanın rəhbər-
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liyi ilə Baş nazir Tindemans arasında dərin uçurum yarandı. Onlar ona qarşı bütün
inamlarını itirdilər; bu, onun iqamətgahında keçirilən emosional görüş zamanı
tam aydın şəkildə özünü büruzə verdi. Vallon sosialistlərinin Prezidenti Andre
Kuls sazişə sadiq olan insanlara dönük çıxdığına görə Tindemansı günahlandırdı.
Həmin görüşdə iştirak edənlərin heç vaxt unutmayacağı dəhşətli hadisələr oldu.
Nəticə etibarı ilə, biz hamımız şokda idik. Beləliklə, Eqmont Sazişi lazımsız bir
kağız parçasına çevrildi.
Mənim üçün acı bir xatirə olan 1978-ci ilin 4 avqust günündə başqa bir
fəlakət də baş verdi. Kuls və Tindemans arasındakı gərginlikdən yaranmış bu atmosferdə mənə xəbər gəldi ki, 13 yaşlı oğlum Kris cənubi İspaniya sahillərində
qəzaya düşüb.
Bu ailə faciəsi, deyəsən, axırıma çıxacaqdı. Sarsıntılı bir dövr yaşamağıma
baxmayaraq, mən özümü ələ ala bildim. Bu yük mənim üçün ağır olduğundan
mən gəzməyə çıxar və uşağım üçün Allaha dualar edərdim. Həyatımda ilk dəfə
idi ki, belə bir ağrı yaşayırdım. Çoxları bütün bunlardan sonra həmin yayı niyə
parlamentdə keçirdiyimə təəccüb edirdi. Bəlkə də, min dəfə həmin sualı özümə
vermişəm. Niyə mən arvadımın və uşaqlarımın tətili yalnız keçirmələrinə razı
oldum? Bəlkə də mən orada olsaydım, bu, baş verməyəcəkdi. Bir sözlə, mən
həmişə özümü bu faciənin səbəbkarı hesab etmişəm.
Eqmont fəlakətindən sonra, 17 dekabr 1978-ci il seçkilərində Xristian
Demokratlar olduqca güclü partiya kimi meydana çıxdılar. Biz bir formator
(müvəqqəti bir rəhbər- fransızca) təyin etməli idik. Tindemans istəyirdi ki, biz
hamımız onun ətrafında birləşək, ancaq digər partiyalardan heç birisi onunla bir
hökumətdə təmsil olunmaq arzusunda deyildi. Flamandriya Xristian Demokratları seçim qarşısında idilər: axıra kimi Tindemansın yanında olmaq və ya onu
başqa birisi ilə əvəz etmək. Hədəfi müəyyənləşdirmək üçün Flamandriya sosialisti Uilli Klaes formator (danışıqlar aparmaq üçün müvəqqəti rəhbər) təyin
edildi. O, əvvəlcə siyasətçilərin seçkilərin nəticələrini tanımasına nail oldu.
Həmin ilin son günlərində o, otuzdan çox danışıq apardı. 1979-ci il yanvarın 8də o, danışıqlara xitam verdi. Həmin gün onunla görüşəndə ondan soruşdum:
“Yəqin ki, sən Kralla danışanda formator kimi mənim namizədliyimi verməyəcəksən”? Uillinin cavabı məni qorxutdu: “Əlbəttə ki, verəcəyəm, çünki
başqa alternativ yoxdur”.
Tamamilə mənim istəyimin əksinə olaraq, hökuməti formalaşdırmaq vəzifəsinə Kral məni təyin etdi. Lakin mənim uğur qazanacağım ağıla sığmayan bir
şey idi. Əvvəlcə çoxluğu təşkil edən partiyalar məni dəstəklədilər, ancaq mənim
Xristian Demokratlardan olan həmkarlarım Baş nazir kimi Tindemansı əvəz etməyimə açıq şəkildə əks çıxdılar. Hökuməti qurmaq cəhdi sonsuza qədər uzandı,
böhran təxminən 100 gün sürdü. Kral fransızdilli keçmiş Baş nazir Pol Vanden

Hakim vә konsenus axtaran
Boeynantsi yeni vasitəçi təyin etdi. Nəhayət, Boeynants sazişə nail oldu. Bu sazişi
mənim partiyam da təsdiq etməli idi. Gərgin konqresdən sonra mən nəhayət ki,
Baş nazir təyin edildim.

Rue de la Loi, 16
1979-cu il aprelin 3-də mən Baş nazir olanda “Vetstrat 16” və ya “Loi küçəsi
16” adlanan Baş nazirin ofisi mənim üçün yad yer deyildi. Həmin vaxt mən 42
yaşında cavan oğlan idim, ancaq bundan 15 il qabaq mən həmin kabinetdə
müşavir işləmişəm. Brüsseldə Varande Parkla üzbəüz Vetstrat və Hertoqstratın
yan tərəfində yerləşən bu dəyərli tarixi bina klassik tərzdə və zövqlə tikilmişdi.
Bu ağ divarların içərisində siyasi ab-hava hökm sürürdü.
“Nömrə 16”-nın əsas girişi belçikalılar üçün tanış yer idi. Britonlar üçün
Dauninq küçəsi 10 ünvanı necədirsə, bura da belçikalılar üçün elədir. Mən nazirlərimi iclasa çağıranda ön qapıda bəzən bir xaos yaranırdı. Yolu keçənlər üçün
sürücülərinin qapıda saldığı, jurnalistlər ordusundan canını qurtarmağa çalışan,
əllərində ağır portfellər daşıyan nazirlərlə qarşılaşmaq artıq adi hala çevrilmişdi.
Hələ üstəlik, onlar nazirlikdə ləng işləyən bezdirici lifti də gözləməli idilər. Lift
tez-tez dayanırdı və kimsə qalxıb yuxarıdan nazirləri çətin vəziyyətdən xilas etməli olurdu. Belə olan halda, aşağıda gözləyən nazirlər həssas vəziyyətə dair informasiya almağa can atan jurnalistlərin hücumuna məruz qalırdılar.
Hökumət liderləri ilə seçicilər arasındakı yaxınlıq bizim ölkədə səciyyəvi
hal almışdı. Hər kabinet iclasından sonra mən birinci mərtəbədə yerləşən kiçik
otağa düşüb həmin günü alınmış qərarlarla bağlı mətbuata açıqlama verirdim.
Otaq o qədər kiçik idi ki, basa-bas halında olan jurnalistlər çiyinlərimin üstündən
qeydlərimi oxuya bilirdilər. 1984-cü ildə nazirlər terror təşkilatı Kommunist
Döyüşçüləri Özəyi (Cellules Communistes Combattantes (CCC)) tərəfindən
hücuma məruz qalanda vəziyyət arzuolunmaz həddə çatmışdı. Kabinet iclaslarını
Vetstrat 16-dan kənarda keçirməyə məcbur olurduq və bu səbəbdən də, nazirlər
Brüsselin Eqmont, Stuyvenberq və ya Roma Müqaviləsinə dair danışıqların
aparıldığı Val-Düşess qəsr və ya saraylarına gəlməli olurdular.

Hakim vә konsenus axtaran
Xristian Demokratlar Vetstraat 16-da 1968-ci ildən 1999-cu ilə kimi, 1973cü ildəki qısa ara ilə, 30 il hakimiyyətdə oldular. Baş nazir postunu adətən parla-
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mentdəki güclü partiya tutur. Nəticə etibarı ilə, Baş nazir, demək olar ki, həmişə
Flamandriyalı olurdu. 1958-1999-cu illər arası Xristian Demokratlar Vetstrat 16nı 458 ay məşğul elədilər, ancaq heç kəs ofisi uzun müddətə saxlaya bilmirdi.
Digərlərindən fərqli olaraq, mən şəxsən Baş nazir kimi 146 ay, yəni Xristian
Demokratların hakimiyyətdə olduğu müddətin təxminən üçdəbir hissəsi o ofsidə
oturdum. 1999-cu il seçkilərinin ardınca Flamandriya liberalları Parlamentdə
çoxluğu təşkil etdilər və onların lideri Qay Verhofşdadt 1999-cu ildən 2008-ci
ilə kimi Baş nazir işlədi. Xristian Demokratlar bundan sonra müxalifətdə oldular.
2007-cil 10 iyun seçkilərində yeni liderimiz İv Letermenin qələbəsi sayəsində o,
2008-ci ilin birinci aylarında aparılan ağır danışıqlardan sonra hökumətin başına
keçə bildi. Bu, ölkəmizin indiyə kimi yaşadığı ən uzun hökumət böhranı idi.
Lakin 2008-ci ilin dekabrında başqa bir siyasi böhran baş verdi və İv Letermen
Baş nazir postundan istefa verməli oldu.
Kral II Albert məndən böhranda vasitəçilik etməyimi xahiş etdi. Bir vasitəçi
kimi dekabrın 22-dən 28-nə kimi mən koalisya tərəfləri arasında inam yarada
bildim və hökumətdə sabitlik yarandı. Mənim partiyamdan Herman Van Rompuy
Baş nazir təyin olundu. Konstitutsiyanın 99-cu maddəsi Belçikada Baş nazirin
ofisi haqqında idi. Bu maddənin üç qat təsiri var. Bu maddə kabinetin daimi orqan
olduğunu vurğulayır və Baş nazirə konstitusional funksiya verir. 1970-dən bəri
federal hökumətdə fransız və almandilli nazirlərin sayı bərabər idi. Bərabərlik
qaydasına görə, Baş nazir istisna olmaqla, nazirlərin sayı eyni olmalı idi.
Qabaqlar olduğu kimi, Baş nazir linqvistik baxımdan bitərəf olmalı idi. Belçikada
nazir müavinləri sayılan dövlət katiblərinə bərabərlik qaydası tətdbiq olunmur.
1993-cü ildə nazirlərin sayı Konstitusiya ilə 15-ə endirildi. Mənim beşinci rəhbərliyim zamanı, bu konstitusion məhdudiyyət qüvvəyə minməmişdən on il
qabaq da 15 nazir və 10 dövlət katibi var idi.
Kim Vetstraat 16-ya daxil olur, ona yüksək səlahiyyətləri olan vəzifə verilir.
Bu fərd siyasi gündəmə nəzarət edir. Bütün təşəbbüslər və onların qatarları
həmişə olduğu kimi, Baş nazirin ofisindən keçirdi. Baş nazir onları saf-çürük
edər, onları tez buraxa və ya platformada gözlədə, ya da hətta onları ehtiyat yola
keçirə bilər.
Ancaq Baş nazirin gücü nəyə əsaslanır? O, “Primus inter pares (ən yaxşı)”
kimi təsvir edilir. Baş nazir partiyasının nümayəndəsi kimi çıxış etmir. O, hakim
və konsensus axtaran rolunu oynayır. Baş nazirə müavinləri kömək edirlər. Onlar
koalisya tərəflərinin seçdikləri ən nüfuzlu nazirlər sayılırlar. Nəticə etibarı ilə,
Baş naziri çoxluğun lideri kimi təsvir etmək daha düzgün olardı. Baş nazirin
müavinləri və bir neçə nüfuzlu nazirlərlə birlikdə əsas kabinet formalaşdırılır.
Bu əsas kabinet, Nazirlər Şurası daxilində siyasi güc mərkəzini yaratmaq
mümkün olmayanda bir yerə yığışır. Vacib siyasi qərarların kiçik komitələr
tərəfindən qəbul edilməsi tez-tez labüd olur. Bu, mənim beşinci hökumətim

Konsensus әsasında qәrar qәbul etmәk
dövründə belə deyildi. Əməkdaşlıq elə səviyyədə idi ki, mənim 15 nazirimin əsas
Kabinetin yığışmasına ehtiyacı yox idi. Hakimiyyətdə olduğum digər vaxtlarda
da bu belə idi. Nazirlər Şurasının cümə iclasları zamanı yüksək texniki hazırlıqlar
görülürdü, ancaq hər hansı bir əsl siyasi problem ortaya çıxanda, bu, orada həllini
tapa bilmirdi. Məsələlər tez-tez pat vəziyyətinə düşür, Şura davamlı olaraq razılıq
əldə olunmadan sona çatırdı. Həmin vaxtlar siyasi hakimiyyət əsasən siyasi partiyaların baş ofislərində formalaşırdı. Vetstraat 16-nın divarları arxasında çoxlu
sayda ekspert və nüfuzlu insanlar toplaşırdı.
Ona görə də hökumətin işinə koalisiya partiyalarının əsas liderləri cəlb olunurdu. Ağırlıq mərkəzi Nazirlər Şurasının lehinə dəyişdi. 5-ci Martensin vaxtında
ortaya çıxan siyasi problemlər Şurada həllini tapırdı. 1982-ci ildə Belçika
frankının devalvasiya olunması və 1985-ci ildə qanadlı raketlərin Belçika torpaqlarında yerləşdirilməsi ilə bağlı qərarları Nazirlər Şurası qəbul etmişdi.

Konsensus әsasında qәrar qәbul etmәk
Nazirlər Şurasının rəhbəri kimi Baş nazir münaqişələri qabaqcadan görmək
və onu mühüm faktorlara bölmək baxımından hüquqi düşüncəyə malik olmalıdır.
Baş nazirin mühüm postlar tutan nazirlərin şəxsiyyətini, psixoloji durumunu və
həssaslığını tanımaq fərasəti olmalıdır. Bu məsələlərdə kimsə bacarıqsızlığına
görə cəzalandırılır. Baş nazirin ixtiyarında mümkün münaqişələrin qarşısını
almaq və ya ən azından onları zəiflətmək üçün müxtəlif vasitələr vardır. Beləliklə,
siyasi gündəliyi idarə etmək və bununla da, balanslı nazirlər şurası yaratmaq
vacib məsələdir. Baş nazir sayıq olmalı və problemlərin çoxalmağına imkan verməməlidir. Şurada müzakirəyə çıxarılmış məsələlərin əksəriyyətini çox vaxt administrasiya artıq nəzərdən keçirmiş olur. Bu, gündəlikdə daha “günahsız”
məsələləri formalaşdırır. Bununla yanaşı, gündəlikdə iki və ya ən çoxu üç həssas
məsələ olmalıdır. Əgər məsələ ölkə həyatı üçün çox əhəmiyyətlidirsə, onda digər
məsələlərin gündəliyə salınması məsləhət deyildir.
Nazirlər Şurasını bir çox başqa ölkələrdə kabinetlər fərqli formada idarə
edirlər. Belçikada belə bir dərin köklü adət var. Bu ənənəyə görə, hökumət öz
qərarlarını konsensus əsasında qəbul etməlidir. Bu qayda digər yerlərdə qəbul
edilmir. Məsələn, Niderlandda qərarlar səs çoxluğu əsasında qəbul olunur. Bu, İsraildə də belədir. Fransada nəticə əvvəldən Prezident tərəfindən hazırlanır və
müəyyən edilir. Bu ölkədə hətta nazirlərə öz sənədlərini Konseyə gətirmələrinə
icazə verilmir. Almaniyada Kansler hökumət adından qərar qəbul edərkən nazirlər
şurasının razılığına ehtiyac olmur. Əgər nazirlər xüsusi bir qərara etiraz etsələr,
onları istefaya göndərərlər.
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Belçika hökumətində konsensus qaydası idarəetmənin özü deməkdir. Nazirlər Şurasında dillərin bərabərliyi Konstitusiya ilə təsbit olunur. Bir istefa avtomatik olaraq bütün hökumətin buraxılmasına aparıb çıxarır. Bu da ki, əlbəttə
Baş nazirin işini çətinləşdirir. Baş nazir debatlar zamanı nəticəyə gəlmək üçün ortaya çıxan ciddi fikir ayrılıqlarını dinləməlidir. Bunun üçün müxtəlif yollar vardır.
Bəzən mən müzakirələr zamanı mübahisəli fikirləri özüm üçün qeyd edirdim və
son təklifimi beynimdə hazırlayıb irəli sürürdüm. Onda nazir ancaq vergülün və
ya nöqtənin harada qoyulub-qoyulmaması haqda təkid edə bilirdi.
Debatı aparan Baş nazir elə addım atmalı və elə təklif verməlidir ki, əlavə
və dəyişiklik üçün yer qalsın. Yekun konsensusa gəlmək üçün Baş nazir bir,
yaxud iki naziri məcbur edib təklifi qəbul etdirə və ya onların geri çəkilməsinə
nail ola bilər. Nazirlər Şurasında gərginlik artarsa, müzakirələri başqa vaxta təxirə
salmaq ən əlverişli variantdır. Ancaq bu, tez-tez baş verməməlidir. Çünki təxirə
salmalar hökumətdə birliyin yoxluğu və komandanın pis olması barədə ictimai
fikir formalaşdıran amildir. Mən belə təxirə salmalara qarşı idim. Nazirlər
görüşün təxirə salınmasını istəyəndə, mən qətiyyətlə qarşı çıxırdım. Mənim
təkidimlə debatların gecə yarısına qədər də davam etdiyi vaxtlar olurdu.

Yunionist federalizm
Mən həmişə federalizmi müasir Belçika dövləti üçün ən münasib işlək
struktur hesab etmişəm. Bu siyasi metod imkan verir ki, ölkəmizdə əsl birlik
hökm sürsün. 1962-ci ildə bir flamand kimi mənim irəli sürdüyüm həll yolları
ömrüm boyu sadiq qaldığım bir prinsipə əsaslanırdı: harada mümkündürsə müstəqillik, harada tələb olunursa - güclü mərkəzi hakimiyyət. Bu, yunionist
federalizmin əsas konsepsiyasının mənasını özündə ehtiva edir. Son qırx ildə bu,
mənim bütün siyasi fəaliyyətimdə əvəzi olmayan bir xətt olmuşdur. Qarşıda duran
böyük vəzifə federal loyallığın və ya almanların dediyi kimi, “Bundestreue”nın
aşkar olacağı düşüncə tərzi yaratmaq idi.
Mən indi qırx beş il bundan qabaq bir gənc oğlanı təsvir etməyə çalışacağam. Mən təşviqatçı deyildim, ancaq bir tərəfdən konstitusiya qanununu
dərindən eşələyən, digər tərəfdən flamand seçicilərinin kütləvi yığıncaqlarının
təşkilinə kömək edən bir hüquqşünas idim. O zamanlar federalistlərin üzləşdikləri
ən böyük maneələrdən biri o idi ki, federalist dövlətin nə cür olması barədə yekdil
fikir yox idi.
Bəzi insanlara görə federalizm separatizmin üzlüyü idi, digərləri federalizmi
regionçuluq və mərkəzdən qaçma kimi dəyərlədirirdilər. O zamanlar federalistlərin özləri də federalizmə çox səthi yanaşırdılar. Yəni onlar düşünürdülər ki,

İnstitutional avanturizmә doğru?
federalizm flamandlar və vallonların unitar dövlət haqqında öz məyusluqlarını
tulladıqları “zibil qutusudur”. Mən anladım ki, federalist düşüncə yalnız bəzi
zərərli çaşdırıcı konsepsiyalardan xilas olduğu təqdirdə siyasi dairələrdə inam
qazana bilərdi. Bundan başqa federalist doktrinanı dövlət üçün real siyasi təkliflərə çevirmək baxımından bir sıra mühüm işlər görülməli idi. Mən belə başa
düşürdüm ki, federalizm güclü mərkəzi hökumət və milli həmrəylik anlamında
bir məna daşımalı idi. Yunionist federalizm konsepsiyasına olan sadiqliyim məni
millətçilikdən uzaqlaşdırır. Mən yenə də güman edirəm ki, həyata keçirilmiş
müəyyən ictimai islahatların, məsələn, sosial təminat sahəsində islahatların,
qeyri-real görünməsinə imkan vermək olmaz. Mən, bu günə kimi buna inanıram.
Bu, hazırda qatı sağçılar tərəfindən səsləndirilən millətçiliyin xain formalarına
mənim necə nifrət etdiyimi göstərir.

İnstitutional avanturizmә doğru?
8-9 avqust 1980-cı ildə, mənim hakimiyyətdə olduğum dövrlərin birində
“1980-ci il Dövlət İslahatı” kimi bilinən iki vacib sənəd qəbul olundu. Həmin
vaxtlarda əsas məsələ o idi ki, milli parlament və hökumətdən sonra Flamandriya
Parlamenti və hökuməti qurulacaqdı. Fransızdilli tərəfdə də həmin proses gedirdi.
Bu, həqiqi federalist Belçika istiqamətində atılan real addım idi. İcmalara və regionlara seçici hüququ olan zümrələr kimi geniş səlahiyyətlər və yüksək səviyyəli
avtonomiya, hətta qərarların ratifikasiya edilməsi kimi səlahiyyətlər verilmişdi.
Regionların səlahiyyətləri nəqliyyat, ictimai işlər və infrastruktur hesabına
əhəmiyyətli dərəcədə artırılmışdı. 1988-89-cu illərdə təhsil icmalara da keçmişdir.
Bu islahatların əhəmiyyəti onda idi ki, federal ştatların maliyyə gücləri aydın
şəkildə artmışdı: əvvəllər onlara milli büdcədən 10 faiz ayrılırdısa, indi artıq bu,
40 faiz təşkil edirdi. Mənim xələfim Baş nazir Jan Luk Dehaene federal
Belçikanın “evinin damını yerinə vurdu”. 17 fevral 1994-cü il konstitusiyasında
göstərilir ki, Belçika icmalardan və regionlardan ibarət federal dövlətdir. Yeni
federal konstitusiyanın mürəkkəbi təzə-təzə qurumuşdu ki, bəzi dairələrdə bunun
çağdaşlığa uymadığı haqqında fikirlər dolaşmağa başladı. Keçmiş Baş nazir və
dövlət islahatçısı kimi mən baş verənləri təəccüblə izləyirdim. Bu, yalnız narahatçılığa səbəb olacaq radikalizm deyildi. Bəziləri federal sistemi sarsıtmaq
istəyirdilər, lakin məntiqli alternativ tapa bilmədikləri üçün uğursuzluqla
üzləşdilər. Hazırkı siyasi mühitə və bir çoxlarının dilxorluğuna baxmayaraq,
özümü yunionist federalizmdən uzaq saxlamırdım. Əgər biz Belçikada yeni balans forması yaratmaq istəyiriksə, Flandriya və Valloniya üçün yüksək muxtariyyətlə təmin olunmalı və siyasi qərarların qəbuluna təminat verilməlidir. Mən
bunu həmişə vəzifədən geri çəkilməyimə səbəb olan məsələ kimi qəbul etmişəm.
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Flamandriya məsələsi ilə bağlı mənim illər boyu fəaliyyətimin aydın məntiqli
nəticəsi ondan ibarət idi ki, flamandlar öz siyasətləri ilə ictimai, hüquqi varlıq
kimi qəbul edilsin və Konstitusiyada onların dilinin və sərhədlərinin toxunulmazlığı tanınsın. Eyni zamanda mən hesab edirdim ki, bu muxtariyyət Belçika
tərkibində reallaşmalı və Avropa Birliyinin geniş kontekstində başa düşülməlidir.
Aydın bir dillə ifadə etsək, flamandriyalıların muxtariyyəti müstəqil dövlət demək
deyil, lakin eyni zamanda, onların Belçikada və Avropada federal dövlət kimi
daha böyük statusu olmalıdır, yəni Avropa Birliyi çərçivəsində öz səlahiyyətləri
olmalı və bunlardan istifadə etməlidir.
Federal Avropa çərçivəsində müxtəlif federal dövlətlərin varlığını güvən altına alacaq, eyni zamanda mərkəzləşdirməyə aparmayacaq belə bir inteqrasiya
tarixin gedişinə uyğun bir addım idi. Mini dövlətlərin - Kleinstaaterei – yaradılması İkinci Dünya müharibəsindən və Berlin divarlarının yıxılmasından sonra
baş vermiş Avropa Birliyinin formalaşmasını gücləndirən tarixi hadisələrlə ziddiyyət təşkil edirdi. Əgər Avropa Birliyinin mərkəzində yerləşən Belçika üçdilli
və mədəniyyətli federal dövlət kimi fəaliyyət göstərsə o, nəhəng bir maqnitə və
şübhəsiz, Avropanın ürəyinə çevrilə bilər. Bütün bunları aşağıdakı devizlə yekunlaşdıra bilərəm: “Flamandriya mənim yurdum, Belçika mənim vətənim, Avropa
mənim gələcəyimdir.”

Qlobal anlayış
Mənim federalist inanclarım geniş məzmunlu anlayışın əsasında formalaşıb.
Yunionist federalizm anlayışı özünün ayrılmaz hissələrinin dəstəklədiyi bir
bütünü təşkil edir və bu ayrılmaz hissələrin də heç biri hər hansı bir təhlükə yaratmır. Onun əsas elementləri bunlardır: Federal dövlətlərin həqiqi muxtariyyəti,
həmrəy federal hökumət, federal hökumətlər və dövlətlər arasında səlahiyyətlərin
və maliyyə vəsaitlərinin bölgüsü, bərabər maliyyə öhdəliklər siyasi gücün olmaması, sərhədlərin və linqvistik regionların toxunulmazlığının konstitusion şəkildə
tanınması və federasiyanın seçici üzvləri arasında həmrəylik. Bu əsas elementlər
siyasi dövrün ruhunda (Zeitgeist) baş verən dəyişikliklər nəticəsində sual altına
alına bilməz.
Yuxarıda qeyd olunan inanclar mənim nəyə görə həmişə federalizmə qarşı
olduğumu və olacağımı izah edir. Bu konsepsiya müstəqil suveren dövlətlərin müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq etmək üçün onların arzularına əsaslanır. Konfederalizmdə nə birləşmə arzusu yarana bilər, nə də burada ümumi qaydalara söykənən
həmrəyliyin real forması ola bilər. Hər şey federativ tərəfdaşların xoş məramından
və mümkün maraqlarından asılıdır. Bu məqamda kimsə haqlı olaraq soruşa bilər ki,
bəs Belçikada parçalanma prosesi getdiyi halda xoş məram necə ola bilər?

Mәn bu sözlәri yazdıqca ürәyim parçalanır
Federal sistemin sivil hüquqları
Federalizmin konsepsiyası Tomizm fəlsəfəsinin - varlıq prinsipinin böyük
uğurlarından birinə əsaslanır. Buna iki addımda yanaşıla bilər və yanaşılmalıdır.
Birinci addımda digərlərindən üstün səviyyədə olan hökumətlər özlərindən aşağı
səviyyədə olanlara xidmət etməlidirlər. Xalqa yaxınlığına və maraqlarına görə
əsas icmaya müstəsna hüquqlar verilməlidir.
Hökumətin əsas səviyyələrinin üstünlükləri Xristian fəlsəfəsinin daşıyıcıları
olan Birləşmiş Ştatların banilərinin düşüncəsində həkk olunmuşdu. Bunu Papa XI
Piusun 1931-ci il subsidiarii officii principum (sosial fəlsəfədə əsas prinsip) təlimat məktubunda da aydın görmək olar.
İkinci addımda məsələ ondan ibarətdir ki, qarşıda duran problemi həll etmək
üçün hansı səviyyəni seçmək daha yaxşı olardı. Və vacib deyil ki, bu, hökumətin
aşağı səviyyəsi olsun. Bu mənada, yüksək hakimiyyət tam bərabərlik əsasında
yalnız müdaxilə edə bilər. Bu o, deməkdir ki, hökumətin hər bir səviyyəsinə
səlahiyyət ona görə verilir ki, onlar məsələləri qiymətləndirib, xarakterini və
əhəmiyyətini müəyyənləşdirib həll etsinlər.
Tamlıq və həmrəylik prinsipləri Avropa inteqrasiyasının əsas dayaqlarından
birini təşkil edirlər. Mən, həmçinin inanıram ki, həmrəylik federal dövlətin əsas
dayaqlarından biridir. Belçikada misal üçün, sosial təhlükəsizliyin tamamən regionlara təhvil verilməsi bizim federal sistemimizin ən zəruri elementini ciddi
şəkildə zədələyərdi.
Qırx beş illik siyasi fəaliyyətimdən sonra ölkəmin federal yenidən qurulması barədə nə hiss edirəm? The Man Without Qualities (Keyfiyyətsiz Adam)
kitabında Robert Musil Kakanien adlandırdığı xəyali bir ölkə haqda yazırdı: “Burada hər bir insanda digərinə qarşı nifrət var idi”. Musilə görə bu, Kakanien üçün
vaxtından qabaq fəlakətə gətirib çıxarmış daha böyük nəticələr törədə bilərdi.
Ümid edirəm ki, flamandlar və onların fransızdilli həmkarları federal sistemin
sivil hüquqlarını qiymətləndirməyi öyrənmək üçün fəlakətin baş verməsini gözləməyəcəklər.

Mәn bu sözlәri yazdıqca ürәyim parçalanır
1970-ci illərdə iqtisadi böhran Qərbi vurmuşdu. Siyasilər 1973-cü ildəki
neft böhranının şokuna hazır görsənmirdilər. Neft qiymətlərinin artmasının birbaşa səbəbi ərəb ölkələrinin İsrailə uduzduqları Yom Kippur Müharibəsinə (Ərəb
İsrail müharibəsi) görə bir cəza idi. Bu şok dalğası bütün Avropa ölkələrinin iqtisadi balansını əhəmiyyətli dərəcədə pozdu. Ancaq Belçikada böhran daha dərin
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və uzun müddətli oldu. Biz, bir göz qırpımında Avropada yüksək milli borcla
yükləndik. Hər kəs borclarımızın ifrat dərəcəyə çıxmasını heyrətlə izləyirdi.
Ölkəm yalnız siyasilər arasında deyil, həm də beynəlxalq təşkilatlarda
“Avropanın xəstəsi” kimi tanınmağa başlamışdı. Onlar təəccüblənirdilər ki, nəyə
görə biz iqtisadi dirçəliş proqramını həyata keçirə bilmirik. Bunun səbəbini bizim
sistemin təbiətində axtarmaq lazım idi. Bunun nəticəsi idi ki, böhranın idarə
olunmasında Belçika digər Avropa Birliyinə üzv ölkələrindən daha ləng hərəkət
edirdi. Bunun birinci səbəbi siyasi siniflərin düşüncə tərzindən irəli gəlirdi. Onlar
özlərini belə bir fikirlə aldatmaqda davam edirdilər ki, guya böhran qısa müddətlidir və inkişaf haradasa yaxınlıqda onları gözləyir. Xərclərin kəsilməsi gərəksiz
addım idi, çünki hökumətin işi artımı sürətləndirməkdən ibarətdir. Bu Keynzin
nəzəriyyəsindən gələn zəif düşüncə siyasiləri inandırırdı ki, onlar çoxlu miqdarda
pul paylamaqla düz iş görürlər. Borcların yığılması sağlam və uzaqgörən iqtisadi
siyasətin ifadəsi kimi hesab edilirdi. Bundan savayı, flamandlar və onların fransızdilli həmkarları siyasilərə bütün diqqətlərini iqtisadi problemləri çözmək üçün
ayırmağa mane olurdular. Bunun nəticəsi olaraq, Belçika dirçəlişə digər sənaye
ölkələrindən beş il gec nail oldu. Bir-birinin ardınca gələn hökumətlər daim sosial
sabitliyi qoruyub saxlamağa çalışırdılar. Onlar kollektiv müqavilə ilə bağlı
məsələlərə girişməyə cəsarət etmirdilər. Həmkarlar ittifaqları vacib oyunçular
idilər və bütün sosial tərəfdaşlar həyata keçirilən siyasətlərlə danışıqlar aparmağa
hazır olan Nazirlər Şurası ilə bir masa arxasında otururdular. Böhranın püskürməsindən sonra kəmərlərimiz sıxmağa məcbur olduğumuz bir zamanda sosial
tərəfdaşlarla hökumət arasında gərginlik yarandı. Söhbət xüsusilə, dəyişən
vəziyyətdə rollarını itirən həmkarlar ittifaqları ilə gərginlikdən gedir. Onlar
ödənişlərin artırılması ilə bağlı tələblərini davam etdirirdilər, baxmayaraq ki, iqtisadi tənəzzülə görə bu, mümkünsüz idi.
Gərginliklər əsasən yaşayış xərclərinin artmasına qarşı maaşların və gəlirlərin sabit qalması ilə bağlı idi. Bir tərəfdən həmkarlar ittifaqları ilə solçu partiyalar, digər tərəfdən də işçilərlə mərkəz sağçı partiyalar arasında gəlirləri
inflyasiya ilə əlaqələndirməklə bağlı illərlə müharibə gedirdi. Çünki bunun
məqsədi alış qabiliyyətini qoruyub saxlamaqdır. İndeks prinsip etibarı ilə
tərəqqinin genişlənməsi üçün bir vasitədir. Lakin indeksləşmə sürətlə və böyük
həcmdə həyata keçirilsə, o zaman bu, əks nəticə verə bilər. Bu, 70-ci illərin əvvəllərində məhz Belçikada baş verdi. Və bu, ölkəmizdə böhranın idarəolunmaz
səviyyəyə gəlib çıxmasına səbəb oldu.
Leo Tindeman ilk hakimiyyəti dövründə (1974-1977) iqtisadi islahatları
hərəkətə gətirməyə çalışırdı. Ödəniş artımlarını məhdudlaşdırmaqla bağlı
edilən qətiyyətsiz cəhd həmkarlar ittifaqlarının qətiyyətli müqavimətinə tuş
gəldi. Bunun nəticəsi olaraq, cümə tətilləri hökuməti diz üstünə çökdürdü.
Tindeman ikinci hakimiyyəti dövründə (1977-1978) klassik Keynz üslubların-

Mәnә liberal verin
dan istifadə etməyə başladı və bunun da nəticəsində hökumət təxminən 200
min yeni iş yeri açdı. Mənim birinci hökumətim (aprel, 1979 – mart, 1981)
dövlətin maliyyə vəsaitinin vəziyyətini ağırlaşdıran bu siyasəti davam etdirdi.
Özəl sektorda çalışan insanların sayında azalma müşahidə olunurdu və bunun
nəticəsi olaraq, vergi gəlirlərində problemlər yaşanırdı. 1985-ci ildə ÜDM-da
vergi qoyma 46 faizə yüksəldi, halbuki bu rəqəm 1955-ci illə müqayisədə 26,8
faiz təşkil edirdi. Bu, eyni zamanda özü ilə müflisləşmələrin yeni dalğasını
gətirdi. 1975-1985-ci illər arasında işsizlik 1 faizdən 10 faizə qalxdı. Bir
durğunluq hökm sürürdü.
1981-ci ilin əvvəllərinə qədər iqtisadiyyatın bütün fundamental aspektlərinin balansı pozulmuşdu. 1980-cı ilin oktyabrında Beynəlxalq Valyuta Fondunun baş katibi Jak de Larosier ölkəmizi qaranlıqda yüksək sürətlə divara tərəf
hərəkət edən maşına bənzətmişdi. Böhranın bu vəziyyətində, 1981-ci ilin mart
ayında mən “qurtarma planımı” işə saldım: 1981-ci ilin dekabr ayına kimi mədaxilin (o cümlədən gəlirlərin) 5 faiz aşağı salınması və indeksin dayandırılması. Plana Sosialist nazirlər qarşı çıxdı və mənim hökumətim çökdü. Mənim
Xristian Demokrat xələfim Mark Eyskens bir həftəyə hökumət qurdu, hansı ki,
altı ay yaşadı (mart-sentyabr 1981). O da ÜDM-da 12 faiz büdcə kəsiri ilə
yadda qaldı. Cavan yaşlarında Baş nazirin müavini və Büdcə Naziri olmağı
bacarmış Sosialist siyasətçi mərhum Qay Mathot ümummilli borcu adi soyuqla
müqayisə edən belə bir fikir səsləndirmişdi: “O, öz razılığı ilə peyda olur və öz
razılığı ilə də yoxa çıxır”. Lakin hökuməti yıxan büdcə deyildi, polad idi. Vallonlu sosialistlər özlərinin zəifləyən polad sənayesi üçün təminatlı subsidiyalar
tələb edirdilər. Onlar Nazirlər Şurasında iştirakdan da imtina edirdilər. Mark
Eykskens özünün “gözəl nazirlərini” camaat qarşısında tənqid etdi və bu o
zaman baş verdi ki, həmin ərəfələrdə yeni seçkilərin keçirilməsi çağırışları
edilməli idi.

Mәnә liberal verin
1981-ci il 8 noyabr seçkilərində partiyamız İkinci Dünya müharibəsindən
bəri ən ağır məğlubiyyətlə üzləşdi. Onun flamandlardan gözlədiyi səsləri 7 faiz
aşağı düşdü. Nəticələr fransızdilli Xristian Demokratlar üçün tam bir fəlakət idi.
Sosialistlər kimi Xristian Demokratlar da eyni seçki vəziyyətini yaşayırdılar.
Seçkilərin qalibi liberallar olmuşdu. Mənim partiyama məğlubiyyətdən sonra
özünə gəlmək üçün vaxt lazım idi. Hirs və qərarsızlıq bizim fəallara üstün
gəlmişdi. Onlar başa düşməkdə çətinlik çəkirdilər ki, niyə görə seçicilərimiz partiyamızı belə ağır cəzalandırdılar və koalisiya tərəfdaşlarımızın faktiki olaraq
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cəzasız qalmasına şərait yaratdılar. Bizim nazirlər aydın profillərinin olmamasına
və sosialistlərə qarşı münasibətdə yumşaq olduqlarına görə tənqid olunurdular.
Seçicilərin seçimi böhranın həllinə heç bir yardım etmədi. Əvvəlcə etməsəm
də, dekabrın 7-də mən formatorun rolunu sonradan qəbul etdim. Leo Tindemans
vəzifənin öhdəsindən gəlməyə uyğun adam idi, lakin Kral hesab edirdi ki, əgər
xristian həmkarlar ittifaqlarının qəbul etdiyi bir adam rəhbərlik etsə, koalisiya
hökumətində təmsil olunmaq üçün liberalların böyük şansı ola bilər. Mən Tindemansı xarici işlər naziri vəzifəsinə təklif etdim. “Ancaq bir neçə ayılıq” - deyə o,
cavab verdi. Mən ona dedim ki, yox 8 il, hətta, mümkünsə 10 il. Mən sözümü tutdum, Leo Tindemans 1989-cu ilin iyun ayında Avropa Parlamentinin üzvü olana
kimi xarici işlər naziri işlədi.
Solçu zümrələrə rəğbəti olan bəzi jurnalistlər mənim liberallarla danışıq
aparmağımı həzm edə bilməyərək, “sağçı” hökumətin formalaşmasına dair
mənim əsaslarım haqda suallar verirdilər. Lakin bunlar, sosialistlərin iflicedici
fəaliyyətlərindən sonra xristian demokratlarının kəşfi olan sosial cəhətdən
rənglənmiş liberalizmin münasib formasını yayan siyasətçilər idilər. Biz
dirçəlməklə bağlı siyasətdə razılığa gəldik. Bunu həm istəməyimiz, həm də eyni
zamanda imtina etməyimiz (idem velle atque idem nolle) mənim beşinci
hökumətimin rəmzi kimi davam edəcək və onun qətiyyəti də bu zəmində formalaşacaqdı. Liberallarla danışıq masası arxasına oturmağın mənim üçün sosialistlərlə oturmaqdan daha xoş olduğunu heç vaxt gizlətməmişəm. Çox nadir
hallarda çətin vəziyyətlər yaranırdı. Nazirlər şurasının toplantılarında sosialistlərlə davamlı olaraq münaqişələr yaşanırdı. Mən gərginliyi azaltmağa
çalışırdım və qoymurdum ki, onların hədə-qorxuları mənə xələl gətirsin, lakin
buna baxmayaraq, çox vaxt bütün bunlar mənim enerjimi alırdı. Bu, məni daha
təmkinli olmağa sövq edirdi.
Yeni hökumətin qurulmasına dair danışıqlar zamanı frankın devalvasiya (
kağız pulların məzənnəsinin aşağı düşməsi) olunması ilə bağlı planımı açıqlamadım, çünki bilirdim ki, liberallardan olan əsas danışıqlar aparan şəxs Uilli de
Klörk bu ideyaya qarşı çıxıb danışıq masasını tərk edəcəkdi. 12 dekabr, şənbə
gecəsi həlledici oldu, ona görə ki, mən indeksi dayandırmaqla bağlı razılıq əldə
edə bildim. İndiyə kimi mənə təəccüblü olaraq qalır ki, mən bu məsələdə necə
asan sövdələşmə əldə etdim. Belə ki, illərlə heç bir siyasətçi bu məsələ barədə
qərar qəbul etməyə cəsarət tapmamışdı. Hökumətdə güclü dirçəliş siyasəti haqda
qərar qəbul olundu. Bu qərara görə, bir il müddətinə maaşlar aşağı salınır və gəlirlər yenidən bölüşdürülür. Təbii ki, bu, yalnız işçilərə deyil, sahibkarlara da təsir
edəcək bir qərar idi. Lakin Belçika frankının devalvasiya olunması haqda bir
kəlmə söz deyilmir. Hökumətdə əldə olunan bu sövdələşmə çox qısa idi: sadəcə
16 səhifə. Partiya liderlərindən biri “artıq Bibliya yox, hökumət qərar verməlidir”,
təklifini irəli sürmüşdü.

Devalvasiya
Mən beşinci hökumətimdə bütün siyasi fikirləri bir yerə yığmaq istədim.
Liberalların liderləri Jan Qol və Uilli de Klerk, həmçinin fransızdilli Xristian
Demokratların lideri Çarlz-Ferdinand Notomb Baş Nazirin müavinləri oldular.
Flamandriya Xristian Demokratlarından Leo Tindemans xarici işlər naziri,
məndən qabaqkı Mark Eyskens iqtisadiyyat üzrə müşavir, mənim keçmiş şəxsi
katibim Jan-Lik Dehaene isə sosial təminat üzrə müşavir təyin edildilər. Jan-Lik
hökumətdə təmsil olunan Xristian Fəhlələr Hərəkatının yeganə səbatlı üzvü deyildi. Hərəkatda digər insanlar da sağlam şəkildə təmsil olunurdu. Hərəkatın vəzifəsi yeni rejimi üzvləri üçün təminedici etmək idi.

Devalvasiya
1981-ci ilin qızğın noyabr və dekabr aylarında vəziyyət yaxşılaşmadı.
Belçika frankı üzərində güclü spekulyasiya aparılırdı, işsizlər ordusunun sayı
aybaay artırdı, bankrot olmalar, iflasa uğramalar sürətlə bir-birinin ardınca
baş verirdi, ölkədə maliyyə uçurumu günü-gündən dərinləşirdi. Mənim
hökumətim ilk gündən bilirdi ki, o, təcili fövqəladə plan həyata keçirməlidir.
Əks təqdirdə, əgər biz valyuta kursunun yuxarısında qalmaq istəsək, Beynəlxalq Valyuta Fondu qarşımıza alçaldıcı şərtlər qoyacaqdı. Borclara olan böyük
maraq Domakl qılıncı tək başımızın üstünü kəsdirmişdi. Xoşbəxtlikdən
hökumət əvvəlcədən bu yöndə bir çox maneəni aradan qaldırmağa müvəffəq
oldu. Hökumət artıq sosial-iqtisadi siyasəti müəyyənləşdirə bilməyən sosial
tərəfdaşlarından ayrılmışdı. “Hökumət özü idarə etməlidir” deyimi bizim
şüarımıza çevrilmişdi. Xüsusi qüvvələrin bizə qanunları parlamentdə həftələr
sürən debatlara çıxarmadan dəyişməyə və ya ləğv etməyə icazə verməsi daha
böyük çaxnaşmaya səbəb oldu.
Niyə mən parlament debatlarından qaçırdım? Bir etibarlı deputat kimi
mənim təcrübəm böyük bir peşmançılığı sübut etmişdi: hökumətin işi orada teztez çıxılmaz durumlara düşürdü və ya qanun layihəsinin keçməsi yubanırdı. Hər
bir qanun parlamentdə, senatda və aidiyyətli komitədə ən azı dörd dəfə oxunurdu:
ola bilsin ki, qanun keçirdi, lakin bu vaxt alıcı prosedur qanunun bütün mahiyyətini itirirdi. Qanunlar həmin ərəfədə baş verən müxtəlif hadisələrin fonunda
qüvvəsini itirir və mənasız kağıza çevrilirdi. Mən xüsusi qüvvələrə tez və
səmərəli şəkildə işləmək naminə parlamentdən gələcək etirazlardan qorxmamağı
xahiş etmişdim. Həmin həftə indeksin təxirə salınması barədə qərar qəbul edə
bilmədiyimdən mən devalvasiya planını necə qəbul etdirə bilərdim. Əgər normal
parlament proseduralarına əməl etsəydim, görəsən devalvasiyanın effekti sıfıra
enəcəkdimi? Sonra bununla bağlı daha çox səs-küy oldu. İnsanlar bu qüvvələri
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“mandat” adlandırmağa başladılar, lakin məsələ bu deyildi. Mandatlar parlamentə
icazə verir ki, qanunları qəbul etməsin, ancaq xüsusi qüvvələr olanda parlamentin
hökumət üzərində təsiri olur. Parlament onları istənilən vaxt dayandıra bilər və
ona görə də, vetolarını saxlayırdılar. Həqiqətən, mən parlamentdə o vaxtlar
olduğu kimi olmurdum. Mən oraya alınmış qərarı izah etməyə getdim, bunun
ardınca hökumətə etimad səsi verildi. İndiki ərəfələrdə keçirilən bu qədər debat
qabaqlar tək-tük hallarda olub. Parlamentdəki debat xeyli vaxt alırdı, ancaq ən
azından kabinet öz işini görürdü və əsas olan da elə bu idi. Çoxları fikirləşirdi ki,
görəsən dirçəliş proqramı vəziyyətdən çıxmağımız üçün yetərli olacaqmı? Milli
Bank bəyan etdi ki, yalnız o halda devalvasiyaya getməmək mümkündür ki, biz
sərt rejimlərin etdiyi kimi gəlirləri və qiymətləri 10 faiz aşağı salaq. Ulduz falında
yazılırdı ki, bütün bunlar devalvasiya ilə yekunlaşacaq. Həmin vaxt belə bir tədbirin məqsədəuyğunluğuna və əlverişliliyinə mən hələ də şübhə edirdim. Bir neçə
il xalqın heç vaxt qəbul etməyəcəyi bir mənzərə ortaya çıxmışdı. Heç bir hökumət
belə tədbiri həyata keçirə bilməzdi. Devalvasiya, xüsusi ilə də Milli Bankdakı
mühafizəkar dairələr arasında sadəcə olaraq qəbuledilməz hesab edilirdi. Frankın
valyuta kursunu saxlamaqda aciz olan hökumət başçıları öz əlləri ilə ölüm hökmlərini vermiş sayılırdılar. Bu, mənim devalvasiyaya daha çox şübhə ilə yanaşmağıma səbəb olurdu.
Bu, Fons Verplaets mənim həyatıma daxil olduğu bir vaxtda baş verdi. O,
1980-cı ildən bəri devalvasiyanın perspektivlərini təhlil edən dövlət siyasətini
planlaşdırma mərkəzlərinin üzvü idi. O, 1981-ci ilin dekabrında mənim kabinetdə
müavinim oldu. O, inadla izah etməyə çalışırdı ki, ödənişlərdə artan kəsir bizim
ən böyük problemimizdir. Hər şeydən qabaq rəqabətə dözümlüyümüzü zədələyən
defisit problemi həll edilməli idi. Bunun həlli üçün yeganə yol, mənim fikrimcə,
Belçika frankının devalvasiyası idi. Mənim kabinetimin rəhbəri, daha sonra da
Kralın kabinetinin rəhbəri olan Jak van İpersele ilə Verplaets bir hesabat hazırladılar və mən oradakı təhlillərdən böyük həvəslə yararlanırdım. Hesabat danılmaz faktlarla sübut etdi ki, Belçika iqtisadiyyatında qonşuları ilə müqayisədə 12
faiz daha çox kəsir var. Burdan belə nəticə çıxırdı ki, yumşaq siyasət yeritməklə
balansı yenidən formalaşdırmaq mümkün deyil, çünki deflyasiya (tədvüldə olan
kağız pulların miqdarının azaldılması) effekti çox güclü idi və 3-4 faiz müsadirə
tələb edirdi. Çətinliyin yerdə qalan hissəsini də ən azı 8 faiz devalvasiya ilə həll
etmək olardı. Bu, bizə imkan verəcəkdi ki, xaricdə ölkə məhsulları ilə bağlı çətinlikdən də qurtulaq. Belə ki, Belçika məhsulları birdən-birə 8 faiz ucuzlaşacaqdı.
Medalyonun o biri üzü, yəni daha bahalı idxal məhsullarında yaranan inflyasiya
indeksin dayandırılması və qiymət artımının qabağının alınması ilə kompensasiya
edilə bilərdi. Verplaetsenin sübutları o qədər real idi ki, bunlara inanmaqdan başqa
yolum yox idi. Bundan sonra işim liberallardan olan maliyyə naziri Uilli de
Klerki buna inandırmaqdı. Milli Bankın icraedicisi kimi o, devalvasiyanın effekt
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verməyəcəyindən qorxurdu. Əgər digər tədbirlər, misal üçün həmkarlar ittifaqlarından gələn təzyiqlər ucbatından indeks dayandırılsaydı, ölkə inflyasiya və
devalvasiya ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsi təhlükəsi ilə üzləşəcəkdi. 14 fevral
1984-cü ildə mən öz şəhərimiz Gentdə Uilli de Klerklə görüşdüm. Orada biz
siyasi karyeramızın ən çətin qərarını verdik. Biz növbəti həftə frankın dəyərini
aşağı salınmasına qərar verdik və nəticədə, Belçika ixracatlarına yaxşı dəstək
vermiş olduq. Lakin bunu etməmişdən qabaq biz Beynəlxalq Valyuta Fondunun
Baş direktoru Jak de Larosierə məlumat verməli idik. Bu görüş üçün olduqca
əlverişli şərait yarandı. Belçikanın Baş naziri kimi mən həm də, 1982-ci ilin birinci altı ayında Avropa Şurasının Prezidenti idim və protokola görə Prezident
Ronald Reyqanı ziyarət etməli idim. Səfər devalvasiyadan bir həftə qabağa planlaşdırılmışdı və beləliklə, mən Vaşinqtonda, eyni zamanda, BVF-nin rəhbəri ilə
də görüşə bilərdim.
Mümkün qədər jurnalistləri Brüsseldən kənarda saxlamaq üçün biz Belçika
Hava Yolları DC-10 təyyarəsi ilə mediadan olan müəyyən sayda nümayəndə
heyəti ilə birlikdə Vaşinqtona uçduq. Amerikanın paytaxtında olarkən Jak van
İpersel de Larosierlə olduqca məxfi görüş təşkil etmək barədə tapşırıq verdim.
Mən səfərdə olan dövlət və hökumət başçıları üçün nəzərdə tutulmuş Beyr Huas
iqamətgahında qalırdım. Jak van İpersel gecə yarısı məni oyadıb tapşırığımla
bağlı mənə məlumat verdi. Biz, BVF-nin Baş direktorunu evində ziyarət
edəcəkdik. Yeganə məsələ ehtiyatlılıq idi. Ətrafımızı iti gözlərindən heç bir detal
qaçmayan yüksək bacarıqlı bir xanımın rəhbərlik etdiyi çox diqqətli
mühafizəçilər sarmışdı. BVF ilə görüşümüzdən qabaq Belçika səfirliyində təşkil
olunmuş nahar zamanı Van İpersel xanımın qulağına pıçıldayaraq dedi ki, Baş
nazir sabah səhər 8-də qorunmadan Vaşinqtonda bazarlıq eləmək istəyir. O
bildirdi ki, həmin vaxt Vaşinqtonda dükanlar bağlı olur. Lakin hiss elədim ki, o,
mənim problemimi başa düşübdür. Mən bir nəfərlə gizli görüşmək istəyirdim.
Bu, təşkil edilə bilərdi. Mənim kabinetimin rəhbəri məcbur qalaraq ona həqiqəti
danışdı və Larosierin mənzilinə qədər olan uzun yol boyu təhlükəsizlik eskortu
barədə razılaşdı.
Fevralın 18-i səhər biz gizlicə Bleyr Hauzdan çıxdıq. Biz, Larosierin
iqamətgahına çatanda 4 mühafizəçi artıq bizi gözləyirdi. Müxtəlif tədbirlərlə bağlı
danışıqlar aparandan sonra, o, devalvasiyanın 10 faizdən çox olmasını məsləhət
gördü. Axırda bu rəqəm 8,5 faiz oldu. Ümumilikdə qərar qəbul edildi və bu sirr
yaxşı tutuldu. Bundan sonra əsas iş bu zərif əməliyyatın həyata keçirilməsi idi.
Fevralın 19-da, cümə günü Brüsselə qayıdanda mən kabinetin iclasını çağırdım,
bunun ardınca isə Nazirlər Şurasının saat 11-də görüşü oldu. Görürdüm ki, bəzi
nazirlər açıq-aydın titrəyirdilər. Daha sonra Uilli de Klerklə bir yerdə Milli
Bankın rəhbəri ilə rastlaşmağımız daha dramatik oldu. Bankın rəhbəri və onu bu
vəzifədə bir neçə həftə sonra əvəzləyəcək xələfi tamamilə bizim qərarımıza qarşı
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çıxdılar. Xəbər ölkədə böyük səs-küyə səbəb olmuşdu. Mən Bankın rəhbərindən
növbəti gün keçiriləcək Avropa Valyuta Komitəsinin iclasında (Avropa Birliyi
ölkələri maliyyə nazirlərinin aldıqları qərarlardan qabaq ekspertlərin görüşü) iştirak etməsini rica edəndə, o, qəti şəkildə etiraz elədi. Mən səlahiyyətimdən istifadə
etməyə məcbur qaldım. Onun rəngi qaçmışdı və çox təkiddən sonra iştirak
edəcəyini bildirdi.
Bundan dərhal sonra, mən Lüksemburqdakı həmkarıma bu barədə məlumat
verdim. Həmin vaxta qədər biz Qrand Dyük (Lüksemburq) hökumətini gizlin
danışıqlara cəlb etməmişdik, baxmayaraq ki, bu, onların da valyutası idi. Mən
bilirdim ki, bu düz deyil, ancaq ehtiyatsızlıqdan çox qorxurdum. Çoxlarına bəlli
idi ki, Lüksemburq hökuməti gizlin işlərini maliyyədən yazan çevik jurnalistlərdən gizlədə bilmir. Jak van İpersele mənə dedi ki, risk etmək olmaz, çünki
əgər planla bağlı məlumat sızsa, frank üzərində spekulyasiyanı artıracaq və bu
da, milli fəlakətə aparıb çıxaracaq. Bizə heç kim məxfiliyə görə “çox sağ olun”
demədi. Xüsusi ilə Pier Vernerin bizdən küskün idi. Lüksemburqun maliyyə
vəziyyəti yaxşı olduğundan onun ölkəsi lüzumsuz əməliyyata cəlb olunmuşdu.
Mən ona dedim ki, bizim işlərimiz düz getmədiyindən başqa seçimimiz yox idi.
Şükürlər olsun ki, Pier Vernerin mənə inanmasına nail ola bildim. Mən qərar
verdim ki, Belçika döyüş təyyarəsinin dağıtdığı Lüksemburq televiziyasının qülləsi üçün kompensasiya ödəyək. Gecikmə üçün hər hansı tutarlı səbəb gətirmədən, bizim Xarici Əlaqələr Departamenti məsələnin illərlə havada qalmasına
şərait yaratmışdır.

Gәlәcәk uğrunda mübarizә
Bir ingilis deyimində deyildiyi kimi, uşaq istəmək asandı, onu doğmaq isə
çətin. Bu, yalnız Pier Vernerin reaksiyasından deyil, habelə bizim AB tərəfdaşlarımızın istəksizliyindən də aydın görünürdü. Danışıqlar zamanı Belçika nümayəndə heyəti onların gözlədiyindən daha çox, 12 faiz verməyi təklif elədi.
Ancaq heç kəs bu imtiyazı bizə verməyə razı görünmürdü. Bundesbankın prezidenti Karl Otto Pöhl dedi ki, o, yalnız 3 faiz devalvasiyaya razılıq verəcək. Bizim
əsəbi lüksemburqlu tərəfdaşımız bizim tələbə mane olmaq üçün ağır “artilleriya”
gətirmişdilər.
Devalvasiya tələbi ilə bağlı məlumat yayılandan sonra danışıqlar prosesi
daha da çətinləşdi. Britaniyanın xəbər agentliyi Röyters informasiyanı nəşr etdi.
Həmin zaman mən əsas nazirlərimlə birlikdə Val-Duçessedə idim. Gərginlik ən
son həddinə çatmışdı. Jurnalist ordusu qalanın qapısına yığışıb hökumətdən rəsmi
açıqlama gözləyirdi. Lakin Valyuta Komitəsi hələ məsələni müzakirə etdiyindən
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biz planın açıqlanmasını planlaşdırmırdıq. Biz nəhayət fevralın 21-də, bazar günü
kompromisə gələ bildik. Avropalı həmkarları ilə saatlarla çəkən mübahisədən
sonra Uilli de Klerk devalvasiyanı 8 faizlə xilas edə bildi. O, ona verilən tapşırığı
icra etməkdən ötrü özünü büsbütün fəda eləmişdi. Bu, tipik Uilli idi. Bu yüngülləşdirici xəbəri alanda böyük xoşbəxtlik yaşadıq. Biz Milli Bankın bədbinliyinə
qarşı bir qərar qəbul etdik. Səlahiyyətlərimizdən istifadə edərək, biz əmək haqları
və gəlirlər üzrə indeksləşdirilmiş artımı təxirə saldıq, minimum əmək haqqına
toxunmadıq. Biz, həmçinin qiymətlərin üç ay dondurulmasını bəyan etdik. Bu, inflyasiya təzyiqini kompensasiya edəcək və devalvasiyanın effektinə inam yaradacaqdı.
İndi, 25 il sonra, mən deyə bilərəm ki, məhz devalvasiya iqtisadiyyatımızın
dirçəlməsinə səbəb oldu. Lakin bunun müsbət təsiri yalnız iqtisadiyyatda özünü
göstərmədi. Bunun, həm də böyük psixoloji əhəmiyyəti də oldu. Hökumət qəti
tədbirlər həyata keçirdi və özünü sosial tərəfdaşlarının qınağından xilas elədi.
Adi bir həftə sonu biz başımızda böyük dəyişikliklərə səbəb olacaq bir çox fikirlərlə Rubikon çayını keçirdik. Həmkarlar ittifaqları bizim iradəmiz və istəyimiz
qarşısında elə çaşdılar ki, bütün atdığımız addımları tamamilə qəbul etdilər və
nəticədə, öz üzvlərini bizə qarşı səfərbər etmədilər. Uzun zamandır insanlar
arasında qiyam olacağı barədə xəbərlər özünü doğrultmadı. Hətta sosialist ittifaqı
belə bu faktı qəbul etməyə məcbur oldu.
Bir sual qalırdı: Əhali alış qabiliyyətinin azalmasına davam gətirə
biləcəkdimi? Onlar çoxdan kəməri bərkitməyi unutmuşdular və qayğısız,
təmtəraqlı “burqundiyalı” həyatlarını yaşamaqda davam edirdilər. Həmkarlar ittifaqlarının devalvasiyanı qəbul etməkdən başqa yolu yox idi. Bir neçə ay sonra
tədbirlərin psixoloji effekti yoxa çıxdı və gözlənilən nəticələrlə bağlı səbirsizlik
artmağa başladı. Əgər biz həmkarlar ittifaqlarını siyasətimizə dözməyə və bizə
qarşı mübarizə aparmamağa inandırmağa müvəffəq olsaydıq, yalnız o zaman
məqsədimizə çata bilərdik. Ancaq bu, göründüyü qədər də asan məsələ deyildi.
İki ittifaqın birləşmək, vahid müxalifət cəbhəsi yaratmaq və ölkəni kütləvi nümayişlər, tətillərlə alovlandırmaq riskləri real idi. Sosialistlər hərəkətə keçməyə
hazır idilər. Xristian ittifaqı isə bu məsələdə obyektiv idi. Xüsusi ilə onların liderləri Cef Hutuys inanmışdı. O, “uzun müddətli nailiyyət naminə qısa müddətli
çətinlik” şüarı ilə razı idi. Bilirdim ki, əgər lazım olsa o, tərəfdarlarının istəklərinin əksinə olsa belə məqbul sosial siyasətin həyata keçirilməsini mümkün
hesab edirdi. Digərlərindən fərqli olaraq o, düşünürdü ki, laqeydlik və ehtiyatlılığın olmaması cəmiyyətimiz üçün real təhlükədir. Biz ölkəni bu bəladan xilas
etməyə, eyni zamanda “kiçik adamlar” adlandırdığımız zümrələrin qəzəbinin
qarşısını almağa çalışırdıq. Cef bu işin yükünü və nəticələrini elə bir formada
böldü ki, ağırlıq güclünün çiyinlərinə düşdü. Onun səyləri sayəsində indeksləşmənin təxirə düşməsi “faiz əvəzinə sent” formasını işə saldı və bunun
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nəticəsində aşağı gəlirli təbəqə müdafiə olundu. O zamanlar Ardennesdə keçirilən qeyri-rəsmi görüşlərdə mən özümü evdəki kimi hiss edirdim. Bütün məntiqi sistemlərə, hökumət qurumlarına və danışıqlar mexanizmlərinə baxmayaraq,
mən həmişə xalqla bir yerdə idim. Mən bu barədə fikirləşərkən anladım ki,
mənim siyasi fəaliyyətim adamlarda biri-birinə etimad yaratmaqdan daha irəli
gedib. Bu, həm də insan dostluğu və sevgisi deməkdir. Bu, möcüzədir, hətta
möcüzədən də ötədir. Bəli, sevgi. Xristian Fəhlələr Hərəkatı ilə tanış olmayan
insanlar bunu çətin başa düşərlər. Biz bir-birimiz yoldaş deyə yox, dost deyə
çağırırıq. Biz bir-birimizlə mübahisə edə bilərik, bir-birimizin səhvini üzə deyə
bilərik. Biz eyni zamanda o səhvləri unuda da bilərik. Biz bir-birimizin günahından keçə də bilərik.
Mən tez-tez özümdən soruşurdum ki, görəsən, mən dövlətin vəsaitinin xilası
üçün hər şeyi etdimmi? Əgər dövlət müflis olsa, səhiyyə sığortası, pensiya və işsizlik də bundan ziyan çəkəcək. Və onda da sadə vətəndaş hər şeydən əvvəl
bunun ağrısını yaşayacaq. Milli borcun şişməsinə imkan vermək cəmiyyətə qarşı
haqsızlıqdır. Faizləri orta işçilər və azgəlirli insanlar ödəyəcək və bütün bunlar
dövlət istiqrazında sərmayə qoyan qrupa çevriləcəklər. Fons dediyi kimi, “əgər
biz rəqabətliliyi yenidən əldə etsək, dövlət gəlirləri özü-özlüyündən artacaq və
borclar günəşdə əriyən qar kimi yoxa çıxacaqdır”. O, daha sonra əlavə edir: “Sən
seçim etməlisən. Sən eyni zamanda iki işi görə bilməzsən, yəni həm rəqabətliliyi
bərpa etmək, həm də dövlətin vəsaitini artırmaq mümkün deyil”. Mən qeyri-ixtiyari bu düşüncəyə qarşı idim və mənim haqlı olmağım sübut olundu. Borclar
günəşdə əriyən qar kimi ərimədi, əksinə faiz “uçqunu” baş verdi.

Yalnız irәliyә
13 oktyabr, 1985-ci ildə mənim seçicilərlə mühüm görüşüm oldu. Mütəxəssislər düşünürdülər ki, bizi ciddi cəzalandırılacağıq. Biz kampaniyaya başlayanda
“geriyə yol yoxdur” bizim şüarımız idi. Belə aydın, bir başa xəbərdarlıqla seçkilərə getmək olduqca qeyri-adi idi. Bizə səs verənlər qabaqcadan bilirdilər ki,
onlar eyni koalisiyaya və siyasətə səs veriblər. Xristian demokratlar arasında
böyük həmrəylik var idi; hər kəs anlayırdı ki, kifayət qədər ciddi olmayan alternativləri dramatik nəticə gözləyirdi. Sosialistlər bir az da gözləməli olacaqlardı
və bu yaxşı seçim olacaqdı onlar üçün. Onların proqramını oxumaq başa düşmək
üçün yetərlidir ki, onlar keçmişdən dərs çıxarmayıblar. Onlar hətta beynəlxalq
təşkilatların tövsiyələrini belə qəbul etməyiblər. Əksinə, təkilf edirdilər ki, bütün
islahat prosesi başqa istiqamətdə aparılmalıdır. Əlbəttə ki, bu, 1981-ci ildə baş
verdiyi kimi fəlakətə aparıb çıxaracaqdı.

Qay Verhofşdadt
Mən kampaniyanın heç bir rolu olmayan başçısı oldum, lakin mənə məsləhət olunmuşdu ki, çiyinlərimi bütün yükün altına verməyim. Çünki, əgər bacarmasaydım, bütün hesabı şəxsən mən ödəməli olacaqdım. Buna bir dəqiqə də
şübhə etməmişəm. 1981-ci il məğlubiyyəti bizə mühüm xəbərdarlıqdan daha çox
şeyin lazım olduğunu öyrətdi. Mesaj onu təcəssüm etdirən tərəfdən həyata keçirilməli idi. Mən seçicilərlə səmimi ünsiyyət qurmağa çox əhəmiyyət verirdim və
onlara deyirdim ki, yolumuzdan dönmək mümkün deyil; biz iqtisadiyyatı dirçəltmək üçün daha iki il bu cür davam etməliyik. Oktyabrın 13-də, bazar günü
nəticələr öz bəhrəsini verəndə, çox şad oldum, baxmayaraq ki, hökuməti əvvəlkilərdən daha güclü döyüş gözləyirdi. Nəticələr göstərdi ki, xalq islahatın reallaşmasını arzu edir, bir şərtlə ki, siyasətçilər iradə, məsuliyyət nümayiş etdirsinlər
və səlis bir planla hərəkət edə bilsinlər. İllərdi davam edən blokadadan sağlam
düşüncəyə əsaslanıb qurtulmaq olardı. Qərbi Almaniyada Helmut Şmit, Fransada
Raymond Bar və Böyük Britaniyada Marqaret Tetçer bunu daha öncələr həyata
keçirmişdilər. Dəyişiklik indi Belçikada baş verirdi. Avropada müəyyən
dairələrdə buna sevinənlər var idi və bizə təbriklər göndərilirdi. Həyat
səviyyəsinin aşağı düşməsinə dözən insanların səyləri sayəsində biz bu iqtisadi
bataqlıqdan xilas olduq.

Qay Verhofşdadt
Seçicilərin xəbərdarlığı o qədər aydın idi ki, oktyabrın 16-da Kral qısa
məşvərətdən sonra məni formator təyin etdi. Mən Xristian Demokrat-Liberallardan ibarət daha bir kabinet qurmalı idim. Mən qərarımı seçki axşamı əldə etdiyim
razılaşmanın nəticəsində vermişdim. Mən seçkilərdə məğlubiyyətini qəbul edən
yeganə hökumət partiyasının lideri, ruhdan düşmüş Qay Verhofşdadtla bu razılaşmanı əldə etmişdim. Ancaq o, məğlubiyyətdən sonra bayraq qaldıracaq adamlardan deyildi. Mən hökumətdə olduğumuz müddətin sonuna qədər ümumdaxili
məhsuldakı büdcə kəsiri 7 faiz azaltmaq istəyirdim. 1985-ci ildə bu, 11 faiz oldu.
Müqayisə üçün deyim ki, o zamanlar büdcə kəsiri digər Avropa ölkələrində 4,7
faiz idi. Beləliklə, Belçika hələ uzun yol qət etməli idi. Prinsip etibarı ilə kəsirli
büdcə ya gəlirlərin artırılması, ya da xərclərin azaldılması vasitəsi ilə balanslaşdırılmalıdır. Beşinci Martens hər iki variantın münasib kombinasiyasından
yana seçim elədi.
Qay Verhofşdadt bunun uğurlu olacağına inanmırdı. Neo-Liberalların təklif
elədiyi “Real yenidənqurma” “radikal sturuktur tədbirləri vasitəsi ilə xərcləri
azaltmağı” nəzərdə tuturdu. Ona görə də, o, bu təklifi kobudcasına stolun üstünə
tulladı: onun partiyası yalnız o zaman hökumətlə razılığı qəbul edə bilər ki,
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maliyyə qadağası təyin edilsin. Beləliklə, yeni əlavə gəlir olmayacaqdı.
Danışıqlar ərzində mən onu yaxından izləyirdim, onun ideoloji fikirlərini tutmağa
və onun Belçika adlandırdığı “firavan dövlətə” qarşı niyə belə sərt müharibəyə
başladığının səbəbini aydınlaşdırmağa çalışırdım. O, qırx gün ərzində sosial təminat məsrəflərinin, dağınıq və bədxərc hökumətin xərclərinin azaldılmasını və iş
təminatına yalançı marksist maliyyə təzyiqinin birdəfəlik dayandırılmasını necə
adlandırmaq barədə qəzəblə düşünürdü. O zamanlar biz bilmirdik ki, o, Tetçersayağı çeynə-çüruk eləməklə bu kursu davam etdirəcək. Bu, onun büdcəni klassik
vasitələrlə idarə edən həmkarlarına da aydın idi. Mən onun davam etməsinə izn
verirdim. Mən islahat tələb edən siyasətçilərə həmişə cəsarətlə dəstək vermişəm.
Hər hansı layihə və ya ideyalarla hərəkət gətirilən siyasi sinif adi bir idarəetmə
mexanizminə çevrilir, bu isə, qəribə qanunlar qəbul edirərək öz idarəçiliyini
yaradır. Belə yayihə və hərəkatlar nəticəsində hiddət və bekarçılıqdan nə qədər
siyasətçilər meydana gəlib.
1986-cı ilin baharında mən bir cəhdlə büdcəni düzgün tərəfə istiqamətləndirməyə çalışdım. Biz Val-Duşesin yaxınlığındakı Müqəddəs Anne
Qalasına toplaşdıq. May 19-da gecə əmanətlərlə bağlı planlarımıza axırıncı dəfə
baxdıq. 1987-ci ilin sonuna kimi büdcə kəsirini 4.9 milyard avro azaltmağı
nəzərdə tutan uzun bir tədbirlər siyahısı hazırladıq. Lakin mənim hökumətimi bu
məsələ ilə bağlı tənqid elədilər. Müqəddəs Anne Qalası məsələsinin ardınca
əhaliyə xidmət sektorunda, dövlət şirkətlərində və təhsil sahəsində tətillər başladı.
Katolik məktəbinin kollektivi də küçələrə axışdı. Mən Cef Hutuysdan eşitdim
ki, yük fəhlələrin, dövlətdən dolananların çiyninə düşmüşdü və vergi saxtakarlığı
olduğu kimi qalırdı. Həmişə olduğu ki, həmkarlar ittifaqının lideri atəşin
qabağında cəsarətlə dayanırdı, lakin bütün səylərinə baxmayaraq o, üzvlərinin
tətillərdə iştirakının qarşısını ala bilmədi. Bu, yalnız xristian ittifaqları və
hökumət arasında olan gərginlik deyildi. Hökumətin öz daxilində də davamlı münaqişələr mövcud idi və buna Qay Verhofşdadtın mövqeyi aşkar səbəb idi. Bəzi
partiya üzvləri dövlət aparatını bizim nəzarətimizə keçirməyi nəzərdə tutan təşəbbüsü müdafiiə etdiyim üçün məni qınayırdılar. Bu, hökumətdəki birliyin sonunun
çatması haqda xəbərdarlıq idi.
1981-ci ildə Belçikada büdcə kəsiri ÜDM 13 faizə çatdı. 10 il sonra bu, 10
faiz təşkil edirdi. Mənim hökumətim bu artımı dayandırdı lakin bu, bizə asan başa
gəlmədi. Xalq gəlirlərinin bir hissəsini hökumətə və müəssisələrə köçürməli,
alıcılıq qabiliyyətini artırmalı idi. 1987-ci ildə hökumətimin çökməsindən sonra
Verhofşdadt haqqında mif yaranmağa və dolaşmağa başladı. Onu tərəfdarları büdcəni xilas edən adam kimi təqdim edirdilər. Deyirdilər ki, o, iki ilə məşğul olduğu
bütün işləri həll edib. Əgər biz uzun müddətə başa gəlmiş bu yenidənqurmanı
nəzərdən keçirsək, görərik bu, qəbul olunması mümkün olmayan bayağı şişirtmədi. 1981-85-ci illərdə, sağ mərkəzçi kabinet hökumətdə olan zaman Xristian

Kral qanunu imzalamaqdan imtina edir
Demokratlardan olan büdcə naziri Filip Maystadtın sayəsində hökumət xərcləri 6,1
faiz düşdü. Liberalların bu azalmaya töhfəsi məhdudlaşdırıldı. 1985-ci ildən 1987ci ilə kimi Martens-Verhofşdadtın zamanında xərclər 2,6 faiz və 1988-1992-ci illərdə, mənim son hökumətim dövründə də 2.6 faiz düşdü. Ona görə də, bunu
Verhofşdadtın əməyi adlandırmaq olmaz. Mən bu işə böyük səylər sərf edəndə o,
hələ heç nazir də deyildi. Hələ əgər Verhofşdadt və mən hakimiyyətdə olarkən
dördillik müddətimizi tamamlaya bilsəydik, hər şey təbii ki, başqa cür olardı.
Verhofşdadta qarşı mənim simpatiyam onun liberalların bacarıqlı
mütəfəkkiri olması faktından irəli gəlirdi. O, həm də davamlı olaraq təkliflərlə
çıxış etməsi ilə də məni heyran edirdi. Onun mənim öz seçki dairəmdə güclü opponentim olmasına baxmayaraq, münasibətimiz yaxşı idi. Bizim aramızdakı elə
bir əməkdaşlıq idi ki, bu, yalnız Qentdən olan insanlar arasında mümkündür. O
zamanlar müşahidəçilər onu mənim oğlum adlandırmaqda təkid edirdilər, baxmayaraq ki, mən ona “Belçika siyasətinin Motzartı” deyirdim. Ancaq 1988-ci ilin
mayında, təxminən 20 il bundan qabaq mən yeni koalisiyanın Baş naziri Jan-Lik
Dehaenenin Xristian Demokratlar və Sosialistləri bir araya gətirməklə bağlı
mövqeyini qəbul edəndə bizim onunla yollarımız ayrıldı. 11 il Qay Verhofşdadt
müxalifətdə amansız mübarizə apardı. Ancaq o, Flamand Liberal Partiyasında
islahatlar apardı və 1999-cu il seçkilərini uddu. O, doqquz il liberallardan və
sosialistlərdən ibarət “bənövşəyi” koalisiyada Baş nazir postunu tutdu. O, bunu
bacara bildi, çünki hökumət rəhbəri kimi o, özünü liberalları və sosisalistləri
barışdıran bir praqmatik siyasətçi kimi göstərdi. Birinci dörd ildə o, hətta Yaşılların da hökumətdə təmsil olunmasına şərait yaratdı. O, üç əsas məqsədə nail olmağı qarşısına qoymuşdu: Belçikanı model dövlətə çevirmək, hökumət
vergilərini kəskin aşağı salmaq və cəmiyyətin demoqrafik qocalma təhlükəsi ilə
üzləşdiyi halda dayanıqlı dövlət ehtiyatı yaratmaq. O, bu məqsədlərdən hər hansı
birini parlamentdən keçirə bilmədi və özü tək başına bunları reallaşdırmağa
çalışdı. Seçicilər onun siyasətinin mümkünsüzlüyünü anladılar. 2007-ci ildə
Belçikanın vergi faizi ümumdaxili məhsula görə Avropada ən yüksək idi - 46
faiz. Ona 10 iyun 2007-ci ildə keçirilmiş seçkilərdə qanun layihəsi təqdim edildi.
Bu göstərdi ki, Verhofşdadt daha bacarıqlı oğlan deyil və onun haqqındakı həqiqət
bundan ibarət idi ki, o, iki qorxulu vəziyyətin arasında qalmışdı.

Kral qanunu imzalamaqdan imtina edir
1990-cı il mayın sonlarında mənim sonuncu hökumətim misli görünməmiş
konustitusiya böhranı ilə üzləşdi. Kral Boduin parlamentdə qəbul olunmuş
abortla bağlı qanunun qüvvəyə minməsinə razılıq verməkdən imtina etdi. Belə
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bir həssas məqamda Kral kimi qanuna qarşı çıxan partiyamın mövqeyinə baxmayaraq, abort məsələsi dondurulan ana qədər mən bir gənc lider kimi partiyamıza məsələ ilə bağlı mövqeyini müəyyənləşdirməkdə kömək etdim. Həmin
vaxtdan bəri aparılan danışıqlarda liberallaşmanın tərəfdarları və abortun leqallaşmasına qarşı çıxanlar arasında kompromisin əldə olunacağı mümkün görünmürdü. 1976-cı il iyunun 15-də təqdim etdikləri yekun hesabatda Əxlaq
Problemləri üzrə Dövlət Komissiyasının 25 üzvü qanundakı dəyişikliyin lehinə
olduqlarını bəyan etdilər. Komissiyanın azad düşüncəli 13 üzvü isə bildirdi ki,
onlar abortla bağlı maddənin cinayət məcəlləsindən çıxarılmasını dəstəkləyirlər.
Onlar bununla əlaqədar ehtiyacı olan qadınların sosial-psixoloji vəziyyətlərinin
nəzərə alınmasını əsas gətirdilər. Əsasən Xristian Demokratlardan olan üzvlər
yalnız abortla bağlı maddənin cinayət məcəlləsindən çıxarılmasını dəstəkləyirdilər, ona görə də hələ də tələb edirdilər ki, sağlamlığa dair izahları əsaslı
formada nümayiş etdirilsin.
Bundan sonrakı illərdə bir sıra qanun layihələri təqdim olundu, lakin ictimai
rəy məsələ ilə bağlı dözüm nümayiş etdirsə də, qərarın qəbulu üçün səs çoxluğu
yetmirdi. Baş prokurorun aborta görə cinayət məsuliyyətinin olmaması barədə
qərarı əhali arasında böyük razılıqla qarşılandı. 1986-cı ilin aprelində iki Sosialist
və Liberal senator təklif irəli sürdülər: qadının istəyi ilə abort hamiləliyin ilk 12
həftəsi ərzində edilə bilər; bundan sonrakı müddətdə yalnız xüsusi vəziyyətdə və
nəzarət altında həyata keçirilə bilər. 1989-cu ilin noyabrında üç ildən artıq davam
edən müzakirələrdən sonra Senat qanun layihəsini qəbul etdi.
Hökumətin rəhbəri kimi mən müzakirələrdən kənarda qalmışdım. Ancaq
hər kəs mənim məsələ ilə bağlı mövqeyimi bilirdi. Bəyan etmişdim ki, mən
Belçika yepiskopunun “qanun layihəsi yaşamaq hüququnun erkən dövrdə radikal
formada tanınmamasıdır” fikri ilə tamamən razı idim. Bunun Senatda qəbulundan
sonra mən partiyamı yeni qanun layihəsi təklif etməyə çağırdım. Mən çalışırdım
ki, son məqamda olsa belə kompromis əldə olunsun. Razılığa nail olmaq üçün
müxtəlif formullar sınaqdan keçirildi, lakin sosialistlər bizə inanmadılar və bütün
təkliflərimizə qarşı çıxdılar.
Kral bu məsələni heç vaxt mənimlə müzakirə etmədi. Siyasi dairələrdə
Kralın abortla bağlı qanunu təsdiq edəcəyinə şübhələr vardı. O, açıq formada
bəyan edəndə ki, doğuşdan öncəki yaşamaq hüququ onun üçün vacib məsələdir,
bu qorxu reallaşdı. Bununla əlaqədar o, 1959-cu il Beynəlxalq Uşaq Hüququ
Bəyannaməsində əks olunan “müvafiq qanunvericilik əsasında uşaq doğuşdan
öncə fiziki və əqli yetişkənliyi olmadığına görə xüsusi qayğı ilə qorunmalıdır”
maddəsinə istinad edirdi. 30 mart 1990-cı ildə parlament də qanun layihəsini
qəbul elədi. Mənim təəccübüm ona görə böyük idi ki, sənədin keçməsindən bir
gün sonra biz kralla rəsmi bir görüşdə olarkən, o mənə parlamentin qəbul etdiyi

Kral qanunu imzalamaqdan imtina edir
qanunu imzalamağa və təsdiq etməyə vicdanının yol vermədiyinin əks olunduğu
məktub layihəsini təqdim etdi. Mən Kralla birlikdə məktubu bir neçə dəfə oxudum. Bir göz qırpımında mən onun niyə görə təsdiq etməkdən imtina etməsinin
səbəblərini tuta bildim. Bilmirəm muza, yoxsa “Müqəddəs Ruh” elədi, ya necə
oldusa, mən ona dedim ki, “Əlahəzrət, sizin məktubunuz fundamental bir problemin təməlini qoyur. Bu məktub qüvvədə olduğuna görə hökumətimi istefaya
göndərməkdən başqa çarəm qalmır. Bu, konstitusiya və monarxiya böhranına
gətirib çıxara bilər. Əgər siz bunu ləğv etsəniz, siz mənə iki faktoru birləşdirərək
çözüm yolu tapmaq üçün xahiş etməli olacaqsınız: sizin vicdan böhranınız və
bizim demokratik təsisatlarımızın yaxşı işləməsi”. Kral layihəsini geri götürdü və
bir neçə saat sonra mənə yeni məktub yolladı. Gördüm ki, Kral məktubun sonunda məndən xahiş edir ki, problemə hüquqi çözüm tapım.

Çәtin axtarış
Çözüm üçün axtarışa indi başlamaq olardı. Danışıqlar olduqca gizli formatda aparılmalı idi. Məsələnin mətbuata sızması misli görünməmiş siyasi
böhrana səbəb ola bilərdi. Mən şənbə axşamı müavinlərimi məsələ ilə əlaqədar
fikir mübadiləsi aparmaq üçün iclasa çağırdım. Bu görüş zamanı mümkün variantlar hərtərəfli çək-çevir olundu, bəzən hətta sərt formada qızğın müzakirələr
aparıldı. Bütün variantlar, o cümlədən onların mümkünsüzlüyü və Saraydan
“rədd” gəlməsi ehtimalı effektli şəkildə nəzərdən keçirildi. Mən müzakirələrin
tam gizlin aparılmasında israrlı idim. Parlament və digər qurumlar yalnız
mümkün həll yolu tapılandan sonra məlumatlandırıla bilərdi. Baş nazirin, yəni
mənim bütün müavinlərim ayrı-ayrılıqda Kralı ziyarət etdilər. Onların fərdi
hesabatları onun bu məsələdə qərarlılığını təsdiq edirdi. Kralın mənə və bəzi
müavinlərimə söylədiyi fikir belə idi: “Siz sabah kardinalı və ya Papanı mənim
yanıma göndərsəniz də mövqeyim dəyişməyəcək”.
Həmin şənbə axşamı və növbəti bazar günü çözüm tapmadan ara verəndən
sonra, mən tam əmin oldum ki, yalnız Konstitusiyanın 93-cü maddəsindən istifadə etməklə məsələnin tez həll etmək olardı. Bu maddədə deyilir: “Kral idarə etməni mümkünsüz edən vəziyyətlə üzləşəndə, bunu görən nazirlər hər iki
palatanın assambleyasını çağırmalıdır. Hökumət naibliyi və qəyyumluq vahid
palata tərəfindən təmin edilməlidir”.
Maddəni birinci dəfə oxuyanda görürsən ki, bu hal, yalnız kralın ciddi fiziki və
ya əqli problemlə üzlədiyi zaman tətbiq olunur, lakin bu, ağıla bəzi nümunələri gətirir.
Məsələn, o vaxtkı Baş nazirin dediyinə görə, vaxtilə alman əsarəti altında Brüsseldə
yaşayan III Kral Leopold idarəçilik qabiliyyətini itirmək vəziyyətinə düşübmüş.
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Aprelin 2-də, bazar ertəsi günü biz də məsələyə çözüm yolu tapa
bilməmişdik - çıxılmaz vəziyyət yaranmışdı. Nəticədə, Baş nazirin müavinlərinə
ideyamı təqdim etdim. Rəsmi qəbul zamanı, Kral Konstitusiyanın 93-cü maddəsinin istifadəsinə razılıq verəcəyinə məni əmin etdi.
İclasın yerini ətraflı öyrənəndən sonra, 1990-cı il aprelin 3-də mən Krala
məktub yazaraq bildirdim ki, idarəetmənin mümkün olmadığı zamanda Kralın
konstitusion səlahiyyətlərini Nazirlər Şurası həyata keçirəcək və özü də məsuliyyət daşıyacaq. Həmçinin qeyd etdim ki, mən onlara abortla bağlı qanunu
ratifikasiya etmələrini və ictimaiyyətə açıqlamalarını təklif edəcəyəm. Ratifikasiyadan sonra Nazirlər Şurası Kralın konstitusion səlahiyyətlərinin yenidən
bərpa olunması haqda parlamentə təklif verəcək; vahid palatalar arasında müzakirələrə başlanacaq və bu zaman idarəetmənin mümkün olmadığı dövrə son qoyulacaq. Kral cəmi bir saat sonra cavab verərək bildirdi ki, o, Konstitusiyanın 93-cü
maddəsinin istifadəsinə razıdır.

İclasdan qabaqkı narahatlığım
O axşam Styuvenberq qalasında nazirlərlə keçirəcəyim iclası gözləyərkən
ürəyim həyəcanla döyünürdü. Hələ biz Kralın müvəqqəti kənara durması və onun
əvəzinə qanunu imzalamaq məsələlərini onlarla razılaşdırmalı idik. Mən
məsələnin tarixi əhəmiyyətindən və çözüm yolunun tapılması haqda mətbuata
məlumat verəndən sonra ölkənin silkələnəcəyindən tam halı idim. Nazirlər
Şurasının iclasındakı ab-hava ilk dəqiqələrdən gərgin idi. Mən birinci Kralla olan
yazışmalarımı oxudum və sonra nazirlər Kralın idarəetməni bacara bilmədiyi faktını qəbul edərək, qərarla bağlı razılıqlarını ifadə etdilər. Bu qərar bütün nazirlər
tərəfindən imzalandı. Bundan sonra, Şura abortla bağlı qanun layihəsinin ratifikasiya olunmasına və ictimaiyyətə açıqlanmasına qərar verdi. İştirak edən nazirlərin hamısı qanunu imzaladılar.
Çərşənbə günü, 4 aprel 1990-cı ildə vəziyyət aydın idi. Səhər saat altının
yarısında dinləyicilər ilk dəfə eşitdilər ki, Kral parlamentdə qəbul olunmuş qanuna razılıq verməyib və mənim hökumətim onun idarəetmə iqtidarında olmadığını elan edib. Xəbər bomba effekti yaratdı. Əvvəlcə heç kəs məsələnin əsl
mahiyyətini tutmadı. Hüquqşünaslar və konstitusiya üzrə mütəxəssislər iddia etməyə başladılar ki, məsələyə dair plansız şəkildə qərar verilib. Böyük siyasi qalmaqla yarandı. Strasburqdan iki Avropa Parlamentinin Sosialist üzvü açıq
formada Kral Baudouini bundan imtina etməyə çağırdılar. Lakin bir gün
keçəndən sonra və hökumət nümayəndələri lazımi məlumatları əldə edəndə artıq
məsələnin ciddiliyi qalmamışdı.

İclasdan qabaqkı narahatlığım
Əlverişli nəticənin rahat və tam arxayınlığı ilə mən parlamentdə (coşqun
jurnalistlərin öz yerlərini aldıqları parlamentdə) çıxış edərək Kralın məktubunu,
mənim ona cavabımı və sonra da hökumətin təşəbbüsünə onun cavabını oxudum.
İclas sakit keçdi. İdarəetmə iqtidarsızlığı düz otuz altı saat davam etdi, lakin hər
kəs hesabatla razılaşdı ki, bu, xüsusi hadisədir və belə də qalmalıdır. Mən qarışıq
düşüncələrlə geri dönüb siyasi cəhətdən ağır zamanlara bir nəzər yetirdim. Kralın
mənə bu çıxılmaz vəziyyətdən monarxiyanı xilas etməyi bacardığım üçün səmimi
qəlbdən təşəkkür etməsinə baxmayaraq, mən onun bəzi fikirlərindən başa
düşmüşdüm ki, alternativ və humanist bir çözüm yolu tapmaq üçün konsensusa
gəlmənin mümkünsüzlüyü faktına görə abortla bağlı qanun onu məyus etmişdi.
Mən onun mövqeyini anlayırdım və onunla tam həmrəy idim. Əgər biz vəziyyətin
böhran həddinə gəlib çıxmasına imkan versəydik, Baudouin həqiqətən də taxttacdan əl çəkəcəkdi. O, inamını demək olar ki, itirmişdi. Şəxsən mən qanun layihəsinə məhdud düzəlişlər edilməsinin tərəfdarı idim. Əgər vaxt olsaydı və biz
qanunun üzərində işləsəydik – Almaniyada Xristian Demokratların etdiyi kimi –
indi bizim məsələ ilə bağlı daha məhdudlaşdırıcı qanunlarımız olardı.
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Belçika haqqında deyirlər ki, o, daxilən kiçikdir, xaricdən isə böyük
görünür. Əlbəttə, coğrafi və tarixi baxımdan Belçikanın xarici siyasəti onun daxili
siyasəti ilə sıx bağlıdır və ya əksinə. Digər ölkələrlə əlaqələrin xarakteri və
mövqeyi barədə geniş yayılmış bir konsensus var; bəzən xarici siyasət qəbul
edilsə də, ilk baxışdan belçikalıların fikir ayrılıqlarından belə qənaətə gəlmək
olar ki, onun daxili siyasətlə az bağlılığı var.
İkinci Dünya müharibəsindən sonra Avropaya inteqrasiya prosesindən başqa,
xüsusi ilə NATO konteksində transatlantik əməkdaşlıq, habelə özünün keçmiş
müstəmləkələri – Konqo, Ruanda və Burundi ilə əlaqələr Belçikanın xarici siyasətinin əsas prioritetləri olmuşdur. Baş nazir işlədiyim dövrdə bu üç sahənin hər biri
üzrə problemlərlə üzləşmişəm, lakin bütün hallarda xarici siyasətin qurulmasında,
yaxşılaşdırılmasında və gücləndirilməsində fəal rolum olub. Problem, əsasən
uzaqmənzilli qanadlı raketlə bağlı məsələdə ortaya çıxmışdı. Belə ki, bu məsələdə
ABŞ-la olan yaxşı münasibətlərimizdə gərginlik yaşanmışdı. Bundan başqa, daha
sonralar Zair adlandırılan Mobutu ilə münasibətlərdə problem, 1994-cü il genosidindən qabaq Ruandada meydana çıxmış etnik zəmində gərginlik və uzun müddət davam edən “Avrosklerosis”dən (Avropada 70-80-cı illərdə yaranmış iqtisadi
tənəzzül və işsizlik) sonra Avropaya inteqrasiya prosesinin yenidən başlanması
ilə bağlı çətinlikləri misal gətirmək olar.

Soyuq müharibәnin yenidәn qızışması
1947-1989-cu illər arasında beynəlxalq hadisələri Moskva və Vaşinqtonun
hegemonluğu altında dünyanı biri-birinə qənim iki güclü bloklara bölmüş qlobal
münaqişə - Soyuq müharibə idarə edirdi. Şərqlə Qərb arasındakı rəqabət misli
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görünməmiş silahlanma yarışına gətirib çıxardı. Dəmir pərdənin hər iki tərəfində
yer kürəsini məhv etmək iqtidarında olan və bəşər övladını nüvə qırğını ilə təhdid
edən nüvə silahlarının nəhəng arsenalı toplanmışdı. O zamanlar bu kütləvi qırğın
silahlarının istifadəsi təsəvvür edilməz olsa da, heç kəsin baş verəcəyinə ümid
etmədiyi qarşıdurmaya NATO və Varşava Müqaviləsi ölkələri həmişə hazır idi.
Bu qorxu tarixdə heç bir vahimə ilə eyniləşdirilə bilməz.
1989-cu ildə Sovet bloku süquta uğrayandan sonra inkişaf edən ölklər üçün
nüvədən məhv olma perspektivini özündə əks etdirən qorxu demək olar ki, yox idi.
Hələ yeniyetmə çağında olan uşaqlarıma baxanda düşünürdüm ki, mən onlar yaşda
olanda Birinci Dünya müharibəsindən necə uzaq idimsə, onlar da Soyuq
müharibədən o qədər uzaq idilər. Amma Böyük müharibə mənim üçün nə demək
idi? Gənclik illərindən formalaşan təsəvvürümə görə, bu müharibə 20-ci əsrdən
çox 19-cu əsrə aid idi. Dünyamızda baş verən dəyişikliklər məni həmişə təəccübləndirirdi; bu gün coşqun reaksiya yaradan hadisələr sabah tarix salnaməsinin
maraqsız səhifəsinə düşəcəkdi. Berlin divarının tikilməsi, Praqa baharı (Çexoslovakiyada siyasi liberallaşma dövrü) və Vyetnam böhranı kimi hadisələrin yaratdığı
təlatüm indi keçmiş tarixə aiddir, habelə nüvə silahlarına qarşı Sülh Hərəkatının
çağırışları Avropa paytaxtlarının küçələrində uzun zamandan bəri eşidilmir.
1970-ci illərin əvvəllərində bizim nəsil siyasətə gələndə Soyuq müharibə
artıq 20 ildən çox idi ki, davam edirdi. Biz hesab edirdik ki, Şərq-Qərb münaqişəsinin qızğın dövrü artıq keçmişdə qalıb, ona görə də, beynəlxalq siyasəti
müəyyənləşdirənlər dinc yanaşı yaşama və əlaqələrin bərpası məsələlərinə ciddi
yanaşmalı və səylərini davam etdirməlidirlər. 1970-ci illərin sonunda Şərqlə Qərb
arasında yaxınlaşma cəhdlərinin nəticəsiz qalması və hərbi qarşıdurmanın
yenidən alışması olduqca məyusedici hal idi. Vyetnam müharibəsindən təzəcə
ayırlmış Birləşmiş Ştatlar 1979-cu ilin dekabrında Əfqanıstanın Sovetlər
tərəfindən işğalına kifayət qədər sərt reaksiya verdi. Soyuq müharibə ritorikası
həm Vaşinqtonda, həm də Moskvada intensivləşdi. Silahlanma yarışı daha da
sürətləndi. Sovetlər İttifaqı Şərqi Avropada raket arsenalını birtərəfli modernləşdirməyə başlayanda təhlükəsizlik məsələləri Avropa müttəfiqləri üçün son
dərəcə vacib vəzifəyə çevrildi. 1977-ci ildən başlayaraq, o, özünün SS-4 və SS5 raketlərini olduqca sərrast və hər birində 3 ədəd bomba başlığı olan “yer-yer”
mobil SS-20 raketləri ilə əvəzlədi. Ortamənzilli raketlərə qarşı NATO-nun
silahları bu günün tələblərinə cavab vermirdi və bu da Rusiyanın SS-20-lərinin
yaratdığı təhlükədən adekvat müdafiə olunmağa kifayət etmirdi. NATO-nun
strategiyasına görə, bu, güclərin disbalans təhlükəsini yaradırdı ki, bu da,
Sovetlərə Qərbi Avropaya məhdud nüvə hücumunu nəzərdən keçirmək və ya ən
azından bununla təhdid etmək şansı yaradırdı. Ona görə də, Avropa müttəfiqləri
üçün onları qoruyacaq Amerikanın nüvə çətiri altına sığınmaq məsələsini hesaba
almaq həmişəkindən daha vacib idi.

Etik düşüncәlәr
Birləşmiş Ştatlar və Sovet İttifaqı arasında SALT (Starateji Silahların Məhdudlaşdırılması haqqında) sazişləri imzalansa da, Amerikanın təhlükəsizlik təminatı barədə Avropada qeyri-müəyyənlik artırdı. Sovetlərin Rotterdama və
Hamburqa mümkün məhdud nüvə hücumu olarsa, Birləşmiş Ştatlar Qərbi qorumaq məqsədi ilə həqiqətən də nüvə intiqamı riskinə gedəcəkdimi? Bu sualı 1977ci ilin oktyabrında Almaniya Kansleri Helmut Şmidt Londonda Strateji
Araşdırmalar üzrə Beynəlxalq İnstitutda çıxışı zamanı səsləndirmişdi. Şmidt
amerikalıları ikinci SALT danışıqlarında avropalıların maraqlarını nəzərə almamaqda tənqid edirdi. O təkid edirdi ki, Varşava Sazişinə maneçilik strategiyası vasitəsi ilə Avropada qeyri-bərabər hərbi vəziyyəti düzəltmək mümkündür.
Avropada və ətrafında adekvat nüvə silahları olduğunu əsas götürən amerikalılar
Şmidtin tənqidinə əvvəlcə reaksiya vermədilər. Lakin 1979-cu il bunu dəyişdi.
ABŞ, Böyük Britaniya və Qərbi Almaniyanın qeyri-rəsmi sammitində NATO
üzrə “qoşa yol” siyasəti formalaşdırıldı. Birləşmiş Ştatlar SS-20 raketlərindən əl
çəkməsi üçün Sovetlərlə danışıqlar aparacaqdı. Danışıqlar nəticə verməsəydi,
alyans Avropada ortamənzilli ballistik raketləri modernləşdirməyə başlayacaqdı.
12 dekabr, 1979-cu ildə NATO müttəfiqləri, o cümlədən Belçika bu siyasəti
məşhur “qoşa yol” qərarı ilə təsdiqlədilər.
Texniki nöqteyi-nəzərdən, ABŞ “Perşinq-İİ” tipli ballistik raketlər hazırladı
və istehsal etdi, bu da, Qərb müttəfiqlərinə Varşava Sazişinin yaratdığı təhlükəyə
davam gətirmək üçün vacib idi. Siyasi nöqteyi-nəzərdən təklif olunan yeni nüvə
silahlarının Avropanın NATO-ya üzv ölkələrində yerləşdirmək də ayrıca, çox
çətin bir məsələ idi.
1979-cu ilin aprelində mən Baş nazir olanda raket məsələsi ilə bağlı ciddi
beynəlxalq müzakirələr gedirdi. Şmidt təkid edirdi ki, Qərbi Almaniya ilə yanaşı,
bir sıra NATO ölkələri yeni orta ballistik raketləri öz ərazilərində yerləşdirməlidir.
O, haqlı olaraq nüvə məsuliyyətini digər Avropa müttəfiqləri ilə bölüşmək
istəyirdi. 1979-cu ilin iyun ayına kimi o, bu məsələni mənimlə (ilk Avropa sammitimdə) artıq müzakirə etmişdi.
Hərbi və siyasi aspektlərin kombinasiyasının nəticəsi olaraq, beş NATO
tərəfdaşı – Böyük Britaniya, Qərbi Almaniya, İtaliya, Niderland və 1966-cı ildən
bəri NATO-nun baş qərargahının yerləşdiyi Belçika – bu istiqamətdə həmrəyliklərini nümayiş etdirdilər. Bu o demək idi ki, saysız daxili məsələlərlə məşğul olmalı olan mənim hökumətim həmin il Amerikanın nüvə raketlərini öz ərazisində
yerləşdirməyə razılaşmalı idi. Raket məsələsi hökumətdə olduğum dövrdə,
haradasa beş il, ciddi çaxnaşmaya səbəb oldu. Dəfələrlə böhran təhlükəsi yarandı.
Hətta mənim öz partiyam olan Flamandriya Xristian Demokratları arasında da
raketlərin yerləşdirilməsi qızğın müzakirələrə səbəb olmuşdu və ictimai rəydə
çox nadir hallarda bu formada rast gəlinməsi mümkün olan fikir ayrılıqları var idi.
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Etik düşüncәlәr
Belçikanın raket problemi görünməmiş gərgin siyasi müzakirələrə rəvac
versə də, mən hesab etmirdim ki, bu, cəmiyyətimizi ikiyə böləcək ümumbəşəri
bir məsələdir. Tədricən mən atom silahlarının yerləşdirməsinin etik aspektlərinə
fərqli düşüncədən yanaşmağa başladım. Və onda bir çox əlavə suallar yaranmağa
başladı. Yeni nüvə silahları nüvə müharibəsinin başlamasına az, ya da çox
dərəcədə səbəb ola bilərdimi? Nüvə silahı ilə hədə-qorxu gəlmək haqlı iş idimi?
Raketlər NATO-nun rəsmi məqsədinə uyğun gəlirdimi, münasibətlərdəki gərginliyi zəiflədəcəkdimi və Qərb dünyasını müharibəsiz saxlayacaqdımı?
Mən inanıram ki, lehinə və ya əleyhinə olan arqumentləri müdafiə etmək
olardı. NATO raketlərinin yerləşdirilməsi ilə razı olmağımın səbəbi “qoşa yol”
strategiyasının bir hissəsi olan Şərqi və Qərbi Avropadan bütün nüvə silahlarının
çıxarılması idi. Mən ona görə də həmin etik məsələləri Sülh Hərəkəti kimi dəyərləndirirdim. Mən həmçinin istəyirdim ki, Berlin divarları sökülsün, Sovet diktaturası çöksün və bizim qitə nüvə bəlasından qurtulsun. Lakin əsas məsələ o idi
ki, biz tərksilah və Şərq-Qərb münasibətlərindəki gərginliyi həll etməklə bağlı
necə və hansı vasitələrlə effektiv nəticələr əldə edə bilərdik.
Mən Sülh Hərəkatının metodları ilə tamamilə razı idim. Bu metodlar ondan
ibarət idi ki, bütün müttəfiqlər tərksilah edilsin və Qərbi Avropada nüvə silahsız
zona yaradılsın. Bundan yaranan güclərin disbalansı qarşılıqlı təhdidləri və
Varşava Paktından doğan qarşılıqlı təhlükəli nüvə münaqişəsini yox edəcəkdi.
NATO dünyada sülhü təmin etmək naminə Avropada ortamənzilli ballistik
raketləri müasirləşdirməklə, regionda hərbi balans yaratmalı idi. Bu mənada,
“qoşa yol” qərarının birinci müddəası etik cəhətdən qəbul edilən idi.
Nüvə hədə-qorxusunda balansı təmin etmək, mənim fikrimcə tədricən
qarşılıqlı tərksilah yolunda atılmış bir addım idi. Bu prosesi sürətləndirmək və
daha güclü sülh səyləri göstərmək lazım idi. Buna görə də, Belçika hökuməti
modernləşmə qərarı ilə paralel olaraq, təkid edirdi ki, Birləşmiş Ştatlar Sovet
İttifaqını danışıqlara dəvət etsin. Bu məsələdə Helmut Şmidt bizim böyük müttəfiqimiz idi. 12 dekabr 1979-cu ildə NATO danışıqlarında o, “qoşa yol”
qərarının ikinci bəndi üzrə danışıqların aparılmasını təklif etdi. NATO sazişinin
son cümləsində yazılırdı: “NATO-nun ANQ (Arena Nüvə Qüvvələri) tələbləri
danışıqlar yolu ilə əldə olunacaq konkret nəticələr fonunda yoxlanacaq”. Hesab
edirəm ki, bu bəndlə bizim “qoşa yol” qərarına dəstək verməyimizin haqlı iş
olduğu ortaya çıxır. Bu, yalnız Qərbi Avropanın müdafiəsini gücləndirmir, həm
də danışıqlara pəncərə açır və eyni zamanda silahlara nəzarəti, onların azalmasına şərait yaradır.
1981-ci ildə başlayan danışıqların iki il sonra çətinliklərlə üzləşməsi faktı
NATO müttəfiqlərinin iradə göstərməməsi kimi izah oluna bilməzdi. Nüvə

Yerli vә sosialist müxalifәt
silahlarının “sıfır variantına” qədər qadağa edilməsini lap əvvəldən istəyən NATO
bütün variantlar üzrə danışıqlar üçün iradə nümayiş etdirirdi. Əgər Sovet İttifaqı
yerləşdirdiyi SS-20 raketlərindən əl çəksəydi, Amerikanın yeni raketləri Avropada
olmayacaqdı.
Cenevrə danışıqlarının uğursuzluqla üzləşməsindən sonra ictimai rəyi
formalaşdıran insanlar, xüsusilə NATO tərəfdaşları qanadlı nüvə raketlərini
yerləşdirməyə başlayandan sonra tərksilaha dair sazişlə bağlı şansların birdəfəlik itdiyinə inanardılar. Lakin onlar müvəqqəti yenidən silahlanmanı gətirəcək
əlavə effekti qiymətləndirə bilməmişdilər. Yeni silahlanma yarışı bu işə külli
miqdarda xərclər ayrılması səbəbindən üzülmüş Sovet iqtisadiyyatını diz
üstünə çökdürdü və liderlərini öz arzuları ilə danışıqlar masasına oturmağa
məcbur etdi. Sovet liderləri iqtisadi tənəzzüldən xilas olmaq üçün həddən artıq
tərksilah ehtiyacında idilər. Gənc, dinamik Mixail Qorbaçovun iradəsi və
arzusu hesabına, Prezident Reyqanla məsləhətləşmələrdən sonra 1987-ci ilin
sonlarında nüvə silahlarının “sıfır variantına” qədər qadağa edilməsi haqda
razılıq əldə olundu. Con Levis Qaddis “Soyuq müharibə” kitabında aşağıdakıları yazır:
“Bu iki insan hakimiyyətdə olduqları illərdə nüvə silahlarını ləğv etməyə rəsmən razılıq vermirdilər, onlar heç raket müdafiəsini də eyni
səviyyə gətirmək fikrində deyildilər. Lakin, 1987-ci ilin dekabr ayında
Vaşinqtonda keçirilən üçüncü sammitlərində onlar Avropadan ortamənzilli nüvə silahlarını çıxartmağı özündə əks etdirən müqaviləni
imzaladılar. Reyqan imzalanma mərasimində pis ruscası ilə “Doveryay,
no proveryay” söyləyirdi. Qorbaçov gülərək dedi ki, “Sən bunu bütün
görüşlərdə təkrar edirsən”. Reyqanın cavabı “xoşuma gəlir” oldu. Tezliklə sovet və amerikalı müşahidəçilər bir neçə il öncə Soyuq
Müharibənin gərginliyini daha da artırmış SS-20, Perşinq-2 və qanadlı
raketlərin məhvinin və onların qalıqlarını suvenir saxlamaq üçün toplandığının şahidi oldular. Heç bir halda zəif sayılmayan nüvə
silahlarının müəyyən kateqoriyası artıq arxada qalmışdı. Bunun reallaşmasında hər kəsdən çox Reyqanın əməyi var idi”.
Bu, “qoşa yol” qərarının doğru olduğunu göstərirmi? Şübhəsiz. Əvvəlcə
Avropada nüvə silahlarını yerləşdirməklə NATO onların nəticə etibarı ilə
hamısının ləğvinə nail ola bildi. Əgər biz onları yerləşdirmək qərarını verməsəydik, indi tarix tamamilə fərqli dövr yaşayacaqdı.
1987-ci ildə bütün nüvə probleminin məntiqi nəticəsi bundan qabaq keçirilən prinsipial siyasi müzakirələri gizlədirdi. Məni təəccübləndirən o idi ki, hətta
nüvə silahlarının “sıfır variantına” qədər qadağa edilməsinə aparıb çıxaran “qoşa
yol” qərarına təşkilatlar və siyasətçilər qarşı çıxırdılar.
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Yerli vә sosialist müxalifәt
1979-cu ilin dekabr ayında mənim Xristian Demokratlar və Sosialistlərdən
ibarət koalisiya hökumətim NATO-nun modernləşmə planını dəstəklədiyini
xalqa bildirməli idi. “Qoşa yol” qərarı ilə bağlı düşüncənin ikitərəfli xətti koalisiya müqaviləsinə və “Harmel doktrinasına” (bizim keçmiş xarici işlər nazirimiz
Pier Harmelin adı ilə bağlı olan) tam uyğun gəlirdi. Bu da Varşava Paktı ölkələri
ilə yaxşı diplomatik münasibətlərin qurulmasına dəstək verirdi. Ancaq bu, Flamandriya sosialistlərini hesaba almamışdı. 1979-ci ilin payızında onlar bizim
ölkənin NATO müdafiə sistemində korporativ mövqeyinə dair fundamental
şübhə olduğunu iddia etdilər. Koalisiya hökumətini rəhbəri kimi bütün
tərəflərin dəstəyinə ehtiyacım olduğu bir vaxtda bu müqavimət kabinet böhranı
yaradacaq gücdə idi. Flamandriya sosialistləri tələb edirdilər ki, hökumət
raketlərin yerləşdirməsi məsələsinə altı aylıq moratorium qoymaqda israr etsin
və əgər bu təklifi verən yeganə ölkə biz olsaq, onda Belçika NATO Şurasının
vaxtını başqa tarixə keçirməyə çalışsın. Bu məsələdə Belçika yalnız idi, düzdü,
Niderland da yerləşməyə qarşı çıxırdı, lakin o da bizim köməyimizə çatmağa
cəsarət etmədi. Ona görə də Flamandriya sosialistləri bu qeyri-real
tələblərindən əl çəkməyə məcbur oldular. Mənim onların gülünc arqumentləri
ilə razılaşmaq niyyətim yox idi.
Dekabrın 12-də çərşənbə günü mən Flamandriya sosialistlərinin prezidenti
Karel Van Mierti ofisimə dəvət etdim. Bu, son dərəcə vacib idi, çünki bir neçə
saat sonra xarici işlər naziri Henri Simonet NATO Şurasında bizim mövqeyimizi
müdafiə etməli idi. Mən Van Miertə başa salmağa çalışırdım ki, moratorium qoymağın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Mən belə bir mühüm görüşdə heç vaxt Karel
Van Miert kimi həyəcanlı bir insan görməmişdim. Bu insan “qoşa yol” qərarını
intuitiv pozmaq istəyi və hökumət böhranı məsuliyyətindən çəkinmək düşüncəsi
arasında vurnuxurdu. Bu gərgin günlər ərzində onun özünü NATO strategiyasının
tərəfdarları olan Fransa Prezidenti Fransua Mitteran, Almaniya Kansleri Helmut
Şmidtdən və sosialistlərdən nə qədər uzaqlaşdırdığı məni təəccübləndirirdi.
1989-cu ildə Van Miert milli siyasəti nəqliyyat və istehlakçının müdafiəsi
üzrə Avropa Komissiyasına, 1993-cü ildən 1999-cu ilə kimi Avropa rəqabət
siyasəti komissiyasına üzvlüyə keçdi. Böyük məsuliyyət altına girən bir çox
siyasətçilər kimi o, tam metamorfoza (dəyişmə) məruz qaldı. Tırtıl kəpənək oldu,
ancaq bir zamanlar tırtıl olduğunu tez unutdu. Onun seçdiyi yolun əvvəlki inhisarçı hökumət sektorlarının liberallaşmasına xeyri oldu. Uzun illərin ehtiraslı iqtisadçısı indi, istər inanın istər inanmayın, rəqabət siyasətinin amansız
müdafiəçisinə çevrilmişdi. O, bir çox Avropa ölkəsini rəqabətliliyə müdaxilə
sayılan biznes subsidiyalarına görə tənqid etmişdi. O, hətta böyük korporasiyaları
monopoliyaya səbəb olacaq birləşmə planları qurduqları üçün cəzalandırmışdı.

Vaşinqtona sәfәr
Məni məyus edən o idi ki, Flamandriya sosialistləri gözlənilmədən özbaşına
şəkildə raket məsələsinə müxalif fikirli müqəvvanı bir başçı təyin etdilər. Xoşbəxtlikdən, dövlət maraqları axırda gizlin seçki strategiyasına üstün gəldi. Bu məsələdə
böyük işi mənim Flamandriya sosialistlərindən olan iqtisadi məsələlər üzrə nazirim
və sonradan da NATO Baş katibi olan Uilli Klaes gördü. O, özünü ürəyində dövlət
maraqları daşıyan siyasətçilərdən hesab edirdi. Qərara gəlindi ki, əgər “qoşa yol”
qərarını qəbul etsələr, Sosialist Partiyası hökumətdən çıxmayacaq. Bundan savayı,
əlavə bir şərt də irəli sürüldü ki, Belçika sazişinə bir sıra məhdudiyyətlər, o cümlədən yuxarıda adıçəkilən qərarın həyata keçirilməsi tətbiq ediləcək.
Belçika eyni zamanda söz verdi ki, alyansın qəbul etdiyi qərarları dəstəkləyəcək və beş Qərbi Avropa ölkəsində Amerikanın 572 ədəd orta mənzilli
raketlərinin yerləşməsinə razılıq verəcək.
İndi, uzun illər sonra mən yenə də düşünürəm ki, bu, doğru qərar idi. Əgər
biz, kiçik bir ölkənin hökuməti kimi o zaman yerləşməyə razılıq verməsəydik,
alyansdakı və beynəlxalq siyasətdə nüfuzumuzu itirəcəkdik. “Qoşa yol” qərarının
ikinci hissəsinə - danışıqlara keçməkdən başqa yolumuz yox idi. Başqa bir mövqe
NATO-nun birliyini və etibarlılığını zədələyərdi. Bu da Sovetlərə daha sərt addım
atmaq üçün stimul olacaqdı. Daha pisi, Belçikanın geri addım atması bizim
beynəlxalq nüfuzumuza və maraqlarımıza zərbə olardı.
Bütün bu illər ərzində, Belçikanı və digər əlaqəli ölkələri nüvə raketləri
əleyhinə etiraz dalğası bürümüşdü və bu, kütləvi hərəkata dönmüşdü. Ziyalılar və
dindarlar bəyan edirdilər ki, bu qərarı gücə arxalanan rejimlər veriblər.
Amerikanın dünyada özünü necə aparması haqda kim necə düşünür düşünsün, bu
ölkə açıq və demokratik cəmiyyətdir. Birləşmiş Ştatlarda görüşdüyüm Nobel
mükafatı almış şəxslər mənə qanadlı raketlərin yerləşməsini təxirə salmağımı
məsləhət görürdülər. Qapalı Sovet rejiminin dünyada ideoloji hökmranlıq etməyə
can atdığı şayiəsinin gəzdiyi Amerikada bu, tamamilə mümkün idi, özü də heç bir
qisas hissi olmadan. Cenevrədə danışıq aparanlar özlərini siyasi əməllərinə uyğun
aparmırdılar. Sovet İttifaqı danışıqlarda passiv, anlaşılmaz və ancaq öz
maraqlarını güdən tərəf kimi hərəkət edirdi. Birləşmiş Ştatlar eyni zamanda
alyansı məlumatlandırmalı, ona məsləhət verməli və bütün şəbəkəni birləşdirməli
idi. NATO vasitəsilə onlar suveren müttəfiqlərini könüllü konsensusa apardılar.

Vaşinqtona sәfәr
Cenevrədə danışıqlar 1981-ci ilin sonlarında başladı, lakin Rusiya 1983-cü
ildə, ruslar danışıqları dayandıranda bizim ölkəmiz artıq öz öhdəliyini yerinə yetirməkdən imtina edə bilməzdi. 1984-cü ilin sonunda Florennesdə (Belçikanın
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cənubunda kiçik şəhər) Hava Qüvvələri Bazasında infrastruktur hazır vəziyyətdə
olanda, əsl vaxt çatmışdı. 1985-ci ilin yanvarında mən Belçika hökumətinin
fikrini Prezident Reyqana bildirmək üçün xarici işlər naziri Leo Tindemansla birlikdə Vaşinqtona səfər etdim. Hökumətin rəyi Sovetlərlə danışıqların nəticə
verəcəyinə ümid yeri qoyurdu. Həmçinin biz bildirdik ki, yerləşmə üçün dəqiq
vaxt cədvəli müttəfiqlərlə məsləhətləşmələrdə müəyyənləşməlidir. Vaxt məsələsi
üzvü olduğum Xristian Demokratlar Partiyamda Amerika tərəfdarları və raket
əleyhdarlarını razılığa gətirmək üçün yaxşı şans idi.
Yanvarın 14-də, bazar ertəsi günü Belçika nümayəndə heyəti Ağ Evdə
təmtəraq və mərasimlə qarşılandı. Xatirə Kitabını imzalayandan sonra, Leo Tindemansla birlikdə Amerika prezidentlərinin mühüm qonaqlarını qəbul etdiyi Oval
Ofisə dəvət olundum. Dünya şöhrətli otaq mənə şəkillərdə gördüyümdən daha
kiçik görünürdü. Mənə Prezident Reyqanın yanında oturmaq təklif edildi. Bu
məsələdə Reyqana müdafiə naziri Kesper Uenberqer, dövlət katibi George Şaltz
və milli məsələlər üzrə müşavir Robert Makralan yardım edirdilər. İlk görünüşdən
hər şey dostcasına idi, ancaq mən müəyyən spektisizm hiss edirdim.
Bu, mənim “Böyük kommunikatorla” ilk görüşüm deyildi. Reyqanla artıq
1987-ci ilin iyununda Avropa Şurasının prezidenti kimi iştirak etdiyim Versalda
təşkil olunmuş “Böyük 7”-lərin sammitində tanış olmuşdum. Mənə görə Prezident Reyqan nikbin, gülməyi bacaran və xristian inancı güclü olan bir şəxsiyyət
idi. Texniki müzakirələr gedən zaman onun yaddaşı zəif idi və əgər o, nə isə əlavə
bir şey söyləsəydi, onun cümlələri sadə Bibliya ayələri ilə kəsiləcəkdi. Bu, dünya
liderlərinin iqtisadi nəzəriyyələri və fikirlərini bəyan etməyə gəldikləri “Böyük
7”-lərin sammitində onu digərlərindən müəyyən dərəcədə fərqləndirirdi. Bu, Helmut Şmidtin inflyasiyanı və işsizliyi dayandırmaq üçün çıxış yolu təklif etdiyi bir
vaxta düşürdü. Bəlkə bu məsələlər barədə kifayət qədər məlumatlı olmaması
səbəbindən Prezident siyasətə dair müzakirələrdən qaçırdı? Bu, deyəsən belə idi.
Lakin bu, onun yaxşı ideyalarının olmasına və qarşıya qoyduğu məqsədinə çatmaq bacarığına kölgə sala bilməz. Onun üçün “Yox” elə “Yox” idi, “Hə” də elə
“Hə”. Bu, mənə həmin bazar ertəsi günü aydın oldu.
Danışıqlar zamanı xarici işlər naziri Leo Tindemansın sakitliyi məni təəccübləndirdi. Amerika tərəfdarı kimi o, həmişə amerikalılarla müzakirələrə canlabaşla girərdi, lakin indi o, heç bir dəfə də müdaxilə etmədi. Mən təxmin etdim ki,
yəqin o, yerləşmə məsələsini bir az ləngitməklə bağlı mənim təklifimə sevinmir.
O, şübhəsiz ki, bunun mahiyyətini görə bilməmişdi və ona görə də bunu müdafiə
etmədi. Nəticədə, bunun tərəfdarı Oval Ofisdə ancaq mən idim. Çıxışımı
müəyyən qədər uzadaraq Prezidentə izah etməyə çalışırdım ki, Belçika hökuməti
birinci 16 raketin yerləşməsi haqda şübhələri daha artıq gizlədə bilməyəcək və
hökumət müttəfiqlərinə razılaşdırılmış start tarixini təxirə salmaq barədə təklif
vermək istəyir. Mənim izahımın sonunda Reyqan hardansa kiçik bir qeyd vərəqi

Müttәfiqlәr...
çıxardı və dedi: “İstənilən halda Birləşmiş Ştatlar bunun əleyhinə səs verəcək”.
Buna baxmayaraq, Prezident son məsləhətləşmələrə də etiraz etmədi, anacaq
ABŞ arqumentləri nəzərə almadan daha çox ləngiməyə qarşı çıxdı.
Prezident və onun komandasını mənim hökumətimin hələ də müəyyən bir
fikrə gəlməməsi çox təəccübləndirmişdi. Onlar hesab edirdilər ki, belə bir fundamental məsələ çoxdan həll edilməli idi. Onlar düşünürdülər ki, yerləşmənin vaxtı
ancaq hava və ya tələb olunan yerlərin, infrastrukturun vaxtında hazır olması
kimi texniki məsələlərdən asılı idi. Mən şəxsən amerikalıların raketlərin yerləşməsi ilə bağlı Belçika tərəfinin şübhələri haqda məlumatsız olmalarını, bu
səbəbdən də, Florennes üzərindən qanadlı raketlər uçurmaqdan qabaq mühüm
siyasi qərarın verilməli olduğunu anlamamalarını başa düşə bilmirdim.
Mən danışıqlardakı mövqeyimin bir anda kağız evcik kimi dağldığını
görürdüm. Əslində amerikalılar bizə minnətdar olmalı idilər, çünki mən Belçikada
1987-ci ilə kimi raketlərin yerləşdirilməsi məsələsini tamamlamağa söz verirdim,
Reyqan və Şaltz bunu “qoşa yol” qərarını təsdiq edən bir ölkənin ortaya qoyduğu
fakt kimi qəbul edirdilər. Reyqan mənə dedi ki, onun əlində Belçikanın bir nazirinin
1985-ci ilin mart ayında 16 raketi yerləşdirməklə bağlı siyasi razılıq verdiyi
sənədlər var. Beləliklə, mən ləngitməklə bağlı təklif irəli sürəndə Prezident məndən
əvvəl götürülmüş öhdəlikdən niyə geri çəkilməyimizin izahını soruşdu. Mən bundan tamamilə xəbərsiz idim. Mən bilmirdim ki, ümumiyyətlə Prezident hansı
sənəddən və hansı nazirdən danışır. Mən indi bu məntiqli etirazın qarşısına hansı
arqumentləri çıxara bilərdim. Mənim daha gücüm qalmamışdı.
Daha sonra mən anladım ki, Xarici İşlər və Müdafiə nazirlikləri vaxt cədvəli
ilə bağlı ölkəmizin üzərinə öhdəlik qoyan xain qərar qəbul ediblər. Təəccüblü də
olsa belə qənaətə gəldim ki, lap başdan yerləşmənin tarixi müəyyənləşib. Xarici
İşlər Nazirliyinin Amerika hökumətinə verdiyi dövlət sirri sayılan diplomatik
memorandumun olması haqda mənə heç bir məlumat verilməyib. Bu diplomatik
memorandum hər hansı bir texniki sənəd deyildi, bu, faktiki olaraq, siyasi öhdəlik
idi. Haradan baxsan, bu mülki qulluqçuların siyasi rəhbərliyin təsdiqi olmadan,
hətta onların xəbəri belə olmadan verdikləri siyasi cəhətdən uzaq necə qərarlar
verməsinin səfeh bir nümunəsi idi.

Müttәfiqlәr...
Raketlərin yerləşdirilməsinin tarixi haqda qızğın ictimai müzakirələrin getdiyi bir vaxtda Leo Tindemans Belçikanın gecikdirmə ilə bağlı mövqeyi haqda
müttəfiqlərin fikrini öyrənmək üçün əsas Avropa paytaxtlarına səfər elədi. Bu
səfər nəzərdə tutulan nəticəni vermədi. Tindemansa hər yerdə “yox” cavabı ver-
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ildi, hətta hollandiyalı həmkarı Hans van den Broek də - onun Ruud Lubberin
hökuməti özü 18 ay gecikmə qərarı verməsinə baxmayaraq, “hə” demədi.
1985-ci il martın 2-də Marqaret Tetçer məni və Leo Tindemansı görüşə dəvət
etdi. Aramızda çox gözəl söhbət oldu. Bu mənim “Dəmir Ledi” ilə son görüşüm idi.
Xanım Tetçer bizi 1921-ci ildən Britaniya Baş Nazirlərinin oturduqları möhtəşəm
Çekr Kortda qəbul etdi. O, raket məsələsi haqda söhbətə başqa cür başladı: “Mən
Reyqanı əmin etdim ki, Martens və Tindemans etibarlı və dürüst oğlanlardır, onlar
razılaşdırılanlara əməl edəcəklər. Xahiş edirəm məni yalançı çıxarmayın”.
Həmin gün mən Leo Tindemansla birgə NATO-nun britaniyalı Baş katibi
Lord Karrinqtonun malikanəsinə yollandıq. Mən ona təklifimizi deyəndə onun
üzündə bir inamsızlıq ifadəsi vardı. O dedi ki, Belçikanın NATO öhdəliklərini yerinə yetirməməklə bağlı hər hansı bir qərarına müttəfiqlər mənfi cavab verəcəklər.
Karrinqtonun sözlərinə görə, əgər Belçika kimi kiçik ölkələr kollektiv müdafiədə
daha artıq iştirak etməzlərsə bu, NATO alyansının gücünə zərbə vuracaq.
Mən daha sonra anladım ki, bizim ingilisdilli müttəfiqlərimiz raketlərlə bağlı
mövqeyimizi heç vaxt başa düşməyəcəklər. Tetçer və Karrinqton hökumət liderlərinin tez və açıq qərarlar qəbul edə bildiyi tipik majoritar sistemdə doğulub tərbiyə
olunublar, ona görə də onlara ancaq öz xalqının, seçicilərinin dəstəyi lazımdır. Mən
belə nəticəyə gəldim ki, bu məsələ ilə bağlı koalisiya hökumətindən, hətta öz partiyamdan olan müqavimətə dözməliyəm. Karrinqton bunu qulaqardına vurdu. Ola
bilsin ki, o, bunu mümkün olmayan zəiflik kimi düşünürdü, lakin amansız müxalifət
mənim gözardı edə bilməyəcəyim qədər real idi.

KQB bizә qulaq asır
Tetçer və Karrinqtondan aldığımız “yox” cavabı bizim Vaşinqton səfərimiz
zamanı hiss etdiklərimizin tam təsdiqi idi. Belçikanın yerləşməni davam etdirməkdən başqa alternativi yox idi. Növbəti günlərdə aparılan ağır danışıqlarda
hiss etdim ki, əksəriyət bu addımın labüdlüyünü qəbul edir. Avropalı müttəfiqlərimizin müraciətlərimizə verdikləri inkar cavablar psixoloji dəyişikliyə səbəb olmuşdu.
Az bir müddət sonra Leo Tindemans partiya lideri Konstantin Çernenkonun
dəfn mərasimində iştirak etmək üçün Moskvaya səfər etdi. Eyni zamanda, orada
bizim son təklifimizi irəli sürdü: Belçika qısa zamanda yerləşmə ilə bağlı qərar
verəcək, lakin əgər Sovetlər Cenevrə danışıqlarına daha bir şans versə, Belçika
bu qərarı iki ay müddətinə təxirə salmağa hazırdır.
Tindemansın Moskvadakı demarşı heç bir nəticə vermədi. Hətta SSRİ-nin
xarici işlər naziri Andrey Qromıko onun qəbul etmədi. Xoşbəxtlikdən Belçika

Daha gözlәmәk olmaz
nümayəndə heyəti bununla bağlı nə etməli olduğunu başa düşdü. Səfərin son anlarında Tindemans mənə zəng vurub hökumətin raket məsələsi ilə bağlı nə zaman
qərar verəcəyini soruşdu. Mənim cavabım qəti oldu: “Siz dönəndən iki-üç gün
sonra”. Mən dəstəyi yenicə asmışdım ki, Tindemansa dəvət gəldi. Öncədən
bildiyimiz kimi, Rusiyanın şpion xidməti KQB bizim danışığımızı yazıb və
dərhal Qromıkoya məlumat verib. Ancaq o, təkəbbürlə Belçikanın imtina təklifini
rədd etmişdi. Rusiyanın qəti “net”indən sonra hər kəsə aydın idi ki, ilkin yerləşməni təxirə salmaq üçün artıq əsas qalmayıb.

Daha gözlәmәk olmaz
Hökumət indi dərhal qərar qəbul etdi. Nazirlər Şurası 1985-ci il martın 15də parlament debatları ərəfəsində toplandı. Qısa bir zamanda mənim növbəti gün
verəcəyim bəyanat razılaşdırıldı. İkinci Dünya müharibəsindən bəri bu qərar ən
çətin qərar idi. Axşam saat 11-dən bir az sonra mən ABŞ səfiri ilə görüşüb ona
dedim ki, biz 16 qanadlı raketin yerləşdirilməsinə razıyıq. Həmin vaxt, Leo Tindemans qərarın rəsmən təsdiq olunduğu memorandumu hazırladı. Memorandumu
kimin imzalayacağı barədə sual yarananda, o dedi ki, bunu Baş nazir imzalasa
yaxşı olar, onda memorandumun gücü daha böyük olar. Sonra mən məktubu ABŞ
səfirliyinə apardım. Səfir razılıqla bağlı qərarımızı dərhal Pentaqona çatdırdı.
Birləşmiş Ştatlarda iki təyyarə həftələr idi ki, uçuşa hazır vəziyyətdə dayanmışdı.
Amerikanın Qərb sahilində göyərtəsində 16 nüvə başlığı ilə C-141 nəqliyyat təyyarəsi, Şərq sahilində isə göyərtəsində raketlər olan C-5 Qalaksi qırıcısı uçuş
üçün əmr gözləyirdi. Mən günorta saat üçdə parlamentdə hökumətin bəyanatını
oxuyan zaman artıq qırıcılar havada idilər.
Demokratik nöqteyi-nəzərdən qanadlı raketlərin gətirilməsi tamamilə doğru
idi, çünki Belçikada bu məsələ icra hakimiyyətinin qanunvericilik hakimiyyəti
üzərində üstünlük göstərdiyi çox az məsələlərdən biri idi. Digər məsələlərdə
hökumət parlamentdən razılıq almalıdır. Təhlükəsizlik və xarici işlərə dair
məsələlərdə nazirlər parlamentin razılığını gözləməli deyillər. Əgər çoxluq yerləşmə məsələsində razılığa gəlməsəydi, parlament asanlıqla mənim hökumətimi
istefaya göndərə bilərdi. Lakin, hətta bu cür olsaydı belə, yeni hökumət ləğv etməyənə kimi bu qərar hüquqi baxımdan qüvvədə qalacaqdı.
Hər halda, ictimai fikir yerləşmə ilə bağlı parçalanmışdı və bəzi insanlar
verilmiş qərarla barışa bilmirdi. Belçikada hər hansı bir qərarın indiki kimi belə
çətinliklə qəbul edilməsi nadir hallarda olur. İlk baxışdan bu, qeyri-populyar bir
məsələ idi və belə görünürdü ki, biz bunun ağır nəticəsini seçkilərdə görəcəyik.
Lakin bütün bu gözləntilərin əksinə olaraq, yeddi ay sonra Xristian Demokratlar
seçkilərdə möhtəşəm qələbə qazandı. Siyasi cəsarət sonda mükafatlandırıldı.
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1985-ci il martın 14-də üzərimə götürdüyüm məsuliyyəti boynuma alıram.
Fərqli bir mövqe çox ciddi nəticələrə səbəb olardı. Onda Belçika başqa bir ölkə
– NATO Baş Qərargahının olmadığı bir ölkə olardı. Belə olan halda, Brüssel də
bu gün olduğu kimi inkişaf edib Avropa paytaxtına çevrilməyəcəkdi. Hələ 1988ci ilin sonunda Prezident Reyqanla Sovet lideri Qorbaçov arasında ortamənzilli
nüvə raketlərinin məhv edilməsi ilə bağlı imzalanmış sazişdən sonra raketlər
Avropadan və bizim ölkəmizdən çıxarılanda mən özümü dünyaya yenidən gəlmiş
kimi hiss edirdim. Mən bunu strategiyamın müdafiəsi kimi görürdüm.

Mobutu
Soyuq müharibə Belçikanın Mərkəzi Afrikadakı keçmiş müstəmləkələri ilə münasibətlərində həmişə özünü göstərib. İkinci Dünya müharibəsində o zamankı Belçika
Konqosu özünün uran potensialından istifadə edərək. Birləşmiş Ştatlar üçün nüvə
bombalarının istehsal olunmasında böyük rol oynayıb. Bundan başqa, Zair 1970-ci
ildən sonra bir ölkə kimi Qərbin vacib geostrateji müttəfiqinə çevrildi. Lakin
Belçikanın Baş naziri üçün Zair partlamaq üzrə olan “bomba” idi. Bu, yalnız ölkə daxilində vəziyyətin pisləşməsi ilə bağlı deyildi. Bu, heç mərkəzi fiqur olan və Belçika
ilə hesablaşmaqda öz yolunu yaradan Cosef Desire Mobutu ilə da bağlı deyildi.
Baş nazir kimi mən Zairə ikinci dəfə 1988-ci ildə səfər etdim. O zaman
Mobutu Brüsseldə olanda mən onunla mütəmadi görüşürdüm. Bizim münasibətlərimiz elə də yaxşı deyildi. İnsan hüquqlarının pozulması, prezident və
hökumət dairələrində korrupsiya faktları beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında
əks olunurdu. Ölkə infrastrukturunun milliləşməsi və deqradasiyası Belçika sərmayədarlarını hürkütmüşdü. Kral Boduenlə həftəlik iclas zamanı hiss edirdim
ki, o, Mobutudan uzaq durmağa çalışır. Müstəqilliyin 25 illiyini qeyd etmək üçün
Zairə son səfərində Kral insan hüquqlarının qorunması ilə bağlı sərt danışmış və
bu da Konqo iqtidarının xoşuna gəlməmişdi. Bu, Mobutunu da narazı salmışdı.
Mobutu ona nə etməli olduğunun deyilməsini xoşlamayan bir adam idi.
1988-ci il oktyabrın 30-da mən və xarici işlər naziri Leo Tindemans
Qbadolit beynəlxalq hava limanına gəldik. Bu, mənim Prezident Mobutunun Şimali Konqonun cəngəlliyində özü üçün tikdirdiyi möhtəşəm şəhərlə ilk geniş
tanışlığım idi. Aeroport o dərəcədə yaxşı təchiz edilmişdi ki, hətta “Konkordlar”
orada otura bilirdilər.
Bizi orada mehribanlıqla qarşıladılar. Mobutu mənə “dostum” deyə xitab
edirdi, lakin söhbət borcların yenidən baxılmasına gələndə onun əhvalı dəyişdi.
Mobutu bizim jestimizi elə də qiymətləndirənə oxşamadı. O dedi: “Cənab Baş
nazir, bizim sizə 40 milyard frank (1 milyard avro) borcumuz var və siz bunun 1

Köhnә borclar
milyard frankını (25 milyon avro) silirsiniz. Çox sağ olun. Ancaq keçən il Kanada
bizim ümumi borcumuzdan 1.5 milyard frank (37.5 milon avro), Qərbi Almaniya
isə 25 milyard frank (625 milyon avro) keçdiyini bəyan etdilər. Və siz bilirsiniz
ki, bu ölkələr heç vaxt bizi müstəmləkə etməyiblər”.
Mən Mobutuya izah etməyə çalışırdım ki, ödəmələr onun ölkəsinin xeyrinədir
və parlamentdən xahiş edəcəyəm ki, kommersiya borclarının xərclərini mümkün
qədər yüngülləşdirsin. Mən, həmçinin bildirdim ki, Paris Klubundan, Beynəlxalq
Valyuta Fondundan və Dünya Bankından xahiş edəcəyəm ki, Kinşasanın ehtiyaclarına qarşı yumşaq olsunlar. Təəssüf ki, Mobutu bunu müzakirə etməyə hazır deyildi: “Bütün bunlar mənim üçün ağırdır. Mən aydın razılaşmaları xoşlayıram”.

Köhnә borclar
Qabaqlar tez-tez baş verdiyi kimi, Mobutu yaralı rolunu oynadı. Onun uzun
monoloqunda bizim müstəmləkəçi keçmişimiz ağır tənqid olunurdu: “Ölkənizin
mətbuatı davamlı olaraq insan hüquqlarının pozulmasından danışır. Mən 1950ci ildə Konqo ordusunda yenicə əsgəri xidmətə başlayanda bir həftə öncə papağımı düz qoymadığım üçün sizin həmyerlilər səkkiz dəfə şallaq vurmuşdular.
İnsan haqlarının pozulması? Bu, o zamanlar adi hala çevrilmişdi. Görünən odur
ki, qərblilər insan haqlarını müstəmləkələrini zəncirdən açıb buraxandan sonra
kəşf ediblər. Və mən “insan haqlarını pozan biri kimi” hətta sizin burada
tikdiyiniz həbsxanaları doldura bilmirəm”.
Mən ölkəyə dönəndən sonra parlamentin Flamand sosialistlərindən olan
üzvləri bəyan etdilər ki, korrupsiya, sosial dəyişiklik və iqtisadi tənəzzülə görə
məsuliyyəti Konqo rejimi daşıyır. Onlar xəbərdarlıq etdilər ki, ləğv olunmuş
borclar sadə afrikalıların güzəranını yaxşılaşmaqdan çox hakimiyyətdə olanların
varlanmasına xidmət edir. Bundan əlavə, iddia olunurdu ki, onlar inkişaf
yardımımızı öz şəxsi maraqları üçün istifadə edəcəklər.
Mən bilirdim ki, Mobutu bu deyilənləri yenə də təhqir kimi şərh edəcək.
Bizim onunla söhbətimiz zamanı, o, davamlı olaraq belçikalıların dedikləri və
yazdıqları barədə şikayətlənirdi. Dekabrın əvvəlində, yəni mənim qayıdışımdan
bir ay sonra qorxduğumuz cavab gəldi. Öncə o, bəyan etdi ki, borcların
ödənilməsi ilə bağlı razılaşmaya əməl etməyəcək və onda olan bütün Belçika
mülkiyyətini Zair dövlətinə bağışlayacaq. Belçikada mülkü olan hər bir konqolu
ilin sonuna qədər onları satmalıdır. Bundan başqa, Belçikada təhsil alan bütün
konqolular dərs ilinin sonuna kimi ölkəni tərk etməlidir.
Bundan sonra, onsuz da pis olan vəziyyət daha betər oldu. Bu “təbliğat
müharibəsinin” ən son həddi o oldu ki, Mobutu gənclərdən ibarət böyük qüvvə
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ilə “on illərlə ölkəsinin istismar və talan olunması” ilə bağlı “genişmiqyaslı informasiya kampaniyasına” başladığını elan etdi. Kampaniya “İkinci Leopolddan
Birinci Boduenə kimi” şüarı altında həyata keçirilirdi və bu, Belçika-Amerika
televiziyasının Mobutunun sərvəti haqda verdiyi sənədli filmə bir cavab idi.
Bu gərginlik beynəlxalq diqqəti öz üzərinə çəkməyə başladı. Mobutunun
istəyi əsasında Mərakeşin Kralı İkinci Həsən öz vasitəçiliyini təklif etdi. 6 fevral
1989-cu ildə mənə gözlənilməz bir telefon zəngi gəldi. Mobutu məni Çannesdəki
villasına dəvət etdi. O, məni mehribanlıqla qarşıladı, çünki bizim fransızdilli ictimai televiziyamız onun məşhur var-dövləti haqqında səs-küylü sənədli filmi ikinci dəfə nümayiş etdirməmək qərarı vermişdi. Biz razılaşdıq ki, gərginliyi
azaltmaq üçün sakit şəraitdə bir konfrans təşkil edək. Bizim hələ gedəsi uzun
yolumuz var idi və nəticədə, 1989-cu ilin ortasında mən borcların ödənilməməsi
ilə bağlı qlobal sazişin bağlanmasına nail oldum.

O, dost deyildi
Müxalifətin məğlubiyyəti haqda məlumatlar gəlsə də, bizim Zairlə münasibətlərimiz normallaşmağa doğru gedirdi. Hətta diplomatik səbəblərdən mən səkkiz
il öncə Mobutunu “ölkəmizin dostu” adlandırmağıma baxmayaraq, o, heç vaxt
mənim dostum deyildi. O zamanlar o, heç kəsi bəyənməyən biri idi və telefonda
sayğısızlıq göstərmişdi. O, dövlət başçısı və “Marşal” kimi özünü Baş nazirdən
üstün aparırdı. O, hətta özünü strateji dahi adlandırırdı. Ancaq o, avtoritar və
militarist idi. Onun fikrincə, mətbuat, fikir azadlığı və müxalifət boş şeylərdir.
Mobutu özünün siyasətçi olduğunu inkar edirdi, amma o, ticarətin bütün
hiylələrindən istifadə edirdi. Hər səhər o, Belçika radiosuna, xüsusilə, xəbərlərə
qulaq asırdı. O, tez-tez Belçika siyasətçilərinə telefon edirdi. Onun daxili siyasətimizin bütün qəribəlikləri haqda geniş informasiyası var idi və fikir ayrılıqları ilə
bağlı məsələlərdən istifadə etməkdən, onu bəzəməkdən zövq alırdı. Dünya
Bankının gizli Blumental hesabatından görünürdü ki, Mobutunun Belçika təşkilatlarını və insanlarını hədiyyə ilə, pulla alması mümkün idi.
Mobutu Belçikanın kral ailəsi ilə yaxşı münasibətlər qurmağa böyük
əhəmiyyət verirdi. Boduenlə onsuz da soyuq olan münasibətləri fonunda fransızdilli qəzet onu “bic” adlandırandan sonra bu münasibətlər onun “biclər Belçika
Sarayında, Saxe-Koburqlar ailəsində olur” ifadəsi ilə daha da kəskinləşdi. Bu, çox
böyük və bağışlanmaz, kobud səhv idi və mən ona bunun doğru ifadə olmadığını
bildirmişdim. O, Boduenin ona yazdığı məktubu mətbuatda nəşr etdirəndən sonra
saray qapıları onun üzünə birdəfəlik bağlanmışdı. 1993-ci ilin avqustunda Mobutu,
Səddam Hüseyn kimi hərəkət edərək, kralın dəfn mərasiminə dəvət olunmuş

Ruanda
dövlət başçılarını qara siyahısına salmışdı. Mobutu narazı formada bir dostuna
demişdi: “Belçika bununla Konqo xalqının qəlbinə dəyib. Boduen 1950-1960-cı
illərdə Konqonun dövlət başçısı olub. Bu, tamamən biabırçılıqdır”.

Lumumbaşi
11-12 may 1990-cı il gecə Zair prezidentinin yüksək hazırlıqlı qoşunlarının
Lumumbaşidə universitet düşərgəsinə basqın edib qan tökəndən sonra ölkədə
ümumi itaətsizlik başladı. Belçika beynəlxalq komissiyanın hadisəni araşdırmasını təklif etdi, lakin Mobutu kobudcasına buna etirazını bildirdi. Bundan sonra
o, bəhanə edib texniki əməkdaşlığı da kəsdi. Belçikanın maliyyələşdirdiyi bütün
QHT-lər fəaliyyətlərini dayandırdı.
Altı ay sonra Mobutu qeyri-hökumət yardımının bərpa olmasını istədi. Eyni
zamanda, Konqoda Monseyneur Lorent Monseqvonun başçılıq etdiyi bütün
siyasi qüvvələrin iştirak etdiyi Milli Konfrans Zairdə demokratik təsisatları qurmağa çalışırdı. Bu, Mobutunun Soyuq müharibədən sonra demokrtaikləşmə istiqamətində yeganə təşəbbüsü idi. Çünki, Konfransın böyük legitimliyi var idi
və biz bəyan etdik ki, əgər Milli Konfrans istəsə, yalnız o zaman biz QHT-lərimizin yenidən əməkdaşlığa başlamasına razılıq verərik.
Bundan sonra Mobutu və Konfransın təyin etdiyi Etienne Tşisekedi arasında
hakimiyyət uğrunda mübarizə başladı. Mobutu Tşisekedinin tərəfdarlarının evlərini
tank əleyhinə qrantamyotlarla bombaladırdı və Kinşasada iğtişaşlar baş qaldırdı.
Vətəndaş müharibəsi qaçılmaz idi. 25 oktyabr 1991-ci ildə mən 2000 belçikalını
paraşütçü desantlarımızın müdafiəsi altında mümkün qədər tez bir zamanda Konqonu tərk etməyə çağırdım. Bizim evakuasiya planımız demək olar ki, ziyansız və
problemsiz şəkildə həyata keçirildi. Bu, mənim Konqo ilə bağlı verdiyim son qərar
idi, çünki hökumət silah ixracı üçün lisenziya ilə bağlı gərgin mübahisələrdən sonra
istefa verməli olmuşdu. Parlament buraxıldı və seçki kampaniyasında belçikalı
həmvətənlərimizin xilasına və Konqo xalqının faciəli taleyinə maraq yox idi.

Ruanda
Belçika Baş nazirinin böyük narahatlığına səbəb keçmiş mandat regionları
olan Ruanda və Burundi idi. Hökumət başçısı kimi mən Paul Kaqamenin “Tutsi”
üsyançı ordusunun 1990-cı ilin oktyabrında işğal etdiyi Ruanda ilə maraqlanırdım.
Birinci Dünya müharibəsi ərəfəsində alman imperiyası öz müstəmləkələrini
itirəndə Belçika Millətlər Liqası tərəfindən Ruanda və Burundinin himayədarı
təyin edildi. Hutu və Tutsi arasında 1972-ci ildə baş verən gərginlik nəticəsində
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on minlərlə insanın həlak olduğu Burundidən fərqli olaraq, Ruandada vəziyyət
uzun müddət idi ki, sabit idi.
Burada qabaqlar dominantlıq edən Tutsi azlığı Hutu çoxluğuna şərait yaratmalı
idi. Böyük sayda missionerlərin dəstəklədiyi Ruandanın demokratikləşməsi prosesinin müsbət nəticəsinin olacağı müşahidə edilirdi. Ruanda beynəlxalq ictimaiyyət
tərəfindən inkişafa və əməkdaşlığa meyilli ölkə kimi qəbul edilirdi. Hər şey yaxşı
görünürdü. Tutsililərin kütləvi şəkildə qonşu Konqo və Tanzaniyaya köçməsi və xüsusi ilə, Tutsi qaçqınlarının Uqandaya toplaşması diqqəti çəkməyə başlamışdı.
Xarici işlər naziri Mark Eyskenslə birgə mən 1989-cu il sentyabrın sonlarında
Butaredə Ruanda Milli Muzeyinin rəsmi açılışında iştirak etdim. Mənim şərəfimə
orada verilən qəbulu təsvir etmək çətindir. Mən müstəqillik qazanandan sonra bu
ölkəyə səfər edən birinci hökumət başçısı idim. Hava limanından mərkəzə qədər
olan bütün yol rəqs edən, mahnı oxuyan on minlərlə ruandalı ilə bəzənmişdi. Prezident Juvenal Habyarimana ilə olduqca səmimi söhbətimiz oldu. Mən Brüsselə yaxşı
hisslərlə qayıtdım. Haradan bilmək olardı ki, bir il sonra bir hadisə baş verəcək və
dörd il boyunca vəziyyət pisləşəcək, sonunda da dəhşətli soyqırımla nəticələnəcək.

Cәngәllik döyüşçülәri
2 oktyabr 1990-cı ildə, günorta vaxtlarında həmişə olduğu kimi, hökumət
komyuteri - Bisteldə telekslərə baxırdım. Belqa xəbər agentliyi xəbər verirdi ki,
Uqandada olan böyük üsyançı qrup Ruandanı işğal edib. Bu üsyançılar özlərini
“Ruanda Vətənpərvərlər Cəbhəsi (RVC)” adlandırırdılar. Onlar hakimiyyətdə
olan hutuları sıxışdırmaq və yeni hökumət qurmaq istəyirdilər. Bu baş verdi.
Belqanın teleksindən bir neçə saat sonra, mənə Ruanda Prezidentindən “rəsmi
yardım üçün sorğu” gəldi. Lakin mənim hökumətimdəki Sosialist nazirlər Ruandaya yardım olunmasını istəmirdilər. 3 oktyabr, çərşənbə günü, Kral Bodueni
məni Nyu-Yorkda keçirilmiş UNESKO-nun sammitindən iştirak etdikdən sonra
Brüsselə gələn Ruanda Prezidenti Habyarimana ilə birlikdə nahar etməyə dəvət
etdi. Prezident təkid edirdi ki, biz onlara RVC üsyançılarını zərərsizləşdirmək
üçün paraşüt desantları göndərək. Mən dedim ki, bu, mümkün deyil. Mənim
“yox” cavabım Prezident üçün olduqca təəccüblü görsəndi. Kralın vasitəçilik
rolu oynadığı müəyyən müzakirələrdən sonra razılaşdıq ki, mən hökuməti
inandırım ki, paraşüt desantları Ruandadakı belçikalıları qorumaq üçün
göndərilməlidir. Onların missiyası humanitar olacaqdı.
Söhbətdən sonra, mən kabinet iclasını çağırdım, orada mənim təklifim qəbul
olundu və dərhal Belçikanın “Fabrique Nationale de Hertal (FH)” silah şirkətinin
hərbi təchizatlarının Ruandada yerləşdirilməsi ilə bağlı qərar verildi. Həmin
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axşam C-130 Herkul qırıcıları silahları Kiqaliyə daşıdılar. Növbəti gün kabinet
qərar verdi ki, humanitar missiyanın bir hissəsi kimi Kiqaliyə 500 paraşüt desantı
göndərilsin. Onların vəzifəsi Kiqali aeroportunun və əsas yolların mühafizəsini
təmin etmək, ehtiyac olduğu təqdirdə, Ruandakı belçikalıları toplamaq, qorumaq
və ölkədən çıxarmaq idi. Bütün bunlar Kiqaliyə paraşüt desantları göndərən
Fransa qüvvələri ilə sıx əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilməli idi.
8 oktyabr, bazar günü, mən Uqandanın Prezidenti Yoveri Musevenini qəbul
etdim. O, eyni zamanda Afrika İttifaqı Təşkilatının sədri idi. Mən ona üsyançıların
onun ölkəsindən gəldiyi və Uqanda ordusunda xidmət etdiyi haqda məlumatları
təqdim etdim. Prezident mənə son otuz ildə yüz minlərlə ruandalının onun ölkəsi
ilə yanaşı, Zairə və Tanzaniyaya axışdığını dedi. Söhbətimizin sonunda o, ciddi
şəkildə dedi: “Mənim sizinlə görüşməkdə məqsədim o idi ki, sizə deyim ki, bu
hərbçilər olduqca təcrübəlidirlər, onlardan bəziləri 20 ildən çox döyüşlərdə iştirak
edib, onlar “komandoslardır”. Uqanda onların geri dönməsinə imkan verməyəcək,
çünki biz onların problemlərindən cana doymuşuq. Ruanda məsələsinin hərbi həlli
yoxdur. Problemlər ancaq siyasi yolla həll edilməlidir. Biz Habyarimananı buna
inandırmalıyıq. Həll yolu tez tapılmalıdır, çünki Ruandada problemlər daha da
gərginləşə bilər. Şəxsən mən irəliləyişin olmamasından məyusam, ona görə ki,
mən çox fəal formada məsələnin həllinə çalışmışam”.
Museveni ilə söhbətim məni inandırdı ki, Ruandada münaqişəni nəzarət altında saxlamaq üçün diplomatik vasitələr vacibdir, hərbi yolun mənası yoxdur. Eyni
zamanda, mənim hökumətdəki Sosialist tərəfdaşlarım və müxalifət paraşüt desantlarının qısa bir zamanda Ruandadan çıxarılmasını tələb edirdilər. Kral Boduen
inkişafına görə böyük məsuliyyət daşıdığımız dost ölkədən qoşunlarımızın vaxtından əvvəl çıxarılmasının çox zərərli nəticələr verəcəyinə dair xəbərdarlıq etdi.

Greyt Leyksә sülh sәfәri
Biz hökumətdə razılığa gələ bilmədik. Mənim iki müavinim yalnız paraşüt
desantlarının deyil, bir neçə ay bundan əvvəl Konqoda olduğu kimi, həmçinin
Ruandada ölkənin inkişafı naminə çalışan insanlarımızın qısa bir zamanda geri
dönmələrini istəyirdi. Onlar düşünürdülər ki, biz Afrikadakı keçmişimizlə vidalaşmalıyıq. Lakin mən bütün işçilərimizin birdən-birə oradan çıxarılmasının Ruanda
cəmiyyətinin tamamilə süqutuna səbəb olacağına dair Kralın fikri ilə həmrəy idim.
13 oktyabr, şənbə günü müavinimlə mən belə bir qərara gəldik ki, yalnız
beynəlxalq diplomatik təşəbbüs Ruanda məsələsini həll edə bilər. Mənim rəhbərliyim altında nümayəndə heyətinin bütün tərəflərlə danışıqlar aparmaq üçün
regiona səfər etməsinə qərar verdik. Biz daha sonra sülhə nail olmaq üçün atəşkəs
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əldə etmək istəyirdik. Hökumətlə üsyançı qüvvələr arasında siyasi dialoq olmalı
idi, habelə beynəlxalq konfrans keçirilməli idi.
Lap ilk günlərdən Belçikanın sülh missiyası Keniyanın paytaxtı Nayrobiyə
yola düşdü və orada Prezident Habyarimana və onun xarici işlər naziri Kasimir Bizimunqu ilə danışıqlar apardı. Mən mətbuata belə bir açıqlama etdim ki, danışıqlar
davam etdiyi müddətdə paraşütçü desantlar yerlərində qalacaqlar və belçikalıların
evakuasiyası təxirə düşəcək. Növbəti gün biz Tanzaniya, Kenya, Uqanda və Burundinin prezidentləri ilə görüşüb qızğın müzakirələr apardıq. Onların hamısı özlərini
bizim əsas prinsip və məqsədlərimizə həmrəy kimi göstərirdilər.
Çərşənbə günü, 17 oktyabrda Ruanda və Uqanda arasında Tanzaniyanın
Mvanza şəhərinin ərazisində yerləşən Viktoriya gölü ətrafında imzalanmış saziş
müəyyən perspektiv vəd etsə də, bu, o qədər də inandırıcı deyildi. Sazişin
şərtlərinə görə, həm daxili, həm də xarici müxalifətlə dialoqlar aparılmalıdır.
Atəşkəsin əldə olunması üçün səylər göstərilməlidir. Atəşkəsə xarici qoşunlar
nəzarət etməlidir. Nəhayət, qaçqınlar probleminin nizamlanması məqsədi ilə
Ruanda, Burundi, Zair, Uqanda, Keniya və Tanzaniyanın iştirakı ilə “Böyük Göl”
regional konfransı keçirilməli idi.
Daha sonra atəşkəsə nəzarət edəcək xarici hərbi birləşmələrin tərkibi ilə
bağlı ziddiyyət yarandı. Prezident Habyarimana ilə danışıqlarımda belə bir ideya
ortaya atıldı ki, Avropanın sülhməramlı qüvvələri Ruandada rol oynaya bilər.
Sülhməramlılar Avropa Birliyinin 12 üzv ölkəsinin nəzarəti ilə əvvəlcə Belçika
və Fransa hərbçilərindən formalaşacaq. Biz bu ideyanı müzakirə etdik və
düşündük ki, bizim bütün avropalı tərəfdaşlarımız buna razı olacaq. Prezident
Habyarimana bunu böyük həvəslə qəbul etdi. Fransa Prezidenti Mitteranla
danışıqlar zamanı Habyarimana bildirdi ki, Avropa sülhməramlı qüvvələri
ideyasının müəllifi mənəm. Bir neçə gün sonra nazir Eyskens avropalı həmkarları
ilə bunu müzakirə edəndə, onlar bildirdilər ki, Avropa müqavilələri belə bir missiyaya imkan vermir. Avropa qoşunlarına “Böyük Göl” regionunda sülhün təmin
edilməsi üçün missiya yerləşdirməyə icazə veriləndə artıq 15 il ötmüşdü və yüz
minlərlə insan həlak olmuşdu. Bu təcrübə, həmçinin mənim formal və bürokratik
diplomatiyaya necə nifrət etdiyimi bir daha göstərdi.
Bu müvəqqəti barışığı daimi etmək üçün mən xarici işlər və müdafiə nazirləri ilə
birlikdə Nayrobiyə yollandım və orada RVC işğalçı qoşunları ilə əlaqəyə girmək
imkanları olan Afrika İttifaqı Təşkilatının nümayəndələri ilə iki gün danışıqlar apardım.
25 oktyabr, çərşənbə günü Brüsselə qayıtmazdan bir az öncə elan etdik ki, müharibə
tərəfləri müvəqqəti sülhlə bağlı danışıqlar masasına oturublar. Bu, saat 10-da reallaşdı.
Qorxduğumuz o idi ki, müvəqqəti sülhə dair razılaşma tez bir zamanda pozulacaq.
Məni narahat edən başqa məsələ Prezident Habyarimananın yoxa çıxması idi. O, paralel olaraq danışıqlar aparmaq üçün burundili həmkarı ilə birlikdə Mobutunun Qbadolitdəki iqamətgahına getmişdi. Mobutunu hiddətləndirən o idi ki, regiondan yeganə

Prezidentin faciәli aqibәti
olaraq o, Muanza razılaşmasına cəlb edilməmişdi. Ancaq Lumumbaşidəki qırğınla
bağlı tənqidimizdən sonra Mobutu özü Belçika ilə əməkdaşlığı kəsmişdi.
Belçikaya çatandan sonra biz qərara gəldik ki, paraşütçü desantlar noyabrın
1-də geri dönsünlər. Muanza razılaşması təəssüflər olsun ki, həyata keçmədi.
Ruanda hökuməti atəşkəsi pozdu və Zair silahlarının, qoşunlarının köməkliyi ilə
böyük hücumlara başladı. Üsyançıların yarısı qonşu ölkələrə geri çəkildi, yarısı
da Ruandanın özündə gizləndilər. Mən bütün bu baş verənləri məyusluqla
izləyirdim və başa düşdüm ki, afrikalı rəsmilər sözlərinin arxasında durmurlar.
Mobutu diplomatik təşəbbüsü ələ aldı. Onun səyləri 1991-ci ilin martında yeni
müvəqqəti sülhlə, 1992-ci ildə Kinşasa sazişi ilə və 1993-cü ilin yayında Tanzaniyanın Aruşa şəhərində imzalanmış sazişlə nəticələndi. Bu sazişlərdə Ruandada
çətinliklə də olsa, hakimiyyətin və vəzifələrin bölgüsü razılaşdırıldı. 1992-ci il mart
ayında Baş nazir kimi istefa verəndən sonra mən bu məsələdə daha iştirak etmədim.

Prezidentin faciәli aqibәti
Avropa Parlamentinin üzvü və Avropa Xalqları Partiyasının sədri kimi mən
Kiqaliyə yenidən 1994-cü ilin fevralında səfər etdim. O vaxtlar, Ruanda
müvəqqəti hökumətinin Aruşa sazişinə əməl edəcəyinə hələ ümidlər var idi. Bu
halda, Birləşmiş Millətlər sülhə nəzarət etmək üçün oraya mavi dəbilqəli kontingent göndərdi. Belçikanın 400 paraşütçü desantından başqa, BM kontingenti benqallı, qanalı və seneqallılardan ibarət idi.
Mən orada Habyarimana, sonrakı Baş azir Aqate Uvilinqivmana və Baş nazirin
vəzifələrini icra edən Faustin Tvaqiramunqu ilə əlaqə saxlayırdım. Mən bir-birinə
düşmən münasibətində olan siyasi partiyaların və yüksək məhkəmələrin sədrləri
arasında anlaşma yaratmağa çalışırdım. Mənim danışıqlar apardığım insanların əksəriyyəti bir neçə ay sonra qətlə yetirildi. Mənə iki məsələ pis təsir etdi: fikirlərin
parçalanması və Prezidentin təcrid olunması. Mən görürdüm ki, Hayarimana ilə Baş
nazir Uvilinqivman arasında münasibətlər pisdir. Sonuncu mütərəqqi fikirli hutulu
idi və onun siyasi nüfuzu artmaqda idi. Prezidentin nüfuzu isə zəifləyirdi.
Hayarimananın xahişi əsasında mən Tutsi üsyançılarının lideri Kaqame ilə
onun Ruandanın şimalında yerləşən dağ kəndi Mulindidəki qərargahında
görüşdüm. Bu, Belçika mavi dəbilqələrinin və RVC əsgərlərinin müşayiəti altında
həm təhlükəli, həm də sərgüzəştli bir səfər idi. Biz düşmən ərazisi ilə gedirdik və
silahlı hərbçilərin olduğu onlarla yol nəzarət-buraxılış məntəqəsindən keçdik.
Yol boyu gördüyümüz düşərgələrdə 300 min qaçqın yaşayırdı. Mən hiss edirdim
ki, vəziyyət olduqca gərgin və həssasdır.
Mən Kaqamenin yanına Habyarimananın Aruşa razılaşmasının həyat keçirilməsinə razı olduğu barədə xəbərlə gedirdim. Mənə həm də dəqiqləşdirmək
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istəyirdim ki, Kaqame yerli şura, parlament və prezident seçkilərinin keçirilməsini həqiqətənmi istəyir. Habyarimana buna şübhə edirdi, çünki o, inanırdı ki,
RVC mütləq uduzacaqdı. Bundan başqa, Ruanda Prezidenti istəyirdi ki, müharibə
tərəfləri qisasçılığın və qırğınların qarşısını almaq üçün “xoşməramlı davranış
kodeksi” imzalasınlar, habelə hər bir addımı demokratik qaydada atsınlar. Faktiki
olaraq, bütün bunlar Aruşa sazişinə qədər baş vermiş zorakılıqların hüquqi məsuliyyətə cəlb olunmayacağı demək idi.
Kaqame Habyarimananın mesajına təkəbbürlü formada cavab verdi. O,
kodeksin lazımsız olduğunu hesab edirdi. Çox çətin, düşməncəsinə bir danışıq
oldu, üstəlik də, tərəflərin ingiliscəsi pis idi. Bundan sonra mən Ruandanın
cənubunda müxtəlif qaçqın düşərgələrində oldum. Kiqalidə “Mille Collines” radiosuna müsahibə verdim. Suallar məni əməlli başlı özümdən çıxarırdı, guya
“1990-cı ildə Belçika xəyanətinə” görə məsuliyyəti mən daşıyıram.
Mən bunu Prezidentə deyəndə, o, dilxor oldu. O, düşündü ki, artıq hər şey
bitdi. Hiss edirdim ki, onun üçün faciə baş vermişdi. O qorxurdu ki, Prezident
kimi onun əlində Aruşa sazişində təsbit edilən mexanizmlərə müvafiq olaraq, daha
real səlahiyyətlər olmayacaq. Çünki sazişin şərtləri parlamentdəki çoxluğa və
hökumətə qərar qəbul etmək imkanı verirdi. Onunla təkbətək son söhbətim zamanı
mənə tam aydın oldu ki, o, təcrid olunub və ip artıq onun əlində deyil. Ancaq mən
həmişə onun dürüstlüyünə inanmışam. Onun guya opponentlərinə qarşı qırğın
törətməyə hazırlaşması haqda fikirlər heç vaxt mənə inandırıcı gəlməyib.
Hadislərin sonrası yaxşı məlumdur. Aprelin əvvəlində göyərtəsində Ruanda
və Burundi prezidentlərinin olduğu təyyarə partladıldı. Bir neçə gün sonra Baş
nazir Uvilinqivmana və onun uşaqları qətlə yetirildi, baxmayaraq ki, oradakı 10
Belçika sülhməramlısı onun təhlükəsizliyinə cavabdeh idi. Nəticədə, Belçika və
digər ölkələrdən olan mavi dəbilqəlilər geri çəkildi və bizim həmyerlilərimiz də
hərbi eskortun müşayiəti altında Ruandadan çıxarıldı. Eyni zamanda, tutsililər
və mötədil Hutulular misli görünməmiş qırğına məruz qaldılar. Kaqamenin RVCsi Ruandanın demək olar ki, hər yerini ələ keçirdilər və qırğınlar törətdilər. Bir
çox hutulular on ildən çox qanlı münaqişələr tərədilən “Böyük Göl” ərazisində
yerləşən qonşu ölkələrə qaçdılar.

Afrikadan keçәn uzun sәfәr
Mən qəti mühakiməyə səbəb olacaq bu drama cəlb olunmuşdum. Lakin
inanırdım ki, əgər Qərb ciddi addımlar atsaydı, qan tökülməsinin və etnik zorakılığın qarşısını ala bilərdi. Kral Boduen 1990-cı il aprel ayının 10-da bəyan etdi
ki, Belçika paraşütçü desantlarının vaxtından qabaq çıxması Ruanda və ola bilsin,
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elə Burundidə də etnik daxili qırğınlar riskini artıracaq. Hesab edirəm ki, əgər
vicdanları olsa, bir çox siyasi liderlər bu hadisə səbəbindən günahkar vicdanlarına
görə əziyyət çəkəcəklər.
Afrikaya görə narahatçılığım mən baş nazirlikdən gedəndən sonra daha da
gücləndi. Sərhədsiz Həkimlər Təşkilatının (SHT) dəstəyi ilə mən 1992-ci ilin
avqustunda Somaliyə səfər etdim. Tibbi heyətin müşayiəti ilə ora gələndə biz
Keniya, Somali və Efiopiya sərhədində qaçqın düşərgələri ilə rastlaşdıq. Orada
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissiyasının qarşısında reallaşması mümkün olmayan bir vəzifə var idi. Mən orada analarının qucağında acından ölən uşaqları
gördüm. Bu mənzərə mənə elə güclü təsir etdi ki, özümü ağlamaqdan saxlaya
bilmədim. Ondan sonra o uşaqlar həmişəlik mənim qəlbimdə qaldılar.
Biz SHT qərargahının yerləşdiyi ərazidə olduqca köhnə, primitiv evlərdə
qalırdıq. Bəzən hərbçilərin ərzaqlarından qidalanırdıq. Kismayoda biz torpağın
üstündə yatdıq. 1992-ci ilin yeni il axşamı mən Nayrobidən mənimlə birlikdə
gəlmiş Belçikanın səfiri ilə eyni otaqda qalası oldum. Orada sanitariya sıfır
dərəcəsində idi, ancaq bəxtimiz gətirdi ki, biz ağcaqanad toru tapa bildik. İstiyə
dözmək mümkün deyildi, biz bütün gecəni Somali üsyançılarının silahlarının
səsini eşidirdik. Mən su qıtlığını acı hisslərlə xatırlayıram. 31 iyul 1993-cü ildə
mən Keniyadan keçərək, Somaliyə yenidən getdim. Mən Kral Boduenin ölüm
xəbərini səhər tezdən Nayrobidə eşitdim. Geri dönüb Boduenin dəfn və Belçika
Kralı İkinci Albertin andiçmə mərasimlərində iştirak etdim. Bundan sonra
yenidən Kismayoya getdim. Belçika hərbi qüvvələri artıq orada regional sülh
razılaşmasına nail ola bilmişdilər.
Mən BMT və SHT-nin dəstək göstərdiyi bir neçə qaçqın düşərgələrinin
olduğu Keniyadan kiçik bir təyyarə ilə cənubi Sudana uçdum, çünki əhali vətəndaş müharibəsi səbəbindən orada da aclıqdan, səfalətdən əziyyət çəkirdi.
Xoşbəxtlikdən uçuş zamanı bizə atəş açmadılar. Mən əvvəlcə düşünürdüm ki,
biz səhralığa gedirik, sonra gördüm ki, Nil çayının sahilində yaşıl, eyni zamanda
məhsuldarlığı da bol olan bir ölkəyə gəlib çıxdıq. SHT-nın tibb dəstəsi orada heç
olmasa, elementar şəraiti olan bir hospital yaratmağa çalışırdı.
Sudandan sonra mən Nyu-Yorka getdim və bu dəhşətli vətəndaş
müharibəsinin nəhayət ki, dünyanın siyasi gündəliyinə salınması üçün BMT-nin
Baş katibi Butros Butros-Qali ilə görüşdüm. O, səmimiyyətlə mənə cavab verərək
dedi: “Siz Avropadakı hökumət liderlərini və ictimai rəyi səfərbər etməlisiniz,
əks təqdirdə mənim edə biləcəyim elə də çox iş yoxdur”. BMT-nin Baş katibi
onu da dedi ki, Xartumdakı hökumət fırıldaqların hökumətidir.
1993-cü ildə də Yeni il günü mən gördüm ki, Berlin kimi ancaq havadan
gələn dəstəyə möhtac qalan mühasirəyə alınmış Anqolanın Malanye şəhərində
dəhşətli vətəndaş müharibəsinin ortasındayam. Aerodromda taxıl axtaran uşaqlar
polislər tərəfindən döyülür və qovulurdular. Ümumi seçkilərin keçirilməsinə
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imkan yaradacaq Anqolanın iki üsyançı qruplaşması – Unita of Savimbi və Movimento Popular de Libertacao de Angola of Dos Santos - arasında 1992-ci ildə
imzalanmış sülh sazişi sağlam fikrin olmaması ucbatından iflasa uğradı: Mozambikdən fərqli olaraq, nə müharibə edən tərəflərin, nə də polis qüvvələrinin varlığına əvvəlcədən son qoymadılar və ölkəni minalardan təmizləmədilər. Mən heç
yerdə Anqolanın paytaxtı Luandada gördüyüm bu qədər bədən üzvləri kəsilmiş
cavan insan görməmişəm.
Mənim Anqolada, Burundidə, Həbəşistanda, Keniyada, Namibiyaya, Ruandada, Somalidə və Cənubi Afrikada böyük humanitar ehtiyac içində olan insanlar
üçün nəsə etməyə çalışan SHT-nın nəcib işçiləri ilə birlikdə fəaliyyətim iki ildən
çox çəkdi. Demokratikləşmə prosesini gücləndirmək məqsədi ilə Afrika qitəsinə
daha sonralar da bir neçə dəfə səfər etdim. 1993-cü ildə Müqəddəs Üçlük günü
mən çoxpartiyalı sistemlə bağlı referendumun keçirildiyi Malavidə idim. Mən
bu sistemin tərəfdarlarını dəstəkləyirdim. Referendumda çoxpartiyalı sistemi
istəyən qüvvələr qalib gəldilər. Mən daha sonra seçkiləri müşahidə etmək üçün
Mozambikdə oldum. 1994-cü ildə Cənubi Afrikada ilk azad seçkilərdə
müşahidəçi kimi iştirak etdim.
Avropa Birliyi hələ çox çalışmalıdır. 1994-cü il martın 18-də “Afrika ölür.
Məgər bizə dəxli yoxdur?” mövzusunda Brüsseldə təşkil olunmuş simpoziumda
mən qitə ilə bağlı təcrübəm haqqında danışdım və bildirdim ki, Avropa inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında rəqabətin pisləşməsinə imkan verməməlidir.
“Əksinə, Avropa açıq siyasət yürütməklə, müəyyən ədalətlilik standartlarına hörmət etməklə dünyanın yeni iqtisadi sisteminə töhfə verməlidir. Müxtəsəri, Afrika
Avropanın aydın və aşkar şəkildə ədalət, həmrəylik işinə dəstək verməsini gözləyir”.
Beynəlxalq səviyyədə rok festivalları Afrikadakı kasıblığın dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması baxımından ümidverici idi. Bu kasıb ölkələrin
borclarını silmək varlı Qərb dövlətləri üçün günahkar vicdanlarının bağışlanması
üçün bir şans sayılmalıdır.

V FӘSİL
Yolum Maastrixtәdir

Belçika Baş naziri üçün Trans-Atlantik əlaqələr və Afrikadakı keçmiş
müstəmləkələrlə əməkdaşlıqla yanaşı, digər prinsipial məsələlərdən biri, əlbəttə ki,
Avropa məsələsi idi. Mən 12 ildən çox Avropa Dövlət və Hökumət Başçıları
Şurasının üzvü olmuşam. Əvvəlcə, yaşıma və məhdud təcrübəmə görə, mən hələ
qərib idim, ancaq tədricən, Avropaya inteqrasiya prosesində Belçikanın mərkəzi
rolu, habelə uzunmüddətli xidmətim sayəsində mən tanınmış bir simaya çevrildim.

Jiskar-Şmidt tandemi
1979-cu ilin aprelində mən Baş nazir olanda Avropa İcmasının sədrliyi
Fransaya keçdi və Prezident Valeri Jiskar d`Esten ev sahibi funksiyasını yerinə
yetirməyə başladı. Birləşmiş Krallığın yeni seçilmiş Baş naziri Marqaret Tetçer
və mən o zaman yalnız doqquz üzvü olan Avropa Şurasında təzə idik. Əlifba
sırasına görə, biz yanaşı otururduq. Baş nazir olandan cəmi bir ay sonra mən
avropalı həmkarlarımla birlikdə Afinada Yunanıstanın onuncu üzv ölkə olmasına
razılıq imzamızı qoyduq. 21-22 iyunda Jiskarın sammiti möhtəşəm açılış
mərasimi ilə öz işinə başladı. Strasburqda bir neçə konfrans keçirildi. Müzakirələr
olduqca qeyri-rəsmi qaydada aparılırdı. Konfranslarda masaların üzərində bu gün
keçirilən tədbirlərdən daha az sayda kağız görmək olardı. Lakin Helmut Şmidt bir
qucaq kağızla gəldi. Tərcümə kabinələri artıq qoyulmuşdu, ancaq o, ingiliscə
danışdı. İndi hər kəs öz dilində danışırdı. Jiskarın təkidindən sonra müdaxilələr
qısa olurdu. Beynəlxalq siyasətlə bağlı fikir mübadilələri əsasən nahar vaxtlarında
olurdu. Təzə adam kimi mən daha ehtiyatlı davranırdım.
Jiskar və Şmidtin aparıcı olduğu toplantıda iştirakçıların sayının az olmasından dialoq alınırdı. Lakin bu söhbətlər konkret nəticələrə gətirib çıxarmadı, çünki
heç bir sənəd imzalanmadı. 1979-cu ildə enerji problemi və inflyasiyaya qarşı
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mübarizə gündəlikdə duran bir nömrəli məsələlər idi. Ancaq o zaman qarşılıqlı
anlaşmanın əldə olunacağı uzaq görünürdü. İcmanın hələ hətta enerji siyasəti ilə
məşğul olmağa ixtiyarı yox idi.
Avropa Şurası qeyri-rəsmi də olsa yüksək vəzifələrə təyinatlarda, xüsusilə
Avropa Komissiyanın prezidentinin təyinatında mühüm rola malik idi. Mən ilk dəfə
1980-ci il 12-13 iyunda keçirilmiş Venesiya Sammitində bunun şahidi oldum. O sammitdə Şuranın prezidenti, İtaliyanın Baş naziri və sonrakı Prezidenti Françesko Kossiga Komissiyanın Britaniyadan olan prezidenti Roy Jankinsə xələf tapmaq üçün
hökumət rəhbərləri ilə ayrı-ayrılıqda özəl görüşlər keçirdi. Mən Kossiga və Jiskara
“Cənab Avropa” kimi tanınan Leo Tindemansı təklif etdim. Mən Fransız Prezidentini
razı sala bilmədim. Tindemansın Benelüksdə ən nüfuzlu namizəd olmağına baxmayaraq, faktiki olaraq Helmut Şmidt də ona dəstək vermədi. Və ən pisi o idi ki, Tindemans özü də bunu istəmirdi. Ola bilsin ki, o, yenidən Belçikanın Baş naziri olmağa
ümid edirdi. Özəl söhbətlər ona görə də nəticə vermədi. Bundan sonra Avropa sammiti Lüksemburqun Baş naziri Qaston Tornu Komissiyanın prezidenti təyin etdi.

Maastrixtdә ilk dәfә
Avropanın iki tarixi Şurası müstəqillik qazanandan sonra qısa bir dövrdə
Belçikaya məxsus olan Holland şəhəri Maastrixtdə yerləşirdi. 1991-ci ildə keçirilmiş sammit zamanı imzalanmış Maastrixt Sazişi kifayət qədər məşhurdur.
Ancaq on il əvvəl, 1981-ci il dekabrın 23-24-də təşkil edilmiş ilk sammit də
mənim üçün həlledici əhəmiyyət daşıyırdı. “Narahat dövlət üçün cavabdehlik”
başlıqlı üçüncü paraqrafda təsvir etdiyim kimi bizim ölkəmiz o zamanlar
Avropanın xəstə adamı hesab edilirdi. Bizim adımız pis çıxmışdı. Avropa institutları bizim radikal islahatlar apara bilməməyimizi kəskin şəkildə tənqid
edirdilər. Böyük dəyişikliklərin tərəfdarı kimi mən bu mübarizə üçün avropalı
həmkarlarımdan dəstək almaq istəyirdim. Avropa Parlamentinin yeri barədə də
məsələ müzakirə mərhələsində idi. Parlament üçün daimi yer məsələsinin həlli
çətin və uzun olacaqdı. Fransada prezident seçkilərinə hazırlıq işləri gedən zaman
Jiskar məsələni Strasburqun xeyrinə həll etmək istəyirdi. O vaxt parlament həm
Brüsseldə, həm də Strasburqda yerləşirdi və deputatlar iki şəhər arasında
qalmışdılar. Yaxşı ki, 1981-ci ildə Lüksemburqdakı fövqəladə iclaslar ləğv edildi.
Strasburqun Avropa institutlarının evi olması üçün tarixi, siyasi və mənəvi
əsaslar var idi. Ancaq demokratiya və səmərəlilik baxımından, parlamentin effektli nəzarət edə bilməsi üçün mən həmişə Brüsselin parlament, komissiya və
şura üçün ən uğurlu seçim olduğunu düşünmüşəm və bu gün də o fikirdə qalıram.
Bu, həmişə parlament üzvlərinin əksəriyyətinin arzusu olub. Sözsüz, “İcma Tə-
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sisatları” da Brüssel və Belçika üçün üstün karlardır. Lakin Avropa Şurası və
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi kimi digər Avropa təşkilatlarının Strasburqda yerləşməsi parlamentin “itirilməsini” kompensasiya edə bilərdi.
Ancaq bu, elə də asan deyildi. Bir-birinin ardınca gələn Fransa prezidentləri
özlərini Strasburqun müdafiəçiləri kimi göstərirdilər və almanlar da onlara dəstək
verirdilər. Hətta 1981-ci ildə mən fikrimi dəyişmədim. On ildən sonra əldə olunan
kompromis belə oldu ki, plenar sessiyalar Strasburqda, siyasi qruplar və komitə
iclasları Brüsseldə keçirilsin. Lakin Maastrixtdəki bu status-kvo məntiqi və
maliyyə baxımından olduqca səmərəsiz idi.

Birinci sәdrlik dövrüm (1982)
1982-ci ilin ilk altı ayı mən Avropa Şurasının prezidenti oldum. Martın 2930-da Brüsseldə keçirilmiş Sammitdə həmkarlarıma yeni hökumətimin dirçəlməsi
üçün hansı qəti tədbirləri həyata keçirdiyim barədə danışdım. Helmut Şmidt dəyişikliklərin nədən ibarət olmasını bilmək istəyirdi. O, mənə ilk dəfə olaraq adımla
müraciət etdi. Digərləri ölkələrində inflyasiya və işsizliklə necə mübarizə
apardıqlarından danışırdılar. Xanım Tetçer bunu çox maraqla qarşıladı və mənə
təşəkkür etdi. Lakin hesab edirdim ki, burada birləşmə və ümumi yanaşma yoxdur.
Eyni məqsədlərin olması yetərli deyildi, qarşılıqlı vasitələr də çox vacib məsələ idi.
Tetçerə görə, bu, çox getmir. O, başa düşə bilmirdi ki, mən nəyə görə “İcma Təsisatlarına”, xüsusilə Komissiyaya bu qədər əhəmiyyət verirəm. O deyirdi: “Sənin
hökumətin, mənim hökumətim yaxşı hökumətlərdir. Biz yaxşı siyasət aparırıq.
Əhəmiyyətli olan budur. İcma Təsisatları önəmli deyil”.
Avropa Şurasının sədri kimi Prezident Mitteran məni 1982-ci il 4-6 iyunda
Versalda keçirilmiş Qərb İqtisadi Sammitinə (daha sonralar “böyük 7-lər” və “8lər” adlandırılan) dəvət etdi. Ənənəvi “ailə şəkli” çəkdirərkən mən bir küncdə,
Komissiyanın prezidenti Qaston Torn bir küncdə dayanmışdıq. Ancaq, beynəlxalq
qəzetlərdə bizi şəkildən kəsib atmışdılar! Sosialistlərin və Kommunistlərin
hökumətinə rəhbərlik edən Baş nazir Pier Mauroy tərəfindən idarə olunan
Fransanın iqtisadi siyasəti tədbirin ağrılı yeri idi. Orada mən ilk dəfə onun iqtisadiyyat və maliyyə naziri Jak Delorla görüşdüm. Fransanın iqtisadiyyatla bağlı
siyasəti Vaşinqton, London və Bonn tərəfindən diqqətlə izlənilirdi. Sammitdən
sonra Paris dərhal geri çəkildi və nəhayət ki, sosial market yönümlü iqtisadi bir
model seçdilər.
1982-ci il iyunun 28-29-da Belçikanın sədrliyi ilə keçirilmiş ikinci Avropa
Şurası görüşündə təşkilatın genişləndirilməsi məsələsi müzakirəyə çıxarıldı, İspaniya və Portuqaliya üzv qəbul edildilər.
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Danışıqların çətin keçəcəyi və keçid dövrünün uzun olacağı öncədən bəlli
idi. İcmanın zəif fəailiyyət göstərməsi, habelə 1973-cü və 1981-ci illər genişlənməsindən sonra İcmanın inteqrasiya imkanları ortaya suallar çıxarırdı. Birləşmiş
Krallıq, İrlandiya, Danimarka və Yunanıstanın üzvlüyü inteqrasiyanı gücləndirdimi? Bu suala birmənalı cavab vermək çətin idi. Hətta o zaman dərinləşmə
yoxsa, genişlənmə məsələsi mübahisə mövzusu olaraq qalırdı.

Yenidәn başlamağa doğru
Dirçəlişin ilk toxumları 1980-ci illərin ortalarında cücərməyə başladı. 1984cü il iyunun 25-26-da Fotenblo Sammitində başlıca maneə ilə bağlı danışıqlar
aparıldı. İllər uzunu sürən maneədən sonra Fransua Mitteran və Helmut Kol
“güzəştlə” bağlı Marqaret Tetçerlə razılıq əldə etdilər: üzvlük haqqını qismən
ödəmək (Birləşmiş Krallıq, başqa üzvlər nisbətən daha çox ödəyirdi). Bu, beş il
öncə Strasburq Sammitində “mən pulumu geri istəyirəm” - deyən Marqeret
Tetçerin yaratdığı mübahisəyə son qoydu.
Sammit eyni zamanda Komissiyanın prezidenti Qaston Tornun varisini
təyin etməli idi. Ənənəvi olaraq, bu məsələ yemək vaxtı və sonra qeyri-rəsmi
şəkildə müzakirə edildi. Fransa öz xarici işlər naziri Klod Şeyssonu təklif etdi.
Lakin o, sosialist namizədi idi və Fransada kommunistlərlə əlaqəsi olan biri kimi
tanınırdı. Bu səbəbdən onun şansı yox idi. Şeyssonun uğursuzluğundan sonra
mən həmvətənim Stiv Daviqnonun seçilməsinə çalışdım. Daviqnon Komissiyanın vitse-prezidenti kimi böyük hörmət qazanmışdı. Helmut Şmidt həmişə
“Viskontu” ağız dolusu tərifləyirdi. Ancaq bu da keçmədi, çünki o, özünə olduqca
açıq formada lobbiçilik edirdi. İyulun əvvəlində Jak Delor təyin olundu. Bu, əslində Franko-Alman namizədi idi, lakin fransız namizəd götürdüyü siyasi xəttə
görə Tetçer üçün qəbuledilən idi. Amma sonralar o buna təəssüf etdi.
1985-ci ilin əvvəlində Jak Delor prezidentlik səlahiyyətlərini qəbul etdi və
Avropanın inteqrasiyasını qaldığı yerdən davam etdirdi. O, daxili bazarın yaradılmasında qətiyyətli idi. İyunun 14-də britaniyalı Mühafizəkar və Daxili Vergilər
və Gömrük Qanunları üzrə Komissar Lord Artur Kokfild özünün “Sadə bazardan
qurtarmaq” başlıqlı hesabatında gərəkli tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı
təkliflə çıxış etdi. Delor iyunun 28-29-da Milanda keçirilmiş Avropa Şurasının
toplantısında sənədi müzakirəyə çıxardı.
Yeni müqavilənin imzalanmasına dair danışıqlar aparmaq üçün vacib
sayılan Hökumətlərarası Etimad (HAE) prosedurasının formalaşması ilə bağlı
qızğın müzakirələr başladı. “Sən buna qərar verə bilməzsən”, - Tetçer qışqırdı, “çünki, mən buna etiraz edirəm”. İtaliyanın Baş naziri Bettino Craksi ilə toplan-

İkinci sәdrlik dövrüm (1987)
tıda birgə iştirak edən xarici işlər naziri Ciulio Andreotti dərhal Roma Sazişini
əlinə götürərək 236-cı maddədən sitat gətirdi: “HAE prosedurasının formalaşması
ilə bağlı qərar sadə səs çoxluğu ilə verilə bilər”. Tetçer çaşqın vəziyyətə düşdü.
Hər kəs lehinə səs verdi; yalnız o, əleyhinə səs verdi və hollandlar bu səsi nəzərə
almadılar. Ancaq sammitdə xanım Tetçer mövqeyini dəyişdi və yeni müqavilənin
hazırlanması işində iştirak etməyə başladı. O, indi vahid Avropa bazarını özünün
iqtisadiyyatla bağlı düşüncələrinin reallaşması hesab edirdi və bunun reallığa
çevrilməsi Britaniya iqtisadiyyatının xeyrinə olacaqdı. Dekabrın 2-4-də Lüksemburqda keçirilmiş sammitdə Vahid Avropa Aktı ilə bağlı razılıq əldə edildi. 1987ci il iyulun 1-də bu Akt qüvvəyə mindi. Komissiya tərəfindən görülən effektiv
hazırlıq işləri və hökumət başçılarının qətiyyətli fəaliyyəti nəticəsində Avropanın
yenidən “yaranması” növbəti altı ayda başa çatdırıldı. İllər boyu davam etmiş
Avropanın iqtisadi çətinlikləri sona çatdı.
İllər sonra Marqaret Tetçerlə debat zamanı mən yenidən Vahid Avropa Aktı
məsələsini gündəmə gətirdim. O, Corc Buş və Mixail Qorbaçovla birgə aparıcı
Belçika biznesmenlərinin tədbirinə dəvət olundu. Qarbaçov arvadının xəstəliyinə
görə səfərini son dəqiqədə təxirə saldı. Tədbirdən bir neçə saat qabaq mənə zəng
gəldi və mən də dərhal Buşla əlaqə saxladım. Buş məndən Qorbaçovu debatda
əvəz etməmi xahiş etdi. Debatı BBC-nin tanınmış jurnalisti Deyvid Frost aparırdı.
O, bizdən soruşdu ki, 20-ci əsrin ən böyük siyasətçisi kimdir. Tetçer cavab verdi
ki, Uinston Çörçil, Buş dedi ki, Ronald Reyqan, mənim cavabım isə Jan Monnet
oldu. Bu, özünün “ticarət markası” olan avroskreptik (Avropa inteqrasiya prosesinə şübhə ilə yanaşma) arqumentlərini ortaya qoyan xanım Tetçer ilə canlı müzakirələrin aparılmasına səbəb oldu. Mən ona xatırlatdım ki, o, 1985-ci ilin yay
sammitində Avropanın Vahid Bazarının yaradılması ilə razılaşıb. O isə dedi:
“Bəli, ancaq bu, mənim ən böyük siyasi səhvim olub!”

İkinci sәdrlik dövrüm (1987)
1987-ci ilin ilk altı ayı üçün Belçika yenidən Avropa İttifaqına sədrlik
etdi. Mən ABŞ-a səfər etməyi planlaşdırırdım. Həmin il mayın 28-də Ağ Evdə
Prezident Reyqanla görüşdüm. Mən ona dəyəri 50 ECU (Avropa pul vahidi)
olan bir qızıl və 5 ECU olan bir gümüş pul verdim. Bu hədiyyəni o, çox
qiymətləndirdi, lakin mən hesab etmirəm ki, o, bizim vahid Avropa valyutası
yaratmaq məqsədimizdən xəbərdar idi. Söhbətimiz uzun çəkməsə də, xoş atmosferdə keçdi. Reyqan Amerikanın iqtisadiyyatı mövzusunu açdı. O, böyük
miqdarda büdcə kəsirinə görə bütün günahı Konqresin üzərinə qoydu. O,
vergilərin aşağı olmasının zəruriliyini vurğulayırdı – “vergi nə qədər aşağı
olsa, gəlir bir o qədər də artıq olar”- bu, həm də dövlətin iqtisadiyyata müda-
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xiləsini azaldar. Qısası, “Reyqanomik”in klassik prinsipləri kontinental
Avropada o qədər də təqdir edilmədi.
Həmin dövrdə Reyqan İran-Kontra məsələsinə görə narahat idi. Mitteran
Jak Şirakla yenicə yaxınlaşmağa başlamışdı (Sosialist təmayüllü Prezident – Mitteran Mühafizəkar təmayüllü Baş nazir seçmişdi). Onun özünün 1988-ci ildə
ikinci dəfə prezident seçilmək ehtimalı isə çox az idi. Helmut Kolun Xristian
Demokrat İttifaqı bəzi dövlət seçkilərində ağır itkilərə məruz qalmışdı. İtaliya
hökumətinin taleyi ipdən asılı vəziyyətdə idi. Xanım Tetçer çox çətin parlament
seçkiləri ilə üzləşmişdi, davamlı iqtisadi problemlər Yaponiyanın Baş naziri Yasuhiro Nakasonenin mövqeyini zəiflətmişdi. Hər kəsin Venesiyada keçiriləcək
Qərbi İqtisadi Sammitə böyük ehtiyacı var idi. Mən öz vəzifəmin icrasına davam
edirdim. Vəzifələr Şura və Komissiya arasında bölünmüşdü. Bəzi işlərlə mən,
bəziləri ilə Komissiyanın prezidenti məşğul olurdu. Delors üçün bu sammitdə
iştirak etmək nüfuz məsələsi və Avropa daxili bazarına verilən qlobal əhəmiyyətin
sübutu idi. O, inanırdı ki, sammitdə əsas rol ona verilməli idi və hətta Venesiyaya
getməsi üçün maliyyə və pul məsələsi ilə bağlı müzakirələrdə iştirakı əsas şərt
kimi irəli sürürdü.
Görüşlər və naharlar hər biri formal və qeyri-formal gündəliyi olmaqla üç
dairədə baş tuturdu: birinci, dövlət və hökumət başçıları, ikinci, xarici işlər nazirləri, üçüncü, maliyyə nazirləri. Görüşlərin böyük əksəriyyəti əvvəlcədən
hökumət başçılarının köməkçiləri və ya məsləhətçiləri və o zaman ticarət
məsələləri üzrə komissar, hazırda isə Ümumdünya Ticarət Təşkilatının Baş direktoru Paskal Lami tərəfindən hazırlanmışdı. Qərbi İqtisadi Sammitin formal
toplantıları əsasən köməkçilərin apardıqları qeydiyyatlar əsasında baş tutan yekun
müzakirələrdən ibarət idi. Sərt şəkildə desək, bu sammitdə heç bir danışıq baş
tutmadı və heç bir qərar qəbul edilmədi. Buna baxmayaraq, bu cür sammitin
keçirilməsi o zaman da vacibi idi, elə indi də vacibdir. Ən vacib iqtisadi problemlərə ən yüksək səviyyədə diqqət yetirilir, siyasətin isə ən azı müəyyən səviyyədə
də olsa, koordinasiyası üçün cəhdlər göstərilir.
Bu cür sammitlərin keçirilməsi aysberqin yalnız görünən tərəfidir.
Avropa Komissiyasına altı aylıq sədrliyim dövründə təşəbbüslər göstərilmiş,
müqavilələr imzalanmış, bir çox sahələrdə böyük uğurlar əldə edilmişdi. Mən
şəxsən özüm Avropa sosial dialoquna nail olunmasına cəhd göstərirdim. O
vaxta qədər sosial tərəfdaşlar Avropa səviyyəsində təmsil olunmurdular. Lakin
daxili bazarın formalaşması prosesinin tamamlanması perspektivi ilə sosial
komponentin iqtisadiyyatla ayaqlaşması üçün vaxt gəlib çatmışdı. Buna görə
də mayın 7-də mən və Delor Avropa işəgötürən və işçi təşkilatlarının nümayəndələrini rəsmi dialoqa dəvət etdim. Bu, Avropa inteqrasiyası tarixində
ilk belə hadisə idi.

Yüksәk vәzifә ambisiyası
Avropa naminә sәfәr
Həmişəki kimi, sədrliyin başlıca diqqəti Avropa Şurasının bağlanışına
yönəlmişdi. Bir neçə gün müddətində mən İttifaqın o zamankı üzvlərinin bütün
paytaxtlarına səfər etdim. Mən 1987-ci il iyunun 22-də başladığım səfərləri Pilgerfahrt für Europa (Avropa naminə səfər) kimi təsvir etdim. Məhz bu vaxt - iyunun 29-30-da ümumi siyasi və iqtisadi layihə Avropa Şurasında müzakirəyə
çıxarılmışdı. “Vahid Aktın uğurunun təmin edilməsi: Avropa üçün yeni sərhəd”
adlı sənəddə Delors radikal büdcə islahatlarının aparılmasını təklif etdi. Bu büdcənin böyük bir hissəsinin əlaqələrin genişlənməsinə istiqamətlənən layihələrə
sərf edilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Bununla yanaşı, Ümumi Kənd Təsərrüfatı
Siyasəti üçün kreditlərin azaldılması planlaşdırılırdı. Marqaret Tetçer qətiyyətlə
bu təklifə qarşı çıxdı. Qızğın müzakirələr zamanı Mitteran və Kol razılıq əldə
edilməsində təkid edirdilər. Səsverməyə gəldikdə, Marqaret Tetçerdən başqa hər
kəs təklifin lehinə səs verdi. Yekdillik əldə edilmədiyindən hər hansı razılıq da
əldə edilmədi. Buna görə də sonradan Sosial Xartiya adlandırılan əsas sosial
hüquqların müəyyənləşdirilməsi ilə də bağlı razılıq əldə edilmədi. Mən yaranacaq
kəskin etirazlara mane olmaq üçün xarici işlər naziri Ceffri Hounu saxladım və
ucadam dedim: “Sendvicləri içəri gətirin!” Baxmayaraq ki sammit uğursuzluqla
nəticələnmişdi.
1987-ci ildə Danimarkanın ikinci sədrliyi müddətində də konsensus əldə
edilmədi. 1988-ci il fevralın 11-12-də Brüsseldə keçirilən sammitdə (bu ilin birinci yarısı üçün sədrliyi Almaniya həyata keçirirdi) Kol buna nail ola bildi. Delors
paketi kimi tanınan birinci çox illik büdcə ilə bağlı razılıq əldə edildi. Bu paket
inteqrasiyanı maliyyə dəstəyi ilə təmin etməklə yanaşı, daxili bazarın formalaşması prosesinin başa çatması - “Avropa 1992” eyforiyasına töhfə verdi.

Yüksәk vәzifә ambisiyası
Avropanın getdikcə artan nüfuzuna görə Komissiyaya üzvlüklə bağlı daha
çox cəhd göstərilirdi. Belçikada yazılmamış qanununa görə bununla bağlı qərarlar
hökumət danışıqları zamanı qəbul edilirdi: Məsələn, 1984-cü ildə, hələ mən öz
vəzifəmi icra etdiyim bir vaxtda, Villi de Klerk Avropa Komissarı oldu. 1988-ci
ilin may ayında sosialistlərlə danışıqlar aparan Jan Lyuk Dehane məndən Komissiyaya qoşulmaq arzumun olub-olmadığını soruşdu. Flamand sosialistlərinin o
zamankı sədri Karel Van Miert iki dəfə məndən bu məsələ ilə bağlı arzumun olubolmadığını soruşmuşdu. Mən isə dedim ki, “Villi de Klerkin yerinə keçmək
istəmirəm. Bu, sadiqliq məsələsidir və mən bunu etməyəcəm”. Əgər mən razılıq
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versəydim, mənim siyasi həyatın tamamilə başqa cür olardı. Nəticədə, hökumət
formalaşandan sonra Van Miertin namizədliyi irəli sürüldü.
Tədricən parlamentdə mənim Avropa Komissiyasına sədrlik ambisiyalarımla
bağlı söz-söhbətlər yayılmağa başladı. Burada, dünyanın ən çox dedi-qodu mərkəzlərindən birində, mən Delorsu əvəz edəcəyimlə bağlı şayiələr eşidirdim. Mən
bu şayiələri dərhal rədd etdim. Xoşbəxtlikdən bu dedi-qodular qısa bir zaman
ərzində unuduldu. 1993-cü ildə Delorsun sədrliyinin mandatı iki il müddətinə 1995-ci il yanvarın birinə qədər uzadıldı. Bununla da onun sədrlik müddəti parlamentin müddəti ilə üst-üstə düşdü. Artıq növbəti sədrliyin kiçik ölkədən Xristian
Demokrat partiyasına keçməsi ilə bağlı razılıq əldə edilmişdi. Nə Lyubbers, nə də
mən Komissiyanın sədri seçildik. Lyubbersin namizədliyini Kol dəstəkləmədi,
mənim isə artıq Avropa Şurasının üzvü olmadığımdan seçilmək şansım yox idi.
Əgər Baş nazir vəzifəsində qalmış olsaydım, vəziyyət başqa cür olacaqdı. 1992ci ildə mən vəzifəmi tərk etdikdən sonra Helmut Kol mənə etimad göstərdi: “Sən
həqiqətən də Komissiyanın sədri olmalısan. Sən mənim namizədimsən”. 1994-cü
ilin başlanğıcında Hamburqda Sosial Demokrat İttifaqı konqresində o, mənə seçki
yarışından kənarda qaldığıma görə təəssüf hissi keçirdiyini dedi. Yalnız öz
hökumətləri tərəfindən namizədliyi irəli sürülən şəxlərin şansı var. Koalisiyanın
razılığına əsasən, Van Miert Belçikanın rəsmi namizədi oldu, lakin reallığa
qaldıqda isə Jan Lyuk Dehanenin seçilmək şansı daha çox idi.

Avroya aparan uzun yol
Avropanın gələcəyi ilə bağlı xüsusi konsensusun olduğu Avropa Xalq Partiyasında (EPP) da Avrosklerosis-in (70-ci illərin sonu- 80-ci illərin əvvəllərində
ümumi iqtisadi artım şəraitində yüksək işsizlik və yeni iş yerlərinin yaranmasında ləngimənin müşahidə edildiyi iqtisadi model) sonu hiss olunurdu. EPPnin 1988-ci il mayın 30-da Bonnda kanslerin ofisində keçirilmiş sammitində
daxili bazar və valyuta birliyi arasında əlaqə ilə bağlı müzakirələr artıq baş tutmuşdu. Kol Avropa Valyuta İttifaqının yaradılmasının tərəfdarı idi və inanırdı ki,
inteqrasiya prosesi dəyişməz xarakterə malik olmalıdır.
Bizim ambisiyalı, qismən də uzaqgörən yekun bəyanatımız aşağıdakı kimi idi:
1992-ci ilə qədər Avropa İttifaqına doğru atılmalı olan növbəti addım azad
daxili bazarın və onun sosial strukturunun başa çatmasıdır. Aİ-nin təsis edilməsi
Birlik siyasətinin əsas vəzifəsi və məqsədi olaraq qalır. Buna nail olmaq üçün
Vahid Avropa Aktı tərəfindən ratifikasiya edilmiş islahatlardan əlavə qərarlar
qəbul edilməsi və tədbirlər görülməsi - daha dəqiq desək, parlamentin qanunverici və nəzarətedici səlahiyyətlərinin, eləcə də Komissiyanın icraedici

Avropa üçlüyü
səlahiyyətlərinin artırılması; Avropa valyutasının dəyəri və sabitliyi üzərində
nəzarətin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədilə Avropa Mərkəzi Bankının
təsis edilməsi, Avropa Siyasi Əməkdaşlığının gələcəkdə Birliyin xarici siyasət
mexanizminə çevrilməsi; nəzərdə tutulmuş qaydaları və prosedurları yekunlaşdırmaq və onları gələcəkdə demokratik konstitusiyaya çevirmək zəruridir.
Biz Avropa Konstitusiyası ilə bağlı təklifi 1988-ci ildə irəli sürmüşdük!

Avropa üçlüyü
Avropanın yenidən təşkili Mitteran, Kol və Delorsun əməkdaşlığı əsasında baş
tutdu. Digər hökumət başçıları onların qərar qəbulu prosesində iştirak etmirdilər,
buna baxmayaraq, mən Lüksemburqdan Santer, İtaliyadan Andreotti və İspaniyadan
Qonzaleslə birlikdə troykanı (üçlüyü) və Delorsun rəhbərliyini dəstəkləyənlərdən
biri idim. Avropa Şurasında qeyri-adi bir mühit hökm sürürdü, çünki əksər üzvlər Aİnin formalaşmasını başa çatdırmaq üçün bir-biriləri ilə razılaşmışdılar; bundan əlavə,
onlar şəxsi səviyyədə bir-biriləri ilə çox yaxşı münasibətlər qurmuşdular.
Avropa Parlamentinin harada yerləşməsi ilə bağlı məsələdə bəzi fikir
ayrılıqlarının olmasına baxmayaraq, mənim Mitteranla çox yaxşı münasibələrim
var idi. Bəzi hallarda o, məni Yelisey sarayına dəvət edirdi, 1982-ci ildə isə o,
məni Prezidentin iqamətgahına – Fort Breqansona dəvət etdi. Mən Giskardla
müqayisədə Mitteranla daha asan razılığa gəldim. Giskardla hər dəfə görüşəndə
o, söhbəti bu sözlə başlayırdı : “Comment va la Belgique?” Lakin Mitteranla
mənim aramda hər zaman onun dövlət başçısı statusuna görə məsafə var idi və
həmişə ona Monsieur le President deyə müraciət edirdim. Yalnız Helmut Kol və
Marqaret Tetçer ona öz adı ilə müraciət edirdilər.
Mənim Helmut Kolla çox yaxşı münasibətlərim var idi. Bizim Avropa ilə bağlı
baxışlarımız eyni idi. Mən artıq uzun illər idi ki, onu tanıyırdım. Flamand Xristian
Demokratların yeni sədri kimi mən 1973-cü il iyunun 12-də Sosial Demokrat İttifaqının qurultayında iştirak edirdim. Məhz bu qurultayda Kol sədr seçildi. Həmin
dövrdə o, Rineland-Palatinate hökumətinin başçısı idi. Mən Sosial Demokrat Birliyinin bütün konqreslərində iştirak edirdim. EPP-nın sədri kimi indiyə qədər bu
ənənəni davam etdirirəm. Biz demək olar ki, 10 il Avrpopa Şurasının üzvü olmuşuq.
Biz təkcə Şurada deyil, həm də EPP-də həmişə qarşılıqlı inam əsasında bir yerdə
işləyirdik. Əgər onun inamını qazansan, heç şübhəsiz dəstəyini də qazana bilərsən.
Yox əgər onun sənə olan inamı itərsə, o, sənin üzərinə kərpic kimi düşər, bu isə o
deməkdir ki, Kolun siyasi çəkisi sənin siyasi cəhətdən ölü olmağın üçün kifayətdir.
Delors sosialist ailəsinə mənsub olmasına baxmayaraq, əslində, Xristian
Demokrat idi. O, katolikdir və Xristian Demokratiyanın prinsiplərini – per-
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sonallıq, federallıq və subsidiarlıq – özlərini Xristian Demokrat adlandıran
əksər siyasətçilərdən yaxşı bilir. Bundan əlavə, o, son dərəcə - bütün sosialistlər
və ya Fransa xalqından da daha çox Avropa yönümlüdür. Mənim Komissiyanın sədrliyinə marağım haqqında gəzən şayiələrə baxmayaraq, bizim münasibətlərimiz həmişə yüksək səviyyədə olub. Bunu xüsusi olaraq qeyd etmək
lazımdır ki, mənim bildiyimə görə, o, heç vaxt Avropa Parlamentinin iqamətgahının harada yerləşəcəyi ilə bağlı hər hansı fikir bildirməyib. Biz həmişə
qeyri-iradi eyni xətti tuturduq. Brüsseldə Komissiya yaxın olduğundan əlaqə
saxlamaq çox asan idi. O, Avropa Şurasında öz rolunu əzmlə yerinə yetirirdi.
Müzakirələrin aparılacağı istiqamətləri Delors müəyyənləşdirirdi. Eyni zamanda, mən dəfələrlə görmüşdüm ki, o, həmişə öhdəsindən gələ bilmədiyi
bir işdə ona kömək edən hökumət rəhbərlərinə təşəkkür edir və onları təbrik
edirdi.

...Tetçerә qarşı
Mən Tetçerlə qarşıdurmadan heç vaxt çəkinmirdim. 1990-cı ilin iyun ayında
Dublində Avropa Şurasında nahar zamanı mən onunla Avropanın gələcəyi ilə
bağlı bir saat müzakirə apardım. Digər hökumət rəhbərləri bu qızğın söhbətə
qoşulmağa heç cəhd də etmirdilər. Görünür, onlar öz adlarından məsələni mənim
izah etməyimdən tam məmnun idilər.
1980-ci illərin ortalarından Fransa-Almaniya oxu, daha dəqiq desək, Mitteran, Kol və Delors üçlüyü Tetçer “təkərə çubuq soxana qədər” çox yaxşı
işləyirdi. Əgər fransızlar və almanlar əvvəlcədən diqqətlə düşünülmüş bir təklif
irəli sürsəydilər, onların uğur üçün şansları olardı. Hazırlıq çox vacib idi və britaniyalıları əvvəlcədən razı salmaq zəruri idi. Bu, həmişə mürəkkəb məsələ olub.
Tetçer işlər yolunda getməyəndə tərəddüd etmədən riskə gedirdi. Bəzən isə belə
vəziyyətlərdə o, tək qalır və təcrid vəziyyətinə düşürdü. Mən isə Avropa siyasətinin bu cür aparılmasının effektivliyinə şübhə ilə yanaşırdım. Lakin ən azı etiraf
etmək lazımdır ki, onunla harada qarşı-qarşıya gələcəyini bilirdin. Açıq və inadlı
davranışı insanlarda ona qarşı simpatiya yaradırdı, lakin haradasa, ona düşmənlər
də qazandırırdı.
1998-ci il sentyabrın 20-də Tetçer Bryuqqedəki Avropa kollecində tədris
ilinin açılışında qeyri-adi çıxış etdi. Bu çıxış Avropa dairələrində böyük bir çaxnaşmanın yaranmasına səbəb oldu. Avropa layihəsi yenidən populyarlıq qazanandan sonra xanım Tetçer kəskin şəkildə Komissiyanın hər şeyə qarışmasının
əleyhinə çıxdı və onu xırdaçılıqda ittiham edərək, Avropanın superdövlətinin
“vahiməsi” adlandırdı.
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O, həmçinin Avropa Mərkəzi Bankının təsis edilməsi və daxili sərhədlərin
ləğv edilməsinə də qarşı çıxdı. Bu, əslində aryerqard bir hərəkət idi, çünki onun
fikirlərinin böyük əksəriyyəti əvvəllər dəstəklədiyi fikirlərə qarşı idi. Bundan
başqa, o, Avropa inteqrasiyasının məntiqi və dinamikasını qəbul etməkdən imtina
etdi. Valyuta birliyi və siyasi birlik olmadan iqtisadi birliyə nail olmaq mümkün
deyildir. Onun çıxışından sonra axşam Brüsseldə Britaniya səfirliyində nahar
təşkil olunmuşdu. Fürsətdən istifadə edərək, mən nəzakətli üsulla qızğın müzakirəyə başladım. Lakin Tetçer təkəbbürlə Belçikadakı siyasi sistemlə bağlı öz
fikirlərini ifadə etdi. “Siz bu yolla ölkənin birliyini necə qoruyub saxlayırsınız?”
- o, soruşdu. Onlar əyalətlərdir? Müzakirə aparmaq mümkünsüz görünürdü.
Mən məsələni belə qoymamaqda qətiyyətli idim. Bryuqqedəki çıxışdan
iki həftə sonra sentyabrın 28-də mən Tetçerin kəskin Avroskeptisizm mövqeyinə cavab olaraq, Avropanın gələcəyi ilə bağlı fikirlərimi ifadə etmək üçün
Brüsseldə beynəlxalq mətbuat konfransı təşkil etdim. Mənim məqsədim fərdi
polemika deyildi, lakin mən əsas məsələlərlə bağlı müzakirə aparılmasına
çalışırdım. O vaxt Dəmir Lediyə qarşı mübarizə aparmağa razılıq verən yeganə
hökumət rəhbəri mən idim. Tetçer kimi mənim də Avropa Şurasında on ildən
artıq təcrübəm var idi və mənim uzun müddətə malik Avropa sədaqətim, inamım və baxışlarım var idi.
Böyük Britaniya əhalisinin bəzi hissəsi, xüsusilə də mühafizəkarlar Avropa
İttifaqından daha çox ABŞ-a yaxınlıq hiss edirlər. Bu, məsələnin ən vacib tərəfidir. Marqaret Tetçer də, xüsusilə də Baş nazir kimi səlahiyyətləri başa çatandan
sonra, bunun belə olduğuna inanırdı. O, daxili bazarın iqtisadi və valyuta birliyi,
vahid valyuta, nəticədə isə siyasi birliklə məhdudlaşdığını çox gec başa düşdü. O,
bu məsələdə razılığa gələ bilmirdi. O, hesab edirdi ki, suverenliyin verilməsi,
daha dəqiq desək, suverenliyin bölünməsi qeyri-mümkün, hətta düşünülməz bir
şeydir. Tetçer “İcma institutları”nın genişlənməsinə qarşı çıxır, Avropa sosial
modelinin dəhşətli bir şey olduğunu iddia edir, bizim kontinental Avropada sosial
səviyyədə əldə etdiklərimizə qarşı mənfi münasibət bəsləyirdi. O, siyasi sistemin
təşkili ilə bağlı da eyni mövqe nümayiş etdirirdi. Tetçer Britaniya mojaritar sistemini dəstəkləyirdi. Digər sistemlər isə onun dediyinə görə, qeyri-demokratik və
effektsiz idi. Bir dəfə mən ona həlledici qərarlar qəbul edərkən koalisiya tərəfdaşlarımın fikirlərini nəzərə aldığımı deyəndə, o, mənə qısaca belə cavab verdi:
“Sizin sisteminiz yanlışdır”!
Şəxsi münasibətlərə gəlincə isə, Marqaret Tetçer mehriban insan idi. Onun
inadkarlığından və yüksək iş qabiliyyətindən mənim çox xoşum gəlirdi. 1990-cı
ilin sonunda onun siyasi səhnədən getməsi qaçılmaz olanda mən Avropa Xartiyasının sammiti zamanı Versalda “Güzgülər zalı”nda təşkil edilmiş nahar zamanı bir yerdə otutarkən onu ruhdan düşməməyə çağırdım. Lakin bizim
ideyalarımız heç vaxt bir-birinə yaxınlaşmadı.
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Berlin divarının yıxılması
Daxili bazarın formalaşmasının başa çatması və vahid valyuta perspektivi
1989-cu ilin ikinci yarısında Mərkəzi və Şərqi Avropada dəyişikliklərdən sonra yeni
aktuallıq kəsb etməyə başladı. Əslində hər ikisi də ayrı-ayrı məsələlər idi. 1989-cu
il sentyabrın 28-də “Stuyvenberg Castle” iqamətgahında mənim Şuranın prezidenti
Fransua Mitteran və Avropa məsələləri üzrə nazir Elizabet Qiqu ilə rəsmi görüşüm
oldu. Mitteran məni xanım Tetçer ilə əlaqələri haqqında məlumatlandırdı. Tetçer
onu Sosializmin “arxa qapı”dan Birliyə daxil ola biləcəyi ilə bağlı xəbərdar etmişdi.
Mitteran məndən Lyubbersi yola gətirməyi xahiş etdi. Onun fikrincə, Lyubbers
Tetçerə çox inanırdı. Soyuq müharibənin sonunun yaxınlaşmasına baxmayaraq,
genişlənmə məsələsi hələ də gündəmdə deyildi. Mitteran bunu aşağıdakı kimi ifadə
etdi: “Bizim həll ediləsi çox problemlərimiz var, özü də bu problemlərin həlli üçün
bizə ən azı 15 il vaxt lazımdır. Mən artıq üzvlüklə bağlı müraciətləri dəstəkləməyəcəm, çünki bu, Avropanın dağılmasına gətirib çıxaracaqdır”.
Geriyə baxarkən, aydındır ki, onun zaman seçimi çox düzgün olub. O, inamla bildirirdi ki, Birlikdən kənar baş verən proseslərə görə biz çaşqınlıq içərisinə
düşməməli, bu proseslərin inteqrasiyanı dayandıracağı qorxusundan uzaq olmalıyıq. 1989-cu il noyabrın 9-da Berlin divarı yıxılanda vəziyyət tamamilə dəyişdi. Dəyişikliyin qaçılmaz olması hər kəsə aydın idi. Hətta o dövrdə sədrliyi
həyata keçirən Fransa noyabrın 18-də Yelisey sarayında qeyri-formal sammit
təşkil etməklə bu hadisəyə dərhal və taktiki reaksiya verdi. Belçika dərhal
Fransanın təşəbbüsünü dəstəklədi. Berlin divarının yıxılmasından sonra keçirilən
ilk sammitlə Mitteran Tetçeri ruhdan salmağa cəhd göstərdi; o, əsas diqqəti
Avropa Şurasına və Mərkəzi Avropaya yönəltmək istəyirdi. Mitteran üçün Buş və
Qorbaçovun dekabrın 3-4-də Maltada keçiriləcək Şərq-Qərb sammitini qabaqlamaq baxımından Birliyin vahid mövqedən çıxış etməsi çox vacib idi.
Lyubbersin çağırdığı qastronomik sammit - qeyri-formal naharda heç bir qərar
qəbul edilmədi, lakin siyasi baxımdan vacib bəyanatlar səsləndirildi. Məsələn,
Mərkəzi və Şərqi Avropadakı islahatçılara, eləcə də Mitteranın Avropa İnkişaf
Bankını təsis etmək təklifinə açıq dəstək nümayiş etdirildi. Tetçer bankın iqamətgahının Londonda yerləşməsi ilə bağlı təklif irəli sürülənə qədər bu təşəbbüsə qarşı
çıxdı. Biz, həmçinin açıq şəkildə bəyan etdik ki, bu proseslərin Avropa inteqrasiyasını ləngitməsinə imkan verilməməlidir. Koll bu fikirlə tam razılaşdı. Bu isə
çox vacib idi, çünki fransızlar genişlənmənin Almaniyanın Avropaya arxa çevirəcəyindən qorxurdular. Mövcud sərhədlərin, NATO və Varşava Paktı hərbi ittifaqlarının toxunulmazlığı formal olaraq təsdiq olundu. Mənim bildiyimə görə, Kol
o vaxt öz çıxışında Almaniyanın birləşməsinə (Wiedervereinigung) toxunmamışdı.
Heç kim bizim hara getdiyimizi bilmirdi. Danışıqlar zamanı biz, əsas
etibarilə, öz yolumuzu hiss edirdik. Berlin divarının yıxılması psixoloji adap-
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tasiya tələb edirdi, bəziləri üçün isə bu, əvvəl elan etdiklərindən uzaqlaşmaq
demək idi. 1989-cu il noyabrın 28-də, Yeliseydəki qeyri-formal Şuradan sonra
Kol Almaniyanın yenidən birləşdirilməsi ilə bağlı məşhur 10 bəndlik planını
təqdim etdi. Bu, həm ölkə daxilində, həm də xaricdə hər kəsi tələsməyə ruhlandırdı. Kol Almaniyanın yenidən birləşməsini birləşmiş Avropa çərçivəsinə
salmaq istəyirdi. Bu, onun ən dərin inamı ilə baş verdi. Kol o vaxt imkan olduğu
qədər hər şeydən - Avropa Valyuta Birliyi və Sosial Xartiya, gələcəkdə isə Avropa
Siyasi Birliyi - istifadə etməklə Birliyi gücləndirmək və genişləndirmək istəyirdi.

Almaniyanın yenidәn birlәşmәsi
Mərkəzi və Şərqi Avropada, eləcə də Sovet İttifaqında hadisələr ardıcıllıqla
cərəyan edirdi. Vəziyyət gündən-günə dəyişirdi, çünki Avropanın yenidən birləşməsi kontekstində bir çox məsələlər risk altında idi - ikitərəfli əlaqələr davamlı
olaraq, xüsusilə də telefonla baş tuturdu. Avropa Şurasının Strasburqda keçiriləcək iclasına hazırlıq intensiv xarakter daşıyırdı.
Sammit 1989-cu il dekabrın 8-9-da Delorsun Vahid Avropa Aktının həyata
keçirilməsi və onun iqtisadi inkişafa təsirindən bəhs edən məruzə ilə başladı.
Nahar zamanı Mərkəzi və Şərqi Avropada inkişaf məsələsi müzakirə edildi.
Günorta sessiyasında əsas müzakirə mövzusu Avropa Valyuta Birliyi ilə bağlı
məsələ idi. Sosial Xartiya ilə bağlı müzakirə daha çətin idi: Marqaret Tetçerin
razılaşmayacağı açıq-aydın məlum idi.
Ən vacib və incə məsələ Almaniyanın yenidən birləşməsi ilə bağlı
məsələ idi: “Bizim məqsədimiz Avropada sülhün vəziyyətini qoruyub saxlamaqdır. Bununla bağlı olaraq alman milləti öz müqəddəratını təyin etməklə, öz
birliyini yenidən əldə edəcəkdi. Müqavilələri, sazişləri və Helsinki Yekun Aktında
əksini tapmış prinsipləri nəzərə alaraq, Şərq və Qərb arasında dialoq və əməkdaşlıq kontekstində bu proses sülh və demokratiya yolu ilə həll edilməlidir. Eyni
zamanda biz Avropa inteqrasiya baxışını da itirməməliyik. Başqa sözlə desək,
Almaniya Avropası prinsipi deyil, Avropa Almaniyası prinsipi razılaşdırılmışdı.
Lakin bizim işimiz alınmadı.”
Nahar zamanı Mitteran Kolla eyni mövqeyi paylaşmadı. O, çox ehtiyatlı
idi və hələ də yenidən birləşmənin tərəfdarı olduğunu rəsmi olaraq elan etmirdi.
Strasburq görüşündən sonra Mitteran 1989-cu il dekabrın 20-22-də Almaniya
Demokratik Respublikasına daha bir rəsmi səfər etməli idi. Bu isə Kolun xoşuna
gəlmədi. Sonra Mitteran Kolun bu tənqidinə qarşı kitabların birində mənim
1991-ci ilin aprel ayında Polşaya rəsmi səfərimə işarə edərək, özünə bəraət
qazandırdı. Baxmayaraq ki, mən Polşaya bu səfəri kommunist rejimi ləğv
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edilməmişdən əvvəl, Lex Valesa və onun Həmrəylik hərəkatının iştirakı ilə keçirilmiş siyasi “dəyirmi masa” dan sonra etmişdim.
Strasburqdakı nahar zamanı Almaniyanın yenidən birləşməsi Kolun fikrində
fait accompli (başa çatmış fakt) idi. O, bu məsələdə müxalifətdə olanları və şübhəli mövqe tutan hökumət rəhbərlərini inandırmaqla bağlı narahatlıq hissi
keçirirdi. Tetçer yenidən birləşməyə qarşı çıxdığını elan etdi. Mitteran, Andreotti
tərəddüd edirdi. Qonzales, Santer və mən məsələnin qəti tərəfdarı idik. Lyubbers
məsələyə belə bir sual verərək qarışdı: “Almaniyanın keçmişə əsaslanaraq,
yenidən birləşməsi münasibdirmi?”
Bu müzakirələr dərin izlər buraxdı. Kol uğur əldə edilməsinə məcbur etmək
istəyirdi, onun bu addımı isə hər kəs tərəfindən qiymətləndirilmirdi. O, Lyubbersin məsələyə qarışmasına əsəbiləşmişdi. Naharı tərk edəndən sonra Kol Lyubbersə öz qəzəbini büruzə verdi: “Mən sənə Almaniyanın tarixi haqqında bir şey
öyrədəcəm!” Kol üçün Almaniyanın tarixi onun həyatının bir hissəsi deməkdir.
Onun böyük qardaşı Valter 1944-cü ildə dünyasını dəyişmişdir. İkinci Dünya
müharibəsi haqqında Kolun xatirələri (onun yaşı müharibədə iştirak etməsinə
imkan verməyəcək qədər aşağı, lakin müharibə haqqında öyrənəcək qədər kifayət idi ) – onun şəxsiyyətinin və siyasi həyatının mərkəzi hissəsi idi. Buna görə
də o, hesab edirdi ki, Almaniyanın tarixi haqqında hollandiyalı Baş nazirdən dərs
almağa ehtiyacı yoxdur. Lyubbers bu insidentdən çox təəssüfləndi.

Siyasi ittifaqa doğru
1989-cu ilin sonunda Strasburqda böyük bir qeyri-müəyyənlik hökm
sürürdü, lakin 1990-cı ilin birinci yarısında İrlandiyanın Avropa Biriliyinə sədrliyi
dövründə Almaniyanın məsələsinə yaşıl işıq yandırıldı. Almaniyanın yenidən birləşməsi ilə bağlı siyasi birlik istiqamətində də addımların atılması zəruriliyinin
dərk edilməsi özünü o dərəcədə büruzə verirdi ki, xarici işlər nazirlərinə sazişə
düzəlişin edilməsi ilə bağlı hazırlığın görülməsi tapşırığı verildi.
İttifaqa sədrliyi öz üzərinə götürən İtaliya bu istiqamətdə doğru yolu
göstərəcəkdi. 1990-cı ilin dekabr ayında Romada Avropa Şurasında iki
hökumətlərarası konfransın keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul ediləcəkdi. Bu konfranslardan biri Avropa Valyuta Birliyi, digəri isə siyasi ittifaqla bağlı olacaqdı.
Delors məsələləri şişirtməməyə çalışırdı, çünki o, vahid valyutanın nəticədə heç
nə verməyəcəyindən ehtiyat edirdi. Stimulun itiriləcəyi ilə bağlı real təhlükə
mövcud idi. Fransızlar vahid valyutanın həyata keçirilməsi prosesinin
sürətləndirilməsini istəyirdilər, çünki onlar almanların öz fikirlərini dəyişəcəklərindən ehtiyat edirdilər. Eyni zamanda, yalnız gücləndirilmiş Birliyin yeni
Avropada rol oynaya biləcəyi ilə bağlı inam artıq dərin kök salmışdı.
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Yeri gəlmişkən, Fransa da məsələni parlamentin gündəliyinə gətirmişdi. Almaniyanın yenidən birləşməsi Strasburqu Fransa-Alman barışığının və Avropada
Paris-Bonn oxunun simvoluna çevirmişdi. Lakin Birliyin güclənməsindən Brüssel də əhəmiyyətlilik qazandı. Mənim mövqeyim bundan ibarət idi ki, üzv
dövlətlər parlamentin arzularını da nəzərə almalı idilər. Biz məsələnin həllinə
heç cür yaxınlaşa bilmirdik. İtaliyaya Avropa Şurasının növbəti iclasına qədər
qəti qərar hazırlamaq tapşırığı verildi.

İki dәfә Romada
Stimulun itirilməsi qorxusunun real olduğu artıq özünü təsdiqlədi. 1990-cı
il avqustun 2-də İraq qoşunları Küveytə daxil oldu. Dünya ictimaiyyətinin Səddam Hüseyn rejimini baykot etməsi və Fars körfəzində başlanan müharibə
nikbinliyi alt-üst etdi. İqtisadi gerilik Qərbi Avropaya öz təsirini göstərdi, bu da
o demək idi ki, Almaniya yenidən birləşmənin tələb etdiyi bütün xərcləri özü
ödəməli olacaqdı. Yuqoslaviyada müharibə zamanı Avropa İttifaqının parçalanmış və zəif reaksiyası onun nüfuzuna heç bir təsir göstərmədi. Bu, Avropa layihəsi
üçün ictimai dəstəyə öz təsirini göstərməklə yanaşı, iki ildən sonra Maastrixt
müqaviləsinin ratifikasiyası ilə bağlı böhranın yaranmasına da gətirib çıxardı.
1990-cı ilin sonuna yaxın artıq italyanların növbəsi idi. Vahid Avropa Aktının hazırlanması prosesində əsas rolu Şuranın sədri Andreotti oynayırdı. 1990cı il sentyabrın 16-da Çağliaridə keçirilən görüş zamanı o, mənə söz verdi ki,
Avropa Valyuta Birliyi Almaniyanın dəstəyi ilə qəti olaraq reallaşacaqdır. Əgər
belə olmasa, bir il sonra AVB-nin reallaşması inandırıcı olmayacaqdır. Andreotti
hesab edirdi ki, parlamentin tam olaraq Brüsselə ötürülməsi qeyri-mümkün idi,
buna baxmayaraq o, status-kvonun və ya müvəqqəti idarəetmənin saxlanmasını
real hesab etmirdi. Sonradan məlum olduğu kimi, mən italyanlardan çox kömək
gözləməməli idim. Lakin Andreottinin AVB və Avropa Siyasi İttifaqına (ASİ)
yanaşması mükəmməl idi. EPP-nin sədri kimi mən onu tam dəstəkləyirdim.
İtaliyanın Xristian Demokrat partiyasından bir şəxsin İcmaya rəhbərlik etməsi
bizim ideyalarımızın reallaşması şanslarının artmasına gətirib çıxarırdı.
Almaniyanın yenidən birləşməsindən sonra Avropa Şurasının ilk iclası
1990-cı il oktyabrın 27-28-də Romada keçirildi. Mən Tetçer və Andreotti arasında
vahid valyuta ilə bağlı keçən qızğın müzakirələri xatırlayıram. Andreotti kəskin
etirazlarına baxmayaraq, Tetçeri AVB-nin reallaşması məsələsində yola gətirməyə müvəffəq oldu. Ona Böyük Britaniyanın fərqli mövqeyinin izah olunduğu
yalnız bir paraqraf verildi. Onun Avroskeptik mövqeyi nə qədər çox davam etdisə,
bir o qədər də əks nəticə verdi. Noyabrın 27-də Tetçerin partiyası onu istefa verməyə məcbur etdi. Tetçeri Con Meycer əvəz etdi.
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Dekabrın 14-15-də Avropa Şurasının Romada keçirilən ikinci iclasında sonradan Maastirxt adlandırılacaq müqavilənin işə düşməsinə start verildi. Əsas
diqqət genişlənmə məsələsinə verilmişdi, lakin ilk növbədə hökumətlərarası konfransların ən azı 1991-ci ilin sonuna qədər keçirilməsi ilə bağlı razılıq əldə
edilməli idi. 1992-ci ilin sonuna qədər ratifikasiya məsələsi tam başa çatmalı,
1993-cü ilin yanvarın 1-də müqavilə qüvvəyə minməli idi. Sammit başa çatdıqdan sonra hər iki Hökumətlərarası Konfrans rəsmən açıldı. Avropa Şurasının
1979-cu ildən bəri xanım Tetçersiz keçən ilk iclasında mən uzun müddətli
hökumət rəhbəri kimi iştirak edirdim. Böyük Britaniyanın mövqeyinin dəyişəcəyi
ilə bağlı böyük ümidlər var idi. Mənfi, skeptik baxışlarsız bir dövrün başlanacağı
gözlənilirdi. Hətta Meycerin avronu və Müqavilənin Sosial Xartiyasını qəbul
edəcəyi də proqnozlaşdırılırdı. Onun etdiyi ilk çıxışlar ümidləri getdikcə artırırdı.
Lakin tezliklə Major Tetçerin bəzi fikirlərindən istifadə etməyə başladı. Bu, Romada aydın şəkildə hiss edilməsə də, çox keçmədən özünü büruzə verdi.

EPP üçün ayrılmış rol
1991-ci ilin birinci yarısında İttifaqa sədrlik edən Lüksemburq hər iki
Hökumətlərarası Konfransı daimi fəaliyyətə malik təsisat kimi təqdim etdi.
Sadəcə yeni ideyalar irəli sürmək üçün artıq çox gec idi; indi yeni müqavilənin yazılmasına ehtiyac yaranmışdı. EPP, həmçinin bu hazırlığa təkan verirdi.
Bizim, eləcə də Mitteran, Kol və Delors komandasının yardımı Maastrixt Müqaviləsi üçün vacib və həlledici idi. O dövrdə Avropa Şurası on iki üzvdən ibarət idi
və onların ikisi – Fransua Mitteran və Filip Qonzales – sosialist, altısı – Helmut
Kol, Ruud Lyubbers, Jak Santer, Konstantin Mitsotakis, Guilio Andreotti və mən
- EPP–dən idik. Bundan başqa, Britaniya Mühafizəkar partiyasından Con
Meycer, Danimarka Mühafizəkar partiyasından Poul Şlyüter və Portuqaliyadan
Anibal Kavaky Silva (sonradan EPP-yə üzv olan liberal), həmçinin İrlandiyanın
Fianna Fayl partiyasının rəhbəri Çarlz Hoqi də Şuranın üzvləri idilər.
Biz problemin çox çətin və məsuliyyətli olduğunu bilirdik. Bu, ya indi, ya
da heç zaman məsələsi idi. Mənim sədrliyim dövründə EPP-nin iki dəfə sammiti
keçirildi: aprelin 13-də Brüsseldə, iyunun 21-də Lüksemburqda. Birinci sammitdə Britaniya mühafizəkarlarının EPP-də üzvlüyü məsələsi üstünlük təşkil
edirdi. Senningen Castle-da keçirilən ikinci sammitdə isə əsas müzakirə mövzusu
isə Avropa Şurasının iyunun 28-29-da keçiriləcək iclasına hazırlıq idi. Qeyd edək
ki, Şuranın bu iclasında Lüksemburqun sədrliyi başa çatdı.
Mövqelər qəbul edildi, ittifaqlar yarandı, təkliflər irəli sürüldü. Kol Avropa və
milli parlament üzvləri konqresi ideyasını irəli sürdü, çünki yaradılacaq bu yeni
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institut Avropa Parlamentinin səlahiyyətlərinin uzadılmamasına bəraət qazandıracaqdı. Hətta cədvələ də kiçik düzəlişlər edilmişdi. Lüksemburqun sədrliyi dövründə
yeni sazişə təklif edilən plan real olmadığından təxirə salınmışdı. Biz özümüz üçün
əlavə altı ay vaxt ayırdıq, çünki siyasi birliklə bağlı ideyalarda bir sıra çatışmazlıqların olduğu üzə çıxdı. Nə qədər ki, Kol narahat idi, Avropa Valyuta Birliyi və
Avropa Siyasi İttifaqından söhbət gedə bilməzdi. Hətta yubanmaların hər zaman
riskli olmasına baxmayaraq Kol bildirdi ki, Niderlandın Aİ-də sədrliyini xristian
demokratlar, xüsusilə də xarici işlər naziri Hans van den Broel həyata keçirəcəklər.
Bu, ona Almaniya, Avropa və EPP üçün yaxşı nəticə ümidi verirdi. Buna baxmayaraq, yeni saziş əvvəlcədən ümid edilənlərin çoxunu reallaşdırmayacağı qorxusu
yaratdı.
EPP Niderlandın sədrliyi dövründə hökumətlərarası konfransların nəticəsini
bir daha diqqət mərkəzinə gətirdi. Mən EPP hökumət rəhbərlərindən ibarət işçi
qrupa nəzarət edirdim. Bundan başqa, NATO-nun 1991-ci il noyabrın 8-də Romada, noyabrın 26-da Brüsseldə “Stuyvenberg Castle” iqamətgahında, dekabrın
6-da Haaqada keçirilən sammiti ərəfəsində EPP-nin üç dəfə sammiti keçirilmişdi.
Mən Avropa Şurasının iclası zamanı Avropa siyasi partiyalarının tanınması ilə bağlı
yeni sazişin maddəsini təqdim etmək üçün EPP-nin sözçüsü təyin edilmişdim.
Mən EPP sammitlərinin fərqli olduğunu nümayiş etdirmək üçün nümunədən
istifadə edəcəyəm. Lyubbers Avropa Parlamentinin səlahiyyətlərinin artırılmasının
tərəfdarı deyildi və o, avis conforme ilə bağlı da eyni fikirdə idi. EPP-nin noyabrın
26-da keçirilmiş sammiti zamanı o, digər EPP baş nazirlərinin dəstəyini əldə etmək
istəsəydi, Şura sədri kimi geri addım atmalı idi. Buna baxmayaraq, avis conforme
yekun danışıqlar zamanı öz mövcudluğunu qoruyub saxlaya bilmədi.
Maastrixt sammitində uğurlu nəticələr əldə edilməsinə baxmayaraq, mən
ASİ-dən deyil, AVB-dən razı qaldım. Britaniyalılar yenə də hətta ən həlledici
məqamda təkərə çomaq soxdular. Maastrixt siyasi saziş idi. Mənim və EPP-nin
hökumət rəhbərlərinin arzuladığı Avropa siyasi və valyuta ittifaqının ümumi
məqsədi təəssüf ki, bəzi liderlər üçün çətin görünürdü.

Xristian demokratlar arasında
Bəzi çatışmazlıqlarına baxmayaraq, Maastrixt Lyubbers üçün böyük qələbə
idi. Sazişin başa çatması qismən onun adı ilə bağlı idi. Mən Lyubbersi on il idi ki,
tanıyırdım. Biz ilk dəfə görüşəndə o, Niderland parlamentində Xristian Demokrat
partiyasının sədri idi. Həmin dövrdə Dris van Aqt hələ də Baş nazir idi; mən də artıq
Baş nazir idim. Biz EPP-nin, eləcə də Avropa Şurasının iclaslarında tez-tez
görüşürdük. İclaslar arasında da biz müntəzəm olaraq əlaqə saxlayırdıq. İlk əvvəldən
bizim aramızda, bəzi fikir ayrılıqlarının olmasına baxmayaraq, şəxsi səviyyədə
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dostluq münasibətləri yaranmışdı. O, çox Benilüks yönümlü deyildi. Əksər Niderland siyasətçiləri kimi o, Londona yaxından bələd idi. “Bu,c mənim rolumdur”, o,
mənə demişdi. “Budur mənim etməli olduğum”. O, tez-tez özünü çətin vəziyyətlərə
salırdı və böyük ehtimalla Marqaret Tetçerlə yaxşı əlaqələri olan yeganə Avropa
siyasətçisi idi. Ona hətta Tetçeri yola gətirməklə bağlı tez-tez tapşırıqlar verilirdi.
Onun Kolla münasibətləri ikili xarakter daşıyırdı. Kol pozitiv olaraq Avropaya istiqamətləndirilən Xristian Demokrat kimi Lyubbersə çox inanırdı. Bu,
dəfələrlə, hətta Maastrixtdə də özünü göstərmişdi. Lakin Almaniyanın yenidən
birləşməsi ilə bağlı müzakirələrdə onlar qarşı-qarşıya gəldilər. Kol isə heç zaman
bunu unutmadı. Bu, Lyubbersin Komissiya sədri olmaq istədiyi 1994-cü ildə,
eləcə də onun NATO-nun Baş katibliyi vəzifəsinə öz namizədliyini irəli sürmək
istədiyi vaxt daha aydın şəkildə özünü büruzə verdi. Hər dəfə o, britaniyalıların
dəstəyini qazanırdı, lakin ondan istifadə etmirdi. 1998-ci ildə Lyubbers Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Cenevrədə Qaçqınlar üzrə Ali Komissarı vəzifəsinə təyin
edildi. O, nəhayət ki, beynəlxalq vəzifə əldə etdi, lakin onun ekstrovert xarakterinin qaçılmaz olduğu üzə çıxdı. O, hər kəslə yaxşı münasibət saxlayırdı. Mən
onu hər zaman bu cür xatırlayıram. O, bu cür xasiyyətinə görə Cenevrədə cavab
verməli oldu, lakin mən hər zaman onun doğruluğuna inanıram.
Eyni şeyi bir çox səbəblər üzündən etibarını itirmiş Andreotti haqqında da
demək olar. O, bir neçə il dövlət ittihamçıları tərəfindən təqib edilmişdi, lakin
həmişə bəraət qazanmışdı. Onun daxili bazar və avro ilə bağlı Hökumətlərarası
Konfransların uğuruna inamı şübhəsiz idi. O, nə haqqında danışdığını bilirdi, çünki
1970-ci illərdən nazir, daha sonra isə Baş nazir kimi İtaliya siyasətində idi. Andreotti çox ağıllı, Avropa yönümlü, bacarıqlı, həm də müəmmalı şəxsiyyətdir.
Şayiələrə görə o, hər səhər saat 4-də oyanır, obednyaya (xristianlarda sübh
və ya günorta ibadəti) gedir və həmişə nə isə yazır. Mən sonuncunu təsdiq də edə
bilərəm. O, Strasburqda bizim parlament qrupumuzun üzvü kimi iclaslar zamanı
dayanmadan nə isə yazırdı. Yaşının çox olmasına baxmayaraq o, İtaliya
siyasətində hələ də aktivdir və mediada tez-tez onun fikirlərinə rast gəlmək olar.
O, həqiqətən də çətinliklərin öhdəsindən gələn şəxsiyyətdir.

Brüssel naminә döyüş
Avropa Parlamentinin iqamətgahının yerləşəcəyi məkanla bağlı Andreotti
məni tam dəstəkləmirdi. Bu məsələdə Lyubbers də sonradan ona qoşuldu. Artıq
qeyd etdiyim kimi, 1981-ci ilin birinci yarısında mən Avropa Parlamentinin Strasburqda yerləşməsinin qəti əleyhinə idim. Mən, həftədə bir dəfə Strasburqa gedibgəlməyin çətinlikləri bir yana, Avropa İqtisadi Məkanında və Avropa İttifaqında
birgə fəaliyyət və funksionallığa nail olmağın zəruriliyi baxımından həmişə
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Komissiyanın, Şuranın və Parlamentin Brüsseldə birlikdə fəaliyyət göstərməsinin
tərəfdarı olmuşam. Mən Strasburqla bağlı başqa vacib bir təklif irəli sürürdüm,
lakin fransızlar bu təklifi qulaq ardına vururdular.
Dublində belə bir qərar qəbul edilmişdi ki, İtaliya 1990-cı il oktyabrın 19-na
qədər son təklif işləyib hazırlamalıdır. Sentyabrın 17-də mən Avropa Parlamentinin
Belçikadan olan üzvləri ilə görüşdüm və onlar mənə Strasburqdakı kəskin antiBelçika əhval-ruhiyyəsi haqqında məlumat verdilər. Cavabında isə mən onlara
Brüsselin statusunun təhlükə altına düşəcəyi təqdirdə öz veto hüququmdan istifadə
edə biləcəyimi dedim. Lakin italiyalılar məsələnin həlli istiqamətində çox az iş
gördülər, daha dəqiq desək, demək olar ki, heç bir iş görməldilər. Andreotti və
onun xarici işlər nazirinin Strasburqa verdikləri açıq üstünlük məsələnin irəliləyişi
üçün heç bir köməklik etmədi. Parlamentin iqamətgahının yerləşəcəyi məkanla
bağlı məsələ qətnamələrdən çıxarıldı və bu məsələ hətta gündəliyə də salınmadı.
Avropa Şurasının Romada keçirilən ikinci iclasında bu məsələ ilə bağlı daha
geniş razılıq əldə edilməsi üçün ilk cəhd edildi. Belə bir təklif irəli sürüldü ki,
Komissiya və Şura Brüsseldə təsis edilsin, Şuranın iclasları aprel, iyun və oktyabr
aylarında Lüksemburqda, parlamentin bütün plenar iclasları Strasburqda,
komitələr, işçi qruplar və siyasi qrupların iclasları isə Brüsseldə keçirilsin.
Mən etiraz etdim və heç bir razılıq əldə edilmədi. Roma sammitindən əvvəl
Parlamentin özü, Şura və Komissiya üçün eyni məkanın seçilməsi ilə bağlı qətnamənin qəbul edilməsində məni dəstəkləyirdi. Mənim inadkar mövqeyim Mitteranın xoşuna gəlmirdi. Sammitdən sonra keçirilən mətbuat konfransında o,
dedi: “Əgər parlamentin yerləşəcəyi məkan qismində Strasburqa etiraz edilirsə,
bəs Komissiya üçün Brüsselə niyə etiraz edilməməlidir”? O, acıqla əlavə etdi ki,
institutların bir yerdə fəaliyyət göstərməsinin tərəfdarıdır, lakin əgər məkan qismində Strasburq qəbul edilmirsə, Brüsselə də etiraz edilməlidir. O, Strasburqla
bağlı mövqeyini dəstəkləməkdə davam edəcəyini dedi.
Fransanın kampaniyası əlbəttə ki, davam edirdi. Buna görə də mən 1991ci il mayın 30-da “Stuyvenberg Castle” iqamətgahında Fransanın Avropa
məsələləri üzrə naziri Elizabet Quiqounu qəbul etdim. Mənim Avropada yüksək
vəzifə, xüsusilə də komissiyanın sədri vəzifəsinə seçilməyim müqabilində öz
müxalif mövqeyimdən əl çəkməyə hazır olmağımla bağlı şayiə də gəzirdi. Mənim
prezidentlik müqabilində parlamentin iqamətgahının Brüsseldə yerləşməsi ilə
bağlı mövqeyimdən əl çəkmək haqqında yaranan şayiələr qalmaqal doğurdu.
Mən heç zaman belə bir şeyin olacağını fikirləşmirdim. Əgər mən Brüsselin
Avropanın paytaxtı olması ilə bağlı mübarizəmi davam etdirmək istəyirdimsə,
mən azad olmalı və şəxsi ambisiyalara qarşı durmalı idim.
Məkanla bağlı məsələ İttifaqa sədrliyin Niderlanda keçdiyi vaxtda da həll
edilməmiş olaraq qalırdı. Lyubbers iqamətgahın Strasburqda yerləşməsini
nəzərdə tutan bir sistem hazırlamışdı və bu sistemdə Brüsselə də bir sıra güzəştlər
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nəzərdə tutulmuşdu. Lyubbers bunu məktub vasitəsilə Mitterana da bildirmişdi.
O, Avropa Mərkəzi Bankının Amsterdamda yerləşməsi ilə bağlı Fransanın
dəstəyini əldə etməyə çalışırdı. Mitteranın isə Frankfurta qarşı çıxaraq, Amsterdam variantını dəstəkləyəcəyi şübhəli idi. Məktub üzə çıxanda kompromis də
uğursuzluğa düçar oldu. Şuranın sədri üçün Brüssellə məsləhətləşmələr olmadan
razılıq əldə etmək qeyri-mümkün idi. Mən Maastrixtin status-kvosunun tərəfdarı
idim və parlamentin istəklərinə hörmət edilməsində təkid edirdim.
Maastrixt sammitində mən Mitteranın da təqdir etdiyi Lyubbersin kompromis həllini müzakirə etməkdən imtina etdim. Kol fransızları dəstəkləyirdi. Digər
hökumət rəhbərləri isə Brüsselə üstünlük verirdilər. Lyubbersin təklifinə görə,
parlament özünün aylıq sessiyalarını Strasburqda keçirməkdə davam etməlidir.
Digər plenar sessiyalar, komitələr və siyasi qrupların iclasları isə Brüsseldə keçirilməlidir. Bu, fait accompli (baş verən fakt) idi. Mən Avropa Parlamentinin Brüsseldə yerləşməsini qəti şəkildə tələb etməklə böyük risk altına girirdim. Bu,
məkanla bağlı müzakirələrin yolunda maneə yaradırdı. Mənim inadkar
mövqeyim və strategiyamın effektivliyi diplomatları təəccübləndirirdi. Bu cür
böyük risklə hətta Brüssel hər şeyi itirə bilərdi.
Lyubbersin təklifi 1992-ci il dekabrın 11-12-də keçirilmiş Edinburq Sammiti zamanı qəbul edildi. O vaxtdan Strasburqda büdcə sessiyası da daxil olmaqla
iyirmi plenar sessiya keçirilib. Əlavə plenar sessiyalar, eləcə də parlament
komitələri və siyasi qrupların iclasları Brüsseldə keçirilir. Katibliyin böyük bir
hissəsi hələ də Lüksemburqda yerləşir. Prinsip etibarilə, fransızlar öz yolunu tutmuşdular, praktikada isə hər şey Brüsseldə baş verirdi. Belçikanın Baş naziri kimi
mənim xələfim Jan Lyuk Dehanenin Brüsselin parlamentin öz ərazisində yerləşməsi ilə bağlı ambisiyadan imtina etməsini nəzərdə tutan geniş sazişin hazırlanmasında fəal şəkildə iştirak etməsi əlbəttə ki, onun komissiyanın sədri
seçilmək şanslarını artırırdı. Mən əmin oldum ki, Dehane mənim əziyyətimin
bəhrəsindən faydalana bildi. Mənim sərt mövqeyim olmadan biz ayaq altında
tapdanacaq idik.

Ötәri icmal
Maastrixtə gedən yolda maneələrin olmasına baxmayaraq, 1989-1991-ci
illər EPP üçün olduqca uğurlu hesab edilə bilər. Maastrixt müqaviləsi EPP-nin
təkliflərinə və ideyalarına çox şey borcludur. EPP-ə mənsub hökumət rəhbərləri
federal Avropa yaratmaq istiqamətində yorulmaz və yekdil səylər göstərdilər.
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EPP-nin 1991-ci il dekabrın 6-da Haaqada keçirilən sammitində bizim irəli
sürdüyümüz təkliflərin əksəriyyəti qəbul edildi: parlament və komissiya üçün
eyni müddət; parlament tərəfindən komissiyada etimad səsverməsi; icmanın
səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi; birgə qərar proseduru; Avropa Valyuta Birliyi
və müstəqil Avropa Mərkəzi Bankı; regionların məşvərətçi komitəsi; əksəriyyətinin səs verməsinin uzadılması; Avropa siyasi partiyalarının tanınması və s.
Vahid Birliyin formalaşdırılması, avis conforme və xarici siyasətlə bağlı
həmrəyliyin tədricən dayandırılması kimi bəzi təkliflər isə qəbul edilmədi. Yeni
Avropa Birliyi hələ də federal struktura malik deyildir.
Maastrixt sazişi uzun müddət davam edən Avropa Şurası iclaslarına son
qoydu. 1992-ci il fevralın 7-də xarici işlər və maliyyə nazirlərinin yeni sazişi
imzaladıqları mərasim mənim üçün Belçikanın Baş naziri olaraq xaricdə sonuncu
iştirak etdiyim tədbir idi. Yeni sazişin imzalanmasına baxmayaraq, Avropanın
problemlərinin həlli hələ də uzaq idi. Maastrixt sazişinin ratifikasiyası asan bir
məsələ deyildi və bunun özü bir problemə çevrildi. Bundan əlavə, Avropa inteqrasiyasının əsasları sual altında idi. Xüsusən də referendum zamanı neqativ kampaniyalar İttifaqda demokratik çatışmazlıqlarla bağlı müzakirələri önə çıxarmışdı.
Artıq Avropa Şurasının üzvü olmamağıma baxmayaraq, mən hələ də EPP-nin
sədri kimi Avropa dosyelərini izləyirdim və bu dosyelər hər zaman mənim
fikrimdə idi. Beləliklə, mən Avropaya sadiqliyimi saxlayırdım və birləşmiş
Avropanın inteqrasiyası prosesinə yaxından cəlb olunmuşdum.
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Mənim ictimai-siyasi fəaliyyətimdə Avropa ölçüləri heç vaxt itməyib. Faktiki olaraq, mənim EPP-dəki fəaliyyətim 1990-cı illərin əvvəllərində daha da artmağa başladı. EPP-nin 1990-cı il 17 fevralda Pizada keçirilən sammiti zamanı
mən hökumət başçıları ilə görüşəndə (qeyd edim ki, bu sammitdə Helmut Kol Almaniyanın yenidən birləşməsi ilə bağlı Giulio Andreottinin dəstəyini almaq
məqsədilə onu inandırmağa nail ola bildi) Tomas Cansen ehtiyatla məndən EPPnin sədri seçilməkdə maraqlı olub-olmadığımı soruşdu.
Mənşəcə alman olan Cansen 1983-cü ildən bəri Baş katib işləyirdi. Onun bu
sualı bizim uzun illərdən bəri qurduğumuz yaxşı münasibətlər və əməkdaşlıqdan irəli
gəlirdi. Söz yox ki, bu məsələdə Cansen və Kol arasında bir müddət davam edən münaqişə də öz rolunu oynayırdı. Helmut Kol Canseni baş katib vəzifəsinə qədər gətirib
çıxarsa da, o, sonradan EPP daxilindəki vəziyyətdən getdikcə narazı qalmağa başladı.
Buna görə də Kol Xristian Demokratik İttifaqı artıq üzvlük haqqı verməyəcəyi
qərarına gəldi. Bu isə EPP-nin həm fəaliyyətinə, həm də etibarına vurulmuş bir zərbə
ola bilərdi. Cansen ümid edirdi ki, mən EPP-nin sədri olsam, Bonnla yaxın münasibətlərimə görə Xristian Demokrat İttifaqı və EPP arasında münasibətlər yenidən normallaşa, üzvlük haqqı ilə bağlı problemlər də həll oluna bilərdi.
Mən razılaşdım, çünki Cansenin bu xahişi XDİ-nin adından etdiyinə inanırdım.
Buna baxmayaraq, Pisa sammiti zamanı Kol mənə yaxınlaşdı və dedi: “Mən eşitdim
ki, sən sədrliyə öz namizədliyini irəli sürməyə razılıq vermisən. Nə baş verir? Mən
bu məsələlərdən necə xəbərsiz qala bilərəm? Bu haqda mənə heç kim heç nə
deməyib”. Kolun yeni sədrin seçilməsinə gətirib çıxaracaq prosedur haqqında
məlumatlandırılmasını fikirləşmək, zənnimcə, ağılsızlıq olmazdı. Mənim sədrlik
məsələm yaxşı başlamadı. Lakin tezliklə anlaşılmazlığa aydınlıq gətirildi. Xoşbəxtlikdən biz bir neçə il idi ki, bir-birimizi tanıyırdıq və bu məsələ bizim aramızda olan
qarşılıqlı anlaşmaya təsir göstərmədi. Əksinə, Kol mənim namizədliyimi irəli sürməyimə tərəfdar idi və bugünkü günə qədər mənim sədrliyimi dəstəkləyir.
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Köhnә odu yenidәn yandırıram
1990-cı ildə EPP-nin sədri hələ də EPP siyasi Bürosu tərəfindən
seçilirdi. Büro üzv partiyaların nümayəndələrindən və bizim parlamentdəki
qrupun üzvlərindən ibarət idi. Həmin dövrdə EPP-yə yalnız on partiya üzv
idi: Nea Demokratia partiyası isə Yunanıstan 1981-ci ildə Birliyə daxil
olduqdan sonra EPP-nin tamhüquqlu üzvü oldu. Mayın 10-da mən altıdabeş
səs çoxluğu ilə sədr seçildim. Səsvermədə bitərəf olmadı.
Mən seçkidən sonra Leo Tindemans və Jak Santer ilə birlikdə iştirak
etdiyim naharı yaxşı xatırlayıram. Tindemas o zaman parlamentin üzvü idi
və o, mənim sədr seçilməyimə o qədər də sevinmədi, çünki üç il əvvəl
Kolun yüngül təzyiqləri ilə üzləşdikdən sonra ona sədr vəzifəsindən istefa
vermək tapşırığı verilmişdi. Mən sədrliyi 1987-ci ildən EPP-yə rəhbərlik
edən Jak Santerdən təhvil alacaqdım. O, Baş nazir işlədiyindən Lüksemburqda yaşayırdı və buna görə də tam olaraq sədrlik vəzifəsi ilə məşğul ola
bilmirdi. Bu isə nəticədə çox böyük narazılığın yaranmasına gətirib çıxardı.
Məsələn o, heç bir təşəbbüs irəli sürməməkdə günahlandırıldı. 1988-ci ildə
EPP-nin Lüksemburqda keçirilən qurultayında Kol qurultayın çox pis
fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı hökumət rəhbərlərini kəskin tənqid etdi. Lakin
narazılıq getdikcə daha dərin kök saldı. Partiya və bizim Avropa Parlamentindəki qrupumuz arasındakı münasibətlərdə problemlər mövcud idi;
fərdi partiyalar arasında əməkdaşlıq pis səviyyədə idi və nəticədə qrup
1989-cu ildə Avropa seçkilərində ağır məğlubiyyətə düçar oldu.
Faktiki olaraq, EPP 1976-cı ildə təsis olunandan sonra sədrin rolu,
sadəcə olaraq, formal xarakter daşıyırdı. Demək olardı ki, sədrlik pensiyaya
çıxmış bir şəxs tərəfindən aparılırdı. Nizamnaməyə görə, sədrin qurultaylara, Siyasi Büro və EPP sammitlərinə sədrlik etmək vəzifələri məhdudlaşdırılmışdı. Faktiki olaraq, EPP baş katib tərəfindən idarə olunurdu, çünki
o, Brüsseldə yaşayırdı.
Mən 1990-cı ildə EPP-nin sədri seçiləndə partiya məsələləri ilə fəal
şəkildə iştirak edib-etməyəcəyim məlum deyildi, çünki həmin vaxt mən
Belçikanın Baş naziri idim. Lakin Brüsseldə yaşamağım mənə hər iki vəzifənin öhdəsindən asanlıqla gəlməyimə imkan verirdi. Mən EPP-nin işlərini
aparmaq, partiyanın qurultaylarında iştirak etmək və xaricə rəsmi səfərlərə
getmək üçün zamanla hökumətdə tədbirlər təqvimini dəyişdirirdim.
Mənim o zamankı müavinim Jak Lyuk Dehane bir dəfə demişdi: “Baş nazir
həmişə Avropa məsələləri ilə məşğuldur”. 1992-ci il mart ayında mənim
Baş nazir kimi istefaya çıxmağımla həlledici dəyişiklik baş verdi. Mən
bütün fəaliyyətimi EPP-yə sədliyə həsr etdim və bu vəzifəni həqiqi siyasi
fəaliyyətimə çevirdim.
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Mәnim ilk qurultayım
EPP-nin 1990-cı il noyabrın 15-16-da Dublində keçirilən ilk qurultayı
mənim üçün həm də ilk sınaq idi. Qurultaya Fine Gelin (Birləşmiş İrlandiya Partiyası) rəhbəri Alan Dyuks ev sahibliyi edirdi. Bu, Berlin Divarının yıxılmasından, Mərkəzi Avropada və Rusiyadakı inqilablardan və Almaniyanın yenidən
birləşməsindən sonra baş tutan ilk qurultay idi. Qurultay Avropa Şurasının Romada keçirilən iclasları arasında və AVİ və ASİ ilə bağlı Hökumətlərarası Konfransların başlanmasından əvvəl keçirildi. Bu, o qədər də vacib deyildi, çünki
EPP danışıqların məzmunu ilə bağlı təzyiq göstərməyi planlaşdırırdı.
Proqram və yeni nizamnamələr qurultay ərəfəsində hazırlanmışdı. Mən
proseslərdə birbaşa iştirak etmirdim, çünki sədr vəzifəsinə may ayında
başlamışdım və partiyanın işləri ilə baş katib Tomas Cansen məşğul olurdu.
Mənim üçün əsas qurultayın özü idi. Milli konqreslərdə olduğu kimi, müzakirələr əvvəlcə işçi qruplarda keçirildi. Düzəlişlər təklif edildi, sonra plenar sessiyalar zamanı müzakirə yenidən keçirildi. Bu sessiyalar zamanı həm də “Avropa
Federal Konstitusiya” sənədinə səs verildi. Sənədin həm adı, həm də mətni qeyrireal idi və bu, daha çox müzakirə məsələsidir.
Yeni nizamnamənin məqsədi EPP-nin daha effektiv şəkildə fəaliyyət göstərməsi idi. Bizim adımız, Avropa Birliyi Xristian Demokrat Partiyaları Federasiyası
sadələşdirildi və Xristian Demokratlar adlandırıldı. Namizəd üzv dövlətlərin partiyaları tamhüquqlu üzvlüyü gözləyənə qədər assosiativ üzv ola bilərdilər. Bundan
başqa, fərdi üzvlük də təsis edildi. Hökumət və partiya rəhbərlərinin konfransı,
daha sonra EPP-nin sammiti rəsmi partiya orqanı oldu. Mən yeni qəbul edilmiş
EPP strukturları ilə yeni başlanğıc götürməyə müvəffəq oldum.

Kelt döyüşçülәri
Mən İrlandiya Respublikasını hökumət rəhbərləri - həmkarlarım Çarlz Hoqi
və Qarret Fitscerald vasitəsilə tanıdım. Mənim Fitscerald və onun xələfi Con Bruton ilə geniş əlaqələrim var idi, çünki Fine Gael EPP-nin üzvü idi. Onlar EPP
təsis edilən vaxtdan orada idilər. Avropa inteqrasiyasına daha çox diqqət yetirən
mərkəzi partiya kimi Fine Gael bizim siyasi ailəmizin ən önəmli üzlərindən birinə
çevrilmişdi. Digər partiyalarla müqayisədə Fine Gael öz tarixində mühüm siyasi
dəyişikliklərə məruz qalmışdı. Bu partiya əhəmiyyətli mövzuların dərindən
müzakirə olunduğu güclü demokratik mədəniyyətə malikdir. Digər böyük irland
partiyası Fianna Fail üçün EPP-yə daxil olmaq qeyri-mümkün idi. Tarixən Fine
Gael onların əsas opponenti idi. Fianna Fail-in İrlandiya parlamentində qrup
yaratdığı, demək olar ki, bütün partiyalar EPP-nin üzvü olublar.
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Mənim 1980-ci illərin əvvəllərində tanıdığım İrlandiya boya-başa çatdığım
Flandriyadan fərqli idi: kasıb, kənd əhval-ruhiyyəsi və katolik. 1973-cü ildə bu
ölkə Avropa İqtisadi Birliyinə daxil olduqdan sonra Avropada ən çox tərəqqi edən
regionlardan birinə çevrilməklə inqilabi dəyişikliklərə məruz qaldı. 2001-ci il və
2008-ci ildə keçirilmiş referendumlarda insanların Nitsa və Lissabon sazişlərinə
etiraz etməsi ilə bunun onlar tərəfindən heç də hər zaman qiymətləndirilmədiyi
üzə çıxdı. İrlandiya təcrübəsi hələ də sübut edir ki, Aİ ölkənin transformasiyasında həlledici rol oynaya bilər.
İrlandiyadakı son uğurlar onun oriyentasiyanı Britaniyadan daha çox kontinentə doğru gücləndirib. Onun Avroskeptik Britaniya ilə problemli tarixi və
Avropa qitə katolik mədəniyyəti ilə tanışlığını nəzərə alsaq, burada qəribə heç
bir şey yoxdur. Ən azından bu Aİ-nin ABŞ-dakı yeni səfiri Jon Brutonun nöqteyinəzəridir. O, bir dəfə mənə demişdi ki, qitədə protestant mühitində olduğundan
daha çox özünü rahat hiss edir. Bu, əslində heç o qədər də təəccüblü deyil, çünki
Con mənim tanıdığım ən çox Avropayönümlü baş nazirlərdən biri və EPP-nin ən
fəal sədr müavini idi. Afina Qrupunun sədri kimi o, genişlənən EPP-nin Xristian
Demokrat köklərinin saxlanılması uğrunda mübarizə aparırdı. Mən onun bu fikri
ilə tam razı idim.

Әlaqәlәrin dәrinlәşdirilmәsi vә genişlәndirilmәsi
Dublin qurultayında partiyanın genişlənməsi ilə bağlı mühüm ideyalar irəli
sürüldü, lakin əsas irəliləyiş sonra baş verəcəkdi. Mən açılış nitqimdə dedim ki,
Avropa Birliyinə qoşulmağa hazır olan digər demokratik ölkələrin təşkilata daxil
olması yalnız on iki ölkə arasında əlaqələrin gücləndirilməsi yolu ilə baş tuta
bilər. Avropa partiyasının gələcək inkişafı artıq müzakirələrin mərkəzi hissəsini
təşkil edirdi. Buna görə də mən qurultayı aşağıdakı sözlərlə bağladım: “Yaranmaqda olan “yeni dünya” yalnız “yeni düşüncə”nin ilhamverici təsiri altında reallaşa bilər”. Bu, EPP-nin yeni cəmiyyət modeli qurmaq, inkişaf etdirmək və
insanlarda onun dəyərinə inam yaratmaq üçün qəti və dəyişməz rolu idi.
Partiyanın genişlənməsi məsələsi Dublin qurultayının gündəliyində durmasa
da, qarşıda duran əsas məsələ olduğundan biz bunu qısa da olsa nəzərdən
keçirdik. Mərkəzi və Şərqi Avropadan nümayəndə heyəti qurultayda birinci dəfə
idi ki, iştirak edirdi. Bu nümayəndələrdən biri Xristian Demokratların rəhbəri və
Sloveniyanın Baş naziri Aloyz Peterle qurultayda çıxış etdi. Bu, isə çox təəccüblü
idi, çünki Sloveniya müstəqilliyini yalnız 1991-ci il iyunun 25-də qazanmışdı.
Britaniya Mühafizəkarlar Partiyası da qurultaya Avropa Demokrat Partiyasının sədri Ser Xristofer Proutun rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti göndər-
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mişdi. Proutun bizim EPP qrupu və onun sədri Eqon Klepş ilə yaxşı münasibətləri var idi. Konqresdə qrup üstünlük təşkil etdiyindən Britaniya mətbuatının
daha çox marağına səbəb olurdu.
Bundan başqa, həmin dövrdə Marqaret Tetçerin də cəlb olunduğu
hakimiyyət uğrunda mübarizə gedirdi.
O zaman çox da tanınmayan Xose Maria Aznar da daxil olmaqla, İspaniyanın Partido Popular (PP) Partiyasından da nümayəndə heyəti qurultayda
iştirak edirdi. Onun EPP-yə yaxınlaşmaq cəhdlərinə o zaman İspaniyanın müxtəlif regionlarından Xristian Demokratlar maneçilik yaradırdılar. Basque Partido
Nacionalista Vasconun (PNV) sədri Xavyer Arsalyus qurultayda alman dilində
çıxış etdi. Məqsəd isə Aznarı qəsdən əsəbiləşdirmək idi. Mən dərhal bu açıq
hücuma reaksiya verdim və Aznarı sakitləşdirməyə müvəffəq oldum. İspaniya
regional Xristian Demokratlarından gələn etiraza baxmayaraq, mən intuisiyamla
başa düşdüm ki, Aznarı dəstəkləmək lazımdır. Buna görə də mən Aznarı salamlamağı və ona qurultayda layiqli yer verməyi vacib bildim. İspaniyalılarla münasibətdə qazandığım təcrübə mənə öyrətmişdir ki, bu kimi məsələlər çox həssas
məsələlərdir. Mən ona lazımi hörməti göstərməsəydim, bizim Partido Popular
Partiyası ilə əlaqələrimiz uğursuzluqla nəticələnəcəkdi.

Aznara üstünlük veririk
İspaniya və Portuqaliyanın 1986-cı ildə Avropa Birliyinə daxil olması EPPni seçki nöqteyi-nəzərindən zəiflətdi, çünki bu ölkələrin güclü Xristian Demokrat
partiyaları yox idi. Portuqaliyada Centro Democratico Social (CDS) Xristian
Demokrat Partiyasının fəaliyyəti o qədər də ürəkaçan deyildi. İspaniyada isə yalnız bir kiçik milli Xristian Demokrat Partiyası fəaliyyət göstərirdi – Partido Democrata Popular (PDP). 1922-ci ildə əsası qoyulan (Xristian Tərənnüm Demokrat
Partiyalarının Beynəlxalq Katibliyi vasitəsilə) bu partiya bu və ya digər dərəcədə
İspaniyanın müharibə meyilli Partido Social Popular Partiyasının davamçısı idi
və Avropada fəaliyyət göstərən digər Xristian Demokrat partiyaları ilə əlaqələr
saxlayırdı.
Roberto Papini Cristian Democrat İnternational (Papini, 1977) adlı əsərində,
eləcə də Luiqi Sturzo və iki dünya müharibəsi arasında beynəlxalq xalq partiyaları təşkilatları haqqında yazdığı kitabda bu məsələni ətraflı şəkildə təsvir
edir. Bu kitab Alain de Brouer tərəfindən Le courage de la democratie – Sturzo
et l” Internationale populaire entre les deux guerres. Materiaux pour une histoire
(Desclee de Brouwer, 2003) adı altında tərcümə edilmişdir.
1919-cu ildə İtaliyada ilk xalq partiyası olan Partido Popolare Italiano (PPI)
Partiyasının əsasını qoyan Don Luiqi Sturzo keşiş idi. 1926-cı ildə partiyanın
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fəaliyyəti Mussolini tərəfindən qadağan olundu. Partiyanın liderləri və fəalları
isə ya qaçıb gizləndilər, ya da sürgün edildilər. Qaçıb gizlənənlər İkinci Dünya
müharibəsi zamanı Alside de Qasperinin rəhbərlik etdiyi müqavimət hərəkatına
qoşuldular. 1944-cü ildə azad olduqdan sonra onlar bu partiyanı yenidən formalaşdırdılar və sonradan Democrazia Cristiana adlandırdılar.
Don luiqi Sturzo Londona qaçdı. O, Xristian etikası əsasında demokrat partiyaları arasında beynəlxalq əməkdaşlığı təşkil etdi. Faktiki olaraq iki dünya
müharibəsi arasında sürgün zamanı o, Avropa Xristian Demokratiyasına nəfəs
verməkdə və onun təsisatçılarından biri olmaqda davam etdi.
İspaniyanın müxtəlif regionlarında Xristian Demokratlar – Baskda PNV və
Kataloniyada Unio Democratica de Catalunya-nın (UDC) davamçıları – İspaniya
vətəndaş müharibəsi onların əməkdaşlığına son qoyana qədər Don Luiqi Sturzo
və onun beynəlxalq katibliyi ilə bir yerdə işlədilər. Franko rejiminin dağılmasından və demokratiyanın bərpa edilməsindən sonra bu partiyalar yenidən peyda
oldu. Onlar regionlarda böyük dəstəyə malik idilər, lakin milli səviyyədə çox da
nəzərəçarpan fəaliyyət göstərmirdilər.
EPP əvvəlcə Franko rejiminin dağılmasından, daha sonra isə İspaniyanın
Avropa Birliyinə qoşulmasından sonra uzun müddət İspaniyada milli Xristian
Demokrat Partiyası qurmağa çalışırdı. 1970-ci illərin ortalarında mən artıq Ruiz
Gimenez, Xavier Ruperez və Xose Maria Gil Robles (sonradan Avropa Parlamentinin sədri olmuş Xose Maria Gil Roblesin atası) kimi Xristian Demokratlarla
görüşmüşdüm. Onların partiyaları Avropa İttifaqı Xristian Demokratlarının
(AİXD) üzvləri olmadığından biz onları tanımırdıq. EPP milli və regional Xristian Demokrat partiyalarını bir araya gətirəcək Union de Centro Democratico
adlı yeni partiyaya dəstək göstərirdi. Lakin Union de Centro Democratico Xristian Demokrat partiyalarını bir araya gətirməyə müvəffəq olmadı. Müxtəlif Xristian Demokrat partiyaları bir-biri ilə yanaşı fəaliyyət göstərməkdə davam
edirdilər. Biz artıq digər partiyalarla əlaqələr yaratmışdıq. Mən hətta Katalan milliyyətçisi Jordi Pujol və Franko dövründə nazir işləmiş Alianza Popular-ın lideri
Manuel Fraqa İribarne ilə əlaqələr qurmuşdum.
Fraqanın partiyası milli baxımdan Xristian Demokratlardan daha güclü idi.
Alianza Popular EPP qrupunun üzvü olmağa çalışırdı, çünki bu partiya Britaniya
mühafizəkarları ilə qrup formalaşdırmağı arzu etmirdi. 1989-cu ilin əvvəlində
mühafizəkar Alianza Popular, Xristian Demokrat PDP (1988-cu ildə adını dəyişdirərək Democracia Cristiana qoymuşdur) və daha kiçik Liberal Partiya
arasındakı birlik nəticəsində onların EPP-yə üzvlüklə bağlı müraciətində əsas
amil yeni siyasi qurum - Partido Popular-ı formalaşdırmaq idi. 1989-cu ilin
yazında Partido Popular və EPP qrupu arasında danışıqlarda uğur əldə edildi. Bu
səbəbdən və bizim qrupda üzvlüyümüzə görə belə bir formula hazırladıq: Avropa
Parlamentinin üzvləri Xristian Demokrat bayrağı altında EPP qrupuna qoşula
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bilərlər. PDP Xristian Demokratlar Partido Popuların seçki siyahısına namizəd
kimi salındığından siyahıda öz əksini tapmış bütün namizədlər EPP Qrupunun
üzvləri ola bilərdilər. Bu, 1989-cu il Avropa seçkilərindən sonra baş verdi.
1990-cı ilin aprel ayında Partido Popuların sədri kimi Fraqanı Aznar əvəz etdi.
Rəhbərlikdə baş verən bu dəyişiklik İspaniyada mərkəzçi-sağ siyasətin bərpa olunmasında “dönməzlik nöqtəsi” yaratdı. Aznar seçiləndən dərhal sonra EPP ilə əlaqə
yaratdı. Onun məqsədi EPP ilə daha yaxın əlaqələr quraraq, özünü milli və beynəlxalq təcriddən mümkün qədər tez çıxarmaq idi. EPP sədri kimi mən onunla 1990cı il iyunun 16-da Brüsseldə görüşdüm. Görüşdə PDP-nin sonuncu sədri Xavier
Ruperez də iştirak edirdi. Alianza Popular və İspaniyanın Xristian Demokratları
arasında əlaqəni təmin edən Marselino Oreja görüşdə iştirak etmədi və buna görə də
çox təəssüfləndi. Oreja Partido Popuların “Müqəddəs Con Baptist”i idi.
Gözlənilənləri nəzərə alsaq, iclas çox vacib idi. “Sən İspaniyanın Baş naziri
olmağa çalışmalısan”, mən o zaman Aznara dedim. “Sən sol qanada alternativ
tapmalı olacaqsan və biz bunun üzərində işimizi davam etdirəcəyik”. Aznar EPPyə yaxınlaşdığı üçün keçmiş Alianza Popular mühafizəkarları tərəfindən deyil, öz
partiyası daxilində ciddi hücuma məruz qaldı. Bu məsələ ilə bağlı eyni zamanda
EPP-nin öz daxilində də güclü müxalifət mövcud idi.
1990-cı il oktyabrın 4-də Siyasi Büronun iclasında Partido Populara
müşahidəçi statusu verilməsi təklif ediləndə təkcə Bask və Kataloniyadan regional
Xristian Demokratlar deyil, həmçinin Niderlandın CDA və İtaliyanın Democrazia
Cristiana partiyaları qərarın əleyhinə səs verdilər. Aznar, əsas etibarilə, həqiqi Xristian Demokrat olmamaqda günahlandırıldı və eyni tənqid Partido Populara da
yönəldi. Müəyyən dərəcədə bu, doğru idi, lakin real problem başqa məsələdə idi.
EPP özünə əsas sual verdi: Partido Popular öz dərəcəsinə uyğundurmu? Müxtəlif
kökləri və adət-ənənələrinin olmasına baxmayaraq, EPP və Partido Popular hər
ikisi adlarına və məramlarına görə xalq partiyaları idi. Bundan əlavə onlar həqiqi
müttəfiq idilər. EPP-yə üzvlüyün reallaşması üçün Aznarın bizim dəyərlərimizi
və prinsiplərimizi qəbul etməsi lazım idi. Partido Popuların tarixini nəzərə alsaq,
bu gözlənilmirdi, lakin Aznar bunu etdi. EPP-nin Dublində keçirilən qurultayı zamanı Aznarın İspaniyada Xristian Demokratların dəyərlərini dəstəkləməsi və
inkişaf etdirməsi ilə bağlı bəyanat səsləndirməsi İspaniya mətbuatında böyük səsküyə səbəb oldu. Aznar özü də üzərinə böyük risk götürmüşdü.
Partido Popular və EPP arasında münasibətlər çox yaxşı səviyyədə olduğundan və Aznarın öz partiyasının EPP-də qəti şəkildə və daimi olaraq kök salmasını
təmin etməyə çalışması səbəbindən o, partiyaya tamhüquqlu üzv olmaq arzusunu
ifadə etdi. Bu, Santiago de Compostelada EPP qrupunun seminarlarının açılışı zamanı baş verdi. Onun üzvlüklə bağlı müraciəti mənimlə razılaşma şəraitində baş
tutdu – mən fikirləşirdim ki, artıq bunun üçün vaxt yetişib. 1991-ci il 18 oktyabrda keçirilən EPP-nin Siyasi Bürosunda təklif yekdilliklə qəbul olundu. Yal-
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nız Bask PNV əleyhinə səs verdi. PNV-nin nümayəndələri və onun sədri Arzallus
EPP-də Partido Populara qarşı çıxmaqda davam edirdilər. Bu isə 1999-cu ildə
qaçılmaz parçalanmaya gətirib çıxardı.

Heç bir iradımız yoxdur
Partido Popuların EPP-yə üzvlüyü uğurlu, eləcə də qələbə vəziyyəti üçün
gözəl nümunə oldu. Artıq EPP-nin İspaniyada təmsilçiliyi güclü əsaslara malik
idi və Partido Popuların səsi Avropada ən yüksək səviyyələrdə eşidilirdi. Bundan
başqa, Aznar EPP-nin genişləndirilməsində (məsələn, Silvio Berluskoninin Forza
İtalia partiyasının cəlb edilməsini dəstəkləməklə) təkidini davam etdirirdi. Onun
partiyanı İspaniyanın siyasi mənzərəsinin mərkəzinə doğru aparmaq üçün böyük
qabiliyyəti var idi. O, həmçinin öz partiyasını cavanlaşdırır və bura daha çox
qadın nümayəndələr cəlb edirdilər. O, artıq 1994-cü il parlament seçkilərində
böyük uğur əldə etmişdi, belə ki, Partido Popuların parlamentdəki yerlərinin sayı
ikiqat artmışdı. 1996-cı ildə o, milli seçkilərdə də qalib gəldi və 2000-ci ildə
böyük səs çoxluğu əldə etdi.
Şəxsi səviyyədə mənim Xose Maria Aznarla yaxşı münasibətlərim var idi. İlk
görüşümüzdən bəri bizim bir-birimizə getdikcə artaq qarşılıqlı etimadımız yarandı.
Şəxsi fikir ayrılıqlarımızın olmasına baxmayaraq, bizim söhbətlərimiz hər zaman
açıq idi. Aznar öz düşüncələrində radikal idi və hətta mən konsensusa meyilli
olduğum anlarda belə o, öz nöqteyi-nəzəri ilə bağlı çox nadir hallarda tərəddüd
edirdi. Onun hər hansı məsələ ilə bağlı narahatlığı olanda nadir hallarda razılığa
gəlirdi. Başqa sözlə, onu öz fikrindən uzaqlaşdırmaq olduqca çətin idi. Buna yalnız
böyük səbrlə və inam gücü ilə nail olmaq mümkün idi. Onun mövqeyi Partido
Popular daxilində prezident idarəçiliyi formasında bir idarəçilik yaradılması idi.
Partiya daxilində liderə sadiqlik həddən artıq güclüdür və bunun nəzərə alınmaması əməkdaşlığı qeyri-mümkün edir. Əgər mən bunu etməsəydim, yaxşı münasibətlərimiz və yüksək səviyyəli qarşılıqlı anlaşmamız da qeyri-mümkün olacaqdı.
EPP daxilində digər hökumət başçıları ilə müqayisədə mən heç vaxt siyasi
cəhətdən onu dəstəkləməkdə tərəddüd etməmişdim. Tez-tez belə bir hala rast
gəlirdim ki, başqaları öz həqiqi simalarını açıq-aydın göstərə bilmirdilər. Mən
EPP sədri olaraq bu xətti saxlamaqda davam edirdim və Partido Popuların seçki
kampaniyalarında iştirak edirdim və həmişə də öz çıxışlarımı da ispan dilində
edirdim. 1993-cü ilin yazında Xose Maria EPP-nin sədr müavini seçildi. Sonra
mən böyük bir mətbuat konfransı keçirdim və ilk dəfə olaraq onu Avropaya
təqdim etdim. Biz öz qurultayımızı 1995-ci il noyabrın 5-də Madriddə keçirdik.
Mən öz açılış niqtimdə elə başlanğıcdan öz məqsədlərimi bəyan etdim : “Biz
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Madridə İspaniya Xalq Partiyası və onun sədri Xose Maria Aznar üçün dəstək nümayiş etdirməyə gəlmişik və gələcək seçkilərdə onun qələbə qazanacağına
əminik... Xose Maria Aznar, biz səninlə və İspaniya Xalq Partiyasında sənin tərəfdarınla çiyin-çiyinə dayanırıq”.
Qurultayın işi ciddi bir hadisə səbəbindən pozuldu. PNV-nin sədri Arzalluz
hər kəsin təəccübünə səbəb olaraq, özü də alman dilində deyil başqa dildə bəyan
etdi ki, onun Aznarı Baş nazir kimi dəstəkləmək niyyəti yoxdur. İmprovizasiya
olunmuş bəyannamədə Arzalluz bizə nə etməli olduğumuzu diktə edirdi. Mən
ona dedim ki, EPP-nin üzvləri olan xristian demokratların vəzifəsi seçkilərdən
sonra çoxluq formalaşdırması üçün Aznarın arxasında durmaq idi. Mənim müdaxiləm təkrar-təkrar İspan televiziyasında yayımlandı. İnsanlar Madriddə məni
hətta metroda belə tanıyırdılar. Yəqin ki, bu mənin Xose Maria Aznara
göstərdiyim çox təsirli dəstəklə bağlı idi.

Sadiqlәr
Yavaş-yavaş Partido Popular EPP-nin əsas güclərindən birinə çevrildi. Almaniya Xristian Demokrat İttifaqı və Xristian Sosial İttifaqından sonra Partido
Popular ən vacib partiya idi. Partido Popular İtaliya Xristian Demokratlarının
uğursuzluğunun yaratdığı boşluğu doldurdu. 1999-cu ilin əvvəllərində EPP baş
katibi vəzifəsi boşalanda (həmin vaxt XDİ-nin başı maliyyə qalmaqalına
qarışmışdı) Partido Popular bu vəzifənin ona verilməsində israr edirdi. Partiyanın
böyüklüyünü və əhəmiyyətini nəzərə alanda onların buna haqqı da var idi. Bu,
bizim EPP-də mövcud olan çoxlu balans formalarından yalnız biri idi və sədr
kimi bu, hər zaman mənim fikrimdə idi.
Beləliklə, Aznarın şəxsi katibi olan Alexandro Aqaq Lonqo 1999-cu ildə
EPP-nin baş katibi oldu. Onun bu vəzifəyə seçilməsinin Aznarla mənim aramdakı
yaxşı münasibətlərə görə mümkün olmadığı sonradan özünü büruzə verdi. Aqaq,
eyni zamanda, bizim münasibətlərimizi daha da gücləndirirdi. O, artıq EPP-nin
1995-ci ildə Madriddə keçirilmiş qurultayına hazırlıqda və onun təşkil olunmasında mühüm rol oynamışdı. Qurultayın Partido Popular üçün uğurlu olması
da onun əməyinin nəticəsi idi. Sonralar mən onun Avropa Parlamentinin üzvü
seçilməsinin tərəfdarı olduğum üçün təəssüfləndim. Mən tək qaldım və EPP daxilində işləmək məcburiyyətində idim. Sədr üçün Avropa Parlamentinin üzvü
olmaq, baş katib üçün isə EPP-nin praktik namizədlik məsələləri qayğısına qalmaq normal olardı. 2002-ci ildə Aqaq Aznarın istəyinin əksinə olaraq siyasətdən
getdi. Bu, hamı üçün gözlənilməz bir hadisə idi. Aqaqın siyasətdən getməsi EPP
və Partido Popular üçün itki idi. O, milli və ya Avropa siyasətində hələ də vacib
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rol oynaya bilərdi. Aqaqı Aznarın şəxsi katibi olan Antonio Lopez İsturiz əvəz
etdi. O, bu günə qədər baş katib olaraq qalır.
Mənim 1990-cı illərin əvvəllərində Aznarın Baş nazir olması üçün açıq
dəstəyim nəticəsi qalmadı. İspaniyanın o zamankı Baş naziri mənə in tempore non
suspecto inanırdı: “Mənim İspaniyada böyük bir problemim var. Bizim alternativimiz yoxdur”. Əlbəttə, Aznarın gəlişi hər şeyi, eləcə də mənim Qonzaleslə münasibətlərimi dəyişdirdi. Avropa Komissiyasının sədrliyi vəzifəsinə namizədliyim
irəli sürüləndə mən artıq onun dəstəyinə etibar edə bilmirdim. Bir dəfə Qonzales,
mənə dedi ki, Aznarın İspaniyanın Baş nazir seçilməsi lehinə danışdığım günə
qədər məni dəstəkləyə bilər. Buna baxmayaraq mən Qonzaleslə heç zaman düşmən
olmadım. Əksinə, bizim aramızda yaxşı münasibətlər yenidən bərpa olundu.
Avropa inteqrasiyası məsələsində İrlandiya kimi İspaniya da açıq uğur nümunəsi idi. İqtisadi inkişafla yanaşı demokratik prinsiplərə möhkəm sadiqlik
açıq-aydın özünü büruzə verir. Siyasi partiyaların demokratik prosesdə vacib rol
oynaması bu ölkənin konstitusiyasında öz əksini tapmışdır. İspaniya Aralıq dənizi
mədəniyyətinə malik olsa da, bu ölkə ilə İtaliya arasında böyük fərq var. Siyasi
partiyalar liderin şəxsiyyəti ətrafında yaxşı strukturlaşmış və təşkil edilmişdir.
Əgər partiya seçkilərdə qələbə qazanırsa, lider avtomatik olaraq Baş nazir olur.
Bu sistem böyük daxili birliyə əsaslanır. Partiyadaxili bölgüyə nifrət edilir. Güclü
millətçilik hissinin olmasına baxmayaraq, İspaniya Avropa İttifaqında ən çox
Avropa yönümlü üzv ölkələrdən biridir. Bu, Avropa Konstitusiya Sazişi ilə bağlı
referendum keçirilərkən ispanların lehinə səsverməsi nəticəsində aydın oldu. Bu,
həm mərhumə Loyola de Palacio kimi ispan siyasətçilərinin əksəriyyətinin
mövqeyindən də aydındır. Aznar kimi onun siyasi kökləri də Alianza Popular-a
gedib çıxır. Lakin onun keçmiş fəaliyyəti və ideyaları onu Avropskeptisizm istiqamətinə aparmırdı. Eyni şeyləri Partido Popuların yeni rəhbəri çətin zamanlarda Xose Marianın siyasi irsini uğurla davam etdirən Mariano Racoy haqqında
da demək olar. Mən Avropa Komissiyasında sədr müavinliyindən sonra Loyolanın EPP-də mühüm rol oyanayacağına çox ümid edirdim. O, EPP üçün çox
yaxşı sədr ola bilərdi. Mən onun zamansız vəfatından çox kədərləndim və onun
dünyasını dəyişməsi ilə mənim EPP haqqındakı xəyallarım da alt-üst oldu.

Yenidәn barrikadalara
1992-ci il mart ayında Jan Lyuk Dehane mənim yerimə Baş nazir keçəndən
sonra mən rue de la Loi 16-dan rue de la Victory 16-ya - EPP-nin iqamətgahına
köçdüm. Mən EPP-nin sədri kimi orada sığınacaq da ala bilərdim: üç metr uzunluğunda kiçik ofis. Mənim gəlişimlə tam dəyişiklik baş verdi. Biz 30-a qədər ju-
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rnalistin iştirakı ilə mətbuat konfransları keçirirdik. Mənim gəlişimə qədər isə
belə şey olmamışdı. Biz mətbuatla aydın nəticələri olan əlaqələr qurduq.
Vəziyyət idealdan uzaq idi və biz özümüzdən başqa heç kimə etibar edə
bilmirdik. Mən qismən vəzifə hissindən kənar, qismən də 70-ci illərdə başladığım
işləri davam etdirməklə bütün məsələlərə ciddi şəkildə başladım. Çoxları EPP sədri
vəzifəsini əhəmiyyətsiz, keçmiş Baş nazirə uyğun bir iş hesab edirdi, lakin mənim
üçün aydın oldu ki, bu, vacib bir işdir. Müəyyən dərəcədə mən otuz il əvvəlki vəziyyətimə qayıdırdım: gücsüz bir vəziyyət, lakin bu, heç də mənim inamımın gücsüzlüyü
demək deyildi.
Bu, təkcə çox şeyin arzu edildiyi praktiki bir vəziyyət deyildi. Siyasi cəhətdən
Avropa ideyası haqqında danışmaq hələ tez idi. Maastrixtdən bəri supermilli əməkdaşlıq və Avropa federalizmi idealı böhran vəziyyətində idi. Avropa, əleyhinə və lehinə
olanlar arasında kəskin şəkildə qütbləşmişdi. Faktiki olaraq, Maastrixt Sazişinin ratifikasiyasından sonra avronun perspektivi istisna olmaqla çox az şey dəyişmişdi.
Mən Avropa inteqrasiyası ilə bağlı problemlərdən tam xəbərdar idim: bu
problemlərin həlli istiqamətində effektiv vasitə üçün əsas şərtlərdən biri reallıqdan heç bir yolla uzaqlaşmayan diaqnoz qoymaq idi. Mən artıq Baş nazir olmadığımdan bu haqda azad şəkildə danışa bilirdim. İttifaq və ona üzv dövlətlər,
xüsusilə də keçmiş Yuqoslaviyada vətəndaş müharibəsi üzündən çox çətin
vəziyyətlə üz-üzə qalmışdı. Bizim etibarımız aşağı səviyyəyə düşmüşdü və bu
məsələ ilə bağlı bir neçə halda mən də sorğu-sual edilmişdim. Mənə verilən ilk
sual bu olurdu: “Avropa Yuqoslaviya üçün nə edib?” Bu cür daxili və xarici
süstlük Avropa institutlarını iflic etmişdi. Onların deməyə heç nəyi yox idi.
Harada və nə zaman imkan olurdusa, mən analizlər və alternativlərlə tənqidə
cavab verməyə çalışırdım. EPP daxilində biz hücuma birinci olaraq başlamaq
qərarına gəldik. Bu böhranda Dublində keçirdiyimiz qurultayda olduğu kimi biz
güclü federal İttifaqın arxasında durmaqda davam edirdik. Hətta sonralar Britaniya mühafizəkarlarının bizim cərgələrimizə qoşulmasına baxmayaraq mənim
rəhbərliyim altında EPP federal Avropa idealını dəstəkləməkdə davam edirdi.

Torilәr
Mənim partiya sədri olaraq üzləşdiyim ən incə vəzifələrdən biri də EPP və
Britaniya Mühafizəkarlar Partiyası arasında olan münasibətlərin yoluna qoyulması idi. Müəyyən dərəcədə bu münasibətlərin tarixi xristian demokratlar və Baş
nazir Edvard Hitin rəhbərliyi altında torilər arasında əlaqələrə gedib çıxır. Edvard
Hit 1965-ci ildən 1975-ci ilə qədər partiyaya rəhbərlik etmişdi. 1966-cı il yanvarın 21-də Romada keçirilən beynəlxalq mətbuat konfransında o, partiyasının
EPP-nin sələfi olan Avropa Xristian Demokratlar İttifaqına (AXDİ) qoşulmaq
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arzusunun olduğunu bəyan etdi. Lakin 1966-cı ilin axırlarında AXDİ qeyri-Xristian Demokrat partiyalarına qapısının bağlı olaraq qalacağını bəyan etdi. Almanlar onların AXDİ-yə daxil olmasının tərəfdarı idilər, lakin bu məsələdə
italyanlara, hollandlara və belçikalılara uduzdular. Bu, həqiqi tarixi proporsiyaların səhvi idi. Əgər bizim gələcəyi görmə qabiliyyətimiz və daha sonra
mühafizəkarları xristian demokratlar ailəsinə daxil olmağa imkan verməyə
cəsarətimiz olsaydı, Mühafizəkarlar partiyasının və EPP-nin və hətta, çox güman
ki, Böyük Britaniyanın tarixi fərqli ola bilərdi.
Tetçerin gəlişi ilə onun güclü Avropskeptisizm mövqeyinə görə Xristian
Demokratlarla struktur əməkdaşlıq ehtimalı azaldı. 1980-ci illərdə EPP-nin Britaniya mühafizəkarları ilə daha yaxın əlaqələr qurmaq istəyi yox idi. 80-ci illərin
sonları və 90-cı illərin əvvəllərində bu, kəskin şəkildə dəyişdi. Partido Popular
Avropa Parlamentində Avropa Demokrat Qrupundan çıxdıqdan sonra burada yalnız Britaniya və Danimarka mühafizəkarları qalmışdı. Parlamentin getdikcə daha
da böyüdüyünü və qanunverici hakimiyyətin əməhiyyətinin artdığını nəzərə alsaq,
bu, heç də onların xeyrinə deyildi. İttifaqlar yaratmaq üçün onlar işçi münasibətlərini davam etdirdikləri EPP Qrupu istiqamətinə diqqət yetirməyə başladılar.
Onlar partiya ilə deyil, məhz qrupla struktur əməkdaşlığın daha çox tərəfdarı
olduğundan Britaniya mühafizəkarları bizim real siyasi strategiya və baxışlarımız
məsələsini qaldırdı. EPP kontinental Xristian Demokratlar klubu idi, yoxsa onun
əsas prinsiplərini qəbul edən qeyri-Xristian Demokratlara açıq idi?

Partiya mәsәlәsi
1989-cu il Avropa seçkilərindən dərhal sonra EDG Qrup rəhbəri Ser Xristofer
Prout EPP Qrupuna daxil olmağı xahiş etdi. Britaniya mühafizəkarları partiya
üzvlüyünə daxil olmaq istəməsələr də, EPP Qrup rəhbəri Eqon Klepş Proutun
üzvlüklə bağlı sorğusunu dərhal partiyaya göndərdi. Qrup bu məsələni təklikdə
həll etmək vəziyyətində deyildi. O zaman EPP-yə rəhbərlik edən Jak Santer belə
bir qərara gəldi ki, yaxınlaşma üçün vaxt hələ yetişməyib. Prout onların qərarını çox
yaxşı başa düşürdü. Bu məsələ EPP və EDG qrupları arasında əməkdaşlığın çox
yaxşı olduğu parlamentdə deyil, fərdi üzv partiyalarda qoyulmuşdu. Başqalarını
struktur əməkdaşlığın üstünlükləri ilə bağlı inandırmağa çalışmaq cəhdi ilə Prout
bütün milli partiya qərərgahlarına baş çəkməklə çevik diplomatiya aparırdı.
Yeni EPP sədri kimi mən də dərhal bu məsələ ilə üzləşdim. Hələ Baş nazir
işləyərkən mənim 1990-cı il iyunun 18-də mən öz iqamətgahımda Proutla, EDG
Qrupunun danimarkalı baş katibi Harold Romerlə və Mühafizəkarlar Partiyasının
sədri, sonra isə Honq Konqun qubernatoru və 1999-cu ildən 2004-cü ilə qədər
Avropa Komissiyasının üzvü olan Kris Pattenlə nahar görüşüm olmuşdu. Patten
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bizim siyasi fikirlərimizlə tam tanış oldu. Faktiki olaraq, Patten Mühafizəkarlar
Partiyasına rəhbərlik edən Xristian demokrat idi.
1990-cı ilin axırlarında EPP və Britaniya mühafizəkarları arasında mümkün
əməkdaşlıq haqqında şayiələr yayılmağa başladı. Avropa Şurasının həmin ilin
dekabr ayında keçirilən iclasından sonra Helmut Kol və Con Meycer arasında
gizli anlaşmanın əldə edilməsi ilə bağlı fikirlər yayılmağa başladı. Əlbəttə, Major
torilərin yeni lideri seçildiyi üçün burada təəccüblü heç bir şey yox idi. 1991-ci
ilin əvvəlində o, EPP ilə yaxınlaşmanın tərəfdarı olduğunu bəyan etdi. Bu isə
Tetçerin Bryuqqedəki məşhur çıxışından sonra onun mövqeyindən tamamilə
imtina edilməsi demək idi.
Buna baxmayaraq, 1991-ci il aprelin 13-də Val Duçizdə EPP sammiti zamanı mühüm müzakirələr aparıldı. Bu görüş əsasən Britaniya Mühafizəkarlar
Partiyasına həsr olunmuşdu. Masa üzrərində Proutdan 5 aprel, Pattendən isə 11
aprel tarixli iki məktub var idi. Hər iki məktubda EPP-nin proqramı ilə bağlı
razılıq ifadə edilirdi. Bu, mühüm hadisə kimi dəyərləndirilməsinə baxmayaraq,
şübhələri və müxalif mövqeləri uzaqlaşdırmaq üçün kifayət deyildi. Müxalif
mövqelər xüsusilə də Benilüks Xristian Demokratları, Demokrazia Cristiana və
Fine Gael arasında hiss olunurdu. Narazı qüvvələrin iştirakı olmadan keçirilən
müzakirələrdə Xristian Demokratlar, Avropa siyasi partiyaları, Mühafizəkarlar
Partiyası daxilində cərəyan edən yeni hadisələr, eləcə də mümkün əməkdaşlıq
zamanı və yolları diqqət yetirilən əsas məsələlər idi. Üzvlüklə bağlı sualın cavabı
Avropa Xristian Demokratiyasının gələcəyi üçün çox vacib idi. Eyni zamanda
EPP daxilində genişlənməsinin vacibliyi vurğulandı. Bu nöqteyi-nəzərdən Helmut Kol EPP-yə qoşulmaq təklifini irəli sürdü və Xose Maria Aznar, Jak Santer
və Konstantin Mitsotakis tərəfindən dəstəkləndi. Ruud Lyubbers, italyanlar və
Belçika Xristian Demokratlar təklifin tamamilə əleyhinə idilər.

Fraktionsgemeinschaft: hә, ya yox
Vəziyyətdən çıxış yolu Klepçs tərəfindən irəli sürüldü. Belə ki, o, Bundestaqda Xristian Demokrat İttifaqı/Xristian Sosial İttifaqına bənzər qruplar birliyi
və ya Fraktionsgemeinschaft ideyasını irəli sürdü. İttifaqın tərəfdarları və əleydarları arasında əldə edilmiş kompromis davamlılığın və fərqin komnibasiyası idi.
Əvvəlcədən razılaşdırıldı ki, yeni əməkdaşlıq forması müvəqqəti olmalıdır, daha
dəqiq desək, 1994-cü il Avropa seçkilərinə qədər. O zaman vəziyyət
qiymətləndirilməli və ittifaqın öz fəaliyyətini davam etdirməsi və ya dayandırması
ilə bağlı qərar qəbul edilməli idi. Mayın 8-də EPP Siyasi Bürosu EPP-nin aprelin
13-də keçirilmiş sammitində qəbul edilmiş qərarlarla razılaşdı. Nəticədə, EPP və
EDG arasında siyasətin müxtəlif sahələrində uyğunluğu öyrənmək məqsədi ilə
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səkkiz işçi qrup yaradıldı. Təşkilati nöqteyi-nəzərdən gələcəkdə EDG qrupundan
EPP Qrupuna əlavə sədr müavini və baş katib müavini təyin edilməsi təklif edildi.
Yeri gəlmişkən, Siyasi Büronun iclasları zamanı Klepçs EPP və Edg qrupları arasında əməkdaşlıqla bağlı məruzələrlə çıxış etdi. Umumilikdə nəticələr
əlverişli idi, lakin Maastrixt Sammiti proseduralara kölgə saldı. EPP razılıq verməmişdən əvvəl Meycerin mövqeyini bilmək istəyirdi. Onun Maastrixtdəki
hərəkəti ilə bağlı yaranmış məyusluq yekun qərarın əldə edilməsi zamanı
qarşılıqlığa gətirib çıxardı. Səkkiz işçi komitə tərəfindən hazırlanmış məruzələr
1992-ci ilin başlanğıcında artıq hazır idi. Bu məruzələrdə o qədər də böyük problemlər öz əksini tapmırdı, lakin qeyd etmək lazımdır ki, məruzələrlə bağlı əvvəlki
ruh yüksəkliyi getdikcə azalırdı.
Bu, EPP-nin 1992-ci il fevralın 14-də keçirilmiş sammitindəki çətin
danışıqlar zamanı aydın oldu. Bu sammit də tamamilə Britaniya mühafizəkarlarına həsr olunmuşdu. Lyubbers həmin gün qrupun partiyanın qəbul etməyə hazır
olacağından daha geniş əməkdaşlıq formaları və üzvlük qəbul edə biləcəyini
bəyan edərək, həll variantı təklif etməklə uğur əldə olunmasına nail oldu. Biz
artıq torilərin böyük ehtimalla EPP-nin proqramını qəbul etməyəcəklərini bilirdik.
Lakin biz Avropa Parlamenti daxilində çox effektli əməkdaşlıq əldə edə bilərdik.
Bundan başqa, belə bir inam da var idi ki, yaxınlaşma müddəti başa çatmalı və
qərar qəti olaraq qəbul edilməlidir. Bu qərar üçün son tarix 1992-ci ilin birinci
rübü müəyyənləşdirilmişdi. Lakin bu tarix Böyük Britaniya və İtaliyada keçiriləcək seçkilərə görə mayın 1-nə keçirildi. Faktiki olaraq, EPP-nin rəhbərləri
əməkdaşlıq formaları ilə bağlı parçalanmışdılar, buna baxmayaraq qrupların birliyi və ya Fraktionsgemeinschaft ideyasına hələ də sadiq olaraq qalırdılar.
Top yenə də EPP Qrupunun qapısında idi, lakin onlar Fraktionsgemeinschaft
ideyasını dayandırdılar. Nəticədə, fərdi assosiativ üzvlük (və ya ittifaq bağlamış
üzvlər) seçildi və qrupun daxili nizamnaməsinin 5-ci maddəsinin b bəndində öz
əksini tapdı. Bu formul əslində daha sadə idi və qrupun iki fraksiyaya bölünməsi
ilə nəticələnməyəcəkdi. Torilərin bu variantı qəbul etməsi EPP-nin qələbəsi demək
idi. İttifaq üzvlüyü 1992-ci il aprelin 9-da Strasburqda Qrup tərəfindən qəbul
edildi. Avropa Parlamentinin hər bir üzvü ayrı-ayırılıqda səs verməli oldu. Torilər
üçün bu, həm də EPP-nin Dublində keçirilmiş qurultayında qəbul edilmiş qərarlarla razılaşmaq demək idi. Nəticədə 1992-ci il mayın 1-də britaniyalılardan 32,
daniyalılardan isə 2 nəfər EPP Qrupunun üzvü oldular. Onların qrupun mövqeləri
ilə bağlı danışmaq, səs vermək hüquqları var idi. Eyni zamanda onlar qrupun
qərarlarını yerinə yetirməli idilər. Bu cür bağlılığa görə belə bir inam var idi ki,
Britaniya mühafizəkarları heç zaman EPP-yə yaxınlaşmayacaqlar. Onların
Avropanın gələcəyi ilə bağlı mövqeləri də narahatlıq doğururdu. Əməkdaşlığın
ilk illərində mən torilərin partiyanın üzvü ola biləcəyinə inanan tək insan deyildim,
lakin nəticədə müəyyən dərəcədə şübhənin əsas olmadığı məlum oldu.
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Buna baxmayaraq, əməkdaşlıq ümidverici başlanğıc götürdü. EDG-nin
keçmiş sədri, sonradan isə EPP Qrupunun sədr müavini olan Proutun rəhbərliyi
altında 1994-cü il Avropa seçkilərinə qədər Avropa inteqrasiyasının tərəfdarları
üstünlük təşkil edirdilər. 1994-cü il iyunun 22-də EPP-nin Brüsseldə keçirilən
sammiti zamanı Avropa seçkilərindən sonra ilk dəfə olaraq əməkdaşlığın davam
edəcəyi ilə bağlı şübhələr yaranmağa başladı. Britaniya mühafizəkarları EPP
üzvlüyünə qəbul olmaq üçün digər Mühafizəkar partiyalara bənzər şəkildə
müraciət etmədilər. Onların EPP Qrupu ilə əməkdaşlığı getdikcə mənim narahatlığımın artmasına səbəb oldu və on beş il sonra Devid Kamerunun partiyaya
lider seçilməsi ilə böhranla nəticələndi. Digər tərəfdən, Danimarka Mühafizəkar
Xalq Partiyası – Degt Konservative Folkparti inteqrasiya yolunu seçdi və 1995ci ildə EPP-nin tam hüquqlu üzvü oldu.

Möhkәm bünövrә
Mən artıq Belçikanın Baş naziri olmadığımdan, 1992-ci ilin mart ayından
etibarən bütün fəaliyyətimi tam olaraq EPP-yə həsr edə bilərdim. Artıq növbəti
qurultaya hazırlaşmaq üçün tam azad idim. Mənim əsas məqsədim siyasi
fəaliyyətimizi diqqət mərkəzində cəmləşdirmək idi. 1976-cı ildə EPP-nin təsis
edilməsindən bəri hələ belə bir şey edilməmişdi. Mən hər zaman olduğu kimi
birbaşa fəaliyyətə başladım.
Mən müxtəlif siyasi təşkilatlar və nüfuzlu partiyaların rəhbərlərinin təmsil
olunduğu bir komanda ilə əhatə olunmuşdum. Bu komandada mənim həmkarlarımdan biri 1994-cü ilin axırlarında EPP-nin baş katibi Tomas Canseni əvəz
edən alman mənşəli Klaus Velle idi. Həmin vaxt mən proqram komitəsinə sədrlik
edirdim, 1992-ci ilin payızına qədər isə biz partiyada islahatların aparılması və
yeni Əsas Proqramın işlənib hazırlanması üçün müntəzəm olaraq bir yerdə
işləyirdik. Əslində bu məsələlər 80-ci illərin axırlarından EPP-nin gündəliyində
idi. Buna baxmayaraq yalnız mən partiya sədri seçiləndən sonra həmin məsələlər
ətrafında fəallaşma müşahidə olundu və biz qısa zaman ərzində bu istiqamətdə
nəticələr əldə etməyə başladıq. Partido Popuların üzvlüyü, Britaniya
Mühafizəkarlar Partiyası ilə ittifaq və EPP-nin digər Xristian Demokrat mərkəzçisağ partiyaları üçün cəlbediciliyi bu baxımdan qarşıda duran vacib məsələlər idi.
Əsas proqramın yeniləşdirilməsi də mənim üçün vacib əhəmiyyətli məsələ
idi. Mən inandım ki, partiyanın siyasi əsasları ilə bağlı razılıq olsa, onun genişlənməsi davamlı və faydalı olacaqdır. Bundan başqa, bu, fundamental prinsiplərin
qəbul edilməsi yeni siyasi partiyaların üzvlüyü üçün əsas şərt olmalıdır. Bu bir
fakt idi ki, partiya fərqliliyi nə qədər çox olsa, ümumi əsas daha vacib olur.
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Buna baxmayaraq heç də hamı yeni proqramın zəruriliyi fikri ilə
razılaşmırdı. Məsələn, Helmut Kol hesab edirdi ki, proqrama bu qədər çox diqqət
yetirilməsi EPP-nin genişlənməsinə mane ola bilər. Mən proqramın yeniləşdirilməsinin vacibliyi və hətta Partiyanın Afinada keçiriləcək qurultayının da
məhz bu məsələyə həsr edilməsi ilə bağlı onu necə yola gətirə bildiyimi xatırlayıram. Bir tərəfdən Tetçerizmin uğursuzluğa məruz qalması və Qərbdə
Sosializm haqqında çaşqınlıq, digər tərəfdən Şərqdə Kommunizmin dağılmasını
nəzərə alsaq, Xristian Demokratiyası üzə çıxmaq mərhələsində idi.
Benilüks ölkələrindən üzv partiyalar yeni proqramın həyata keçməsində
böyük rol oynayırdılar. Lakin ilhamverici qüvvə bir gecədə və ya heç nədən
gəlmir. İlk layihə CDA Araşdırmalar İnstitutunun direktoru Jos van Gennip
tərəfindən hazırlandı. Mətnlərin kifayət qədər yöndəmsiz tərcüməsi başlanğıcda
bir qədər gülməli bir vəziyyətin yaranmasına gətirib çıxardı – bu, əlbəttə
qəbuledilməz idi. Proqramın layihəsi bir neçə belçikalı tərəfindən yenidən hazırlandı. Mən EPP-nin təsis olunması zamanı etdiyim yolla flamand və fransız
dilində danışan xristian demokratlarin təcrübəsini istifadə edə bildim. Əsas çətinlik konsensusun əldə edilməsində idi, təəccüblü olsa da biz buna da nail olduq.
Yekun layihə Afinada 1992-ci il noyabrın 11-13-də Yunanıstanın Baş naziri
Konstantin Mitsotakisin ev sahibliyi ilə keçirilən qurultayda geniş şəkildə müzakirə edildi. Layihəyə bəzi yerlərdə düzəlişlər edildi, lakin bu düzəlişlər onun
mahiyyətinə toxunmurdu. Epiloqda qeyd etdiyim kimi həmin layihə bu gün bizim
siyasi ailəmiz üçün bir sənəddir. Afinada qəbul edilmiş Əsas Proqram EPP-nin
hər bir üzvü üçün diqqət yetirilməsi vacib olan məsələləri müəyyənləşdirirdi:
Xristianlıqdan ilham alan cəmiyyət baxışı, federal Avropa və sosial bazar iqtisadiyyatı. Bundan başqa, proloqda Avropa cəmiyyəti daxilində dəyişikliklər və
bu dəyişikliklərin siyasətin aparılmasına təsiri kimi məsələlərə də diqqət yetirilir.

Ellada sahillәri
1992-ci il qurultayının Afinada keçirilməsi Nea Demokratia-nın EPP-də
tam şəkildə qərarlaşması və möhkəmlənməsindən irəli gəlirdi. Mən Nea
Demokratia-nın təsisçisi mərhum Konstantinos Karamanlislə Avropa dövlət və
hökumət başçılarının 1979-cu il mayın 28-də Afinada keçirilən iclası zamanı
tanış oldum. Bizim bu toplantıda əsas məqsədimiz Yunanıstanın EEC üzvlüyünü
ratifikasiya edən sənədi imzalamaq idi. Karamanlisin öz partiyasını Avropaya istiqamətləndirmək və ölkəsini Birliyə doğru aparmaqla bağlı çox yaxşı gələcəyi
görmə qabiliyyəti var idi. Andreas Papandreusun Sosialistlər partiyası isə buna
qarşı kəskin şəkildə çıxırdı. Əslində isə o, Avropa İttifaqının təsisçilərindən
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biridir. Bir neçə ildən sonra mən Nea Demokratia-nın rəhbəri Konstantin Mitsotakislə yaxşı münasibətlər qurdum. 90-cı illərin əvvəllərində, eləcə də EPP-nin
Afinada keçirilən qurultayı zamanı o, Baş nazir işləyirdi. Onun qızı, Yunanıstanın
hazırkı xarici işlər naziri Dora Bakoyannis 2004-cü il Olimpiya Oyunları zamanı
Afina şəhərinin meri işləyirdi. Onun hələ də adını daşıdığı həyat yoldaşı isə
təəssüf ki, terror aktı nəticəsində həlak olub.
İki əsr sonra Avropa təfəkkürünün mərkəzi olacaq ideyalara yunan inqilabçısı, müasir Hellinizmin görkəmli nümayəndəsi Riqas Velestinlis –Feraiosun
(1757-1798) əsərlərində rast gəlinə bilər. O, maarifçi insan, istedadlı siyasətçi,
hərbi taktikaçı əsgər idi. Daha çox xəyalpərəst olan Riqas Velestinlis–Feraios
Yunanıstanın müstəqilliyi uğrunda mübarizədə şəhid olmuşdu.
O, Balkanların demokratik respublikası üçün ilk konstitusional xartiyanı,
yunanlara və başqa insanlara respublikanı demokratik yolla idarə etməyə imkan
verəcək insan hüquqları bəyannaməsini və konstitusiyanı yazmışdır. Bu respublika yalnız həmrəylik vasitəsilə möhkəmlənə bilərdi. O yazırdı ki, “yunan əziyyət
çəkəndə bolqar da hərəkət etməlidir. Eləcə də yunan da bolqar, alban və vlak
üçün” (İnsan Hüquqları, maddə 34). İnqilabdan sonra heç bir insan ağa olmayacaq, lakin bütün vətəndaşlar əqidə və dil fərqindən asılı olmayaraq müstəqil olacaqlar: “yunanlar, bolqarlar, albanlar, vlaklar, türklər və başqa xalqlar”
(Konstitusiyanın 7-ci maddəsi).
Riqas üçün demokratiya millətüstü bir rejim idi. Onun yeni
demokratiyasında bütün vətəndaşlar qanun qarşısında bərabərdirlər: dini ayinlərin
icrası dövlətin nəzarətindən kənar olmalıdır; hər bir xalqın dilinə hörmət edilməli;
hamının həyatı və mülkiyyəti qorunmalıdır. Budur bizim Avropada reallaşdırmağa çalışdığımız baxış. Riqasın ideyaları yunan məktəbliləri və həmçinin
Avropa inteqrasiyası üçün nümunədir.
Riqas həm də şəhid idi. O, xəyanət nəticəsində avstriyalılar tərəfindən
Belqradda Osmanlı rəhbərlərinə təhvil verilmişdi. 1978-ci il iyunun 24-də gecə
o, öz silahdaşları ilə birlikdə Sava çayı yaxınlığındakı istehkamda boğularaq
öldürülmüş və meyitləri Danubeyə atılmışdı.
Nea Demokratia EPP-yə üzvlüyü böyük məmnuniyyətlə qəbul etdi. Partido
Popuların da kifayət qədər tanınmış bir partiya olduğunu nəzərə alsaq, EPP güclü
Avropa platforması təklif etdi. Yunanıstanda müxtəlif EPP iclasları təşkil edildi.
Bu iclaslar isə Partiya üçün çox faydalı idi. 2004-cü ilin mart ayında Nea
Demokratia yenidən hakimiyyətə gəldi və Avropa meyilli Kostas Karamanlis Baş
nazir seçildi. Kostas Karamanlis Konstantinosun qardaşı oğludur və iki dəfə
EPP-nin sədr müavini olub. Nea Demokratia-nın qeyri-xristian demokrat ənənəsinə baxmayaraq, bu partiya EPP-yə dinin ictimai əhəmiyyətini, xüsusilə də
Pravoslav Kilsəsinin rolunu nümayiş etdirib. Nəticədə, monoteist dinlərlə bağlı
struktur dialoq EPP Qrupunun əsası kimi təsdiq edildi.
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Nea Demokratia, həmçinin EPP-nin beynəlxalq baxışına da təsir göstərmişdi. Bu məsələdə 2006-cı ildə Partiyanın bizim nizamnaməmizə etdiyi düzəliş
öz sözünü demişdi. Məhz bu düzəlişin nəticəsi olaraq, EPP-nin xarici əlaqələr
üzrə katibi fəaliyyət göstərir. Dora Bakoyannis EPP xarici işlər nazirlərinin 2007ci ildə başlamış iclasını uğurla aparırdı. Vəziyyətin pis olduğu Balkan regionunda
EPP-nin sədr müavini Kostas Karamanlis 1999-cu ildə EPP üçün potensial tərəfdaşlar təklif etmək məqsədilə Qərbi Balkan Demokratiya Təşəbbüsünü irəli sürdü
– bu gün həmin partiyaların əksəriyyəti EPP-də müşahidəçi statusa və ya assosiativ üzvlüyə malikdirlər. 2003-cü ilin axırlarında Türkiyə Baş naziri Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AKP) ilk qurultayında Kostas Karamanlis EPP-nin adından çıxış etmişdi. Əslində Kostas Karamanlis Türkiyənin
Avropa İttifaqına üzvlüklə bağlı şərtləri yerinə yetirəcəyi müddətdə bu ölkənin
təşkilata üzvlüyünün açıq tərəfdarı kimi çıxış edir. Qiskard və mənimlə nahar zamanı o, Ankara ilə münaqişə deyil, dialoqa üstünlük verdiyini xüsusi vurğuladı.
Bu mövqe yunan hökumətinin siyasətinin bir hissəsinə çevrilib. Yunanıstanın
Türkiyə ilə münasibətlərində uzun illər davam edən gərginlikləri nəzərə alsaq,
bu mövqeni qəbul etmək cəsarəti haqqında dərindən düşünməyə dəyər.
Mən geriyə baxarkən və baş verənlər haqqında düşünərkən, dərin hisslərə
qapılıram. Bu hisslər Flamand şairi Anton van Vilderoden tərəfindən Najaar van
Hellas (1947) şeirlər toplusunda (Fil sümüyü və çörək) çox gözəl ifadə edilmişdir.

Müxtәlifliyin birliyi
Təxminən bir il sonra EPP-nin qurultayında 1994-1999-cu illər qanunvericilik hakimiyyəti üçün siyasi seçimlərlə bağlı fəaliyyət planı qəbul edildi. Bu qurultay ilk dəfə olaraq 1993-cü il dekabrın 8-10-da Brüsseldə keçirildi. Qurultayda
hər bir mövzu üçün bir məruzəçi təyin edildi. Onlar arasında Tomas Cansen,
Klaus Velle, Avropa Parlamentinin Belçikadan və İspaniyadan olan üzvləri Fernand Herman və Xose Maria Gil-Robles (kiçik) də var idi.
Konfransın keçirilməsi üçün zaman seçimi uğursuz idi. Belə ki, konfrans
1994-cü il Avropa seçkiləri üçün kampaniyanın başlanmasından çox əvvəl keçirilmişdi. Həmin vaxt heç kəs seçkilərlə məşğul olmurdu. Bundan başqa, dekabrın
9-10-da Avropa Şurasının iclası keçirilmiş və bu iclasda Belçikanın 1993-cü ilin
ikinci yarısı üçün Avropa İttifaqına sədrliyi başa çatmışdı. Bütün hökumət
başçılarımızın qurultayda iştirak etməsinə baxmayaraq, onların əsas diqqəti
Avropa sammitinə istiqamətlənmişdi. Bu, isə bizim hesabda ciddi şəkildə yanılmamızı göstərdi. Mətbuat bizim “Avropa 2000: Müxtəlifliyin birliyi” adlı
fəaliyyət planımız haqqında heç bir şey yazmadı.
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“Müxtəlifliyin birliyi” sonradan Aİ-nin Avropa Komissiyası haqqında sazişinin, eləcə də mənim sədrliyimin şüarı oldu. Bu şüar EPP-nin əsas ambisiyalarını cəmləşdirirdi: Avropa İttifaqında açıq siyasi ailəyə çevrilmək. Baş
katib Tomas Cansen bu məsələdə mənə tam dəstək nümayiş etdirdi. Siyasi Büronun 1993-cü il mayın 19-da keçirilmiş iclası zamanı mən növbəti üç il müddətinə
çox asanlıqla EPP-nin sədri seçildim.
1994-cü ildə mənim Avropa Parlamentinə namizədliyimin irəli sürülməsi
EPP sədri olaraq gördüyüm işlərin məntiqi nəticəsi idi. Həm siyahıya rəhbərlik
edən Leo Tidemans, həm də mən özüm (siyahıda ikinci) Flamand Xristian
Demokratları üçün səslərin əksəriyyətini hissəsini qazandıq. Tindemans 1989cu ildən Avropa Parlamentinin üzvü idi. Mən Avropa Parlamentinin üzvü olaraq
yeni vəzifəmə başlamaq üçün Belçika senatından çıxdım. Səslərin əksəriyyətini
qazanmaq böyük ruh yüksəkliyi idi.

Korfuda mәğlubiyyәt
Avropa seçkiləri üçün keçirilən kampaniya zamanı Avropa Komissiyasının
sədri Jak Delors üçün həm də varis axtarılırdı. İlk dəfə olaraq EPP bu məsələdə
mühüm rol oynadı. Bu vəzifə üçün bizim Avropa siyasi ailəmizdən bir neçə şəxs
öz namizədliyini irəli sürdü: Hollandiyanın Baş naziri Ruud Lyubbers, Belçikanın
Baş naziri Jan Lyuk Dehane, keçmiş irland komissar Peter Şuserlənd (onun
namizədliyi mənsub olduğu partiyanın lideri Con Bruton tərəfindən irəli
sürülmüşdü) və britaniyalı Avropa komissarı ser Leon Brittan (Mühafizəkarlar
Partiyasının üzvü kimi Baş nazir Con Meycer tərəfindən namizədliyi irəli
sürülmüşdü). Namizədlər arasında yalnız Lyubbers və Dehane bu vəzifəyə
seçilmək üçün şanslı hesab edilirdilər. Bu və ya digər dərəcədə yeni sədrin Benilüks ölkələrindən xristian demokrat olacağı ehtimal edilirdi. EPP bu müstəsna
şansı əldən verə bilməzdi. Buna baxmayaraq, Partiyadan irəli sürüləcək
namizədlərdən heç birinin bu mübarizədə qalib gəlməyəcəyi ilə bağlı real təhlükə
də var idi. Əgər biz bir namizəd irəli sürsəydik, bu, EPP-nin mövqeyini ciddi
şəkildə möhkəmləndirəcəkdi.
Buna görə də mən danışıqlar aparmaq üçün iki dəfə cəhd etdim. Birinci
cəhdin nəticəsi olaraq, mən iyunun ortalarında Maastrixt yaxınlığında bir notariusun evində Dehane və Lüksemburqun Baş naziri Jak Santerlə görüşdüm.
Görüşün burada keçirilməsini Lyubbers təklif etmişdi. Görüş həm sakit, həm də
gərgin atmosferdə keçdi. Lyubbers Dehane haqqında onun bu vəzifənin
öhdəsindən gələ bilməyəcəyi ilə bağlı dediyi sözlərə görə üzr istədi. Dehane
Lyubbersin onların hər ikisinin üçüncü namizədin xeyrinə öz namizədliyindən
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əl çəkməsi ilə bağlı təklifini qəbul etmədi. Mənin isə edə biləcəyim şey əlaqələrin
bərpa edilməsi və yaranmış çıxılmaz vəziyyətin qəbul edilməsi idi.
İkinci qarşıdurma EPP-nin 1994-cü il 22 iyunda Brüsseldə keçirilən sammiti
zamanı baş verdi. Televiziya kameraları əhatəsində rahat görünən Dehane
özündən razı Lyubbersin yanında oturmuşdu. Onların hər ikisi Kolun nəzarəti altında idilər. Mətbuatın da bu görüşə çox böyük marağı var idi. Media bu fərdi
duel, Belçika və Hollandiya arasındakı yarışa xüsusi maraq göstərirdi. Hər iki
qəhrəmanın ara verilmədən şəkilləri çəkilirdi. Bu, isə Kolu çox əsəbiləşdirirdi,
çünki o, artıq EPP-nin üzərini almış qara buludları görürdü, daha dəqiq desək, hər
iki namizəd bir-biri qarşısında özlərini açıq şəkildə nümayiş etdirirdilər.
Müzakirələr başlamamışdan əvvəl hər bir namizəd özünü təqdim etdi. Lyubbers ötən on iki il müddətində Niderland Krallığının Baş naziri olduğunu, həm də
Avropa Şurasının üzvü olduğunu vurğuladı. O, həmçinin kiçik ölkələrlə və
namizəd üzv ölkələrlə yaxşı əlaqələrini, Niderlandın Avropa İttifaqında oynadığı
rolu, eləcə də bu ölkənin Fransa-Almaniya oxundakı yardımçı rolunu xatırlatdı.
Lyubbers, həmçinin müxtəlif ölkələrdən onun namizədliyi üçün əldə etdiyi
dəstəyi və öz ölkəsində malik olduğu böyük populyarlığı diqqətə çatdırdı. O, Dehanenin malik olduğu keyfiyyətləri də yüksək qiymətləndiriyini və konsensus
əldə etməyə hazır olduğunu əlavə etdi.
Digər tərəfdən, Dehane Avropa Şurasının qərar qəbul etməyəcəyi təqdirdə
Şura ilə Parlament arasında münaqişənin yarana biləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq
etdi. O, EPP sammiti zamanı yekdil qərara nail olmağın qeyri-mümkün
olduğunu başa düşürdü. O, EPP daxilində sabitliyin qorunub saxlanılmasına
çağırırdı. Dehane namizədliyinin Avropa Şurasının Belçikanın Aİ-yə sədrliyi ilə
bağlı müsbət yanaşma nümayiş etdirən digər üzvləri tərəfindən dəstəkləndiyini
də qeyd edirdi. O, Avropada Komissiyanın sədri olmaqla öz işini davam etdirməyə hazır idi.
Kol sonradan Dehaneyə üstünlük verdiyini bəyan etdi. O, artıq qərarını
qəbul etmişdi və bu məsələ ilə bağlı hətta Fransua Mitteranla razılaşma da əldə
etmişdi. Lakin onlar mövzu ilə əlaqədar Con Meycerlə məsləhətləşə bilmədilər.
Bu isə Dehanenin namizədliyinə mənfi təsir göstərə bilərdi. Əvvəllər onlar Delorsun təyinatını və yenidən təyinatını Tetçerlə müzakirə etmişdilər. Bundan
başqa, Kol və Lyubbers arasında münaqişə başlanması təhlükəsi yaranırdı. Bu
vaxt hələ də müxalifət lideri olan Aznar Lyubbersin lehinə çıxış etdi. Bu isə
Kolun acıqlanmasına səbəb oldu. Aznarın Lyubbersi dəstəkləməsi onlar arasında
münasibətlərin yaxşılaşmasına o qədər də çox köməklik etmədi. Kol kompromisi
heç vaxt qəbul etməyəcəkdi. Bu kompromisin əldə edilməsi üçün mən də çox
şey edə bilməzdim: bizim iki yaxşı namizədimiz var idi. EPP öz fəaliyyəti
ərzində çox utandırıcı bir təcrübə yaşadı, belə ki, 1994-cü ilin iyun ayında
Avropa Şurası Korfuda yeni Komissiya sədrinin təyin edilməsi ilə bağlı çıxılmaz
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vəziyyətə salındı. Şura sədri Andreas Papandreunun konsensus əldə edilməsi
üçün bacarığı yox idi.
Nəticədə, Benilüks ölkələrindən bir Xristian Demokrat Avropa Komissiyasının sədri seçildi. Helmut Kol iyulun 15-də Avropa Şurasının xüsusi iclası
zamanı yeni sədr kimi Jak Santerin namizədliyini irəli sürdü. Onun Baş nazir
kimi uzunmüddətli təcrübəsini nəzərə alsaq, seçim başa düşülən idi. O, həm də
dörd il müddətinə EPP-nin sədri olmuşdu və Avropa ilə bağlı bizim ortaq inamlarımız var idi. Biz onun sədrliyinə böyük ümid bəsləyirdik, lakin təəssüf ki,
istədiyimiz nəticəni görə bilmədik. Onun nəzarətindən kənarda baş verən hadisələr üzündən o, haqsız yerə mühakimə edilirdi.

VII FӘSİL
Santerin süqutu

Mənim EPP sədri və Avropa Parlamentində EPP Qrupunun rəhbəri olduğum
beş il müddət böyük enerji tələb edirdi. Mənə verilmiş çox məhdud vasitələrdən
istifadə edərək, hələ o qədər də yaxşı tanımadığım parlamentdə konsensusa nail
olmağa çalışırdım. Mənim hər günüm bu məsələ ilə məşğul olmaqla keçirdi.
Mənim Qrup rəhbəri seçilməyimlə tamamilə yeni bir istiqamət götürülmüşdü.
Mən Baş nazir işlədiyim və Avropa Şurasının üzvü olduğum 12 ilin təcrübəsindən
istifadə edə bilirdim. Mənim 1990-cı ildən bəri EPP sədri olmağım da bu işə öz
müsbət təsirini göstərirdi. Mənim məqsədim qrupun nüfuz qazanması və öz
fəaliyyətində müəyyən dərəcədə birlik əldə edilməsini təmin etmək idi. Uğur
qazanmaq üçün mən həm müxalifətə üstün gəlməli, eyni zamanda da şəxsi qurbanlar verməyə hazır olmalı idim.
Mənim heç zaman unutmayacağım iki vacib məsələ vardır. Mənim sədrliyim
Jak Santerin Avropa Komissiyasına rəhbərliyi ilə eyni vaxta təsadüf edirdi. Santerə
sədr kimi etimad səsverməsi və onun nüfuzunun kifayət dərəcədə aşağı düşməsi
mənə həm şəxsi, həm də siyasi baxımdan baha başa gəldi. Mən həm qrup daxilində,
həm də parlamentdə onun Komissiyasını müdafiə etmək üçün gərgin mübarizə
aparmışdım. Elə anlar olurdu ki, mən münaqişə vəziyyətinə düşürdüm. Bu problemdən əlavə, Forza İtalianın EPP Qrupuna qoşulması mənim qrup lideri kimi
qarşımda duran ən vacib vəzifələrdən biri idi. Bu, həm İtaliyada, həm də parlamentdə
olduqca mürəkkəb məsələ idi. Qrupa daxil olan Flamand xristian demokratları Forza
İtalianın üzvlüyünü dəstəklədiyimə görə məni cəzalandıra bilərdilər.
Siyasi qrupların rəhbərlərinin oynadıqları rol Avropa Parlamenti və Avropa
siyasi partiyaları üçün həyati əhəmiyyətə malik idi. Bu partiyaların əksəriyyəti vəzifənin öhdəsindən gəlmək imkanına malik deyildilər. Bir nəfər üçün milliyətinə,
bacarığına, həssaslığına görə bir-birindən fərqlənən müxtəlif siyasətçilərin təmsil
olunduğu qrupun rəhbəri olmaq qeyri-mümkündür. Qrupa rəhbərlik etmək asan
məsələ deyil, nüfuzu isə hər kəs özü qazanmalıdır. Avropa Parlamentində atmosfer
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milli parlamentlərdəki atmosferdən tamamilə fərqli idi. Maastrixt sazişinin imzalanmasından sonra parlamentə qanunverici səlahiyyətlər verilmişdi; bunun
nəticəsində də qrup rəhbərinin rolu daha çox əhəmiyyət kəsb etmişdi. Lakin bizim
həm də səlahiyyətlərimizi artırmaq vəzifəmiz var idi. Siyasi üstünlüklərimizə çatmaq
üçün bizim birləşə biləcəyimiz ən yaxşı qüvvələr hansılardır? Bu vəzifə parlamentdə
sosialistlərin ziyanına olaraq bizim öz səlahiyyətlərimizin artırması ilə bərabərləşdirilirdi. Bu, xüsusilə də almanlar üçün böyük əhəmiyyətə malik idi. Bu məsələ
EPP daxilində əsas simalarla razılaşdırılmışdı. Maastrixtdə uğrunda mübarizə
apardığımız məsələlərin indi həyata keçməsi istiqamətində fəaliyyət göstərməli idik.
Helmut Kolun istəyinə və alman ənənəsinə uyğun olaraq, partiya və qrup rəhbərliyinin birliyinin bu məsələyə töhfə verəcəyi güman edilirdi. Beş il müddətində mən
qrupun üzvlərinin sayını 157-dən 201-ə qədər artırmaq imkanına malik idim.

EPP-nin özәk rәhbәri necә seçildim
Avropa Parlamentinə 1979-cu ildə keçirilən birbaşa seçkilərdən bəri bizim
qrupumuzun üç rəhbəri olmuşdu. 1977-ci ildə Almaniyadan Eqon Klepş qrup rəhbəri idi və 1992-ci ildə parlamentin sədri seçilənə qədər (1982-1984-cü illər istisna
olmaqla, çünki bu müddətdə qrup rəhbəri italyan Paolo Barbi idi) bu vəzifədə
qalmışdı. Klepçsi 1992-ci ildə Leo Tindemans əvəz etdi və 1994-cü ilin iyun
ayında keçirilən seçkilərə qədər bu vəzifədə qaldı. Qrup ənənələrinə uyğun olaraq,
sədr parlamentin ilk plenar sessiyasından əvvəl seçilir. Eyni zamanda, bu ənənələrə
uyğun olaraq, beşillik qanunvericilik müddəti iki hissəyə bölünür: başlanğıcda parlamentin sədri iki il yarım müddətinə seçilir, sonra isə ikinci iki il yarım müddətə
yeni sədr seçilir. Bu qayda komitə sədrləri və sədr müavinləri kimi bütün digər vəzifələrə aiddir. Əslində, bu qayda parlamentin fəaliyyətinə mənfi təsir göstərmişdi.
Klepş və Tindemans yaxşı yola getmirdilər. Tindemansın sədrliyi dövründə
mənim onunla münasibətlərim çox yaxşı idi. Partiya və qrup rəhbərlərinin yaxından əməkdaşlıq etməsi, bütövlükdə EPP üçün harmoniya və maksimum effektivliyin təmin edilməsi qaçılmaz idi; həm də ona görə ki, qrup sədri vəzifəcə
partiyanın sədr müavinidir. Mən Klepş ilə də onun qətiyyətsizliyi ilə bağlı
narazılığın olmasına baxmayaraq (məsələn, Partiyanı Britaniya mühafizəkarlarının üzvlüklə bağlı istəyinin olması ilə əlaqədar məlumatlandırmaması, onun
qrupa rəhbərliyi ilə bağlı narazılır və s.) yaxşı yola gedirdim. Qrupa sədrlik, sədr
və sədr müavinlərinin iştirak etdikləri gündəlik işgüzar görüşlər sədrin şəxsi
məhkəməsinə bənzəyirdi. Helmut Kolun qrup və parlamentlə bağlı öz planları
var idi və bu planlar çox radikal idi. O, Klepçsi uzun illər dəstəkləməsinə baxmayaraq, 1994-cü ildə Parlamentə sədrlikdən sonra onun siyasi karyerasının sona
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çatdığını hesab edirdi. Tindemans və Kolun o qədər də yaxşı yaxşı münasibətləri
yox idi. Kol 1992-ci ildə demişdi ki, o, Tindemansın sədr olmağına razı deyil. Hər
halda onun sədr seçilməsi Kolun çox böyük narazılığına səbəb oldu və ilk imkan
yarananda o, öz təsirindən istifadə etdi.
1994-cü ildə Kol yeni qrup rəhbəri seçkisi üçün Bonnda iclas çağırdı. Kolun
yaxın dostu alman nümayəndə heyətinin rəhbəri Günter Rinsşenin iclasda iştirak etməməsi böyük təəccübə səbəb oldu. Rinsşe 1992-ci ildə parlamentin sədri seçiləndə
onu dəstəkləmişdi. Kolun mesajı aydın idi: Tindemans deyil, mən sədr olmalıyam.
Kol tam başa düşürdü ki, komissiyanın sədrliyinə öz namizədliyimi irəli sürməyəcəyimə görə mən parlamentdə tam rola malik olmalıyam. Tindemans çox məyus oldu
və öz namizədliyini geri götürdü. Mən açıq səs çoxluğu - 118 səslə rəhbər seçildim.
1994-cü il iyun seçkilərində EPP Qrupu 157 yer qazandı (sosialistlər 198, liberallar isə 43 yer əldə etmişdi). Qrup EPP-nin üzv partiyaları və Avropa Parlamentinin
Britaniya Mühafizəkarlar Partiyasından olan üzvlərindən ibarət idi. Britaniya
mühafizəkarları partiyanın üzvləri olmasalar da, qrupla ittifaqa girmişdilər. Britaniya
mühafizəkarlarının qrupumuz ilə ittifaqa girmədiyi əvvəlki illərdə keçirilmiş Avropa
seçkiləri ilə müqayisədə biz əlavə 40 yer qazandıq. Biz əvvəlki illərlə müqayisədə
sosialistlər və liberallar kimi status-kvoya nail olmuşduq. Buna görə də parlamentdə
qüvvələr balansı kəskin şəkildə dəyişmədi. Bizim qrup daxilində hadisələr tam fərqli
şəkildə cərəyan edirdi. Democrazia Cristiana partiyasının uğursuzluğa məruz qalması
nəticəsində bizim italyan nümayəndə heyətimiz zəiflədi. Bundan başqa, mühafizəkarlar Britaniya seçkilərində ağır məğlubiyyətə məruz qaldılar. Xoşbətxtlikdən bu uğursuzluqların XDİ/XSİ və Partidor Popular əldə etdikləri yaxşı nəticələrlə kompensasiya
edildi. Partido Popuların seçkidə qazandığı uğur bu partiyanın Avropa Parlamentindəki üzvlərinin sayının ikiqat artması ilə nəticələndi.

Santer komissiyası
1994-cü il iyulun 15-də Avropa Şurası komissiya sədri vəzifəsinə Lüksemburqun Baş naziri Jak Santerin namizədliyini irəli sürdü. Parlament əvvəlcə bu təklifi müzakirə etməli və onun namizədliyi ilə bağlı etimad səsverməsi vasitəsilə öz
fikrini ifadə etməli idi. Santerin namizədliyinə Avropa inteqrasiyasının həm tərəfdarları, həm də əleyhdarları arasında kifayət qədər müxalif mövqedə duranlar var
idi. Bu, şəxsən mənim üçün çox çətin məsələ oldu. Yeni qrup rəhbəri kimi bu iş
mənə həvalə edildi. Santerin məsələsinin Parlamentdə həll edilməsi ilə bağlı
fəaliyyətim uğursuzluqla nəticələnsəydi, mənim siyasi taleyimin necə olacağı qeyrimüəyyən vəziyyətə düşəcəkdi. EPP-ə mənsub bir şəxsin Komissiya sədri seçilməsi
lehinə əksəriyyətin əldə edilə bilməməsi EPP sədri və qrup rəhbəri üçün rüsvayçılıq
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demək olardı. Nəzərə almaq lazımdır ki, onun namizədliyi EPP hökumət
başçılarının da təmsil olunduğu Avropa Şurası tərəfindən irəli sürülmüşdü.
Səsvermədən əvvəl Sədrlər Konfransı (Avropa Parlamentində müxtəlif
qrupların rəhbələrindən ibarət) keçirildi və Kol Santerin namizədliyini dəstəklədi.
Bundan sonra, Santer siyasi qrupların hər biri ilə ayrı-ayrılıqda danışıqlar apardı.
Namizədliyinin Avropa Şurası tərəfindən yekdilliklə irəli sürülməsinə baxmayaraq, əhval-ruhiyyə tezliklə onun əleyhinə çevrildi. Müqavimət əsasən Sosialist
düşərgəsindən gəlirdi. Sosialist düşərgəsi Şurada təmsil olunan nüfuzlu Sosialist
hökumət rəhbərlərinin Santerin seçilməsi lehinə olması faktına məhəl qoymadı.
İnsanların sosialistlərin necə səs verəcəklərini izləməsi təəccüblü deyildi: onlar
yeni parlamentdə ən böyük qrupu formalaşdırdılar. Korfu ilə bağlı ədavət hələ də
yaşanırdı. Bu səsvermə vasitəsilə Avropa Parlamentinin üzvləri intiqam almağa
çalışmırdılar və parlamentin öz təsirini hiss etdirəcəyindən əmin idilər.
Səsvermə yaxınlaşdıqca müxalif mövqelər də getdikcə güclənirdi. Mən
səsvermə günü səhər qulaq asdığım xəbərləri xatırlayıram, belə ki, bütün şərhçilər
Santerin qələbə qazana bilməyəcəyindən əminliklə danışırdılar. Hadisələr o qədər
dramatik xarakter almışdı ki, Kol plenar sessiyadan əvvəl mənə zəng etdi. “Sən
mübarizə aparacaqsan”, o, qətiyyətli şəkildə mənə dedi və dərhal bütün münasibəti olduğu hökumət başçıları ilə əlaqə saxladı. Kolun bu addımından sonra, Felip
Qonzales İspaniya sosialistlərini Santerə səs vermək üçün yola gətirə bildi. Lakin
bütün hökumət başçıları Santerə sadiqlik nümayiş etdirmədilər.
Çünki risk altında çox şey var idi, buna görə də mən EPP Qrupunun
üzvlərinə partiya xətti ilə səsvermə keçirməyi təklif etdim. Tindemans Qrupun
qərarına məhəl qoymadı və səs verməkdən imtina etdi. Santer bundan çox əsəbiləşdi. Nəticədə, Santer çətinliklə qalib gəldi: 260 səs lehinə, 238 əleyhinə, 23
bitərəf. Biz Felipe Qonzales tərəfindən ruhlandırılan İspaniya sosialistlərinə, sonradan Liberal Qrupun üzvü olan Portuqaliyanın Baş naziri Anibal Cavako Silvanın Partido Sosial Demokrata (PSD) partiyasının Avropa Parlamentində təmsil
olunan üzvlərinin verdikləri dəstəyə görə minnətdar olmalıyıq. Yeni Santer
Komissiyası öz səlahiyyətinə 1995-ci il yanvarın 23-də başladı (yanvarın 18-də
keçirilmiş etimad səsvermərsində bu dəfə də o, çox çətinliklə üstünlük qazandı).
Parlamentdə yeni komissiya sədri ilə bağlı geniş müzakirələrin aparılması Maastrixt sazişinin birbaşa nəticəsi idi. İlk dəfə olaraq, parlament komitələrində komissar
vəzifəsinə mümkün namizədlərlə bağlı fikirlərin öyrənilməsi üçün xüsusi dinləmələr
keçirildi. Bu, o qədər də rahat keçmədi. Bura etimadla bağlı müzakirələr, komitələrdə
dinləmələr daxil idi. Bu proses sonradan sazişin müddəalarında öz əksini tapdı.
Santer Komissiyasında 15 komissardan 7-si bizim siyasi ailəmizin bir
hissəsi idi. Lakin İtaliya Baş naziri, Forza İtalianın lideri Silvio Berluskoni
tərəfindən namizədliyi irəli sürülən daxili bazar komissari Mario Montinin timsalında bəzi gözlənilməz uğurlar da oldu. Monti EPP-yə çox yaxın bir şəxs idi və

“Qeyri-müәyyәn” birlәşmәlәr 139
beləliklə, biz bu möhtəşəm komissara etibar edə bilərdik. Holland Hans van den
Broek və ingilis Ser Leon Brittan Delors Komissiyasından qalmış komissarlar
idilər. İspan Marselino Oreja yeni olmasına baxmayaraq, qətiyyətli şəxs idi. 1995ci ildə Avstriya Avropa İttifaqına daxil olduqdan sonra hökumət Franz Fişleri
təşkilata nümayədə olaraq göndərdi. Franz Fişler on il müddətinə Kənd Təsərrüfatı Komissarı vəzifəsində işlədi.

“Qeyri-müәyyәn” birlәşmәlәr
1994-1999-cu illər qanunvericilik müddətində Britaniya mühazifəzarları ilə
münasibətlər ümumilikdə müsbət idi. Onlar EPP Qrupu ilə əməkdaşlığı həddən
artıq qiymətləndirirdilər. Böyük səy göstərərək, mən qrup daxilində, eləcə də ingilislər tərəfindən ümumi mövqelərin qəbul etdirilməsinə nail ola bildim. Bəzən
onlar hələ də öz seçici siyahılarına uyğun olaraq səs verirdilər, lakin daxildə fikir
müxtəlifliyi hələ də qalmaqda idi. Qanuni əməkdaşlıq sahələri istiqamətində işi
davam etdirə bilmək üçün konsensus axtarışları zəruri idi.
Xoşbətxtlikdən EPP-nin genişlənməsi məsələsində böyük ziddiyyət yox idi.
Österreichische Volkspartei (ÖVP, Avstriya Xalq Partiyası) üzvlük üçün açıq
namizəd idi, çünki artıq onlarla uzun əməkdaşlıq ənənələri var idi. Lakin bizim
torilərlə ittifaqımızın nəticəsində, EPP Xristian Demokratlarla tarixi əlaqələrə
malik olmayan digər Mühafizəkar partiyalardan müraciətlər qəbul etdi. Şimal
Mühafizəkar partiyaları Tetçerçi partiyalar deyildilər. Bu partiyalar Avropa
yönümlü və çox vaxt mütərəqqi partiyalar idi.
Yeni üzv partiyalarla əvvəlcədən əlaqələr hazırlanmışdı. 1992-ci ildə Avropa
İttifaqının genişlənməsinə hazırlıq ərəfəsində baş katib Tomas Cansen və mən
bu məqsədlə Skandinaviya ölkələrinə səfər etdik. İsveçdə biz Avropa yönümlü
Baş nazir Karl Bildt və onun mərkəzçi-sağ koalisiya hökumətində (1991-1994)
eyni mövqeli müavini Alf Svensson ilə görüşdük. Karl Bildt “Moderata samlingspartiet”, Alf Svensson isə “Kristdemokratiska samhallspartiet” in (1996-cı
ildən Kristdemokraterna kimi tanınır) rəhbərləri idilər.
Svensson ilə əməkdaşlığın nəticəsi olaraq, mən Mellanfjarden adlı formul
işləyib hazırladım. Partiyanın nizamnaməsinə uyğun olaraq, biz onların EPP-yə
üzvlüyü istiqamətində addımlar atmağa başladıq. Bu partiyalar əvvəlcə
müşahidəçi statusa malik olmalı, ölkələrinin üzv dövlət namizədi olacağı təqdirdə
assosiativ üzvlük əldə etməli, daha sonra isə 1995-ci ildə Şimal ölkələrində
olduğu kimi tam hüquqlu üzvlərə çevrilməli idilər. Moderatanın iki məşhur qadın
siyasətçiləri – Margaretha af Ugglas və Gunilla Carlsson EPP-nin sədr müavinləri
işləyirdilər və bizim işimizdə fəal iştirak edirdilər.
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Finlandiyada da kiçik Xristian Demokrat partiyası var idi – Suomen Kristillinen (2001-ci ildən Kristillis demokraatit kimi tanınır), Avroskeptisizm mövqeyinə
görə onlar bizim üçün mürəkkəb tərəfdaşlar idilər. Digər tərəfdən, mühafizəkar
Kansallinen Kokoomus (Milli Koalisiya Partiyası) bizimlə əməkdaşlıq edən
Avropa yönümlü partiya idi. Onlar EPP-də çox fəal rol oynayırdılar. Kokoomusun
o vaxtkı sədri Sauli Niininstö EPP ilə danışıqlar zamanı mərkəzi fiqur idi. O, həm
də Avropa Demokrat İttifaqının (ADİ, mərkəz-sağçı təsisat) sonuncu sədri və ADİnin EPP-yə inteqrasiyasının əsas memarlarından biri idi. Bu nailiyyəti nəzərə alınaraq o, EPP-nin Fəxri Sədri seçildi. Partiya sədri olaraq onu 2004-cü ildə Avropa
Parlamentinin üzvü seçilən Villü İtala əvəz etdi. O vaxtan bəri partiyaya gənc Jirki
Katainen rəhbərlik edir. 2006-cı ildə o, EPP-nin sədr müavini seçildi. 2007-ci ilin
mart ayında onun partiyası Finlandiyada keçirilmiş ümumi seçkilərdə uğur
qazandı. Belə ki, partiya əlavə 10 yer əldə edərək, yerlərin ümumi sayını 50-ə çatdırdı (Baş nazir Matti Vanhanenin Mərkəz Partiyasından yalnız bir yer az).
Kataienen Baş nazirin müavini və maliyyə naziri təyin edildi. Sonuncu vəzifədə
o, həm də EPP-nin iqtisadiyyat və maliyyə nazirlərinin qeyri-formal görüşlərini
aparırdı. Avropa Parlamentinin Danimarka Mühafizəkar partiyasından olan üzvləri
EPP-yə qoşulduqdan sonra partiya özü EPP-yə tam hüquqlu üzlük yolunu seçdi.
Onların partiya rəhbərləri və uzun müddətli Baş naziri Paul Schlüter Vahid Avropa
Aktı və Maastrixt Sazişinin həyata keçməsində mühüm rol oynadı. Maraqlıdır ki,
Brüsseldə yerləşən danimarkalı mühafizəkar, Avropa Parlamentinin səlahiyyətləri
başa çatmış baş katibi Harold Romer və qrupun keçmiş baş katibi Niels Pederson
partiyalarının EPP-yə üzv partiyalarla müqayisədə yüngül “çəki” yə malik olmasına baxmayaraq bu vacib vəzifələri tuta bildilər. Təəssüf ki, DKF öz ölkəsində
artıq aparıcı partiya deyildir. 2001-ci ildən (keçmiş partiya lideri və Baş nazirin
müavini Bendt Bendtsen rəhbərlik etmiş, 2008-ci ildə isə onu Lene Espersen əvəz
etmişdi) onlar liberallarla koalisiyada kiçik tərəfdaşdırlar.
Təəssüf ki, norveçlilər 1972 və 1994-cü illər referendumlarında Avropa İttifaqına üzvlükdən imtina etdilər. Bu, bizə Norveçin ən çox Avropa yönümlü
mühafizəkar partiyası olan Hoyre partiyası ilə yaxşı münasibətlərimizə mane olmadı. Keçmiş partiya lideri Jan Peterson Kjell Maqne Bondevikin ikinci
hökumətində çox uğurlu xarici işlər naziri idi. Petersen Avropa Demokrat İttifaqının EPP-yə inteqrasiyasının həyata keçməsində əsas fiqur idi. O, həmçinin
EPP-nin Xarici Siyasət və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə işçi qrupunun işini böyük
enerji ilə aparırdı. Norveçin Lüteral kilsəsində nazir olan Bondevik bu ölkənin ən
uzun müddətli qeyri-sosialist Baş naziri olub. Belə ki, o, 1997-ci ildən 2000-ci ilə
qədər və 2001-ci ildən 2005-ci ilə qədər vəzifədə olmuşdur. EPP Hoyre və Kristelig Folkeparti-ni bir-birinə yaxınlaşdırmaq üçün böyük yol qət etmişdi. Kristelig
Folkeparti Hoyre-dən kiçik idi, buna baxmayaraq Bondevikin ruhlandırıcı rəhbərliyi partiyaya əhəmiyyət verilməməsini qeyri-mümkün edirdi. Lakin Kristelig
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Folkeparti-nin anti Aİ mövqeyi onun EPP-də müşahidəçi status əldə etməsi
imkanlarını məhdudlaşdırırdı. Digər tərəfdən 1995-ci ildən bəri EPP-nin fəal assosiativ üzvü olan Hoyre uğursuzluqla nəticələnmiş iki referendumdan əvvəl
Avropa İttifaqına üzvlük üçün ciddi şəkildə kampaniya aparırdı və bu istiqamətdə
gələcək cəhdlərə də sadiq qalır.
Şimaldan olan üzv partiyalar və xüsusilə də Moderaterna bizim proqramda iqtisadi siyasət aspektlərinin ifadə edilməsində böyük təsiri olmuşdur. Onların Britaniya
modeli ilə oxşar cəhətləri daha çox idi (digər EPP üzvlərinin əksəriyyəti “Rhineland”
modelinə üstünlük verirdilər). Şimal partiyaları səsvermədə uğursuzluğa məruz qalanda hər zaman əksəriyyətin qərarına əməl edirlər. Onlar həm də EPP-nin siyasi rəhbərliyində yeniliklərin təşviq edilməsində vacib rol oynayırlar. Finlandiya Baş
Nazirinin müavini Jirki Katainen və İsveçin Baş naziri Fredrik Reinfeldt bu işdə bariz
nümunə hesab edilə bilərlər. Reinfeldt EPP gənclər hərəkatında fəal rol oynayan lider
idi. Avropa siyasi kontekstində o, bizim siyasi ailəmizin ilk nəslinə mənsub həddi-buluğa çatmış şəxs idi. O, EPP-nin Avropa yönümlü mövqeyinə və bizim Şimal
ölkələrindən olan mühafizəkar üzv partiyaların baxışlarına inam verirdi.
Təəssüf ki, bu, Şimal ölkələrində Xristian Demokrat partiyaları üçün uyğun
deyildi. İsveçin Kristdemokraterna partiyası istisna olmaqla, bu kiçik Protestant
Xristian partiyalar dəyişməz Avroskeptikdirlər. Bu mənada onlar Şimal
Mühafizəkar həmkarlarından fərqlənirlər. Eyni zamanda, bu partiyalar etik
məsələlərdə mühafizəkar baxışlarını qoruyub saxlayırlar. Bunun da nəticəsində onlara tez-tez haqsız olaraq irticaçı damğası vurulur. Mənim fikrimcə, onlar bizim
əsas prinsiplərimizə malik deyillər. Bu isə Avropaya, eləcə də bizim inteqrasiyanın
son nəticədə federal Avropaya gətirib çıxaracağı ilə bağlı inamımıza sadiqlikdir.
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EPP-yə üzvlükdə Avropa yönümlü mövqenin həyati əhəmiyyət kəsb etməsini nəzərə alsaq, 1993-cü ildə Portuqaliyanın Centro Democratico Social
(CDS, Demokratik və Sosial Mərkəz) partiyasının EPP-dən çıxarılması tamamilə
başa düşülən idi. Getdikcə milliyətçi baxışları artan CDS Maastrixt Sazişinin ratifikasiyasına da qarşı çıxmışdı. Hətta Britaniya mühafizəkarları da müəyyən narazı
qüvvələrin olmasına baxmayaraq Sazişi ratifikasiya etmişdi.
Portuqaliyadan olan üzv partiyalarla əlaqələrin tarixi Qərənfil İnqilabından
sonrakı günlərə gedib çıxır. 1974-cü il yayın əvvəllərində mən və belçikalı
həmkarım Çarlz Ferdinand Notomb (fransızdilli Xristian Demokratların sədri)
Partido Social Democratanın (PSD) təsisçisi Fransisko de Sa Carneiori ilə
görüşdük. Qərənfil İnqilabı üzə çıxan bu görkəmli siyasi lider siyasi tərəfdaşlar
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axtarmaq üçün Avropanı gəzirdi. Bizim açıq və ümidverici danışıqlarımız oldu,
lakin bir neçə həftə sonra biz onun Sosialist İnternational-a qoşulmaq arzusunda
olduğunu eşitdik. O, üzvlükdən imtina etdi və son nəticədə liberallarla bir yerdə
fəaliyyət göstərməyə üstünlük verdi. Onun Alman liberallarının rəhbəri HansDietrik Qensçer ilə əlaqələri çox güman ki, bir az da bununla bağlı idi.
1980-ci ildə Sa Karneiro CDS ilə koalisiyaya girərək, Portuqaliyanın Baş naziri
seçildi. Təəssüf ki, 1980-ci il dekabrın 4-də o, faciəli şəkildə həlak oldu. O, uzun müddətli tərəfdaşı Snu Abekassis və müdafiə naziri, xristian demokrat Adelino Amaro ilə
birlikdə Lissabon yaxınlığında təyyarə qəzasında həlak oldu. Onlar prezident seçkiləri
kampaniyası zamanı görüş keçirmək üçün Portoya gedirdilər. Portuqaliyada çoxları
hələ də bu qəzada təxribatın olduğuna inanırlar. Lissabonda Ceronimos Monastırında
dəfn mərasimi zamanı mən dayanmadan Portoda Cristal Sarayına edilmiş hücum
haqqında fikirləşirdim. Həmin hadisələr zamanı mən CDS-in sədri Dioqo Freitas do
Amaral və onun ən yaxın həmkarı Amaro da Kosta ilə bir yerdə idim.
Sa Karneiro Liberallarla birləşdiyindən Freitas do Amaralın Centro Democratico Social partiyası bizim üçün seçim oldu. 1974-cü ilin payızında mən Portoda
Kristal Sarayında Belçika və Niderlandın Xristian Demokratlarından ibarət nümayəndə heyətinin üzvü kimi digər Avropa ölkələrindən gəlmiş nümayəndələr, eləcə
də Prezident Qisqardın gənclər hərəkatının üzvləri ilə birlikdə CDS-nin təsis konfransında iştirak etdim. Həmin yığıncaqda Niderlanddan o zaman çox fəal bir
siyasətçi, sonradan müdafiə naziri olan Reolof Kruisinqa iştirak edirdi. O, Amerikanın
neytron bombası planları əleyhinə etiraz əlaməti olaraq hökumətdən istefa verdi.
Həmin tarixdə günortadan sonra kommunist qiyamçıları Kristal Sarayına
hücum etdilər. Onlar əsas girişi bağladılar və iştirakçıları içəridə bağlı saxladılar.
Polis hadisələri acizanə şəkildə izləyirdi. Bütün gecə biz girov qaldıq, çoxları
qiyamçıların binanı zəbt edəcəklərindən qorxurdular. Kruisinqa cəsarətlə dedi ki,
biz öz ideallarımıza görə ölməyə hazır olmalıyıq. Lakin Qisqardın gənclər
hərəkatının üzvlərindən birinin etdiyi zənglə mühasirəyə son qoyuldu. Onlar Fransa
Prezidentini bizim təhlükəli vəziyyətimiz haqqında məlumatlandırmaq imkanına
malik idilər. O, Portuqaliya Prezidentini tədbir görməyə çağırdı. Prezident
paraşütçü-desantçıları Kristal sarayına göndərdi və biz sübh səhər xilas edildik. Biz
dayanacaqdakı avtomobillərə mindirildik və saatlarla orada qaldıq. Mən və
yoldaşım, o vaxt rəhbərlik etdiyim partiyanın baş katibi Frank Svaelen paraşütçülər
yolu təmizləyənə qədər Amaro da Kostanın avtomolində gözləyirdik. Sonra biz
paraşütçülərin müşayiəti ilə Lissabonun mərkəzindəki mehmanxanalara getdik.
CDS tam Xristian Demokrat partiyasına çevrildi və bəzi illərdə hətta hökumətdə
də təmil olundu. Freitas do Amaral ilə yanaşı Fransisko Lukas Pires də məşhur şəxslərdən biri və parlamentin aparıcı üzvü idi. O, bəzi həmkarları ilə birlikdə sədr Manuel
Monteiro tərəfindən təzyiqlərlə üzləşdikdən sonra CDS-ni tərk etdi. CDS-nin sədri
Manuel Monteiro anti-Avropa mövqeyi tutmuş və Maastrixt Sazişinin ratifikasiyasına
qarşı çıxırdı. CDS-nin EPP-yə üzvlüyü ilə bağlı qərar məhz buna görə ləğv edildi.
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PSD isə fəaliyyət göstərdiyi ölkədə hələ də aparıcı partiya olaraq qalır. Mən
bu partiyanın keçmiş lideri, sabiq Baş nazir və Portuqaliyanın indiki Prezidenti
Anibal Kavako Silva ilə çox gözəl münasibətlər saxlamışam. Biz Avropa
Şurasında kolleqalar idik. Artıq o vaxt PSD və EPP arasında yaxınlaşma prosesi
başlamışdı. 1992-ci ildə mən Tomas Cansenlə birlikdə Lissabona getdim və burada Kavako Silva ilə geniş danışıqlar apardım. Hər iki tərəfdən görülmüş hazırlıqlardan sonra o, EPP-yə qoşulmağın tərəfdarı idi. 1996-cı ildən 1999-cu ilə
qədər partiyanın sədri olmuş Marselo Rebelo de Sousa öz fəaliyyətini demək olar
ki, bu məsələyə həsr etdi və bununla bağlı üzərinə zəruri məsuliyyəti götürdü.
1994-cü ildə keçirilmiş seçkilərdən sonra EPP Qrupunun öz simpoziumlarını Lissabonda keçirməsi təsadüfi deyildi. Burada xarici işlər naziri Joze
Manuel Durao Barrozo qrupda öz çıxışlarını edirdi. 1996-cı ildə Lissabonda PSDnin rəhbərləri və EPP-nin nümayəndə heyəti arasında görüş keçirildi. Nümayəndə
heyətinə mən, Helmut Kol və Xose Maria Aznar daxil idik. Həmin il Avropa Parlamentinin PSD-dən olan üzvləri EPP Qrupuna qoşuldular, daha sonra isə PSD
EPP-nin tam hüquqlu üzvü oldu. Yeni üzvün qəbul edilməsi ilə bizim siyasi
ailəmiz Portuqaliyada daha bir möhkəm və etibarlı tərəfdaş qazandı.
PSD-nin EPP-yə daxil olmasının real nəticəsi Mario Devidin 1997-ci ildə
EPP Qrupunun baş katibi təyin edilməsi idi. O, 1999-cu ilə qədər bu vəzifədə
qaldı. Buna qədər o, Avropa Parlamentində Liberal Qrupun baş katibi işləyirdi.
Onun təyinatı Avropa Parlamentinin PSD-dən olan üzvlərinin atdığı addımın
qiymətləndirilməsi üçün bir jest idi. 2006-cı ilin mart ayının axırlarında EPP-nin
Romada keçirilən qurultayında Devid partiyanın sədr müavini seçildi. 1999-cu
ildə Barrozonun PSD-nin sədri olduğu zaman o, həm də EPP-nin Brüsseldə keçirilən qurultayında partiyanın sədr müavini seçildi və qısa bir zamandan sonra Baş
nazir oldu. Sonkarı bölmələrdə bu məsələ haqqında daha təfərrüatlı şəkildə
danışacağam, lakin Barrozonun 2004-cü ildə Komissiya sədri seçilməsi EPP-nin
birbaşa müdaxiləsinin nəticəsi idi. Mənim Kavako Silva ilə dostuluğum bu günə
qədər də davam edir və 2006-cı ildə onun Portuqaliyanın Prezidenti kimi andiçmə
mərasiminə məni də fəxri qonaq kimi dəvət etməsi məni çox təsirləndirdi.

Parlamentdә vә EPP-dә mәnim rolum
Bu arada Avropa İttifaqında hadisələr öz axarı ilə cərəyan etməkdə davam
edirdi. Avropa Parlamenti inteqrasiya prosesinə öz töhfəsini verirdi. Maastrixt
sazişinin imzalanmasından beş il sonra hökumət başçılarının Hökumətlərarası
Konfransı bir daha keçirildi. Bu konfransın keçirilməsində məqsəd Avropa institutlarının Avropa İttifaqının genişlənməsi prosesinə uyğunlaşmasını təmin etmək
idi. Avropa İttifaqının strukturları Mərkəzi Avropadan namizəd ölkələri öz
sıralarına daxil etməyə hazırlaşırdı.
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Hökumətlərarası Konfrans 1997-ci il iyunun 16-17-də Amsterdamda keçirildi
və Niderland Krallığının sədrliyi ilə yeni bir sazişin imzalanmasına gətirib çıxardı.
Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, Amsterdam sazişi Maastrixt sazişi qədər böyük
çəkiyə malik olmadı. Tezliklə aydın oldu ki, Aİ genişlənmək üçün kifayət qədər
hazır olmasa da, parlamentin səlahiyyətləri və qanunverici rolunun artırılması üçün
hazır idi. Nəticədə müəyyən dərəcədə uğur əldə edilə bilərdi: məsələn, Komissiyaya
daha geniş nəzarət səlahiyyətinin verilməsi. Amsterdam sazişi 1999-cu il mayın 1də - 1998-ci ildə İrlandiyada keçirilmiş ikinci referendumdan sonra qüvvəyə mindi
və Avropa ailəsində böyük bir narahatlığın yaranmasına gətirib çıxardı.
Vahid Avropa Aktı və Maastrixt Sazişinin ərsəyə gəlməsində rolumun olmasına baxmayaraq, Amsterdam danışıqlarında birbaşa iştirak etmirdim. Lakin
hadisələri yaxından izləyirdim. Qrup rəhbəri olaraq, mən tez-tez parlamentin plenar sessiyalarında öz baxışlarımı ortaya qoyurdum. Yeni saziş 1995-ci il noyabrın
5-7-də Madriddə keçirilmiş qurultay zamanı müzakirə edilmişdi. Qeyd etmək
lazımdır ki, həmin qurultay məhz bu sazişə həsr edilmişdi. Həmin vaxt qrupun
sədr müavini işləyən Hans-Gert Pötterinq mövzu ilə bağlı qurultayın layihəsini
işləyib hazırladı. EPP sədri kimi mən partiyanın sammitlərini keçirirdim. Bu sammitlərdə xüsusilə institusional məsələlər, Aİ-nin genişlənməsi və avroya tədrici
keçid məsələləri ilə bağlı Avropa Şurasının iclaslarına hazırlıq görülürdü. Avroya
tədrici keçid məsələsi mənə daha çox ümid verirdi, çünki bu, Maastrixt Sazişinin
uğurlarından biri idi və mənim bu uğurun əldə edilməsində böyük rolum olmuşdu. Avro vasitəsilə Avropa onun vətəndaşları üçün real bir məkana çevrildi.
Amsterdam ilk dəfə olaraq məşğuliyyət məsələsini siyasi gündəliyin əsas
məsələsi kimi müəyyənləşdirmişdi. Maastrixtdə britaniyalıların imzalanmasında
iştirak etmədiyi Avropa Sosial Xartiyası yeni sazişə daxil edildi. 1997-ci il
noyabrın 9-11-də keçirilən Tuluz qurultayı məşğuliyyət məsələsinə həsr edildi.
Bir neçə gün sonra Avropa Şurasının Lüksemburqda keçirilmiş xüsusi iclası işsizliyin yüksək səviyyəsi ilə bağlı siyasətin müəyyənləşdirilməsinə həsr edildi.
Sosial bazar iqtisadiyyatının bizim əsas prinsiplərimizdən biri olmasına baxmayaraq, bu məsələdə demək olar ki hələ də bir irəliləyiş əldə edilməmişdi. Bununla
yanaşı genişlənmə məsələsi də gündəlikdə dururdu, çünki dekabrın əvvəllərində
bu məsələ ilə bağlı qərar qəbul edilməli idi.
Qloballaşma, işsizlik və Aİ-nin genişlənməsi ilə bağlı qurultay sənədinin
layihəsinin hazırlanması böyük səy tələb edirdi. Siyasətdə ziddiyətli baxışları
nəzərə alsaq, konsensusa nail olmaq asan deyildi. Şimal partiyaları tərəfindən
irəli sürülmüş təkliflər Raynlənd modelindən irəli gələn Xristian Demokrat prinsipləri ilə ziddiyyət təşkil edirdi. Bundan başqa, Aİ-yə namizəd ölkələrin nümayəndələrinin bir çoxunda Avropanın genişlənməsi ilə bağlı şübhələr var idi.
Nəticədə, Hans-Gert Pötterinq tərəfindən hazırlanmış qurultay qətnaməsi, eləcə
də “Bizim hamımız bir dünyaya mənsubuq” adlı mətnin tamamlanması ilə bağlı
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razılıq əldə edildi. Müəyyən ziddiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı razılığın
əldə edilməsindən başqa, EPP bir daha göstərdi ki, onun gücü ümumi razılığın
əldə edilməsi baxışı ilə dərin müzakirələr aparmaq qabiliyyətindədir.

İtaliyada bizim dayağımız
Democrazia Cristiana uzun illər EPP-nin dayaqlarından biri olmuşdu. İtaliya
xristian demokratları bizim partiyanın təsisçi üzvlərindən olmaqla qrupumuzun ən
güclü nümayəndə heyətlərindən biri idilər. Onların liderləri inteqrasiya prosesində
böyük rol oynayırdılar. Mən, həm də, partiyanın fəaliyyət prosesi ilə yerindəcə tanış
oldum. Mən müxtəlif siyasi cərəyanların üstünlük əldə etmək üçün mübarizə
apardıqları uzun qurultayları xatırlayıram. Mən bu cərəyanların rəhbərlərinin əksəriyyətini şəxsən tanıyırdım və hətta Aldo Moronun dəfn mərasimində də iştirak
etmişdim. Bu illərdə Democrazia Cristiana-nı hər yerdə görmək mümkün idi.
1990-cı illərin əvvəllərində bütün bunlara son qoyuldu. Belə ki, İtaliya Xristian
Demokratları əvvəlcə milli səviyyədə, daha sonra isə Avropa səviyəsində seçki və
siyasi gücünü itirdi. Tanqentopoli korrupsiya skandalı durğun və qeyri-sabit
hökumətdə çıxılmaz vəziyyətlə üzləşmiş partiya siyasi rejiminə son qoydu. Seçkilərdə
ardıcıl məğlubiyyətlər və liderlərinin bir-bir həbs edilməsi ilə Xristian Demokratlar
artıq tənəzzül mərhələsində idilər. Onların bəziləri başqa partiyalara qoşulmaqla və
ya yeni siyasi hərəkatlar formalaşdırmaqla batan gəmini vaxtında tərk etmişdilər.
Buna baxmayaraq, parçalanmanın qarşısını almaq və partiyanı yenidən
qruplaşdırmaq üçün cəhdlər göstərildi. Mən Helmut Kolla birlikdə 1994-cü il iyulun 27-29-da Romada keçirilən qurultaya dəvət edildim. Bu qurultay zamanı Rokko
Buttiqlione baş katib seçildi (bu vəzifə partiya sədri vəzifəsi ilə müqayisə edilir).
Həmin axşam şam yeməyi zamanı siyasətçidən daha çox alim olan Buttiqlione
məndən bir şəxsin yaxşı partiya rəhbəri olması üçün nə etməli olduğunu soruşdu.
Mən belə cavab verdim: “Əgər sən bu vəzifəni qəbul edirsənsə, günün 24 saatını
öz partiyana sərf etməyə hazır olmalısan. Yaxşı partiya lideri konsensusa getməyi
bacarmalı, davamlı olaraq siyasi vəziyyət haqqında məlumatlandırılmalı, öz partiya
nümayəndələrinin seçilməsi prosesində iştirak etməli və partiyasının fəaliyyətinə
qayğı ilə yanaşmalıdır”. Buttiqlione konsensusa gələ bilmirdi və bunun nəticəsi
olaraq İtaliya xristian demokratları onun rəhbərliyindən kənarda qaldılar.
Majoritar seçki sisteminin qismən tətbiqi onilliklər boyu mərkəzçi mövqe
tutan Democrazia Cristiana kimi bir partiya üçün ziyanlı oldu. Mərkəzçi-sol və
mərkəzçi-sağ qüvvələr arasında parçalanma yarandı. Democrazia Cristiana-nın
birbaşa davamçısı Partito Populare İtaliano-nun əsası 1994-cü ilin əvvəllərində
qoyuldu (Don Luiqi Sturzonun müharibə meyilli İtaliya Xalq Partiyasının adın-
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dan götürüb). PPİ daha çox sol, Centro Cristiano Democratico isə sağ təmayüllü
qanadları özünə cəlb edirdi.
Başlanğıcda tərəf tutmaqdan imtina edən EPP köhnə Xristian Demokrat
Partiyasını islah etmək məqsədi güdən hər hansı təşəbbüsü dəstəkləyirdi. Kifayət
qədər paradoksal bir haldır ki, onların EPP ilə münasibətləri hər iki partiyanı daha
da uzaqlaşdırdı. Çünki vəziyyət getdikcə daha da kəskinləşirdi və məhkəmə çəkişməsi ilə bağlı təhdidlərdən sonra EPP hər iki partiyanı razılığa gəlməyə və ya
üzvlüyü itirmək riski ilə üzləşməyə məcbur etdi. Bütün bu hadisələr EPP-nin
1995-ci il iyunun 25-də Kannda keçiriləcək sammiti ərəfəsində baş verirdi. EPP
İtaliyanın bütün xristian demokratlarını öz əhatəsi altına almağı arzulayırdı.
Bütün bunlar çıxılmaz vəziyyətin tipik nümunəsi idi: seçicilərlə bağlı narahatlıq əvəzinə onlar simvolik və şəxsi güc uğrunda mübarizə aparırdılar. Vəziyyət
kəskin şəkildə pisləşirdi və biz bunun nəticələrini Avropada da hiss edirdik. 1994cü il seçkilərinin nəticələri tam bir fəlakət idi: İtaliya xristian demokratları parlamentdə malik olduqları 26 yerdən 15-ni itirdilər. Seçkilərdən sonra Forza
İtalianın üzvlərinin EPP Qrupuna qoşulmasına imkan yaradılması təklif edildi.
Xristian demokratların seçicilərinin əksəriyyəti Silvio Berluskoninin yeni siyasi
hərəkatına səs vermişdilər. Berluskoni onun hərəkatının köklərinin İtaliya Xristian demokratiyasının ənənəsinə gedib çatdığını bildirmək üçün tərəddüd etmirdi.
Lakin hər iki partiyanı ayıran çay onu keçmək üçün hələ çox dərin idi. Çətinlik yaradan əsas məsələ Berluskoninin ziddiyyətli imici idi. EPP Qrupu daxilində
sürətli yaxınlaşmanın dəstəklənməsi üçün əsas yox idi. Heç kəs qəflətən İtaliya
xristian demokratları ilə münasibətləri kəsməyin tərəfdarı deyildi. Berluskoninin
İtaliya Xristian demokratları ilə Avropada qurduğu əməkdaşlıq siyasi dairələrdə,
mediada və ictimai fikirdə müəyyən şübhələr doğurmuşdu və təsadüfi deyil ki, bu
əməkdaşlıq bir neçə ay sürmüşdü. Açığını desəm, mən Forza İtalia ilə dərhal yaxınlaşmağın tərəfdarı deyildim və mənim mövqeyim uzun illər dəyişmədi. Bu baxımdan Kolun da mövqeyi başa düşülməlidir: Avropa seçkilərindən dərhal sonra
1994-cü il iyunun 22-də keçirilən EPP sammiti zamanı o, Forza İtalianın EPP
Qrupunda üzvlüyünə qarşı çıxdı. Biz Berluskoninin separatistlərlə və postfaşistlərlə koalisiya formalaşdırmaq faktına da biganə qala bilməzdik. Başlanğıcdan
yalnız Aznar Berluskoninin və Forza İtalianın EPP-yə qoşulmasına tərəfdar idi.
Forza İtalia özünün Berluskoni və onun məqsədləri haqqında daha çox
şübhə yaradan partiya adlandırılmasına etiraz etdi. Buna baxmayaraq, lap əvvəldən
Berluskoni EPP ilə əlaqə qurmağa çalışırdı. Mən ilk dəfə onunla 1994-cü ilin iyul
ayında görüşdüm. Məsələnin həssaslığı nəzərə alınaraq, müzakirələr həddən artıq
ehtiyatlı şəkildə keçirilməli idi. Mən Berluskoni ilə təkbətək görüşmək üçün onun
Milandakı evinə getdim. Forza İtalianın ailəyə qoşulması məsələsi ilə bağlı perspektivlərin də müzakirə edildiyi danışıqlar konstruktiv şəkildə keçdi, lakin hadisələrin irəliyə doğru inkişafı ilə bağlı heç bir addım atılmadı.
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İtaliyanın siyasi partiya sistemi həddən artıq qeyri-sabit qalmaqda davam
edirdi, xüsusilə də mərkəzçi qüvvələr öz dəyişkənliyi ilə seçilirdi. Xristian
demokratlar iki düşərgəyə - hökuməti dəstəkləyənlər və əleyhinə çıxanlar bölündüyündən, çətinliklə də, olsa sağ və sol istiqamətdə qruplaşma tendensiyası
davam edirdi. PPİ 1996-cı il aprel seçkiləri üçün Romano Prodinin Democratici
partiyası ilə ittifaq yaratdı. Digərləri isə, məsələn, Demoratici Uniti seçkilərə
müstəqil şəkildə getdilər. Pierluiqi Kastaqnettinin Parlamentdəki PPİ nümayəndə
heyəti ilə yüksək səviyyəli əməkdaşlıq davam edirdi. O, İtaliya xristian demokratları arasında Avropaya sadiqliyə inam ənənəsinə bağlı idi. Lakin PPİ-nin sabit və
güclü mərkəzçi partiya olması ilə bağlı ümid puç olduğundan yalnız solçu Xristian demokratların EPP-də sığınacaq tapması ideyası ilə bağlı narazılıq artmağa
başladı (xüsusilə də Almaniyada).
Başlanğıcda Forza İtalianın Avropa Parlamentindəki üzvləri öz qruplarını –
Forza Europanı – yaratdılar. Həmin vaxt parlamentdə qrupların formalaşdırılması
ilə bağlı daxili qaydalara görə bir partiya əsasında (lakin nisbətən böyük partiya)
qrup yaradılması mümkün idi. 1995-ci ildə Forza Europa Rassemblement pour
la Republique (RPR), Fransanın neoqollistləri və İrlandiyanın Fianna Fail partiyası ilə ittifaq yaratdı. Onlar Avropa Qrupu Birliyi adını qəbul etdilər və özlərini
sağ qanad, milliyətçi və Avro-tənqidçi kimi təsvir etdilər. Xristian demokratların
bəziləri Forza İtalia qrupuna mənsub olduğundan Avropa Parlamenti daxilində
müntəzəm əlaqələr var idi. Forza İtalia həmçinin EPP Qrupu ilə yaxın əməkdaşlıq
qurmaq üçün təkid etməkdə davam edirdi. Parlamentdə fəaliyyətimizin uyğunlaşdırılması (xüsusilə də siyasi məsələlərdə) istiqamətində cəhdlər edildi. Forza
nümayəndə heyətinin rəhbəri Klaudio Azzolini, EPP Qrupunun sədr müavini
Hans-Gert Pötterinq, Avropa Parlamentinin İspaniyadan olan üzvü Qerardo Qaleote və PPİ nümayəndə heyətinin rəhbəri Pierluiqi Kastaqnetti arasında 1997-ci
ildən başlayaraq hər ay görüşlər keçirilirdi. Lakin formal əməkdaşlıq baxımından
bu görüşlərin heç bir nəticəsi olmadı.

Bu da Forza İtalia
1997-ci ilin axırlarında vəziyyət köklü şəkildə dəyişdi. Strasburqda plenar sessiyaların birindən əvvəl yerli qəzetlərin birində təsadüfən oxudum ki, Forza İtalia və
neoqollistlər yeni Avropa partiyası formalaşdırmağı planlaşdırırlar. Bu xəbəri oxuyanda mən yanımda oturan Pötterinqlə birlikdə şoka düşdüm. Yeni partiyanın təsis
edilməsi, yeni möhkəm ittifaq EPP-nin gələcək fəaliyyətinə, eləcə də onun gələcək
üzv partiyalar üçün cəlbediciliyinə ciddi şəkildə təhdid idi. Bundan başqa, EPP-nin
qeyri-xristian demokratik və oxşar tipli partiyaları öz sıralarına cəlb etmək istiqamətindəki səyləri yarımçıq qala bilərdi. Hər şeydən əlavə, Kol EPP-nin sağ və sol
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qanada bölünəcəyi ssenarisindən qorxurdu. O, belə bir fikrə inanırdı ki, “sizin ən yaxşı
proqramınız ola bilər, lakin sayınız olmasa, görə biləcəyiniz elə bir iş də yoxdur”.
1997-ci il dekabrın 18-də Berluskoni və RPR-in sədri Filip Sequin
tərəfindən verilən mətbuat konfransında yeni bir partiyanın – (Avropa uğrunda
Birlik) formalaşdırılması elan edildi. Gün kimi aydın idi ki, EPP əks hücuma
keçməli idi. İlk olaraq, biz Forza İtalia ilə daimi əlaqələr formalaşdırmalı idik.
Neoqollistlərlə də ittifaq bizim Fransada mövqeyimizi əhəmiyyətli şəkildə
möhkəmləndirə bilərdi. Mən Avropa Parlamentində Avropa Qrupu İttifaqının
sədri Jan Klod Pasti ilə şəxsən əlaqə saxladım. O, xoş niyyətli insan idi və mən
parlamentdə onunla səmərəli əməkdaşlıq qura bilmişdim. Lakin o, belə bir illüziyadan əl çəkmirdi ki, hətta 1999-cu il Avropa seçkilərindən sonra partiyanı
qoruyub saxlaya bilər. O, tamamilə yanılırdı, çünki neoqollistlər EPP Qrupuna
qoşuldular və o, Avropa Parlamentinə qayıtmadı.

Reyn çayı sahilindәki kottecdә danışıqlar
1998-ci ilin yazında yeni partiyanın təsis edilməsi elan olunandan sonra hadisələr
çox sürətlə cərəyan etməyə başladı. Kol təşəbbüsü öz üzərinə götürdü və 1998-ci il martın
24-də ö, bütün vacib oyunçuları özünün Rhine sahilində yerləşən kottecinə dəvət etdi:
İspaniyanın Baş naziri Xose Maria Aznar, Belçikanın Baş naziri Jan Lyuk Dehane,
Lüxsemburqun Baş naziri Jan Klod Cunker, İsveçin keçmiş Baş naziri Karl Bildt, Almaniyanın maliyyə naziri və XSİ-nın sədri Teo Vaiqel, EPP-nin sədr müavini və XDİnin rəhbəri Sklesviq-Holstein Ottfrid Henniq və mən özüm. EPP-nin Baş katibi Klaus
Vellenin əvvəlcədən hazırladığı memorandum layihəsi iclas zamanı geniş şəkildə müzakirə edildi və bir sıra düzəlişlər edildi. Mən şifahi şəkildə yeni mətn formula etdim, çünki
Velle yüksək səviyəyli danışıqlarda birbaşa iştirak edə bilmirdi. Sonra, mən iclas zamanı
qəbul edilmiş qərarların yazılması qərarına gəldim və bütün iştirakçıların razılığa
gəlməsini xahiş etdim. Məqsəd EPP-nin struktur baxımdan möhkəmlənməsinə kömək
edəcək yeni bir strategiyanın başlanması idi. Buna görə də Forza İtalia və neoqollistlərin
bizim ailəmizə qoşulmasına imkan verilməsi zəruri idi. Avropada mərkəzçi-sağ qüvvələri
təmsil edən təşkilatlar arasında birlik də baş verməli idi: əsasən Avropa yönümlü EPP və
milli yönümlü ADİ. Təşkilatın fəaliyyətinin daha effektivliyini təmin etmək məqsədi
ilə biz həm də sammitlərimizdə iştirak edən EPP liderlərinin sayını artırmalı idik.
Uzun illərin nəticəsiz müzakirələrindən sonra bu iclasda etdiyim çıxışlar EPP
sədri kimi mənə partiyanı yetkinlik mərhələsinə gətirib çıxarmağa imkan verdi.
Demokrazia Christiana yaratdığı siyasi vakuumun doldurulması zəruri idi və bu
vakuumu yalnız bir namizəd doldura bilərdi: Forza İtalia. RPR partiya lideri Alain
Juppenin səyləri və Prezident Jak Şirakın dəstəyi ilə Fransada neoqollistlər
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Avroskeptisizm mövqeyindən uzaqlaşa bildilər. Onlar artıq EPP-yə yaxınlaşmaq
hüdudunda idilər. Həmin gecə avtomobillə Brüsselə qayıdarkən, mən çox sevincli
idim, lakin bilmirdim ki, inqitamçı tanrılar məni yüksəklikdən aşağı – qayalara
atmaq üçün gözləyirlər. ADİ-ni əllərindən buraxmaq istəməyən bəzi iştirakçılar
çox da məmnun deyildilər. Kolla əldə edilmiş razılıqdan sonra təşkilatın EPP-yə
inteqrasiya etməsi qaçılmaz olacaqdı. Bunun üçün bir neçə il lazım gələcəkdi,
çünki şəxsi maraqlar və yüksək postlarda təmsil olunan vəzifəli şəxslərin açıq
fəaliyyətsizliyi transformasiya prosesisini ləngidirdi. Lakin bu maraqların birlik
qüvvələrini dayandırmaq gücünə malik olmadığı üzə çıxdı; ADİ-nin EPP-yə tam
birləşməsi EPP-nin 2002-ci ildə Estorildə keçirilən qurultayı zamanı baş tutdu.
Kolun kottecində aparılan müzakirələr zamanı qəbul edilmiş qərarlar EPPnin gələcək inkişafı baxımından o qədər vacib idi ki, mən tam mətni aşağıda
təqdim edirəm. Əslində bu mətnin kənar şəxslər tərəfindən oxunması nəzərdə tutulmurdu, lakin məqsədləri artıq reallaşdığından onun gizli saxlanılmasının bir
mənası da yoxdur.
1. Bizim öz təsisat prinsiplərinə sadiq, yeni üzv partiyalara açıq və EPP Qrupu
daxilində oxşar düşüncəli parlament üzvləri ilə əməkdaşlığa hazır bir EPPyə ehtiyacımız var. Bu təsisat prinsipləri şəxsin Xristian konepsiyası, bizim
Avropa irsimiz və sosial bazar iqtisadiyyatıdır.
2. Son illər öz genişlənməsinə xüsusi diqqət yetirən EPP müxtəlif coğrafi, tarixi və mədəni kontekstlərdən olan xalq partiyalarının geniş siyasi
hərəkatına çevrilib. Biz artıq təkcə Xristian Demokrat deyil, həm də
mühafizəkar və liberal dəyərlərə sadiqik.
3. EPP əsas oyunçu olaraq qalmalıdır. Biz özümüzü mövcud quruluşla məhdudlaşdıra bilmərik, əks təqdirdə biz heç vaxt üstün mövqeyə nail ola
bilməyəcəyik. Biz yeni üzvlər haqqında düşünməliyik. Digər məsələlər
arasında Avropa partiyası özünü təkcə Avropa İttifaqı ölkələrinin partiyaları
ilə məhdudlaşdırmamalıdır. Buna görə də biz Mərkəzi və Şərqi Avropanın
namizədliyə üzv ölkələrindən də partiyaları öz sıralarımıza qatmalıyıq.
4. Avropa uğrunda İttifaq partiyasının təsis edilməsi ciddi nəticələr verəcəkdir,
bir növ ciddi təhdid olacaqdır. Biz bunun baş verməsinə mane olmaq
haqqında razılığa gəldik.
5. Avropa uğrunda İttifaq partiyasının formaşalmasına mane olmaq məqsədi ilə
biz bir sıra vacib təşəbbüslərlə çıxış edə bilərdik:
a. Avropa Parlamentinin Böyük Britaniyadan olan mühafizəkar üzvləri ilə
əməkdaşlıq saxlamaq və möhkəmləndirmək.
b. RPR-i 1994-cü il öhdəliyinə sadiq qalmağa inandırmaq (bu öhdəlik
ondan ibarət idi ki, onların Avropa Parlamentindəki üzvləri EPP Qrupunun üzvləri olacaqlar (və ya mümkünsə assosiativ üzvləri)). Əgər onlar
müraciət etsələr, biz RPR-in EPP-nin üzvü olmasını mümkün etməliyik.
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c. İtaliyada keçmiş Xristian Demokrat seçicilərlə əlaqələri bərpa etmək
məqsədi ilə mərkəzçi partiyanın formalaşdırılmasını təşviq etmək.
d. Forza Italianın Avropa Parlamentindəki üzvləri hazır olsaydılar ya fərdi
şəkildə, ya da nümayəndə heyəti qismində onların EPP-yə assosiativ
üzvlüyünü, qrupun isə bu məsələ ilə bağlı razılığını təmin etmək.
e. Müxalifət partiyalarının rəhbərlərini, eləcə də digər partiyaları EPP-nin
sammitlərində iştiraka dəvət etmək, beləliklə EPP ilə birgə işləmələrini
təmin etmək. Bu, siyasi və fərdi əlaqələrin qurulmasına və rəqib Avropa
partiyasının formalaşmasının istisna edilməsinə kömək edəcəkdir.
6. EPP sammitləri tez-tez və müxtəlif formatlarda keçirilməlidir. Avropa
Şurasının iclasları üçün praktik hazırlıqlar mövcud məhdudlaşdırılmış
çərçivədə davam etdirilməli, EPP daxilində müxalifət partiyalarının rəhbərləri müzakirələrdə və digər məsələlərlə bağlı qərarların qəbul edilməsində
iştirak etməlidirlər.
7. Biz ADİ-nin fəaliyyətinin dayandırılması və onun EPP-yə inteqrasiya etdirilməsi ilə bağlı yekdilliklə razılığa gəlirik. Bu iclasda iştirak edən bütün
partiyalar 1998-ci ilin sonuna qədər ADİ-ni tərk etməlidirlər. Bu məsələ ilə
bağlı planın razılaşdırılması vacibdir.
Bonn, 1998-ci il 24 mart.

Aşkar çoxluq
Qordi düyünü may ayının başlanğıcında birdəfəlik açıldı. Mayın 7-i
Dublində Avropa İttifaqının rəsmi təməlqoyma mərasimində iştirak edə
bilmədim. Mayın 12-i biz ən son anda - Forza İtalia gedəndən sonra – bu təklifi
rədd etdik, bu, EPP-ni, Avropa İttifaqını və Avropa liberallarını bir araya gətirən
nəsə bir konfederasiya idi. Bizi bir araya gətirməklə Avropada sağçı qüvvələrimizi təmsil etmək barədə şəxsi ambisiyamızdan əl çəkməyimizi istəyən bu təklif
bizim üçün tamamilə qəbuledilməz idi. Mən Avropa Parlamentində qrupumuzla
Forza İtalia partiyasının nümayəndələri arasında formal danışıqlara başlamaq
üçün Prezident tərəfindən tapşırıq almışdım.
Ertəsi gün rəsmi üzvlük prosesləri təklif olundu. Proseslərə nəzarət etmək
üçün “əlaqə nümayəndələri” təyin olundu. Forza İtalia partiyasına müxalif
qüvvələr hətta nümayəndə heyətinin tərkibi kimi bayağı məsələlərin belə mandatlı səsvermə əsasında müəyyən edilməsini tələb etməklə hər addımdan
məsələni bütünlüklə sual altına qoymaq məqsədi ilə istifadə edirdilər. Sonda
vitse-prezident Hans-Gert Pötterinq və baş katib Mario Devid daxil olmaqla rəsmi
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nümayəndə heyətimiz Milana yola düşdü. Biz çatdıqda Berluskoninin vertolyotu
bizi gözləyirdi və biz onun villasına yola düşdük. Orada o, şəxsən bizə tam razılıq
verdi. Razılıq Devid Mario tərəfindən çəkilmiş fotoşəkildə öz əksini tapmışdır.
İyunun 2-də qrup rəsmi danışıqlara razılığını verdi. Forza İtalia partiyasının
nümayəndə heyətinin rəhbəri o zaman yazılı şəkildə bəyan etdi ki, o, Avropa
Xalqları Partiyasının siyasətini qəbul edir. Mühafizəkarlar da qoşulduqdan sonra
bizim prosesə uyğun olaraq iyunun 9-da Forza Avropa Qrupuna hər bir üzvün
fərdi qəbul olunması üçün bağlı qapılar arxasında səsvermə keçirildi. Bu, daxili
müxalifətə sonuncu müqavimət üçün öz qüvvələrini səfərbər etməyə imkan verdi.
Bu, müxalifət tərəfindən yaradılan əsl şou idi! Həmişə olduğu kimi, yenə də
müqavimət İtaliya Xalq Partiyasından (PPİ) və Benelüks üzvlərindən gəldi. Bu
müxaliflər quruma lazım olan səsin yığılmayacağına ümid edərək əvvəlcə səsvermədə iştirak etmədilər. Səsvermədə iştirak edəcək qrup üzvlərinin sayının kifayət
qədər olduğunu bildikdə isə onlar yenidən çoxluğun əldə edilməyəcəyinə ümid
edərək qərarın əleyhinə səs vermək üçün iclas zalına daxil oldular. Səsvermədən
imtina edən bir neçə nəfərlə və korlanmış səslərlə yanaşı, 136 nəfərdən 95 qrup
üzvü qərarın lehinə, 35-i isə əleyhinə səs verdi. Bu aşkar çoxluğun nəticəsi olaraq,
Avropa Parlamentinin Forza İtaliadan seçilmiş 20 üzvü Avropa Xalqları Partiyası
qrupuna qəbul edildilər.

Müxalifәtlә bağli şübhәlәr
Müxalif fikirlilərin sayının məhdud olması hər kəsi təəccübləndirirdi. Onlar
fundamental inama əsaslandığını iddia etdikləri mövqelərini müdafiə edirdilər,
lakin əslində məsələyə maddi maraqlar da daxil idi (qrup nə qədər böyük olsa,
kiçik nümayəndələrin təsirləri məhdud olardı) – milli karyera və tərəfdarlar
arasında imic formalaşdırılması heç zaman uzaq deyildi. Yalnız qrupun mərkəzi
fiqurları bu vəziyyəti kifayət qədər tez başa düşdülər. Xaric üçün onlar “real”
Xristian Demokratlar idi, amma bütün bu əməliyyatları müsbət nəticəyə gətirməli
olduğum üçün məni az qala kafir adlandırdılar. Mən heç nədən narazı deyiləm,
lakin sonra mənə məlum oldu ki, müxalifət nümayəndələri Forza İtalia partiyasının günəşli İtaliyada keçirilən konfranslara dəvəti heç vaxt rədd etməyiblər
və onların tərəfdaşları Forza İtalia əleyhinə çıxmalarını ciddi qəbul etməyiblər.
Beləliklə, Forza İtalianın üzvlüyü kifayət qədər hay-küyə səbəb olsa da,
sonradan qrupun daxili vəziyyəti normallaşdı. Qısa bir zamanda aydın oldu ki,
qrupun yeni üzvləri yanaşmalarda çox mühafizəkardırlar. Müntəzəm olaraq Forza
İtalianın Avropa Parlamentindəki üzvləri ilə çalışanlar arasında tənqid zəiflədi
və nəticədə mükəmməl iş əlaqələri yaradıldı. Əslində isə qrupun daxilində heç bir
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problem yox idi. Dünya ədalətsiz olaraq Forza İtalia ilə Berluskonini bərabər tutmaqda davam edirdi. Əslində bu məsələ bu günün işidir. İtaliya tarixində ilk dəfə
olaraq beş illik mandatını başa çatdıran ikinci Berluskoni hökumətinin əldə etdiyi
nəticələr haqqında çox az şey danışılır və yaxud da heç nə danışılmırdı.
Berluskoninin tənqidçiləri onun üç nüfuzlu komissarını – hazırkı xarici işlər
naziri Mario Monti, Franko Frattini və Avropa İttifaqının keçmiş üzvü və EPPnin iki müddətə sədr müavini seçilmiş, Avropa Komissiyasının üzvü Antonio Tajani – təyin etməsini qiymətləndirmədilər.

Prodi ilә münasibәtlәrdә soyuqluq
Forza İtalianın Avropa Xalqları Partiyası qrupundakı üzvlüyü nəticəsiz olmadı. Çünkü qrupa daha iyirmi Avropa Parlamenti üzvü qoşuldu və sosialistlərin
sədri Paulin Qrinin qəzəbinə səbəb olsa da onlarla sosialistlər arasındakı fərq 15ə endi. Qrup daxilində Forza İtalia ilə yaxşı iş əlaqələri onların partiyaya həqiqi
üzv kimi daxil olmalarında mühüm rol oynadı. Bundan başqa, Avropa naminə
İttifaqın dağılması neo-qaulistləri bizim istiqamətimizə doğru hərəkət etməyə
məcbur etdi.
Avropa Xalqları Partiyası qrupunun İtaliya nümayəndələri arasındakı
əlaqələr tamamilə dəyişdirilmişdi. Avropa Parlamentində İtaliya nümayəndəliyində İtaliyanın Xalq Partiyasının üzvlərinin sayı artıq çox deyildi və
onların rəqibləri olan sağçı Xristian Demokratlar Forza İtalia nümayəndələri ilə
birgə cəbhə yaratdılar.
Şəxsən mən Avropa səviyyəsində milli siyasət yürütməyin lehinə deyildim,
lakin Romano Prodi Avropa Xalqları Partiyasını heç bir seçim etmədən tərk etdi.
1996-1998-ci illərdə Baş nazir olarkən Prodi Berluskoninin əsas rəqibi idi.
İdeoloji şəkildə ifadə etsək, akademik, texnokrat və praktik katolik olan Prodi
Xristian Demokratiyaya çox yaxın idi. Siyasi partiya nöqteyi-nəzərindən heç vaxt
partiya üzvü olmamasına baxmayaraq, o, İtaliyanın Xalq Partiyasına inanırdı.
Çünki o, İtaliyanın Baş naziri idi, məntiqi olaraq Prodi Avropa Xalqları Partiyasının sammitində iştirak edirdi. Bu, 1996-cı il iyulunun 10-da Lüksemburqda
olan məsələ idi. Prodi Avropa Şurasının prezidenti idi və az ya çox İtaliyanı İqtisadi və Valyuta Birliyində iştirak etməyə istiqamətləndirmək istəyirdi. O, Avropa
Xalqları Partiyasının tədbirlərində hörmətli qonaqlardan idi, məsələn 1997-ci ilin
noyabrında keçirilmiş Tuluza qurultayında olduğu kimi.
1998-ci ilin əvvəllərində Avropa Xalqları Partiyası qrupu qəti olaraq Forza
İtaliaya yaxınlaşmaqdan boyun qaçırdıqda Prodi qapını bağladı. O, iyunun 14-də
Avropa Xalqları Partiyasının Kardiffdə keçirdiyi sammitə gəlməkdən imtina etdi
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və Avropa Xalqları Partiyası Berluskoni ilə bütün əlaqələri sərtləşdirənədək bütün
dəvətləri ləğv etdi. Baş nazir olmasına baxmayaraq, o, qeyri-diplomatik danışmaqdan çəkinmirdi və əlbəttə tam hücumdan istifadə edirdi. Mən onun sərt reaksiyasına təəssüf edirdim və ona vəziyyəti Avropa Xalqları Partiyasının
nöqteyi-nəzərindən izah və təsdiq etməyə çalışırdım, lakin onun tələbləri ilə
razılaşa bilmirdim. Başa düşdüm ki, məsələ şəxsən mənim üçün daha çox
əhəmiyyətlidir, lakin bu siyasi fəaliyyət qətiyyətlilik və dözümlülük tələb edirdi.
Mən düşünürdüm: “Məni ən yaxın dostlarıma qarşı çətin vəziyyətdə qoysa belə,
mən şəxsi siyasətimin ardınca getmək niyyətindəyəm”. Kardiffdə keçirilmiş
Avropa Xalqları Partiyası sammitinin liderləri mənim təhlillərimlə razılaşdılar,
amma bildirdilər ki, Prodi yenə də dəvət olunmalıdır. Lakin Prodi hələ də iştirak
etmirdi. Onun Avropa Xalqları Partiyası ilə əlaqələri düzələn deyil – qarşıdakı
illər bunu göstərəcək.
Prodi şəxsən inanırdı ki, Avropa Parlamentində Forza İtalianın üzvlüyə
qəbul olunmasında Kol həlledici amildir. Telefonla danışdığımız zaman o, mənə
səmimi olaraq dedi: “Əgər bu Helmut Kolun istəyidirsə, onda bu da olacaqdır”.
O, anlaya bilmədi ki, Kolun da şübhələri ola bilər və nəticə etibarilə istənilən
halda qrupun qərarlarına təsir etmək istəmirdi. Bu, Kolun 1990-cı illərin əvvəllərində Britaniya mühafizəkarlarını üzv qəbul etməsinə tamamilə ziddir. Hətta
Kardiffdə keçiriləcək Avropa Xalqları Partiyasının sammitinə gedərkən belə təyyarədə onun məsləhətçiləri ilə müzakirələr başladı. O bildirdi ki, Avropa Xalqları
Partiyasının qərarı ilə bağlı şübhəsi düzgün idi. Kol Prodinin çox yaxın dostu
oldu və ona tamamilə müqavimət göstərməkdən boyun qaçırdı. Hər halda Avropa
Xalqları Partiyasının sammitində liderlərin arasında razılıq əldə olundu və o,
bunu tamamilə qəbul etdi.

Afina qrupu
Parlamentdə Forza İtalia ilə iş əlaqələri yaxşı idi. Nəticədə İtaliya Xalq Partiyasının və Benelüksün etirazları milli partiyalara keçdi – bir daha sübut olundu
ki, tərəfdarlarımız arasında daha çox nüfuz məsələsi mühüm sayılır. Avropa Parlamentinin sələfi olan Avropa Kömür və Polad İcmasının Ümumi Toplantısında
Xristian Demokratlar qrupunun yaranmasından 35 il sonra – 1998-ci il iyunun 23də Afinanın Əsas Proqramından (1992) sonra Belçika, Hollandiya, Lüksemburq,
Bask və Kataloniya Xristian demokratlarının rəhbərləri İrlandiyanın “Fine Gael”
və İtaliyanın Xalq Partiyası ilə birgə Afina qrupunu yaratdılar. Partiyanın rəhbərləri Mark Van Pil, Filip Mayşdat, Hans Helqers, Erna Hennikot-Şoepges, Xabier
Arzaluz, Cozep Duran i Layda, Con Bruton və Franko Marini oldular.
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Qrupa o zaman İrlandiyanın Baş naziri və sonrada Avropa Xalqları Partiyasının vitse-prezidenti olmuş Con Bruton sədrlik edirdi. Birlikdə fəaliyyət
göstərməklə qrup liderləri Avropa Xalqları Partiyasının daxili siyasətinə təsir
göstərmək və Əsas Proqramın təməl prinsiplərini qorumaq arzusunda idilər. Forza
İtalia da daxil olmaqla hər bir yeni üzvün proqramı qəbul etmək məcburiyyətində
olmalarına baxmayaraq, onların fikrincə Avropa Xalqları Partiyasının Xristian
Demokrat kökü təhlükədə idi. Onla vur-tut dörd toplantını keçirə bildilər və
mənim bildiyimə görə o vaxtdan bəri heç bir mühüm irəilləyiş baş verməyib.

Franses Beyrou vә EPP Şurası
Siyasi ailəmizin genişlənməsi onun strukturuna da təsir etdi. Qarşımızda iki
mühüm vəzifə durdu: partiyanı üzvlərin say artımına görə yenidən qurmaq və
eyni zamanda getdikcə mühüm əhəmiyyət kəsb edən siyasi müzakirələri dərinləşdirmək. “Siyasi Büro”- mənim bu termin barədə ciddi qeydlərim var - kimi
tanınan EPP qurultayları və partiya iclasları həddən artıq genişlənsə də, bu
orqanların işinə real surətdə müdaxilə edə bilmirdi. Bu, Avropa Xalqları Partiyasının dövlət və hökumət rəhbərlərinin zirvə görüşlərindəki vəziyyətə
oxşamırdı. Kolun məsləhətindən sonra Maastrixt də daxil olmaqla Avropa
Xalqları Partiyasının sammitləri dövlət və hökumət başçıları üçün də nəzərdə tutuldu. Kol nəyin bahasına olursa-olsun iştirakçıların sayını məhdudlaşdırmaq
istəyirdi, çünki onun fikrincə iyirmidən artıq iştirakçısı olan iclas faydalı deyildi.
Buna baxmayaraq, partiya genişləndiyindən və 1998-ci ildən etibarən Almaniya
Federal hökumətində təmsil olunmayan XDİ/XSİ-nin iştirakı olmadan görüşlər
keçirmək çətin olduğundan hökumət və müxalifət liderləri davamlı olaraq EPPnin sammitlərinə çağırılırdılar. Daha sonra rəsmi olaraq olaraq “qanunla
müəyyən olunmuş” Baş nazirdən və Baş nazirin müavinindən, partiya sədrlərindən və müxalifət liderlərindən ibarət Avropa Xalqları Partiyası sammitlərinin və birləşmiş üzv partiyaların nümayəndələrinin və müşahidəçilərin
dəvət oluna biləcəyi “genişlənmiş” Avropa Xalqları Partiyası sammitləri
arasında fərq qoyuldu. Əslində, Avropa Xalqları Partiyasının sammitləri bir
qayda olaraq “genişlənmiş” sammitlərdir.
Müxalifətdə olan və ya Baş nazir olmayan partiya rəhbərləri Avropa
Xalqları Partiyasının idarə olunmasına daha yaxından cəlb olunurdular – məsələn,
o vaxt Baş nazir olmayan Aznar və Canker. Beləliklə, Avropa Xalqları Partiyası
sammiti ilə yanaşı ilk dəfə olaraq “EPP Şurası” formalaşdırıldı. 1995-ci ilin
noyabrında Madrid qurultayında Şuranın yaradılması François Bayrouya Avropa
Xalqları Partiyasında daha lazımlı yer ayırmağıma imkan verdi. Onun üçün sə-
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darətdə yer yox idi, amma bu fransız hər halda partiya rəhbərliyində təmsil olunmalı idi. Həmişə qorxduğum şey baş verdi: Şura ölü doğulmuş uşağa oxşayırdı.
Tezliklə Canker və Aznar Baş nazir və sammitin üzvü oldular və onların artıq
Şuraya ehtiyacları yox idi. Üzv partiyaların prezidentlərinin Avropa Xalqları Partiyasının idarə olunmasına daha yaxından cəlb etmək cəhdimiz uğursuz oldu.
Bayrounun Şuraya çox az, demək olar ki, heç xeyri olmadı. O, çox az tədbirlərdə
iştirak edirdi, mən həmişə ona iclaslara sədrlik etmək imkanı yaradırdım. Lakin
o, heç vaxt buna hazır olmurdu. Bir dəfə o, məni inandırdı ki, “Doğurdanda mən
sənə heyranam. Saatlarla oturub bütün bu cəfəngiyyata necə qulaq asmaq və bundan məna çıxarmaq olar? Mənim buna nə səbrim, nə də xarakterim yol vermir”.
Bu həqiqət idi. Şura tezliklə ləğv edildi.

Parlamentdә rәhbәr orqan
Mən qrup rəhbəri kimi, Avropa Parlamenti sədrinin rəhbərlik etdiyi
sədr lər konfransının üzvü idim. Bu konfrans parlament daxilində aparıcı
orqan idi. Konfransda siyasi məsələlər müzakirə olunurdu və konsensus əldə
olunmadıqda səsvermə keçirilirdi. Bu zaman hər bir sədr öz partiyasının
üzvlərinə səs verə bilərdi. Məni əsəbləşdirən o idi ki, səs vermək üçün dövlət
qulluqçularına dəqiqələrlə vaxt lazım olurdu. Hər halda, bu, siyasətin bilik və
anlaşma ilə müzakirəyə çıxarıldığı müxtəlif siyasi təmayülləri təmsil edən
maraqlı bir kampaniya idi. Paulin Qrin konfransda sosialistləri təmsil edirdi.
Liberal qrupu holland Gijs de Vris, daha sonra isə irland Pat Koks təmsil
edirdi. De Vris 2004-2007-ci illərdə Avropa İttifaqının əks terror üzrə
əlaqələndiricisi, Koks isə 2002-2004-cü illərdə parlamentin prezidenti idi.
İlk olaraq, Jan Klod Pasti konfransda Avropalı Demokratlar Toplantısı
(Rassemblement des Democrates Europeens) adından, daha sonra isə Avropa
İttifaqı Qrupu adından iştirak edirdi.
Parlamentdə iştirak edən üç ənənəvi siyasi ailə - Xristian Demokratlar,
Sosialistlər və Liberallar – Avropa yönümlü fikirlər səsləndirirdilər. Onlar
böyük inteqrasiyanın pionerləri idilər. Qatı solçuların və qatı sağçıların inteqrasiyanın inkişafına qarşı olan fikirləri üst-üstə düşürdü. 1994-1999-cu illərdə
mərkəz-solçular (sosialistlər, yaşıllar və keçmiş kommunistlər) çoxluq təşkil
edirdilər, lakin o zaman mən sosialist həmkarım Paulin Qrin ilə siyasi razılığa
gəlməyə çalışırdım. Parlamentə prezident seçkilərində bu problem idi. Qrupa
rəhbərliyimin ilk günlərində razılaşdırıldı ki, biz müddətin ilk yarısında prezidentliyə sosialist namizədi dəstəkləyəcək, ikinci yarıda isə onu Avropa Xalqları
Partiyasının namizədi ilə əvəz edəcəyik. Bu iki prezidentin – sosialist alman
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Klaus Hanş və EPP-nin ispan nümayəndəsi Xose Maria Gil-Roblesin ortaya
çıxmasına səbəb oldu.
Mənim necə adam olduğumu bilmək üçün – 1994-cü ildə mən parlamentdə
təzə adam idim – Yaşıllar belçikalı sosialist, Avropa komissarı Karel Van Miertin
yanına məsləhətə getdilər. Sosialistlər arasında həm qrup sədri, həm də partiya
prezidenti olmaq qeyri-adi idi. Yaşıllarla əməkdaşlığım peşəkar səviyədə və
səmərəli idi. Bu qadın Avropa yönümlü Britaniya Leyborist siyasətçisi idi, lakin
məndən fərqli olaraq o, siyasətin majoritar model (çoxluq) əsasında aparılmasına
tərəfdar idi. Başqa sözlə, onun yanaşma tərzi Britaniyanın majoritar parlamentarizmi və ya Vestminster modeli idi. Belçikalı olduğumu nəzərə alsaq, mən konsensus axtarmağa və koalisiya yaratmağa meyilli idim. Bizim əməkdaşlığımız
parlamentin düzgün idarə olunması üçün vacib idi, çünki yalnız bizim qruplarımızın birləşmiş əməkdaşlığı sabit çoxluğu təmin edə bilərdi. Bu, plenar
iclaslarda səsvermə zamanı aydın oldu. Mən əvvəlcədən qrupuma tez-tez xəbərdarlıq etməliydim ki, biz sosialistlərin köməyi ilə hər zaman çoxluq əldə edə
bilərik. Maastrixtdən sonra, Avropa Parlamenti qanunvericilik baxımından bir
sıra məsələlərdə düzəlişlərin Avropa Parlamenti üzvlərinin böyük əksəriyyəti
tərəfindən qəbul edilməsi şərti ilə Şura ilə eyni mövqedən çıxış edirdi.
Bəzi çatışmazlıqları (məsələn, Avropa Parlamenti üzvlərinin əmək haqqı,
səyahət xərclərinə birdəfəlik yardımın vergidən azad edilməsi ilə bağlı qanunun
olmaması) aradan qaldırmaq qeyri-mümkün görünürdü. Bu məsələlərin nizama
salınması istiqamətində ciddi cəhdlərə maneəçilik törədirdilər. Hər qrupda lehinə
və əleyhinə olan qüvvələr üzə çıxdı. Azlıq təşkil edən qüvvələr parlamentin nüfuzuna dəyən davamlı zərərdən sarsıldılar. Avropa Parlamentinin əksər üzvləri
isə bu məsələdən çox az narahat olurdular. Məgər biz Maastrixtdə bütün bunlar
üçün mübarizə aparmamışdıq?

Ortodoks kilsә ilә dialoq
Qrup rəhbəri kimi başladığım ən mühüm təşəbbüslərdən biri də Ortodoks
kilsələri ilə dini dialoqa başlamaq idi. Buna baxmayaraq, məqsədim Avropanın
bütün əsas dini məzhəblərinin rəhbərləri ilə dialoq qurmaq idi. Təşəbbüsümə
müsbət cavab verən yeganə rəhbər Türkiyənin İstanbul şəhərində yaşayan,
Ortodoks kilsələrində gündəlik möüzə edən, Konstantinoplun Ümumdünya Patriarxı I Varfolomey idi. Avropa Xalqları Partiyası ilə Ortodoks kilsələri arasında
dialoq ilk dəfə 1996-cı il aprelin 27-28-də Salonikidə başladı və hər il davam
etdi. İllər öncə, biz fikirləşirdik ki, partiya Vatikanındır. Bu gün Avropa Xalqları
Partiyasının əsas xüsusiyyətlərindən biri onun çoxməzhəbliliyidir. Katolik kilsəsi
sosial məsələlərin təlimi ilə bizim əsas fəlsəfəmizə mühüm təsir göstərir.
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Ortodoks kilsələri bir çox partiyalarla, o cümlədən, Avropa Xalqları Partiyası ilə
siyasi əlaqələri və hər zaman siyasi dialoqa hazır olması ilə tanınır. Çünki
Ortodoks kilsələri ilə toplantılar çox vaxt İstanbulda keçirilirdi və bu da
Avropanın İslam dini ilə əlaqələrinə diqqəti artırırdı.
Mənim partiya və qrup ilə işim parlamentin gündəliyi ilə müəyyənləşirdi.
Plenar sessiyalar bir həftə davam edirdi və hər ay Strasburqda keçirilirdi. Bu həftə
də iclaslarmız ara vermirdi və bu qədər işin öhdəsindən gəlmək də çətin idi. Mən
hər bazar ertəsi gəlməli idim, səhər tezdən qrup iclaslarına, konfrans sədrlərinin
yığıncaqlarına, plenar islaclara və s. baş çəkməli idim. EPP Qrupunun sədri kimi
mən həmişə, xüsusilə də həftənin əvvəlində və ya sonunda səsvermə zamanı hazır
olmalı idim. Səslərin məhdud sayı gah bu, gah da digər tərəfə dəyişirdi.
Bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərşənbə və cümə axşamı günləri plenar
iclaslar üçün nəzərdə tutulmuşdu. Səsvermə cümə axşamı gündüz ya cümə günləri axşamlar həyata keçirilirdi. Bütün vaxtımı alan seçki həftəsindən sonra
əlavə iclaslarla yanaşı hər ay Brüsseldə iki həftə komitə iclasları, bir həftə qrup
və nümayəndə iclasları keçirilirdi. Yadımdadır, Brüssel-Strasburq yollarında
işləyən metal qutularla dolu yük maşınları əfsanə idi. Strasburqda ayda cəmi 4
dəfə istifadə edilən yeni bina Avropa vergi ödəyicilərinə 1.5 milyard avroya
başa gəlirdi.
Avropa Xalqları Partiyası sədri kimi mən dəfələrlə nitqlər söyləyir və hər
altı aydan bir Avropa Şurasına sədrlik edən hökumət başçıları da daxil olmaqla
saysız-hesabsız yüksək vəzifəli insanlarla görüşürdüm. Bu görüşlər hər zaman
olmasa da, əsasən Brüsseldə və Strasburqda keçirilirdi. 1997-ci ilin mart ayında
Vatikanda Roma Müqaviləsinin 40-cı ildönümü münasibətilə keçirilmiş tədbir
zamanı qrup üzvləri Papa II İohan Pavellə görüşdülər. Roma Papasının səhhəti
hələ yaxşı idi və müzakirələr zamanı bildirildi ki, artıq Berlin divarı yıxılmış və
Xristian Demokratların zamanı gəlib çatmışdır. Amerika kino aktyoru Riçard
Girin Tibetin müstəqilliyi uğrunda apardığı müzakirələr kimi bizim
danışıqlarımız da tamamilə fərqli idi.
1995-ci il noyabrın 7-də qrupum məni “Robert Şuman” medalı ilə təltif etdi.
Bu mükafat Avropanin birləşməsinə töhfə vermiş siyasətçilərə verilir. Bir çox
mükafat və fərqlənmə mükafatlarıma əlavə olaraq, 1998-ci ildə 5-ci Çarlz
mükafatı da aldım. Avropa Yuste Fondu Akademiyası (İspaniyada Yuste
Monastırının adından götürülmüşdür) məni Avropa inteqrasiyasına sadiqliyimə və
bu istiqamətdə göstərdiyim böyük səylərə görə mükafatlandırmaq istəyirdi.
Mükafat mənə İspaniya şahzadəsi Yelena tərəfindən iyunun 25-də Yuste
monastırında keçirilmiş tədbirdə verildi. Bu mükafat 7 dəfə verilib: 1995-ci ildə
Jak Delora, 1998-ci ildə mənə, 2000-ci ildə Felip Qonzalesə, 2002-ci ildə Mixail
Qorbaçova, 2004-cü ildə Jorj Sampioya, 2006-cı ildə Helmut Kola və 2008-ci
ildə Avropa Parlamentinin ilk prezidenti Simon Veilə.
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Bir dә seçildim
1996-cı il fevralın 8-də Avropa Xalqları Partiyası Bürosu məni yenidən
EPP-nin prezidenti seçdi. 1996-cı ilin noyabrında isə mən asanlıqla qrupa
yenidən sədr seçildim. Bunu Avropa Parlamentinin bir çox üzvləri dəyərləndirdilər, lakin mənim Lüksemburq siyasətçisi, Avropa Komissiyasının iki
dəfə üzvü olmuş Viviane Redinqin dedikləri yadımdadı: “Martens belə
yaxşıdırsa, heç bir səsverməyə ehtiyac yoxdur. Onu alqışlamaq bəs idi”. Digər
tərəfdən məni heç vaxt xoşlamayan Otto van Habsburq da bildirmişdi ki,
qrupun nizamnaməsində səsvermə vacib olmasaydı belə onun üçün heç bir fərqi
yox idi. O bildirmişdi: “Bütün bu illər ərzində bizim bu qədər nailiyyət əldə
edən sədrimiz olmamışdı”.
EPP-nin 1999-cu il fevralın 5-6-da Brüsseldə keçirilən qurultayında
mənim yenidən partiyanın sədri seçilməyim çox mürəkkəb bir mühitdə baş
tutdu. Bu görüş zamanı mən Forza İtalianın partiyaya üzvlüyü ilə bağlı dəstəyin
nəticələrinin şahidi oldum. İlk dəfə idi ki, prezident və vitse-prezident Siyasi
Büro tərəfindən deyiil, qurultay tərəfindən seçilirdi. Lakin təşkilatçılıq nöqteyinəzərindən bu məsələ yaxşı hazırlanmamışdı. Başqa sözlə, səsverməyə ayrılan
vaxt elə az oldu ki, nümayəndələrin çox hissəsi iştirak edə bilmədi. Almaniya
nümayəndə heyətinin rəhbəri Rinşenin fikrincə, heç bir problem olmamalı idi,
lakin məncə vəziyyət göründüyü kimi asan deyildi. Tamamilə aydın idi ki, EPPnin genişlənməsinə qarşı çıxanlar səfərbər olmuşdular. Buna Benülüks partiyaları, Demokratik Fransa uğrunda Birlik (Union pour la Democratie
Française - UDF), İtaliyanın Xalq Partiyası və Xristian Demokratik İşçilərin
Avropa İttifaqı daxil idi: səsvermənin nəticəsi belə idi: lehimə - 190, əleyhimə
- 61 və bitərəf - 21 səs.
Bu qurultayda həm də EPP-nin “XXI əsrə doğru” adlı seçki manifestinin və
1999-2004-cü illər üçün Fəaliyyət Proqramının lehinə səs verərək 1999-cu il iyun
ayında keçirilməsi nəzərdə tutulan Avropa seçkiləri üçün kampaniyaya start verildi. Yekun nitqimdə mən partiyamızdakı dini plüralizmdən danışdım və Forza
İtalia məsələsini də unutmadım:
“Mən çox incə bir qərar qəbul etməli idim, xüsusilə qrupumuzu
genişləndirmək məqsədilə 20 nəfər Forza İtalia üzvünü daxil edərək yeni siyasi
partiyanın yaranmasının qarşısını almalı idim; çünki onlar əsl rəqib ola bilərdilər.
Mən doğma ölkəmdə özümə qarşı olan böyük şəxsi və siyasi riskləri öz üzərimə
götürdüm. Biz heç vaxt təriqət partiyası olmamışıq, heç olmaq da istəməmişik.
Lakin başlanğıcda biz katoliklərin çox mühüm rol oynadığı partiya idik. Bu gün
isə biz Katolik, Protestant, Anqlikan və Ortodoks kilsələrinə və hətta İslam dininə
mənsub üzvləri olan plüralist partiyayıq.”
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Santer üçün uğursuz döyüş
Avropa Parlamenti 1996-1997-ci illərdəki “quduz inək” xəstəliyi zamanı
ilk dəfə olaraq öz dişini göstərdi. Əsaslı təhlil və faktlardan istifadə edərək,
komissiya tədbir görmək məcburiyyətində qaldı. Avropa Xalqları Partiyasının
üzvlərinin sayı bu məsələdə mühüm rol oynadı. Avropa Parlamentinin ən yaxşı
üzvlərindən biri olan alman Raimer Böge Büdcə Komitəsinin iclası zamanı
üzərinə çox böyük məsuliyyət götürdü və komitədə çıxışı zamanı Təsərrüfat
Komissarı Franz Fişleri tənqid etdi.
1996-cı il büdcəsinin yerinə yetirilməsi və 1998-ci il büdcəsinin təsdiq
edilməsindən imtina parlamentdə işlərin ciddi olduğunu gödtərirdi. Maliyyə sektorunun rəsmisi holland Pol van Buitenen üzə çıxardığı şübhəli təcrübələr qərara
təsir etdi. Əvvəl sadəcə olaraq texniki xarakter daşıyan məsələ, sonradan siyasi
çəkişmə mərkəzinə çevrildi. Bütün bunlardan əlavə, Aİ-nin mülki xidmətindəki
çatışmazlıqlarla bağlı şayiələr hətta komissiyanın ən yüksək səviyyələrinə qədər
gəlib çatmışdı. Sosialist qrupu bu vəziyyətdən yararlanmağa çalışaraq Santer
komissiyasına etimadsızlıq təklifini irəli sürdü. Sanki bu strateji addım Santer
komissiyasının sosialist üzvlərinin davranışlarını müzakirə etməkdən çəkinmək
üçün idi. Qətiyyət çatışmazlığında təqsirləndirilən yazıq Santerə hücum etmək
daha çox asan idi. Lakin yalnız sosialist komissarların bu qalmaqala cəlb olunmasına görə bütün məsələ ciddi siyasi dəyişikliyə məruz qaldı və bu yolla onlara
təsir etməyin qeyri-mümkün olduğunu göstərdi.
1999-cu il yanvarın 14-də keçirilmiş parlament iclasında etimadsızlıq təklifinin lehinə 232, əleyhinə 293 səs verildi. Bunun ardınca Santer elan etdi ki, o,
yalançılıq, qohumbazlıq və yanlış idarəetmə barədə bəyanatları təhqiq etmək üçün
müstəqil ekspertlərdən ibarət xüsusi komitə yaradır. Bu hesabat “müdrik adamlar”
qrupu tərəfindən tərtib olundu və martın 15-də - Santer komissiyasının üzvlərinin
kollektiv şəkildə istefaya getdiyi vaxt işıq üzü gördü. Hesabatın iki bəndi komissiyanı lap ürəyindən vurdu. Tamamilə düz olaraq, 135 səhifəlik hesabatın son
səhifəsində aşağıdakı siyasi fikir açıq-aydın yazılmışdı: “(Avropa Komissiyasında)
azacıq da olsun məsuliyyət hissinə malik olan bir kəsi tapmaq artıq çox çətindir”.
Amsterdam sazişi nəzərdə tutur ki, komissiya parlamentdə etimadsızlıq
səsinin üçdə iki hissəsindən sonra istefa verməlidir. Bu, bütövlükdə komissiyaya
tətbiq edilir; komissarlar isə ayrı-ayrılıqda istefa verməyə məcbur edilə bilməzlər.
Komissiya etimadsızlıq səsverməsinin böyük əksəriyyət tərəfindən qəbul
ediləcəyindən ehtiyat edərək, özü geri addım atmaq haqqında qərara gəldi.
Avropa Xalqları Partiyası Fransanın keçmiş Baş naziri, komissar Edit Kressonun
yaxşı işləməsinə baxmayaraq, digər komissar ispan Manuel Marinin istefasını
tələb edirdi. Mən Jak Santerin və komissiyanın qalması üçün əlimdən gələni
etdim, lakin səylərim səmərəsiz oldu. Bax, bu çox pis oldu!
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Seçkidə məğlubolma və Kolun kansler vəzifəsindən istefa etməsi Xristian
Demokratlar İttifaqının və Xristian Sosialistlər İttifaqının müxalifətə keçmələrinə
gətirib çıxardı. Kolun vəzifədə olduğu vaxtlardan fərqli olaraq, artıq alman Xristian Demokratları consensus əldə edə bilmirdilər. Bu, etirazlara səbəb oldu.
Tamamilə əminəm ki, Kol kansler vəzifəsində qalsaydı, nə Santer komissiyası
dağılardı, nə də Sosialistlərin mövqeyində ikitirəlik yaranardı. Onlar ağ cəngavər
rolunu oynamaq istəyirdilər, lakin eyni zamanda komissiyanın tərkib hissəsi olan
OLAF-ın (Avropa Anti-Fraud ofisi – Avropa Saxtakarlıq Əleyhinə ofisi) yaradılmasının əlehinə idilər. Bu çox böyük sirr idi!
Santer komissiyasının bu cür tədricən dağılması mənimlə Paulin Qrin
arasında üslub fərqlərini ortaya çıxardı. Lakin mən komissiya ilə razılığa gəlmək
istəyirdim və nəticədə danışıqlara nail oldum. Amma Qrin çox ciddi şəkildə qondarma bir qərarda təkid edirdi. O, kompromisə hazır deyildi. O, komissiyanın
süqutu zamanı öz hörmətini qoruyub saxlaya bildi və məzəmməti öz siyasi
ailəsindən uzaqlaşdırmağa nail ola bildi, amma üç sosialist – Qresson, Marin və
Erkki Liikanen – dar ağacına doğru gedirdilər.

Prodi komissiyanın yeni sәdri kimi
Avropa Şurasının 1999-cu il martın 24-25-də keçirilmiş iclası zamanı Santer
komissiyasının istefası gündəlikdə əsas yer tuturdu. İclas zamanı serblərin
Kosovoda etdiklərinin cavabı olaraq NATO Serbiyadakı hədəfləri bombalamağa
başladı. Razılıq 2000-2006-cı illərdə çoxillik büdcəsi olan “2000-ci il Gündəliyi”
sazişində əldə olunmalı idi. Avropa İttifaqının bütün büdcələri kimi bu da çox
çətin məsələ idi. Sammitin başlanğıcında Avropa Şurasının prezidenti, yeni
seçilmiş Sosialist Konsul Gerhard Şröderin siyasi qələbəyə ehtiyacı var idi və o,
Romano Prodini Santerin xələfi kimi irəli sürdü; bu hərəkətilə o, hamını təəccübləndirdi.
Avropa Şurasına hazırlıq üzrə keçirilmiş Avropa Xalqları Partiyası sammitində mən baş nazirlərdən Prodinin yaxşı komissiya prezidenti olub-olmayacağını soruşmuşdum. Belçikanın Baş naziri Jan-Lyuk Dehane demişdi: “Kim
deyir ki, onun namizədliyi irəli sürüləcək?”. Niderlandın Baş naziri Vim Kok da
səhv etdi. O özü bu vəzifədə maraqlı idi, lakin təzəcə ikinci dəfə Baş nazir
seçildiyinə görə bu qəbuledilməz idi. Onun belə bir taktikaya ehtiyacı vardı ki,
bu taktikaya əsasən hökumət başçıları ondan komissiyanın sədri olması üçün
təkidlə xahiş etsinlər; bu, Niderlandda ictimai rəyi sakitləşdirməli idi. Lakin
Şröder İtaliyanın keçmiş Baş naziri və EPP-nin köhnə həmkarı Prodiyə qarşı
siyasi hücuma keçdi. Şröder buna nail oldu: Prodi Avropa Şurasının yekdil qərarı
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ilə dərhal seçildi. Parlamentdə səs çoxluğu ilə qalib gəldikdən sonra o, rəsmi
olaraq mayın 5-də vəzifəsinə başladı.
Berlində keçirilən Avropa Xalqları Partiyası sammitində hökumət
başçılarına ifadə etdiyim narahatçılıqlar sonradan özünü doğrultdu. 2005-ci ildə
Niderlandda “De Europese onmacht” (Avropanın gücsüzlüyü) adlı kitab nəşr
edildi. Kitabın müəllifi, jurnalist Ben van der Velden Prodinin biabıredici portretini cızmışdı. Onun işi yüksək rütbəli siyasətçilərdən toplanmış etibarlı informasiyalara əsaslanırdı, məsələn Jan-Lyuk Dehane bildirmişdi: “Prodinin
bədbəxtliyi onun təkcə media ilə təmas qura bilməməsində deyil, o, hətta Avropa
Şurası ilə də əlaqə yaratmağı bacarmırdı”. Əgər Avropa Şurasında deməyə sözün
yoxdursa, demək uduzmusan. Nahar zamanı hökumət başçıları ilə sən təksən və
sənə kömək edəcək heç bir dövlət qulluqçusu yoxdur. Komissiyanın keçmiş sədri
Delors danışdıqda hamı susurdu. Onun sələfi Santer isə ancaq texniki
məsələlərdən danışırdı. Bu baxımdan, xüsusilə də Avropa hökumət başçılarının
zəifliyindən istifadə edərək, Prodi müstəsna rol oynaya bilərdi. Lakin o, heç vaxt
bunu bacara bilmədi. Jan-Klaud Canker onun haqqında belə deyirdi: “Prodi problemdir. O, insanları çaşdırır. Onun böyük insanli keyfiyyətləri var. Lakin bəzən
o, bilmədiyi işlər barədə danışır. Fransız dilini zəif bilir. O, alman dilində
danışmır, ingilis dilini isə aşağı səviyyədə bilirdi” (Van der Velden, 2005, s.15).
Aznar da Prodinin təyinatından bir neçə ay sonra mənə inanaraq keçmiş Baş
Nazirin “le chaos total” (lap bir xaos) olduğunu dedi.

VIII FӘSİL
Avstriya әtrafında
Cordon Sanitaire

1999-cu il 13 iyun tarixli Avropa seçkilərinə hazırlıq ərəfəsində mən öz partiyam tərəfindən Avropa Parlamentinə namizədlərin siyahısının hazırlanması ilə
bağlı qeyri-səmimi bir hərəkətlə üzləşdim. Seçkilər federal və regional seçkilərlə
eyni vaxta təsadüf edirdi. Belçikanın seçki sistemində kiminsə siyahıda mövqeyi
həssas məsələdir, belə ki, onun seçilib-seçilməməsi əhəmiyyətlidir. Ənənəvi
olaraq, kişi və qadınlar, gənc və yaşlılar olmaqla siyahıya təcrübəli və yeni
namizədlər daxil edilir. Belçikanın istər fransız, istərsə də niderlanddilli regionlarının özlərinin seçki məntəqələri olduğundan, bu, xüsusilə də Avropa seçkiləri
üçün namizədlərin siyahısı ilə bağlı məsələdir. Flamandriya Xristian Demokrat
Partiyasının siyahısı rəsmi olaraq partiyanın vəzifəli şəxsləri tərəfindən təsdiq
edildi. Bu, partiyanın daxili siyasi çağırışı ilə əvvəlcədən qərara alınmışdı. Amma
hər hansı ciddi bir partiyanın yarada biləcəyi namizədlər komitəsindən əsərəlamət yox idi. Əsas məsələ gəzən şayiələrin hədəfinin kim olduğu idi.
1999-cu ilin əvvəlində şayiələr artıq hər tərəfə yayıldı. Gözlənilmədən partiya daxilində təklif olundu ki, siyahıda qadınlar daha çox yer alsın və nəticədə
məşğulluq naziri Miet Smitin adının Avropa namizədlərinin siyahısında birinci olması yaxşı seçim oldu. Onun namizədliyi Flamandriya Xristian Demokratlarının
rəhbərləri tərəfindən dəstəkləndi. Miet mənim 30 illik sevimli siyasi tərəfdaşım
idi. Mən ciddi olaraq yenidən nəyin isə baş verəcəyindən şübhələnirdim. Təəccüblü deyil ki, camaatın məni bu barədə məlumatlandırmasına cəsarəti çatmırdı.
Fevralın ortalarında onun xeyrinə qərar qəbul edildi.
İkinci yerə düşürülməyimdən tamamilə narazı qaldım. Partiyam gözlənilmədən öz üzvlərinin EPP-də və ya parlamentdə Xristian Demokratlar kimi
rəhbər mövqelərdə təmsil olunmasının dəstəklənməsi məsələsində uzunsürən
adət-ənənələrə son qoydu. Bu, mənim Avropa Xalqları Partiyasında xələfim, qrup
sədri və Avropa seçkilərinin siyahısında hər zaman başda olan Leo Tindemans ilə
bağlı məsələ idi. Onun artıq heç nəyi qəbul etməyəcəyi tam aydın idi.
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Belə görünürdü ki, siyahıda daha çox qadınların yer alması mənim partiya
siyahısındakı yüksək yerimi dəyişdirmək üçün bəhanə idi. Forza İtalianı Avropa
Xalqları Partiyasına buraxmağım mənə baha başa gəlirdi. Mən həmçinin illər
boyu davam edən böhtan kampaniyasının qurbanı idim. Şəxsən günahlandırıldığım məsələ 1980-ci illərdə Belçikanın milli borclarının nəzərəçarpan
dərəcədə artması idi. Buna baxmayaraq, 1982-ci ildə neft böhranının ardınca ilk
ciddi tədbir görən məhz mənim hökumətim oldu. Bundan başqa, şayiələr gəzirdi
ki, boşanmış və yenidən evlənmiş, körpə uşaqların atası olan birisi Xristian
Demokratlar Partiyasının siyahısında birinci ola bilməz.
Buna baxmayaraq, bəziləri məni inandırmağa çalışırdı ki, bu doğru deyil,
mən möhkəm dayandım və ikinci yeri qəbul etməkdən imtina etdim. Bir çoxları
anlamırdılar ki, mən prinsip etibarilə parlamentdən istefaya getmək istəyirdim.
Bəli, Avropa Xalqları Partiyası qrupunu inkişaf etdirmək və möhkəmləndirmək
üçün çox iş görülməli idi. Bəli, mən parlament sədri vəzifəsinə təklif olundum –
bu vəzifəni mən yüksək inam və ruh yüksəkliyi ilə qəbul etməli idim. Artıq parlamentdən getməyim üzərimdə ağır yük deyildi. Belə nəticəyə gəldim ki, partiya
sədrliyini həmin qrupun rəhbəri vəzifəsi ilə birləşdirmək qeyri-insani və qeyrimümkündür. Qrupu tərk etməyim mənim üçün azadlıq idi və bu, həm də partiya
üçün yaxşı idi, çünki mən səylərimi tam olaraq Avropa Xalqları Partiyasının
gələcəyinə sərf edəcəkdim. Əslində, belə miqyasa və potensiala malik partiyaya
bütün vaxtını sərf edən sədr lazim idi.

Dostluq vә tәnhalıq
1999-cu ildə Avropa seçkilərinin siyahısında yüksək yer tutmamağımın
siyasi səbəbi var idi. Belçika və Avropada gələn yeni fikirləri əvvəlcədən hiss
edərək, onlar mənim siyahıya başçılıq etməyimə mane olmaq istəyirdilər. Səbəb
ondan ibarət idi ki, yeni insanlarsız və yeniliklərsiz partiyam dağıla bilər. Avropa
cəbhəsində Avropa Xalqları Partiyasının şansı seçkilərdə daha çox idi. Beləliklə,
mən Avropada qələbənin rəmzi, rəqiblərim isə öz ölkələrində uduzmuş olacaqdılar. Onlar bunun baş verməsinə imkan verməzdilər, çünki bu mənim milli
siyasətə qayıtmağım demək idi.
Faktiki olaraq bütün bunlar 1999-cu il iyunun 13-də baş vermişdi. Partiyamız onillərlə hakimiyyətdə olduqdan sonra tarixi məğlubiyyətə düçar olmuşdu və rüsvayçı şəkildə müxalifətə çevrilmişdik. Avropa Xalqları Partiyası
Avropa Parlamentində həqiqətən gözəl qələbəyə nail oldu və bir neçə ildən sonra
yenidən ən güclü qrup oldu. Beş ildən sonra məlum oldu ki, siyahıya qadının
başçılığının vacibliyini iddia edənlər sadəcə olaraq bəhanə gətirirdilər. 2004-cü
il Avropa Parlamenti seçkiləri üçün Flamand Xristian Demokrat namizədlərin
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siyahısı tərtib edilən zaman belə bir təklif irəli sürüldü ki, siyahıya Jan-Lyuk Dehane başçılıq etsin. 1999-cu ildə Miet Smetin mənim yerimə partiyamızın
siyahısına başçılıq etməsi ilə bağlı heç bir narazılığım yox idi, çünki doqquz ildən
sonra o, mənim həyat yoldaşım və yaxın dostum oldu.
Demokratik və qeyri-demokratik dövlətlər arasında ən böyük fərq ondan
ibarətdir ki, qeyri-demokratik dövlətlər öz vətəndaşlarının şəxsi həyatlarına hörmət
etmirlər. Onlar hakimiyyətləri altında olan insanların inamlarını, ideyalarını və
düşüncələrini bilmək istəyir və bunu öyrənmək üçün qeyri-qanuni metodlardan
istifadə etməkdən çəkinmirdilər. Bu fərq həm də demokratik və qeyri-demokratik
partiyalar üçün xarakterikdir. Bu səbəbdən mən hər zaman, hətta güclü rəqibim
olsa belə, kiminsə şəxsi həyatının ictimailəşdirilməsinə qarşı çıxmışam. Mən
vətəndaşların şəxsi həyatını mühafizə edən məhkəmə sistemi ilə (məsələn,
Fransada) bir yerdə işləsəydim, insanları çoxdan məhkəməyə aparardım. Bir
müxbirin “Əgər bir daha həyata gəlsəydin, yenidən bu işlə məşğul olardınmı?”
sualına belə cavab vermişdim: “Çox tərəddüd edərdim. Çox qurban vermişəm və
siyasətdən heç bir təşəkkür gözləmirəm. Lakin çox dərin yaralar olub”.
Avropa seçicilərinə ünvanladığım vida məktubunda belə yazmışdım: “Mən
heç vaxt Flamand Xristian Demokratlarının öncüllərindən olmamışam, lakin indiki
təcrübəmlə ümid edirəm ki, partiyaya nəsə töhfə verə bilim. Gələcəyimi yüz faiz
Avropa Xalqları Partiyasının (EPP) rəhbərliyinə həsr edəcəyəm. Keçmişdə bu vəzifədə olarkən göstərdiyim mühüm şəxsi səylər əsasında mən buna nail olmuşdum.
Dostluq, sədaqət və idealizm insanın həyatında ən gözəl təcrübədir. Təəssüf olsun
ki, bunlardan sonra tənhalıq gəlir və heç vaxt onun əvəzini vermək olmur”.
Bir siyasətçi kimi şəxsən sənə aid olan qərarlardan kənarda qalmaqdan pis
heç nə yoxdur. Təəccüblü deyil ki, məhz buna görə kənarda qalmış siyasətçi
müxbirin sualına hirslə cavab verir. İnformasiya güc deməkdir. Bir kəsi normal
informasiya kanallarından uzaqlaşdırmaq peşəkarcasına törədilmiş qətlə
bərabərdir. 1983-cü ildə Belçikaya rəsmi səfər zamanı Mitteran bunun
öhdəsindən uğurla gələ bildi: Fransa səfirliyində nahar zamanı o, kral Boduenə
dedi ki, kommunist partiyaları həmişə siyasi cəhətdən öz liderlərini təcrid edirlər;
heç kim heç vaxt onlarla görüşmür; hər kəs onları informasiya ilə təmin etməkdən
imtina edir. O, 1956-cı il inqilabından sonrakı Macarıstanı misal gətirdi. Alman
dilində buna “Kaltstellen”, yəni “soyuqlaşdırmaq” və ya “dondurmaq” deyirlər.
Hər zaman demokratiya prinsiplərindən danışanlar bunu başa düşməlidirlər.

Mәnim mirasım
1999-cu il Avropa seçkilərində iştirak etməyəcəyim məlum olduqda, aydın
məsələ idi ki, 1979-cu ildən Avropa Parlamentinin üzvü olan, sədr müavini Hans
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Gert Pötterinq əvəzimə EPP Qrupunun sədri seçiləcək. İllər boyu mən onunla
çox yaxşı əlaqələr qurmuşdum. Onun qrup daxilində gedən proseslərdən xəbərdar
olmasını bilməyim məndə gələcəyə inam yaradırdı.
Pötterinqin sədrliyi hamının inandığı kimi – bəzilərinin isə qorxduğu kimi –
daha yaxşı oldu. Başlanğıcda onunla bağlı böyük şübhələr var idi: o, alman idi –
bəzilərini bu daha çox narahat edirdi, həm də o zamanlar o, geniş dairələrdə az
tanınırdı. O, bir diplomat və hə zaman güzəştə gedə bilən adam kimi tanınır; hər
ikimizin Avropaya dərin sədaqəti var. Avropa mandatıma həddən artıq uyduğuma
baxmayaraq, Pötterinq məni inandırırdı ki, o, heç vaxt milli siyasət və media ilə
əlaqələrini itirməyib. Onun ictimai əlaqələrə olan diqqətindən bir-iki şey öyrənə
bilərdim. 2005-ci ilin iyul ayında Ağ Evdə bizim prezident Corc Buşla görüşümüzdən
sonra o, şikayətlənərək dedi: “Schade dass es keine Bilder gibt” – “Təəssüf ki, görüşdə
şəkil çəkilmədi”. Hər halda o, öz siyasi bəyanatlarında çox ehtiyatlı deyildi. Nümayəndə heyətimizin mətbuat katibi olduğunu nəzərə alsaq, o, bunu edə bilərdi.
1999-cu il Avropa seçkilərinin ən böyük qalibi EPP oldu. 1979-cu ildə parlamentə birbaşa seçkilər başlayandan biz ən böyük qrup idik. Bu, mənim sədrliyim dövründə qrupun genişlənməsi ilə yanaşı, bir neçə böyük seçki qələbəsinin
ümumi nəticəsi idi – Almaniyada Xristian Demokratlar və Xristian Sosialistlər ittifaqları və Britaniyada torilər. 1999-cu il seçkiləri uğrunda mübarizədən sonra
bizim qrupumuz əvvəlki beş il müddətində malik olduğu yerləri 157-dən 232-yə
çatdıraraq daha da gücləndi.
Alman Xristian Demokratlarının yeni sədr Volfqanq Şaublın rəhbərliyi altında Alman Federal seçkilərindəki məğlubiyyətdən yalnız bir il sonra parlamentdə Almaniyaya məxsus yerlərin yarıdan çoxunu əldə etməsini (99-dan 53-ü)
nəzərə alsaq, qazanılmış qələbə möhtəşəm idi. XDİ-dən olan Edmund Stoiberin
əldə etdiyi nəticə əlbəttə ki, bunun bir hissəsi idi. Torilər proporsional sistemin
tətbiqindən sonra öz yerlərinin sayını ikiqat artırdılar (18-dən 36-ya çatdırmaqla).
1997-ci il Britaniya seçkilərində Con Meycor məğlub olduqdan sonra
Vilyam Heyq torilərin rəhbəri oldu. O zaman onların münasibətləri tamamilə
dəyişdi, çünki partiyada işlərin əksəriyyətinə avropalı skeptiklər nəzarət edirdi.
Onların EPP ilə yaxınlaşma prosesi dayandı. Daha pisi Kontinental Federalist
Xristian Demokratlardan ayrılmağın tərəfdarı olan qüvvələr sistematik şəkildə
uğur qazanmağa başladılar. Britaniya mühafizəkarları da EPP Qrupu daxilində
güclü mövqelərindən faydalanmağa çalışırdılar.
Malaqada EPP ilə bağlı təşkil olunmuş təlim kursları dövründə qeyri-rəsmi
nahar zamanı mən İtaliya müxalifətinin rəhbəri və Avropa Parlamentinə yeni
seçilmiş üzv Silvio Berluskoni, Baş nazir Xose Maria Aznar, Xristian Demokratlar İttifaqının prezidenti Volfqanq Şaubl və torilərin rəhbəri Vilyam Heyq ilə
görüşdüm. Belə görünürdü ki, onlar artıq öz aralarında qrupun adını dəyişdirərək
“EPP-Mühafizəkarlar” qoymaq barədə razılığa gəlmişdilər. Nahar zamanı bunu
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öyrəndikdə mən çox təəccübləndim. “Siz ağlınızı itirmisiniz?” - dedim. “Əgər
belə olsa, bu, əksər ölkələrdə EPP-nin sonu demək olacaqdır”. Mühafizəkarlara
bu cür açıq mesaj bizim partiyanın əksər üzvləri üçün qəbuledilməz idi, mən
bilirdim ki, bu ixtilafa gətirib çıxaracaq. Partiyanın bu cür adlandırılması bizim
fəallarımızın böyük əksəriyyətini narazı salacaqdı. EPP-nin genişlənməsi ilə bağlı
kompromis əldə edilmişdi və bunun dağılma təhlükəsi var idi.
Xoşbəxtlikdən baş verə biləcək fəlakətin qarşısı alındı. Mən xatırladım ki,
torilər EPP-yə qoşulmamışdan əvvəl Avropa Demokrat Qrupunun üzvləri olmuşdular. Nəticədə, mən qrupumuzun adının EPP əvəzinə, EPP-AD (Avropa
Demokratları) olmasını təklif etdim. Partiyanın adının dəyişdirilməsi ilə bağlı
mənim təklifimə qarşı çıxılmasına baxmayaraq, vəziyyətdən yeganə çıxış yolu bu
idi. Nəticədə yeni ad – EPP-AD Qrupu - hamı tərəfindən qəbul edildi.

Daha pisә doğru
Hər halda, Malaqa razılaşması EPP Qrupu və Britaniya mühafizəkarları
arasında heç vaxt sabit anlaşmaya gətirib çıxarmadı. Məsələlər yalnız daha pisə
doğru gedirdi. Növbəti 10 il müddətində əlaqələr kəskin şəkildə pisləşməyə doğru
gedirdi. Çünki Heyqdən sonra bizim razılaşmamızı bir daha şübhə altına qoyan
Yan Dunkan Smit gəlirdi. 2002-ci il aprelin 22-də Londondakı görüşümüz zamanı
o, bu məsələni mənə aydınlaşdırdı. Dunkan Smitin rəhbərliyi altında partiyanın
Maastrixt sazişinin ratifikasiyasının əleyhinə səs verən Avroskeptik fraksiyası
indi onun idarə edilməsində əsas söz sahibi idi. Smit EPP-AD Qrupu daxilində
torilər üçün xüsusi statusun əldə edilməsi üçün təkid etməkdə davam edirdi.
Bu status artıq müəyyən dərəcədə onlara verilmişdi, çünki partiyanın adı
uzadıldığından onların parlamentə öz üzvünü seçmək və s. imkanları var idi. Onların əlavə sədr müavini də var idi. Qrup daxilində Britaniya mühafizəkarlarını
parlamentdə təmsil olunmalarını təmin etmək üçün xüsusi səylər göstərilirdi.
Avropa parlamentinin Britaniyadan olan üzvlərinin böyük əksəriyyəti həm də
EPP daxilində qalmağı arzu edirdilər. Çünki onların EPP-AD-ni tərk etməsi ilə
itirəcəkləri qazanacaqlarından daha çox olacaqdı.
Dunkan Smitin davamçısı olan Maykl Hovard da bizim əməkdaşlığımızdan bir
elə məmnun deyildi. Lakin kifayət qədər ağıllı olduğundan EPP sammitlərinin hamısında
iştirak edirdi. O, partiya rəhbərliyinə gəldikdən sonra gərginlik azaldı. 2003-cü il dekabrın
4-də keçirilmiş EPP sammiti əlaqələri yenidən normallaşdırdı, buna baxmayaraq Hovardın qeyri-səmimi və yalnız öz mənafeyini güdən tərəfdaş olduğu üzə çıxdı. Buna görə
də o, qrupda öz yolunu tapa bildi. Çoxsaylı danışıqlardan sonra qrupun nizamnaməsi
qaydaya salındı və bunun vasitəsilə torilərə qrup daxilində Avropa İttifaqı məsələlərinə
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dair olan fikirlərini inkişaf etdirməyə icazə verildi. Bu, Avropa seçkilərindən əvvəl onları
dəstəkləmək və bununla da bizim parlamentdə ən böyük qrup olaraq qalmağımız üçün
şansımızın artırılması demək idi və biz bunun əvəzini verməli idik.
Qrup daxilində bu cür muxtariyyətə imkan verilməsi çox riskli bir addım idi.
Bunun lehinə olanlara görə bu, sadəcə olaraq məsələnin təsdiqlənməsi idi. Opponentlər isə öz etirazlarını onunla əsaslandırırdılar ki, o zamanadək qrup özünün
genişlənməsi müddətində Avropayönümlü mövqelərdə güzəştə getməmişdir.
Bundan başqa yeni üzv dövlətlərin EPP bölməsini deyil, EPP-AD Qrupunun
Avropa Demokrat bölməsini seçə biləcəyi ilə bağlı qorxu hökm sürürdü. Alman
nümayəndə heyəti dəyişikliyin lehinə olaraq öz sıralarını daha da sıxlaşdırdı. Bu
islahat qrup lideri Hans-Gert Pötteringin və 1999-cu ildə qrupa daxil olmuş baş
katib Klaus Velle tərəfindən aparıldı. Qrup razılaşmanı 2004-cü il martın 31-də
elan etdi, lakin bir il sonra bu bizə baha başa gəldi.

Deja vu – situasiya mәnә tanış gәlir
2005-ci ilin axırlarında torilərin rəhbəri Devid Kameron EPP-AD
Qrupunda partiyasının üzvlüyünü sual altına qoydu. Mühafizəkarlar Partiyasına
rəhbərliyin seçilməsi üçün keçirilən kampaniya zamanı o, bizim qrupumuzdan
çıxacağına və mümkün olduğu qədər tez bir zamanda öz qrupunu formalaşdıracağına söz verdi. 2005-ci il 6 dekabr tarixli məktubda mən ona əvvəlki müxtəlif
razılaşmalarımızı, həmçinin mühafizəkarların istəklərinin təmin edilməsi istiqamətində göstərdiyimiz səyləri xatırladaraq, kəskin münasibətlərimizin tarixindən danışdım. Mən daha yaxşı əməkdaşlığa ümid edərək, onu EPP-nin
növbəti sammitinə dəvət etdim. Sammit zamanı EPP hökumət başçıları və partiya liderləri belə bir qərara gəldilər ki, Kameronun qrupumuzu tərk etməsi
barədə təhdidə davam edəcəyi təqdirdə onunla və onun partiyası ilə ikitərəfli
əlaqələrin hər hansı formasından imtina ediləcəkdir. Onun Böyük Britaniyanın
Baş naziri olmaq istəyini nəzərə alsaq, bu o qədər də vacib önəm daşımırdı.
Baş nazir seçiləcəyi gün onun avropalı tərəfdaşları kim olacaqdı? Lakin həmin
anda bu məsələlərin heç biri onu narahat etmirdi. Onun Avropa Parlamentinin
torilərdən olan üzvlərini EPP-AD Qrupundan çıxarmaq təhdidi hələ indiyə
qədər heç bir nəticə verməyib. Lakin yeni Avroskeptik Qrupun yaradılması
planının həyata keçirilməsi hələ də real xarakter daşıyır. Bu, Kameronun 2007ci il martın 6-da “Daily Telegraph”a verdiyi müsahibəsində özünü açıq-aydın
büruzə verirdi. Həmin ilin başlanğıcında o, Çexiyanın Obcanska Demokraticka
Strana (Mülki Demokrat Partiyası - MDP) Partiyasının bizim qrupun AD
bölməsində təmsil olunan üzvləri ilə birlikdə Avropa İslahat Hərəkatını təsis
etdi. Bu, 2009-cu il Avropa seçkilərindən sonra yeni qrup formalaşdırmaq
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səylərimizin bir hissəsidir, amma burada yalnız iki partiya iştirak edir. Bu isə
zəruri həlledici çoxluğu əldə etmək üçün kifayət deyil.
Mən britaniyalı mühafizəkarlarla əlaqələri inkişaf etdirmək üçün əlimdən
gələni etmişəm. Buna görə də EPP Qrupunun nizamnaməsinin dəyişdirilməsində
partiya ilə qrup arasında fərq qoyulması mövqeyini dəstəkləyirdim. Mən bunu
ətraflı izah edəndə çətinliklə üzləşdim, çünki çoxları (bəziləri səmimi, əksəriyyəti
isə qeyri-səmimi olaraq) EPP-nin öz ruhunu çox ucuz qiymətə satdığına görə tənqid edirdilər. Bu açıq-aydın yalan idi. EPP torilərin və ya digər üzv partiyaların
xatirinə heç vaxt öz prinsiplərini ləkələməmiş və ya qaydalarını dəyişməmişdir.
Gəlin unutmayaq ki, partiya ideoloji bazisdir, bizim milli partiya üzvləri və onun
rəhbərlərinin öhdəliyindən irəli gələn Avropa siyasi hərəkatının təməlidir. Digər
tərəfdən milli parlament qrupları və ya fraksiyaları kimi bizim parlament
qrupumuz da mütəhərrik siyasi birlikdir. Qrup Avroskeptik torilərlə və ya MDP
ilə ittifaqa girməkdə azad olmasına baxmayaraq, partiya müntəzəm olaraq Avropa
istiqamətli siyasi xətt yeritməkdə davam edir.
Bizim torilərlə davam edən çətinliyimiz onların federalizm qorxusundan irəli
gəlir. Əsas prinsipi federalizm olan transmilli Avropa partiyasının bir hissəsi olmaq
onlara ağır gəlir. Britaniyalıların öz sərhədləri çərçivəsində federalizm təcrübəsinin
az olması şübhəli idi. Buna baxmayaraq, Şotlandiya və Uelsdə hakimiyyətin dəyişməsi bu mənada dəyişikliklərə gətirib çıxardı. Görünür, onların mövqeyi
məqsədli şəkildə belə idi, amma bu, yanlış başa düşülürdü. Mühafizəkarlar Partiyasındakı Avroskeptik insanlar ABŞ-ı böyük qardaş hesab edirlər. Bəziləri isə
hətta Avropa İttifaqından çıxıb 51-ci ştat olmaq istəyirlər. Acınacaqlısı odur ki,
bir çox Avropa tərəfdaşlarımız ABŞ-a süni federasiya kimi baxırlar.
Mən Avropa Birləşmiş Ştatları anlayışını qəbul etmirəm. Avropaya inteqrasiya konteksti çərçivəsində müxtəlif xalqları vahid Avropa super dövlətinə daxil
etmək niyyəti heç vaxt olmayıb. EPP bunu da istəmir, amma yenə də Avroskeptiklər bizi səhvən və çox vaxt qəsdən günahlandırırlar. Şişirdilmiş Avrofiliya sarı
mətbuatın daha çox Britaniya ictimaiyyəti tərəfindən qəbul edilməsi məqsədilə
təbliğ olunan obrazdır. Federalizmin mərkəzçiliklə bərabər olmamasını sübut
etmək cəsarət və rəhbərlik tələb olunur; çünki, əksinə, federalizm əlavə prinsiplər
əsasında hakimiyyəti təhvilvermə və desentralizasiya üçün mühafizəni təmin edir.

Nәhayәt, fransızlar
Özünün genişlənmə strategiyasında EPP Fransada güclü nümayəndəliyinin
axtarışını davam etdirirdi. Robert Şumanın bir vaxtlar “Mouvement Republicain
Populaire”dəki uğurlu fəaliyyətini dayandırmasına baxmayaraq, Fransada Xristian Demokratiya ənənələri yaşamada davam etdi. EPP-nin formalaşdırılması za-
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manı mən “Centre des Democrates Sociaux” (CDS)-un prezidenti Jan Lekanut ilə
görüşdüm. Mən həmçinin əvvəllər Avropa Parlamentinin prezidenti olmuş Alain
Poher və Pier Pfimlin ilə əlaqə saxlayırdım. CDS EPP-nin təsisçilərindən biri idi.
1978-ci ildə CDS-nin daxil olduğu “Union pour la Democratie Française” (UDF)in yaradılması ilə heç nə dəyişmədi. 1994-cü ildə Pyer Mehaigneriedən sonra
UDF prezidenti François Bayrou oldu. Problem onda idi ki, CDS nisbətən kiçik
partiya olaraq qaldı və Fransada mərkəz-sağçıların bir hissəsi sayılırdı. 1991-ci
ilin sonlarında Liberal və Respublikaçı qanadların daxil olması üçün göstərilən
cəhdlər uğursuz oldu. Keçmiş Fransa prezidenti Valeri Jiskar d`Esten və Alain
Lamassur daxil olmaqla yalnız Avropa Parlamentinin fərdi üzvləri Liberal qanaddan EPP Qrupuna keçə bildilər. “Rassemblement pour la Republique” (RPR)-in
neo-Qaulistləri də EPP-nin potensial üzvləri sayılırdı.
O vaxtlar UDF körpü rolu oynayırdı. Xristian Demokrat Dominiq Baudisin
rəhbərlik etdiyi 1994-cü il Avropa seçkilərində RPR UDF-lə birgə cəbhə yaratdı.
Hər iki partiya söz verdi ki, onların üzvləri EPP Qrupuna qoşulacaq. Bu barədə
partiyanın o zamankı prezidentləri Jak Şirak (RPR) və Jiskar d`Esten (Party Republicain) razılığa gəlmişdilər. EPP-nin 1993-cü ilin 8 dekabr tarixli sammitində
bu təklif qəbul edildi. Lakin RPR sözünün üstündə durmadı və sonradan Nikola
Sarkozi buna görə məndən üzr istədi. Onların Avropa Parlamentindəki üzvləri öz
qruplarını – Rassemblement des Democrates Europeens – saxlayırdılar. Bu yolla
onların öz sədrləri, baş katibləri, personalları və s. var idi. Forza İtalianın EPP-yə
keçməsindən və yeni Avropa partiyası yaratma cəhdinin uğursuzluğundan sonra
1999-cu il mayın 30-da Sarkozi elan etdi ki, RPR-yə seçilmiş bütün üzvlər EPP
Qrupuna qoşulmalıdır. Avropa uğrunda Birliyin yaradılmasına çox çalışan RPRın prezidenti Filip Sequnun Strasburqda mənə dediyi söz “Sən qalib gəldin” oldu.
Alain Madelinin rəhbərliyi altında UDF-in bir hissəsi olan Liberal Demokratlar
Partiyasının Avropa Parlamentindəki üzvləri EPP Qrupuna qoşuldular.
1998-ci il martın 24-də Bonnda aparılan “kotec” danışıqları zamanı
razılaşdırılmış öhdəliklərə uyğun olaraq Şirakla mənim Kol və başqa Avropa liderləri arasındakı müxtəlif görüşlərimiz nəticəsində EPP və neo-qaulistlər
arasında yaxınlaşma baş verdi. RPR-ın tərkibindəki əhəmiyyətli şəxslər partiyaya
daha çox Avropa meyilli profil vermişdilər. Bu məsələdə xarici işlər naziri Alain
Juppe mühüm rol oynadı. Bizə tamamilə aydın idi ki, partiyanı genişləndirmək
üçün göstərdiyimiz səylər RPR-ı da əhatə etməli idi. Uzun sürən müzakirələrdən
sonra RPR-ın o zamankı prezidenti Mişel Alliot-Marinin iştirakı ilə 2001-ci ildə
Berlində keçirilmiş qurultayda hər şey aydın oldu. Həmin ilin sonlarında RPR
EPP-yə tamhüquqlu üzv qəbul edildi.
Prezident Şirakla keçirdiyim görüşlərin birində həmkarım, Avropa Parlamentinin Xristian Demokrat üzvü Nikol Fontain də iştirak edirdi. Yelisey sarayından çıxarkən Şirak məndən soruşdu: “Nikol Avropa Parlamenti prezidentliyinə
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namizəddir?”. Bu qəribə sual idi, çünki həmin vaxt hələ parlament prezidentliyinə
mümkün namizədlər barədə heç danışmamışdıq. Bununla belə Nikol Fountain
1999-cu ildə parlament prezidenti seçildi və 2001-ci ilədək bu vəzifədə qaldı.
Mən tez-tez özümə belə bir sual verirdim ki, əgər hadisələr öz axarı ilə getsə idi
və mən Avropa Parlamentinin üzvü olaraq qalsa idim nə baş verərdi.
2002-ci ildə Fransada prezident və ümumi seçkilərin nəticəsi olaraq “Union
pour un Mouvement Populaire” (UMP) təsis edildi və özündə RPR-ı, Liberalları,
Respublikaçıları və Pierre Mehaignerie, Nikol Fountain və hazırkı Avropa komissarı Jak Barrot daxil olmaqla bir çox Xristian Demokratları özündə cəmləşdirdi.
François Bayrou başda olmaqla tərkibində Xristian Demokratlar olan UDF bu
hərəkata qoşulmadı. O vaxtdan bəri EPP Fransada möhkəm tərəfdaş qazandı və
əlaqələrimiz Fransanın yüksək rütbəli siyasətçilərinə qədər uzandı. Bu məsələdə
keçmiş Baş Nazir Jan-Pier Raffarin həlledici rol oynadı. Mən onu hələ
qrupumuza üzv olarkən tanıyırdım. O, bizim fəaliyyətimizdə iştirak edən
Fransanın ilk Baş naziri idi. Fransanın indiki prezidenti Nikola Sarkozi də EPPyə möhkəm sadiqlik nümayiş etdirir: 1999- cu ildə böhran zamanı o, Avropa Parlamentindəki üzvlərindən qrupa üzv olmağı tələb edirdi. Onun bizim qurultay və
sammit görüşlərindəki iştirakı bu tədbirlərə möhtəçəmlik verirdi.
Mən fransız dilinə və mədəniyyətinə hər zaman rəğbət bəsləmişəm. İllər boyu
mən Fransa televiziyasına baxmışam, fransız dili mənim ikinci ana dilidir, Paris
mənə çox yaxındır, çünki bir çox ailə bayramlarımı Fransa ətrafında keçirmişəm,
buralar mənə çox tanışdır. Əlbəttə, mən həmçinin fransız siyasətinin bütün təfərrüatını yaxından izləyirəm. Mən başa düşürəm ki, parlament sistemləri ilə müqayisədə prezident sistemində bir-biri ilə bağlı partiyaların formalaşdırılması çətindir.

EDU-dan çıxdıq
Bizim neo-qaullistlərlə əlaqələrimizin yaxınlaşmasının mühüm aspektlərindən biri də EPP ilə Avropa Demokratik İttifaqı (EDU) arasında olan əlaqələr
idi. Başlanğıc nöqtə ondan ibarət idi ki, mərkəzçi sağ partiyaları təmsil edən
Avropa transmilli təşkilatlarla bağlı müəyyən “rasionalizasiya” əldə edilməlidir.
EPP-yə üzv olan bəzi sağçı partiyalar EDU-nun sağ qanadı ilə əlaqələr qurmaq
istəmirdilər. Amma EDU-nun bəzi üzv partiyalarının, məsələn RPR-in “Xristian
Demokrat”ların EPP ilə demək olar ki, hər hansı bir yaxınlığı yox idi. Mərkəzçi
sağ partiyaların böyük əksəriyyəti hər iki təşkilata mənsub idi və onlar son nəticədə
yalnız bir möhkəm Avropa təşkilatının yaradılması zəruriliyini başa düşdülər.
Transmilli təşkilatların getdikcə artan əhəmiyyətini və onların üzv dövlətlərdə
fəaliyyətini nəzərə alsaq, bir-biri ilə rəqabət aparan iki təşkilatın mövcudluğu
vəziyyəti siyasi cəhətdən qeyri-sabit edirdi. Birləşmə labüd görünürdü, çünki par-
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tiyaların heç də hamısı hər iki təşkilatın üzvü deyildi. Əgər EDU EPP-yə daxil olsaydı, Avropa İttifqının üzvü olmayan ölkələr (məsələn, Türkiyə) kənarda qalmaq
məcburiyyəti ilə üzləşməli olacaqdı. Lakin bizim üçün aydın idi ki, EPP hər iki təşkilat üçün inteqrasiya mərkəzi yaradacaq. Bu Bonnda keçirilən “kotec” danışıqları
zamanı qəbul edilmiş qərarların ruhunu formalaşdırırdı. Avstriya Xalq Partiyası
(ÖVP) yarandığı vaxtdan EDU-da çox mühüm rol oynamışdı. EDU katibliyi
Vyanada yerləşmişdi. Alois Mok 1997-ci ilədək partiyanın sədri olmuş və onu partiyanın gənc üzvü Andreas Kol əvəz etdi. Hər iki sədr EDU-nu onun daxilində
mövcud olan Avroskeptik tendensiyalarla idarə etmiş və vaxtlarını Mərkəzi və Şərqi
Avropa partiyaları ilə əlaqələr qurmağa həsr etmişdilər. EPP və EDU tərəfindən birgə
təşəbbüslər həyata keçirilirdi, lakin həqiqətdə onlar heç vaxt səmimi deyildilər. EDU
daxilində ittifaqın tamamilə EPP-nin nəzarəti altına keçməsi qorxusu var idi.
1998-ci ildə finlandiyalı Sauli Niinisto EDU-nun sədri, avstriyalı Aleksis
Vintoniak isə baş katibi seçildi. EDU-nun 20-ci ildönümü münasibətilə vahid
təşkilatın yaradılmasına dair təklif irəli sürülən “Çoxluğa doğru” sənədi hazırlandı. Bu təklifin nəticəsi olaraq, EPP və EDU-nun rəhbərlikləri 1998-ci il
sentyabrın 20-də Kadenabbiya şəhərində görüşdülər. EDU-nun “Xristian
Demokratlar, Mühafizəkarlar və Avropanın eyni-fikirli partiyalarının əməkdaşlığının yenidən qurulması” adlı sənəddə təklif olunmuşdu ki, hər iki qurumun
komitələri, işçi qrupları və katiblikləri birləşdirilsinlər. Bunun nəticəsində EDU
katibliyinin yeri Vyanadan Brüsselə köçürüldü.
2002-ci ildə Vintoniakın istefaya getməsi EDU-nun de fakto olaraq sonu
oldu. 2002-ci ilin oktyabr ayında EPP-nin Estorildə keçirilən qurultayı zamanı
simvolik bir tərzdə son addım atıldı, EDU və EPP arasında birlik rəsmiləşdirildi.
EDU-nun ənənələrini qəbul etməklə, EPP təkcə Avropa İttifaqı üzvlərindən deyil,
heç olmasa Avropa Şurasına üzv olan ölkələrin partiyalarını da assosiativ və ya
müşahidəçi statusla öz sıralarına daxil etmək üçün nizamnaməsinə yeniliklər etdi.
Bu, yeni partiyaların EPP-nin bütün strukturlarına, eləcə də EPP sammitinə cəlb
olunmasına imkan verdi. Məhz buna görə də, Avropa İttifaqına üzv olan
ölkələrdən əlavə, Norveç, Albaniya, Belarus, Türkiyə və hətta Gürcüstanın da
hökumət başçıları və nazirləri bu gün EPP sammitində iştirak edirlər.

Avstriya әtrafında Cordon Sanitaire
Yeni üzv partiyalarımız arasında Avstriyanın Xristian Demokrat (ÖVP) Partiyası EPP ilə daha yaxından təmasda idi. ÖVP, onun rəhbəri, Avstriyanın sabiq xarici
işlər naziri Alois Mokun və onun varisi 2 dəfə kansler olmuş Volfqanq Şusselin
Avropaya sadiqliyinin nəticəsi olaraq 1990-cı illərdə öz mövqeyini daha da
möhkəmləndirdi. Bu həmçinin 2002-ci ildən bəri partiyanın keçmiş rəhbəri və vitse-
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kansler Erhard Busekin Cənub-Şərqi Avropa üçün sabitlik paktının əlaqələndiricisi
kimi apardığı işlərdə açıq-aşkar görünürdü. Bu Xristian Demokrat rəhbərlərin fəal
Avropa sadaqəti Avstriyanı Benelüksdən çox Avropa istiqamətli ölkə etdi.
2002-ci ildə ÖVP Jörq Haiderin FPÖ (Avstriya Azadlıq Partiyası) Partiyası
ilə koalisiya hökuməti yaratdıqdan sonra belə görünürdü ki, hər şey bitəcəkdir.
Fevralın 4-ü Şüsselin kansler təyin edilməsindən sonra digər 14 üzv ölkənin
dövlət və hökumət rəhbərləri Avstriyaya qarşı sanksiya tətbiq olunduğunu elan etdilər. Avropa konvensiyaları belə sanksiyaları nəzərdə tutmurdu; kəskin desək,
sanksiyalar qeyri-qanuni idi. Nə komissiya, nə də parlament sanksiyaları təsdiq
etmədi. Müxtəlif hökumətlər tərəfindən qəbul olunan bu mövqe onların şəxsi
maraqlarının təmin edilməsi məqsədini güdürdü. Onlar Avstriyanı təqsirləndirərək özlərini cəsarətli göstərməyə çalışırdılar. Cordon Sanitire-nin lehinə və
əleyhinə olan qüvvələr arasındakı düşmənçiliyin yüksək səviyyəsi Aİ daxilində
dərin böhranın yaranmasına gətirib çıxardı.
Bu, EPP üçün nəticəsiz ötüşmədi. Avropa Parlamentinin üzvləri və komissiya
ÖVP-nin düşdüyü çətin vəziyyəti başa düşdüyünü bildirməyə çalışırdı. Lakin
bizim üzv partiyalarımız müqayisə axtarırdılar. Avstriyadakı bu vəziyyətə müqavimət əsasən yerli maraqlar əsasında irəli sürülmüşdü. Bu baxımdan iki məsələni
yadda saxlamaq lazımdır. EPP heç vaxt Avropa səviyyəsində ifrat solçu və ya sagçı
partiyalarla və yaxud da qruplarla işləməyib. Bundan əlavə, biz üzv partiyaların
öz daxili siyasətini necə aparacaqları ilə bağlı bəyanatlar verməyə öyrəşməmişik.
EPP üçün Avstriyadakı vəziyyətlə bağlı hər hansı qərar qəbul etmək çox çətin idi.
İspaniyanın Baş naziri Xose Mariya Aznar 2005-ci il fevralın 5-6-da (həftə
sonu) EPP və EPP Qrupunun əsas iştirakçılarını qeyri-rəsmi danışıqların aparılması üçün Madridə dəvət etdi. O, İspaniyada siyasi spektrin mərkəzini ələ almaq
məqsədilə təşkil edilmiş seçki kampaniyasında fəal şəkildə iştirak edirdi.
Avstriyada ifrat sağçılarla koalisiya onun etibarına siyasi baxımdan ciddi şəkildə
xələl gətirirdi. Bu baxımdan onun reaksiyası başa düşülən idi. Baş nazirin iqamətgahında (La Moncloa) Aznar ÖVP-nin EPP-dən müvəqqəti olaraq uzaqlaşdırılmasını təklif etdi. Biz bu cür radikal qərarın qəbul edilməsinə mane ola bilərdik.
ÖVP ilə layiqli şəkildə davranmaq üçün yol tapılmalı idi. Vəziyyət çox həssas,
gərgin və riskli idi və mən həmin il martın 23-də Lissabonda keçirilməsi nəzərdə
tutulmuş sammitin təxirə salınması qərarına gəldim.

Tәmkinli mövqedә
Həmin dövrdə EPP-nin nizamnaməsinə görə bir partiyanın üzvlükdən kənarlaşdırılması üçün digər üç üzv partiyanın səs verməsi tələb olunurdu. Fransızdilli Belçika Xristian Demokratları İtaliya Xalq Partiyası və UDF-nin
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mərkəzçiləri bu təşəbbüsü öz üzərlərinə götürdülər. Onlar üçün həlledici arqument öz ölkələrindəki ifrat sağçılara qarşı mübarizə aparmaq idi. Məsələ ilk dəfə
2000-ci ilin fevralında Siyasi Büro tərəfindən müzakirə edildi. Nizamnaməyə
görə qərarın qəbul edilməsindən əvvəl bir ay müddətində düşünmək lazım idi.
Aprelin 6-də Siyasi Büronun növbəti iclası zamanı kompromis barədə razılığa
gəlindi. EPP Avstriyadakı siyasi vəziyyətlə bağlı məruzənin işlənib hazırlanması
üçün monitorinq komitəsi yaradacaqdı. Bu müddət ərzində ÖVP EPP-də siyasi
qərarların işlənib hazırlanması prosesində iştirakdan imtina etməli idi. Qəti qərarı
gözləyərkən, ÖVP-nin üzvlüyü həm də müvəqqəti olaraq dayandırılmalı idi. Monitorinq komitəsinə EPP-nin sədr müavini Vim van Velzen, EPP qrupundan iki nümayəndə - İspaniyanın Partido Popular partiyasından Gerardo Qaleote və
Almaniyanın XDİ/XSİ partiyasından Harmut Nassauer daxil idi. Bu kompromis
hamı tərəfindən qəbul edildi və ÖVP-nin EPP-dən çıxarılması tələbi geri götürüldü.
İyunun 6-da monitorinq komitəsi öz məruzəsini Siyasi Büroya təqdim etdi.
Çünki Avstriya hökumətinin siyasi proqramında ittiham səciyyəli elementlər yox
idi, EPP-nin “üç müdriki” ÖVP-ə dərhal bəraət verilməsini tələb edirdilər. Komitə
belə bir nəticəyə gəldi ki, siyasi qərarların işlənib hazırlanması prosesi partiya
liderinin verdiyi bəyanatlara deyil ( Jörg Haiderin timsalında, qeyd edək ki, o, heç
hökumətin üzvü deyildi), onun nəticələrinə uyğun şəkildə dəyərləndirilməli idi.
Bundan başqa onlar sosialistlərin riyakarlığını ifşa etdilər və EPP-də daxili
fəaliyyətlə bağlı bəzi tövsiyələr irəli sürdülər. Siyasi Büro hesabatın nəticələrini
dəstəklədi. Prezident kimi mən sənədə edilən bəzi dəyişikliklərdən sonra
razılaşdırılan hesabatın nəticələrinin dəstəklənməsini təklif etdim. Sənədin
yekdilliklə qəbul olunması üçün iki səs çatışmırdı. İki ay fasilədən sonra ÖVP
yenidən EPP-nin siyasi qərarların işlənib hazırlanmasında iştirak edə bildi.
Avstriya hökumətinin yeni başçısı Volfqanq Şussel ilə iyunun sonunda EPP sammitində görüşdüm. Böhranın getdikcə aradan qalxması müşahidə edilirdi.
Lakin fransızdilli Belçika Xristian Demokratları, İtaliya Xalq Partiyası və
Fransanın UDF partiyası dözə bilmirdilər. UDF prezidenti François Bayrou başda
olmaqla Avropa Parlamentinin məyus üzvləri 2000-ci il iyunun 23-də Aİ-nin təsisçilərindən biri olan Robert Şumanın adı ilə “Şuman Qrup”unu yaratdılar. Əsasən
Fransa, Benilüks, İspaniya və İtaliya nümayəndə heyətlərindən olan Şuman Qrupunun liderləri Xristian Demokratiyanın əsas prinsiplərini dəstəkləmək bəhanəsi ilə
təzyiq qrupu formalaşdırdılar. Onlar deyirdilər ki, EPP və EPP Qrupunun
mövqelərinə görə Xristian Demokratiya böyük təzyiq altına düşüb. Onların görüşləri
qrupda və parlamentdə günümüzün problemləri ilə bağlı səsvermələrdə razılaşmalarla məhdudlaşırdı. Onların səyləri zəif koordinasiya olunurdu və EPP Qrupunun
230 nəfərlik üzvü arasında onların sayı cəmi 40 nəfər idi. Onların parlamentdə irəli
sürdüyü təşəbbüslərinin heç biri həyata keçmədi. 2003-2004-cü illərdə PPİ və UDF
EPP-dən üz döndərərək Avropa liberalları ilə danışıqlara başladıqda Şuman Qrupu

Nitsada uğursuzluq 175
bölünməyə başladı. Apreldə onlar Avropa Demokrat Partiyası adlı transmilli partiyanın yaradılmasını elan etdilər və iyun ayında keçirilmiş Avropa seçkilərindən
sonra onlar Avropa Parlamentində Avropa liberalları ilə Avropa uğrunda Liberallar
və Demokratlar Alyansı və ya ALDE Qrupunun bir hissəsi olaraq birləşdilər.

Nümunәvi vә tәşәbbüskar
EPP öz işlərini qaydaya saldıqdan sonra mən Aİ daxilində Avstriya hökumətinin reabilitasiyası üçün səy göstərdim. 2000-ci ilin iyun ayında Feirada (Portuqaliya) keçiriləcək Avropa Şurasının iclasına hazırlıq ərəfəsində cordon-dan
imtina etməməkdə qətiyyətli mövqe tutan dövlət və hökumət başçılarına təsir
göstərilirdi. EPP Avropa Şurasında mühüm qələbə qazandı və bunun üçün bizim
monitorinq komitəmiz tərəfindən istifadə edilmiş hesabat formasını qəbul etdi. Aİ
Komitəsinin üç “müdriki”indən biri keçmiş komissar Marselino Oreja idi.
Sentyabrın əvvəllərində onlar Avstriya hökumətinə qarşı irəli sürülən ittihamlara
bəraət qazandıracaq hesabatlarını təqdim etdilər. Sentyabrın 12-də Avstriya
ətrafında cordon qeyd-şərtsiz aradan götürüldü. Keçmişə boylanan hər hansı bir
şəxs bütün bu çaxnaşmaların əsl səbəbini bilmək istəyəcək.
Bu qızğın dövrdə XDİ/XSİ EPP-də stabilləşdirici rol oynaya bilmədi, çünki
Almaniyada müxalif partiya kimi onlar maliyyə qalmaqalının (Spendenaffare)
nəticəsi olan daxili böhranlarını həll etməli idilər. O zamanlar Aznar böyük üzv
dövlətin EPP hökumətinin yeganə başçısı idi. Lakin Avropa Şurasında Sosialist
hökumət başçılarının üstünlüyü Avstriya və EPP ilə bağlı məsələlərin həlli istiqamətində əsas amil oldu. Nəticə etibarilə ÖVP bu həssas dövrü arxada qoydu,
lakin zəifləmədi. Əksinə, ÖVP-nin təmkinli mövqeyi və onun lideri Şüssel
böhranın aradan qaldırılmasına çox böyük kömək etdi.
Mən bu yanaşmanın hamı üçün əlverişli olacağını demək istəmirəm, lakin
siyasi tərəfdən yanaşsaq, Volfqanq Şussel koalisiya vasitəsilə ifrat sağçıları çağırmaq strategiyasında haqlı idi. O, kompromisə getmirdi, beynəlxalq və Avropa
qanunlarında olmayan heç bir təşəbbüsü öhdəsinə götürmürdü. 2004-cü ildə, EPP
sammitlərinin fəal iştirakçısı olan Şüsselin Komissiya prezidentliyinə namizədliyi
irəli sürüldü, lakin bəzi hökumət və dövlət başçılarının mənfi rəyləri ilə qarşılaşdı.

Nitsada uğursuzluq
Avstriya böhranından çıxmaq üçün Avropa Şurasına təcili bir yol lazım idi,
çünki potensial mənfi təsirlər böhranın Nitsa sazişi ilə bağlı həmin vaxt keçiri-
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ləcək Hökumətlərarası Konfransa da sirayət etməsinə gətirib çıxara bilərdi.
Avstriya daxil olmaqla bütün üzv dövlətlərin səsvermə hüququ var idi. Əlbəttə ki,
iştirakçılar hadisələrin çox uzağa getməsini istəmirdilər, çünki yeni saziş
Avropanı Aİ-nin genişlənməsinə və son nəticədə Mərkəzi və Şərqi Avropadan
yeni üzv dövlətlərin cəlb olunmasına hazırlamaq məqsədi daşıyırdı (qeyd edək ki,
Amstredamda bu məqsədə nail olunmamışdı). Bundan başqa danışıqlar masası
üzərində hələ də qalan digər məsələlərlə bağlı təcili razılıq əldə edilməli idi.
Başqa sözlə, Nitsa son şans idi.
Dövlət və hökumət başçılarının sessiyadan sonra əldə etdikləri razılıq şübhəsiz ikinci dərəcəli məsələ idi. Mühüm məsələlərlə bağlı əldə edilmiş razılıq –
komissiyada üzvlərin sayı, şurada səslərin bölgüsü, təcrübəli əksəriyyətin
müəyyənləşdirilməsi, Avropa Parlamenti üzvlərinin maksimum sayı – anomaliyalarla dolu idi və demək olar ki, öz məqsədinə çata bilmədi. Nitsa Aİ-nin
genişlənmə məsələsinə real aydınlıq gətirmədi, eləcə də onun gücləndirilməsi istiqamətində nəzərdə tutulan məqsədə çata bilmədi. İyirmi beş üzv dövlətdən
ibarət Avropa İttifaqı səmərəli və demokratik şəkildə idarə olunmurdu və öz
vətəndaşlarına arzu edildiyi kimi yaxın deyildi. Buna baxmayaraq İspaniya və
Polşa Şurada malik olduqları səslərin çoxluğundan razı idilər. Onlar sona qədər
Nitsanı müdafiə etdilər – “Nice ou la mort!” Polşa parlamentində müntəzəm
olaraq eşidilən bir şüar idi. Həmçinin aydın oldu ki, milli hökumətlərin nümayəndələri ilə məhdudlaşan Hökumətlərarası Konfrans artıq effektiv deyil. Təsisatlarla bağlı keçirilən müzakirələrdə üzv dövlətlərin maraqları üstünlük təşkil
edirdi. Heç kəs Avropanın ümumi maraqlarını müdafiə etmək bir yana, hətta bu
maraqlarla bağlı narahatlıq belə nümayiş etdirmirdi.

EPP qurultayında tәnqidi çıxışlar
Nitsa sammitindən dərhal sonra EPP 2001-ci il yanvarın 11-13-ü Berlində
qurultay keçirdi. Qurultayda Nitsa kəskin tənqid edildi, bu isə EPP hökumət
başçılarının narazılığına səbəb oldu. Mən öz çıxışımda yeni sazişi açıq şəkildə
tənqid etdim. Qrupumuzun təklifindən sonra, Nitsa Sazişindəki qüsurları düzəltmək məqsədi ilə mən təklif etdim ki, qurultayda təkcə hökumət nümayəndələri
deyil, həm də milli parlamentlərin, Avropa Parlamentinin və Komissiyasının
üzvləri də iştirak etsinlər. Burada presedent var idi: Almaniyanın keçmiş prezidenti
Roman Herzoqun sədrlik etdiyi 2000-ci il qurultayı Avropa İttifaqının Fundamental Hüquqlar Xartiyasında yekdilliklə qəbul edildi və hamı da bunu müsbət
qarşıladı. İşlər yenidən başlanmalı idi, bunu üzv dövlətlərin diplomatlarına tapşırmaq olmazdı. Konvensiya Laekendə keçirilən Avropa Sammitində razılaşdırıldığı
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üçün EPP Qrupu Nitsa Müqaviləsini təsdiq etdi. Kəskin tənqidə baxmayaraq, biz
hiss edirdik ki, yeni böhranın öhdəsindən gələ bilərik. Nitsa Müqaviləsi yalnız
ona görə təsdiq edildi ki, bizim ona sonradan yendiən baxmaq imkanımız olacaqdı.
Berlin qurultayı müəyyən etdi ki, Aİ “Dəyərlər İttifaqı”dır. Afinanın əsas
proqramına görə, EPP “dəyərlər partiyası” idi. Tezliklə aydın oldu ki, bu dəyərlər
ittifaqı çox əhəmiyyətlidir. Bizim bir zamanlar başladığımız konsepsiya və onun
arxasında duran ideyaların tezliklə rəsmi sənədlərə çevrilməsi istiqamətində Aİdə müzakirələr aparıldı. Yalnız bir sərlövhənin və ya konsepsiyanın vacib
olduğunu üzə çıxarmaq üçün aylarla bir sənəd üzərində işləmək, əlbəətə, təsiredicidir.
1990-cı illərdə EPP genişləndikdən bəri partiya, tərkibi yalnız Xristian
Demokratlardan ibarət olmasa da öz məqsədində qaldı. EPP birmənalı olaraq federal Aİ-ə sadiq qaldı. “Birləşmiş Avropa Ştatları” anlayışına (EPP-nin ilk günlərindən bəyənilən və institutdaxili proseslər nəticəsində öz aktuallığını itirən
anlayış) son qoyuldu.

Şauble ilә qarşılıqlı anlaşma
Berlin qurultayından dərhal sonra Volfqanq Şauble və mən təsisatlar barədə
yeni təklif irəli sürdük. Bizim birlikdə sədrlik etdiyimiz İşçi qrupu birgə əlaqələriin
gözəl nümunəsi idi. XDİ-nin yeni rəhbəri Angela Merkelin xahişindən sonra mən
Şaubledən Estoril üçün qurultay sənədini birgə hazırlamağın mümkün olub-olmadığını soruşdum. XDİ/XSİ-nin 1998-ci il sentyabr seçkilərindəki məğlubiyyətindən sonra Şauble XDİ partiyasının sədrliyini və Bundestaqda qrup
sədrliyini, habelə digər məsələləri gözəl yerinə yetirərək regional və Avropa seçkilərində xeyli səs topladı. Əgər o, XDİ sədri qalsa idi, 2002-ci ildə kansler ola
bilərdi. Maliyyə qalmaqalının yaratdığı siyasi fırtınaya düşdüyündən yuxarıda
onun üçün az yer qalmışdı. Şəxsən mənim Şauble ilə münasibətlərim çox yaxşı idi.
Berlində olarkən o, mənim həmişə görüşdüyüm insanlardan biri idi. Bizim qurultayın sənədi olan “Güclü Avropa üçün Konstitusiya” da daxil olmaqla Avropanın
gələcəyinə dair bütün məsələlərlə bağlı biz eyni mövqedən çıxış edirdik.
Belçika Aİ-yə sədr seçildikdən sonra 2001-ci il dekabr ayında Laekendə keçirilmiş sammitdə Baş nazir Qay Verhofşdadt Avropanın gələcəyinə dair bəyannamə
qəbul etdirdi. Bu bəyannamə Nitsaya cavab oldu və gələcəyə böyük addım idi. Bu,
Valeri Jiskar d`Estenin və iki vitse-prezident – Belçikanın keçmiş Baş naziri JanLyuk Dehanenin və İtaliyanın keçmiş Baş naziri, konstitusiya qanunu üzrə professor
Guiliano Amatonun rəhbərliyi ilə qurultayın çağırılmasına gətirib çıxardı. Avropanın
gələcəyinə dair qurultayın işi rəsmi olaraq 2002-ci il fevralın 28-də başladı.
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Brokun işgüzar qrupu
Bizim işçi qrupumuzun sayəsində EPP Qurultaya yaxşı hazırlaşmışdı.
2002-ci il oktyabrın 18-22-də Esterildə keçirilmiş qurultayımız zamanı təsdiq
olunmuş sənəd vasitəsilə biz təkliflərimizi formalaşdıra bildik və Nitsadan
sonra Aİ-nin genişləndirilməsi istiqamətində fundamental addım atdıq. Eyni
zamanda Estoril sənədi Konvensiyaya olan öhdəliyimizin təməlini formalaşdırdı.
Siyasi nüfuzumuzu artırmaq məqsədi ilə biz qurultayın daxilində EPP
Qrupu yaratdıq. Mən almaniyalı nüfuzlu nümayəndəmiz Elmar Brokdan Qrupa
rəhbərlik etməsini xahiş etdim. O, konvensiya daxilində EPP-nin mövcudluğunu
təcəssüm etdirmək və canlandırmaq üçün böyük enerji sərf edirdi. Qurultaydakı
qrupumuz əvvəllər tanıdığımız ən işgüzar və mühüm qruplardan biri idi. Bizim
yığıncaqlarımız yüksək standartlara uyğun idi və bu Avropa Parlamentinin
fransalı üzvü Alain Lamassurun üzv dövlətlər və Aİ arasında biliklərin
genişləndirilməsinə dair məruzəsində öz əksini tapırdı. Ən heyranedici insanlardan biri Helmut Kol idi. Onun nəzərəçarpacaq dərəcədə mənəvi nüfuzu var idi və
istənilən məsələyə münasibət bildirərkən o, qurultayın hər bir üzvünün oynadığı
mühüm rolu xüsusi olaraq diqqətə çatdırırdı. O zamanlar baş verən hadisələr də
getdikcə sakitləşirdi. Bonn yaxınlığında yerləşən Petersburgda keçirilmiş iclas
zamanı o, Con Brutonun sözünü kəsərək demişdi: “Das its absurd, absurd, absurd!”. “Müsbət rəyinizə görə çox sağ olun!”, deyə Bruton lakonik olaraq cavab
vermişdi.
Qurultayın rəyasət heyətində olan on üç nəfərdən ən azı 7-si bizim siyasi
ailəmizə daxil idi və bu da EPP-nin nüfuzunu artırmışdı: Prezident Valeri Jiskar
d`Esten və vitse-prezidentlərdən biri Jan-Lyuk Dehanedən başqa burada
Avropanın fransalı komissarı Mişel Barnier, İspaniyanın xarici işlər naziri Ana de
Palacio, İrlandiyanın keçmiş Baş naziri Con Bruton, Sloveniyanın keçmiş Baş
naziri Alojz Peterle (rəyasət heyətinin yeni üzv dövlətdən olan yeganə nümayəndəsi) və Avropa Parlamentinin ispaniyalı üzvü İnigo Mendes de Vigo da
var idi. Çox güman ki, Mendes de Vigo bu yeddi nəfərdən ən az tanınanı idi.
Bununla belə o, təsisatlar üzrə yüksək səlahiyyətli ekspert, həm də Avropa Parlamentinin ən sadiq üzvü idi.
EPP liderlərinin 2002-ci il sentyabrın 9-da Porto Rotondada (Berluskoninin
istirahət üçün evi olduğu kiçik Sardiniya limanı), 2003-cü il iyunun 9-da Kassandra yarımadasında (Saloniki yaxınlığında – burada biz Konstitusiyanın layihəsini
razılaşdırmışdıq) və Baş nazir Jan-Pyer Raffarinin Matignon mehmanxanasında
yerləşən rəsmi iqamətgahında təşkil etdiyi iclas hazırlıq mərhələləri içində ən
mühüm qeyri-rəsmi görüşlər idi.
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Konstitusiya ambisiyaları
Avropa Konstitusiyasının layihəsi ilə bağlı qurultayda nail olunmuş konsensus və Avropa Konstitusiyasının Yaradılması Sazişi ilə bağlı son anda əldə
edilmiş razılıq EPP-nin siyasətinə tamamilə uyğun idi və mən uzun illər idi ki, bu
ideyanı dəstəkləyirdim. Hələ Maastrixt Müqaviləsindən əvvəl, 1990-cı ildə biz
EPP daxilində konstitusiyaya dair ideyanı müzakirə edirdik və həmin vaxtdan
bəri bu istiqamətdə müzakirələri davam etdirirdik. Mən heç vaxt inamımı gizlətmirdim ki, vaxt gələcək Avropa Konstitusiyası bütün mövcud sazişləri əvəz
edəcək, lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, konstitusiyanın yaradılması istəyi
özlüyündə məsələnin tam həlli demək deyildi.
Qurultay zamanı Avropa Konstitusiyasının layihəsinin işlənib hazırlanması
da daxil olmaqla bir çox məsələlər müzakirə edildi. Jiskarın seçilməsi qurumun
uğuru istiqamətində atılmış olduqca vacib bir addım idi. Jak Delors da mümkün
namizəd idi. Lakin Şirak Jiskarı daxili siyasi səbəblərə görə seçmişdi. Bir sadiq
avropalı kimi bunu etməyə onun dərrakəsi, etibarı və mövqeyi vardı. Onunla
rəqabət apara biləcək çox az adam vardı. O, ambisiyalı idi və tez-tez bu qurultayı
18-ci əsrin sonlarında ABŞ Konstitusiyasının hazırlandığı Filadelfiya qurultayı ilə
müqayisə etməyi xoşlayırdı. Çox güman ki, bu süni müqayisə idi. Paradoksal
olsa da, Fransa 2005-ci il may ayının əvvəllərində keçirilmiş referendumda
Konstitusiya müqaviləsinin əleyhinə səs verdi. Jiskar çox məyus oldu. O bir neçə
ay sonra dedi: “Le systeme europeens fonctionne mal. La France n`a plus de projet europeen. Les Europeens n`ont plus de projet europeen” (Avropa sistemi çox
pis işləyir. Fransanın artıq Avropa layihəsi yoxdur. Demək, avropalıların artıq
Avropa layihəsi yoxdur).
Qurultayın sədr müavinlərinə tutduqları mövqe və fəaliyyətləri hətta praqmatizmdən, ya da belə desək, realizmdən irəli gəlsə də, onlara ən azından etimad
vardı. Hamıya yaxşı məlumdur ki, Dehane və Amato kompromisə nail olmaq
üçün səhnə arxasında qızğın surətdə işləyirdilər. Fikirlərdə aradan qaldırılması
zəruri olan dərin ziddiyyətlər bu kompromisə nail olmağı çətinləşdirirdi. Kompromisdə buraxılan əsas cəhətlərdən biri tanrının göstərişlərinə istinad olunmaması, yaxud da, daha yumşaq desək, Avropanın yaranmasında xristianlığın
rolunun yaddan çıxarılması idi. Bu məndə məyusluq doğurdu. Mən Polşa konstitusiyasına əsaslanaraq belə bir redaktə təklif etdim: “Avropa İttifaqının dəyərləri
tanrını həqiqət, ədalət, xeyirxahlıq və nəciblik mənbəyi hesab etməsidir, bu dəyərlər ona inanmayanları, lakin həmin dəyərləri digər yollarla qəbul və müdafiə
edənləri də özündə birləşdirir”.
Uğurun həmişə valideynə bənzər keyfiyyəti vardır; bunun əksi olaraq, iflas
həmişə yetim uşaqdır. Mən hələ də inanıram ki, EPP-nin oynadığı rol Konven-
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siyanın uğurunda həlledici oldu. Aşağıdakılar EPP-nin nailiyyətləri siyahısına
əlavə edilə bilər: Aİ və üzv dövlətlər arasında səlahiyyətlərin bölgüsü naminə üç
sütundan imtina edilməsi; Avropanın xarici işlər naziri, eyni zamanda Avropa
Komissiyasının sədr müavini vəzifəsinin yaradılması (bu məsələdə Dehane
mühüm rol oynayırdı); subsidiarlıq prinsipinin tətbiqində genişlənmə və mükəmməllik; Mendes de Viqonun bu məsələyə verdiyi həlledici töhfə; Şurada ikiqat
üstünlük; siyasi qərarların hazırlanmasında şəffaflıq; Avropa Parlamentinin yeni
səlahiyyətləri (baxmayaraq ki, gözləndiyindən az oldu); Avropa Şurası prezidentinin təyinatı (həmin vaxt bu vəzifənin Avropa Komissiyasının prezidenti vəzifəsi
ilə birləşdirilməsi nəzərdə tutulurdu). Lakin biz gələcək üçün Komissiya sədrinin
Avropa Parlamenti tərəfindən və ya mümkünsə birbaşa seçki vasitəsilə seçilməsi
məsələsini nəzərdən keçirmək fikrindən əl çəkməməliyik. Ümidverici haldır ki,
2004-cü ildə - hətta sazişin layihəsinin son variantı ilə bağlı işlər başa çatmamışdan əvvəl – Avropa Komissiyasının sədrinin təyinatında Avropa seçkilərinin
nəticələri nəzərə alınırdı.

IX FӘSİL
“O, ağacı әkәnlәrin
meyvә payını götürmәdi...”

Avropa Parlamenti və Avropa Komissiyası beş il birgə fəaliyyət göstərəndən
bəri 2004-cü il Avropa seçkilərindən sonra Komissiyaya kimin rəhbərlik edəcəyi
ilə bağlı spekulyasiyalar baş alıb gedir. Romano Prodinin ikinci dəfə Komissiya
prezidenti seçilməyə demək olar ki, şansı yox idi, hətta özü belə fikirləşməsə də.
Həm mediada, həm də saysız-hesabsız iclaslarda spekulyasiya son həddə çatdı.
Biz 1999-cu ili xatırladıq. Həmin seçkilərdən sonra EPP Qrupu yenə də ən böyük
qrup oldu. Komissiyaya kimin sədrlik edəcəyi məsələsi bir yana, bizim qələbəmiz
Prodi Komissiyasının strukturuna heç bir təsir göstərməmişdi. Lakin 2004-cü
ildə təklif olunan Avropa Komissiyası müəyyən etdi ki, Avropa Şurasında
hökumət başçıları seçkilərin nəticələrini nəzərə almalıdırlar.
Fevral ayında bir Avropa siyasətçisi mənə zəng vuraraq, Avropa Komissiyasının prezidentliyinə namizəd olan Belçikanın Baş naziri, liberal Qay Verhofşdadtla əlaqə qurmağımı xahiş etdilər. Ehtimal edirəm ki, Verhofşdadt bu
siyasətçidən EPP ilə əlaqələri düzəltməyi xahiş etmişdi. Siyasi həmkarlarımdan
dolğun məlumat əldə etdikdən sonra mən xahişi yerinə yetirmədim. Hamı “yox”
demişdi. Avropa seçkilərində qalib gəlsəydik, özümüzün namizədini təklif
edərdik. Buna baxmayaraq, heç kim bununla razılaşmadı. Benilüks Baş nazirlərimiz – hollandiyalı Jan-Peter Balkenende və lüksemburqlu Jan-Klod Cunker
qeyri-rəsmi olaraq Verhofşdadtı dəstəklədilər. Lakin hətta onların da problemi
oldu. Almaniyanın Kansleri Gerhard Şröderin və Fransa Prezidenti Jak Şirakın
Verhofşdadtın namizədliyini irəli sürmələri barədə söz-söhbət yayıldıqdan sonra
(1994-cü ildə Helmut Kol və Fransua Mitteranda olduğu kimi) aydın oldu ki,
onlar britaniyalılarla razılığa gələ bilməyiblər. Getdikcə kəskinləşən çıxılmaz
vəziyyət gedişatında İraqda müharibə ilə bağlı fikir ayrılıqları dərin izlər buraxmışdı: Belçikanın dəstəklədiyi Fransız-Alman oxu tamamilə Britaniyanın
əleyhinə işlədi.
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Sürücünün yerindә
2004-cü il may ayının 1-də Avropa İttifaqına on yeni dövlət qoşuldu. İrlandiyanın Avropa İttifaqına prezidentliyi zamanı mən Baş nazirləri Dublində
keçiriləcək EPP sammitinə dəvət etdim. Yığıncaqda müzakirənin əsas mövzusu
bizim Komissiya prezidentliyinə olan namizədimizlə bağlı idi. Canker bizim öz
adamımızın namizədliyini irəli sürməyimizin əleyhinə idi. Onun iddialarına görə
hətta Avropada ən güclü partiya olsaq da bizim hələ də güclü namizədimiz yoxdur. Cankerə görə, Komissiya sədri siyasi partiya yolu ilə təyin edilməli deyildi.
Portuqaliyanın Baş naziri Joze Manuel Durao Barroza dedi ki, onun yaxşı
namizədi var, bu onun həmvətəni Antonio Vittorino idi. Avropa Komissiyasının
vitse-prezidenti kimi Vittorino ədliyyə və daxili işlər məsələlərində etibar qazanmışdı. Lakin o, sosialist idi və buna görə də bizim dəstəyimizi qazana bilmədi.
Əlbəttə, Barrozo Sosial-Demokrat partiyasının Lissabondan daha çox Brüsseldə
olmasına üstünlük verirdi. Mən də daxil olmaqla EPP sammitinin əksər iştirakçıları qeyri-EPP üzvlərinin gizli şəkildə dəstəklənməsindən sarsılmışdıq. EPPnin vitse-prezidenti Peter Hintz XDİ adından konsensusun olmamasından
təəccübünü ifadə etdi. Mənə EPP Baş nazirləri ilə bizim tərəfimizdən kimin
namizəd olacağı barədə məsləhətləşmələr aparmaq tapşırılmışdı. Hintz yerinə
düşən bir söz dedi: “Vilfrid, sən yenə də sürücünün yerindəsən”.
Mən vəziyyətdən necə çıxacağımı götür-qoy edirdim. May ayında mən bütün
Baş nazirlərlə şəxsən söhbət etdim. İlk olaraq Berluskoni ilə danışdım və bu nisbətən asan oldu. Onun mövqeyi tamamilə aydın idi: Verhofşdadtın namizədliyindən
söz gedə bilməz! Bu cavab, iki nəfər arasında əlaqələrin zəif olmasını nəzərə alsaq,
heç də təəccüblü deyildi. Mən Afinaya gəldikdə Kostas Karamanlis mənə dedi ki,
Verhofşdadt ona zəng vurub. Sonradan aydın oldu ki, bu məsələ təkcə Afinada baş
verməyib. Hara gedirdimsə Verhofşdadt məndən əvvəl namizədliyi ilə bağlı
əlaqələr qurmağa çalışmış və hamıya demişdi ki, onun namizədliyi Şröder və Şirak
tərəfindən irəli sürülüb. Eyni zamanda Belçikada deyirdi ki, o, namizədliyini irəli
sürməyəcək. Belə aydın oldu ki, o, hamının arzuladığı Komissiya prezidenti vəzifəsini tutmaq üçün demək olar ki, hər şeyə hazırdır.
Verhofşdadtın lobbisi EPP-ni müdafiə olunmağa məcbur etdi. Bu təəccüblü
məsələ idi, çünki nəzəriyyədə bizim ən azından Jan Klod Cunker adlı
razılaşdırılmış namizədimiz var idi. O, ideal namizəd idi. Aİ-nin Baş naziri kimi
uzun müddət işlədiyindən o, dostlarının və rəqiblərinin inamından yararlandı. O,
Avropa sənədləri ilə yaxından tanış idi və kompromisə girməyin yollarını bilirdi.
Lakin Canker müntəzəm olaraq namizəd olmayacağını bildirirdi və bunun da
müxtəlif səbəbləri var idi. Onlardan biri də Lüksemburqda keçirilən seçkilərin
Avropa seçkiləri ilə üst-üstə düşməsi idi. Mən onunla telefonla danışdığım zaman
o, öz mövqeyində qaldı. Bununla belə, Canker yaxşı komissiya sədri olacaqdı.
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Lissabonda tәkbәtәk görüş
Bizim üzvümüz olan Portuqaliya Sosialist Demokrat partiyasının (PSD) qurultayında iştirak etdikdən sonra bazar ertəsi mayın 24-ü Lissabonda mən Barrozo ilə nahar
etdim. Bu çox mühüm görüş idi. Təkbətək danışığımız zamanı mən ona Verhofşdadta
qarşı müxalifət barədə danışdım və bildirdim ki, bizim başqa alternativimiz, EPP-dən
başqa namizədimiz yoxdur. Bu faciə olacaqdı, çünki sosialistlər artıq danışıqlarda
əhəmiyyətli mövqe tutmuşdular. İlkin olaraq Barrozo Dublində söylədiklərini təkrar
etdi. Onun çox yaxşı portuqaliyalı namizədi var idi və onu dəstəkləməyə bilməzdi.
Mən bildirdim ki, Vittorinodansa portuqaliyalı namizəd daha yaxşı olardı.
Barrozonun möhkəm nüfuzu var idi və Şuradan EPP-nin keçmiş Baş katibi Mario
Daviddən əldə etdiyimiz məlumata əsasən fransızlar və almanlar da eyni fikirdə
idilər. Söhbətin sonunda Barrozo qəflətən daha ciddi oldu və dedi: “Əgər heç
kimi tapa bilmirsənsə mən özüm namizədliyimi irəli sürməyə hazıram”.
Mənim Barrozo ilə ilk görüşüm 1994-cü ilin iyulunda EPP Qrupunun iş
günlərindən birində olmuşdu. Buna baxmayaraq o, açıq şəkildə Amerika yönümlü
olduğunu bəyan edirdi, mən isə onu Avropaya sadiq insan kimi tanıyırdım. Onun
Cenevrədə “Centre Europeen de Denis de Roughemont”da apardığı araşdırmalar
demək olar ki, bununla əlaqədar idi. 1999-cu ildə o, PSD prezidenti və EPP vitseprezidenti oldu. Onun 2002-ci ildə keçirilmiş seçkilərdəki qələbəsi çox mühüm
idi. Həmin vaxtdan bəri onun Avropa Şurasında Baş nazir kimi iştirakı EPP-nin
mövqeyini gücləndirdi. 2004-cü ildə o, Komissiyanın xeyrinə baş nazirlikdən
imtina etmək cəsarəti nümayiş etdirdi (Fransa televiziyasında yayımlanan sənədli
filmin adına əsasən bu “dünyanın ən çətin işi” idi).
Avstriya Kansleri Volfqanq Şüssellə telefon danışığı zamanı, mən ona Barrozonun namizədliyi barədə məlumat verdim. O, buna müsbət reaksiya verdi.
Şüssel özü də yaxşı prezident ola bilərdi. Lakin onun namizədliyi dərhal razılıq
verməyən müxalifətin yaranmasına səbəb oldu (xüsusilə də Fransa tərəfindən).
EPP daxilində almanlar son dəqiqəyə qədər ümid edirdilər ki, Şröder və Şirak
Şüsselin xeyrinə öz fikirlərini dəyişəcəklər. Şüsselin bir az şansı olduğundan o,
hətta EPP daxilində belə məsələni tezləşdirmədi.

Aeroportun beton meydançasında
Avropa seçkilərindəki qələbəmizdən bir gün sonra, axşam vaxtı Verhofşdadt
mənə zəng vurdu. O mənə - artıq hamının bildiyi kimi - Şirakın və Şröderin onun
namizədliyini irəli sürdüklərini və həmçinin, XDİ-dən böyük dəstək aldığını dedi.
Mən ondan təəccüblü şəkildə soruşdum: “Doğrudanmı? XDİ-dən səni kim
dəstəkləyir? Ötən bazar ertəsi Berlində mən Angela Merkellə görüşdüm... Biz
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EPP namizədini dəstəkləmək barədə razılığa gəldik”. (Mən Angelaya Barrozonun
namizəd olacağı barədə məlumat vermişdim). “Doğrudan?” - Verhofşdadt dedi və
əlavə etdi: “Sabah o, Brüsselə gələndə mən onu hava limanında görəcəyəm”.
Merkel iyunun 16-17-də Meysdə keçiriləcək EPP sammitində iştirak edəcəkdi.
Onlar elə hava limanındaca görüşüblər. Lakin mən bilirdim ki, Verhofşdadtla üzüzə gəlsə də Merkel öz qərarını dəyişməyib.
İyunun 16-da keçirilmiş EPP sammitində bütün müzakirələrin əsas mövzusu
Komissiyaya seçiləcək yeni prezident oldu. O zaman heç bir səciyyəvi ad çəkilmədi. Angela Merkel və qrupumuzun rəhbəri Hans-Gert Pötterinqlə yaxın məsləhətləşmələrdən sonra mən britaniyalı mühafizəkar Kris Patten ilə əlaqə
axtarmağa başladım. Mən ondan EPP tərəfindən prezidentliyə namizəd olmağa
razılığı barədə soruşdum. Həmin axşam mən Britaniya mühafizəkarlarının rəhbəri
Maykl Hovard ilə telefonda danışdım və o, Pattenin namizədliyini tamamilə
dəstəklədi. Bu, EPP və Britaniya mühafizəkarları arasındakı çətin münasibətlərdə
çoxdan gözlənilən bir mükafat idi. Çox güman ki, 1992-ci ildə Britaniya
mühafizəkarları ilə əməkdaşlığa başladıqda Patten körpü rolunu oynaya bilərdi.
Pattenin seçimi əhəmiyyətli idi: o, bizlərdən biri idi. Avropa Komissarı kimi o
EPP-yə böyük kömək idi və bundan başqa o, bizim düşüncələrimizi dəstəkləyən
həqiqi Xristian Demokrat idi. Diplomatik bacarığına və Komissiyanın xarici
əlaqələrindəki təsirli işinə görə ona hər yerdə hörmət edirdilər. O, britaniyalı idi
və Baş nazir Toni Bleyerin dəstəyinə etibar edə bilərdi. O, Avropa yönümlü idi
və bu Britaniya Mühafizəkarlar Partiyasında müsbət dönüş yarada bilərdi.

Üç şarla bilyard oyunu
2004-cü il iyunun 17-də - çərşənbə günü səhər – biz namizədi müəyyənləşdirmək üçün yenidən görüşdük. Mətbuat nümayəndələri həddən artıq çox idi.
Hamı güman edirdi ki, qələbəmizdən sonra ən real namizəd bizdən olacaq. İclasdan əvvəl mən Baş nazirlərin hər biri ilə ayrıca görüşdüm və onlara Pattenin
namizədliyi barədə məlumat verdim. Yunanıstanın Baş naziri Kostas Karamanlis
tərəddüd edirdi, çünki Kipr məsələsi baxımından Britaniya namizədinin irəli
sürülməsi çox həssas məsələ idi. Mən Barrozonun fikirlərində şübhə gördüm.
Mən ona inanırdım: “Əlbəttə sən burada bizim “üç şarla bilyard” oynadığımızı
görə bilərsən. Çox böyük ehtimal var ki, Pattenin tərəfinə gedən şar nəticədə sizə
tərəf gələcək”. Yaşca hamıdan böyük Baş nazir olan Berluskoni Toni Bleyerlə
Pattenin namizədliyini müzakirə etməyə hazır idi. Nitsa Müqaviləsinə görə
Komissiyaya sədr olacaq namizəd Avropa Şurasında səslərin əksər hissəsini
qazanmalıdır. Bu səs çoxluğu Bleyerin və EPP Baş nazirlərinin dəstəyi olmadan
mümkün deyildi. Eyni zamanda, biz birlikdə Şröder və Şirakın təkliflərinə, yəni
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Verhofşdadtın namizədliyinə qarşı çıxırdıq. İclas zamanı Pötterinq mənim
yanımda əyləşdi və məndən məsləhət istədi. O zaman mən Patteni təklif etdim.
Barrozo Vittorinonun namizədliyinin üzərində qaldı. Canker Verhofşdadtı
müdafiə etməyə davam etdi. Berluskoni səmimi olaraq dedi: “Avropa Şurasının
nə etməli olduğunu bilmək istəyirəm”. Təklifimə cavab olaraq sonda hamı
Berluskoninin EPP-nin seçimi olaraq Patteni elan edəcəyinə və Bleyerdən dəstək
xahiş edəcəyinə razılaşdı. Həmişə deyirdim ki, Avropa seçkilərinin nəticəsi
Komissiya sədrinin seçilməsində həlledici amil olmalıdır. Biz demək olar ki,
məqsədimizə çatmışdıq. Mən hələ də medianın diqqətindən kənar idim. Pötterinq
açıq-aşkar Verhofşdadta qarşı olduğunu bildirdi və bununla da canımı qurtardı.
Avropa Şurasında dərhal aydın oldu ki, Verhofşdadtın xeyrinə burada heç
nə yoxdur. Berluskoni Verhofşdadtın deyil, Patteni dəstəkləmək üçün Bleyerin
razılığını almışdı. Şirak və Şröder daha bir gecə öz həmkarlarını dilə tutmağa
çalışdılar. Lakin Verhofşdadtın namizədliyinə əngəl yaradan azlıq güclü idi.
Sonda Şirak Verhofşdadta bildirdi ki, onun artıq şansı yoxdur. Buna baxmayaraq
o, yenə də Pattenə qarşı çıxdı. Ola bilsin ki, komissiyaya britaniyalı birinin rəhbərlik etmək (xüsusilə, Bleyerin Verhofşdadtın namizədliyinə qarşı çıxmasından
sonra) ideyası Şirak üçün qəbuledilməz idi. Mən Pattendən namizəd olmağı xahiş
etdikdə bilirdim ki, onun namizədliyi müxalifətin yaranmasına səbəb ola bilərdi
və mən ona yaxınlaşdıqda vicdanım mənə əziyyət verdi. Patten bilirdi ki, onun
səyi uğursuz ola bilər: müxalif fikirlər Parisdən gəlmişdi. Bu zaman başqa
namizədə yol açıldı və nəticədə Barrozo təyin olundu. Sonda “üç şarlı” oyun EPP
üçün müsbət nəticələndi. Əgər Barrozonun namizədliyi də alınmasaydı, biz onda
EPP-dən - həmin vaxtlar Fransanın xarici işlər naziri, keçmiş Avropa komissarı
olmuş- Mişel Barnierin namizədliyini irəli sürəcəkdik. Fransanın Baş naziri JanPyer Raffarin bizə tam dəstək göstərdi.

Sәnә inananlar arasında
Mən özümü Avropa Şurasının daxilində və ətrafında baş verən hadisələrdən aralı tuturdum. Sonda Şirak Barrozonun namizədliyini dəstəkləyəndə
mən artıq Belçika sahillərində istirahət edirdim. Angela Merkel mənə zəng vuraraq dedi: “Hər ikimizin sevinməsi üçün səbəb var. Bizim missiyamız uğurlu
oldu”. Şübhəsiz, onun Bleyerlə intensiv danışıqları nəticəyə böyük töhfə vermişdi. Avropa Şurasının 2004-cü il iyunun 29-da keçirilmiş xüsusi iclasında
Barrozonun namizədliyinin irəli sürülməsi təkcə EPP üçün deyil, həm də bizim
qələbəmizdən faydalanmağın mümkün olmasına və Aİ-yə rəhbərlik etmək üçün
EPP namizədinin təyin edilməsi ilə bağlı demokratik hüququmuzun həyata
keçirilməsinə inamını itirməyən qüvvələr üçün qələbə idi. Angela Merkel onlar-
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dan biri idi. Onsuz mən heç vaxt Barrozonu ön plana çəkə bilməzdim. Bu
həmçinin üç şarla bilyard oyununa gözəl misal idi! Belə anlarda çox vaxt yaxın
şəxsi əlaqələr saxta olur.
Mən Angela Merkeli Kol hökumətində nazir olduğu vaxtdan tanıyırdım.
XDİ qurultayından bir gün əvvəl mən Kol və Merkellə bir yerdə oturduqda Helmut ona dedi: “Angela, du sollst dem Vorzitsender einmal einladen in Mecklenburg-Vorpommern” (Angela, siz prezidenti Meklenburq-Vorpommernə dəvət
etməlisiniz) – bu onun yaşadığı ştat idi. Əslində, o, bunu etdi. Təəssüf ki, iş rejimimin gərginliyindən mən onun dəvətini qəbul edə bilmədim. 1999-cu ildə
XDİ prezidenti olan kimi o, dərhal Brüsselə mənimlə görüşməyə gəldi. O zamandan bəri biz onunla tez-tez əlaqə saxlayırdıq. O, mənim mobil telefonla
istənilən vaxt danışa biləcək və ya mesaj göndərə biləcək hökumət başçılarından
biri idi. Həmin vaxtlarda Kol onu “das Madchen” (balaca qız) adlandırırdı, lakin
elə ilk günlərdə o, özünü yüksək intellektə malik siyasətçi kimi göstərdi. O,
əqidəsini müdafiə edir, EPP-ni tam şəkildə dəstəkləyir və beynəlxalq siyasətdə
qətiyyətli mövqe nümayiş etdirirdi. Kolun ənənəsinə uyğun olaraq, o, EPP liderlərinin yeni nəslinə rəhbərliyi üzərinə götürdü. Kansler kimi o, 2007-ci ilin ilk
yarısında Almaniyanın Aİ-də sədrliyinin əldə etdiyi böyük uğurlar onun adı ilə
bağlı idi. 2007-2013-cü il büdcəsi ilə bağlı konsensus əldə etməklə o, Avropa
maliyyəsini fəlakətdən xilas etdi. Onun rəhbərliyi altında Aİ yaxından iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə ilə məşğul oldu. 2007-ci ilin iyun ayında o, həmin
ilin dekabr ayında Lissabonda imzalanan yeni İslahat Sazişi ilə bağlı razılığın
əldə edilməsinə nail oldu və bununla da ölü vəziyyətində olduğu hesab edilən
Avropa Konstitusiyasına yeni həyat verdi. Bir sözlə: o, Avropa inteqrasiya prosesinin bərpası üçün yeni mərhələ açdı.
Qələbə ilə məğlubiyyətin arasında fərq kiçik olduğundan inanlar az idi.
Komissiya prezidentinin Avropa siyasi partiyasının birbaşa müdaxiləsi vasitəsilə təyin olunması qeyri-adi (istənilən halda ilk dəfə) idi. Buna görə də biz
öz Baş nazirlərimiz arasında ziddiyyətləri aradan qaldırmalı idik. Məsələnin
həlli üçün mən partiya sədri kimi həm də mikrofonlardan və televiziya kameralarından kənarda işləmək üçün hazır olmalı idim. Zaman da vacib idi. Əgər
biz Barrozonun namizədliyini dərhal irəli sürsəydik, o, fransız-alman müxalifəti
ilə qarşılaşa bilərdi, çünki o, İraqa hücum etməyi dəstəkləyənlərlə Azor sammitini təşkil etmişdi.
Bu ssenarinin nə vaxtsa təkrarlana biləcəyinə inam azdır. EPP-nin üzv partiyaları və onların Avropa Parlamentində təmsil olunan üzvlərinə Aİ-yə kimin
rəhbərlik etməli olacağı ilə bağlı öz fikirlərini demokratik şəkildə ifadə etməyə
icazə veriləcəkmi? Yoxsa onların bu qərarı Avropa seçkilərinin nəticəsindən asılı
olmayaraq dövlət və hökumət başçıları tərəfindən yenə də inhisara alınacaq?
Bizim siyasi rəqiblərimiz bizə yenidən belə bir uğuru verəcəklərmi?
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Tәsir dairәsi dәyişir
Barrozo Komissiyasının qurulması yalnız başlanğıc idi. Barrozonun
seçilməsindən sonra biz Avropa Parlamenti tərəfindən yeni Komissiyanın təsdiq
olunması ilə bağlı müxtəlif problemləri həll etməli idik. İtaliya komissarı
səlahiyyətlərini icra edən Rokko Buttiglione ilə bağlı böhrana mən də cəlb
edilmişdim. O, homoseksuallara və qadınların roluna qarşı ziddiyyətli çıxışlarına
görə parlamentdə kəskin tənqid olunurdu. Barrozonun təklifi ilə mən həmçinin
EPP-AD Qrupunun sədri Pötterinqlə Macarıstan Vətəndaş İttifaqının (FİDESZ)
sədri, Macarıstanın keçmiş Baş naziri Viktor Orban arasında vasitəçilik etdim. Öz
ölkəsində müxalifətdə olan Orbanı portfellərin dəyişdirilməsi müqabilində
Macarıstan hökumətinin namizədi Laslo Kovaksa qarşı tutduğu əks mövqedən əl
çəkməsi üçün yola gətirmək lazım idi. Qrupumuz Kovaksa qarşı kazus belli
(müharibə elan etmək üçün bəhanə) tapmalı və hələlik dözməli idi. Bu mübahisəli
Buttiglionenin İtaliyanın xarici işlər naziri Franko Frattini ilə dəyişdirildiyi kompromisin bir hissəsi idi.
Barrozo Komissiyasının seçilməsi təsisatlar arasında təsir dairəsində dəyişiklik olduğunu göstərdi. Qərar qəbul etmə vaxtı gəldikdə Avropa Parlamenti
artıq “dişsiz pələng” deyildi. O, Avropa Şurasına və Komissiyaya qarşı “öz
dişlərini” göstərdi. Lakin bu siyasi döyüş də siyasi qruplar arasında rəy fərqindən
irəli gəlirdi. Barrozonun seçimi və Buttiglionenin böhranı tələsməyi labüd etdi.
Həm parlament, həm də komissiya yeni qanunverici müddətin başlanğıcında
təşəbbüsü ələ keçirmək istəyirdilər. Hər iki təşkilatın beş illik müddətinin üstüstə düşməsi onların arasındakı düşmənçiliyi artırdı. Bu, milli siyasətdə olduğu
kimi - hökumət və parlamentin - icraçı strukturu – komissiya – və qanunverici
struktur – parlament – arasında institusional əlaqələrin tədricən mübarizəyə
çevrilməsini göstərən əlamət idi.

Güclü mövqeyimizi qәbul edirlәr
EPP-nin güclü mövqedə olması artıq 2004-cü il fevralın 4-5-də keçirdiyimiz
qurultayda görünürdü. Bizə çoxlu sayda hökumət rəhbərləri müraciət edirdilər.
EPP tarixində belə bir şey olmamışdı. Çünki Xose Maria Aznar artıq mart ayında
keçirilən İspaniya seçkilərində namizəd deyildi, bu onun Partido Popuların sədri
kimi iştirak etdiyi sonuncu qurultay idi. Yeni nəslin nümayəndələri ya yaxın
ətrafda, ya da idarənin daxilində idi: Almaniyada Angela Merkel, Bavariyada Edmund Stoiber, Hollandiyada Jan-Peter Balkenende, Lüksemburqda Jan-Klod
Canker, Avstriyada Volfqanq Şüssel, Yunanıstanda Kostas Karamanlis, Portuqaliyada Joze Manuel Barrozo, İtaliyada Silvio Berluskoni, Fransada Jan-Pyer
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Raffarin və s. 2004-2009-cu illər üçün Fəaliyyət Planı cüzi ixtilaf yaratdı. Bütün
diqqət may ayının 1-də Aİ-nin genişləndirilməsinə yönəlmişdi. Qurultay
müəyyən qədər tez keçirilmişdi, çünki Avropa seçkilərinə dair kampaniya hələ
başlamamışdı, bu da ümumi plan deyildi.
2004-cü il iyun ayında keçirilmiş Avropa seçkiləri bizim güclü mövqeyimizi
təsdiq etdi. Yeni, genişləndirilmiş parlamentdə 268 nəfər Avropa Parlamentindəki
üzvümüzlə biz yenidən ən böyük qrup olduq. Sosialist Qrupun 200 üzvü var idi.
Avropa Parlamentinə yenicə üzv olmuş dövlətlərin 40%-i bizim qrupumuza
qoşuldu. Bu, o demək idi ki, biz parlamentdə bütün üzv dövlətlərin nümayəndələrini özündə cəmləşdirən yeganə qrup idik. Bu qələbə yenicə qoşulmuş
dövlətlərin yeni üzv partiyalarının gözəl işinin nəticəsi idi. Mərkəzi və Şərqi
Avropada demokratiya quruculuğu illəri əbəs yerə deyildi. Artıq biz bəhərimizi
yığa bilərdik.

Hәr şeydәn әvvәl milli ambisiyalar
Avropa seçkilərinə hazırlıq mərhələsində əhəmiyyətli dəyişikliklər oldu.
Hamıya məlum idi ki, Fransanın UDF və İtaliyanın PPİ partiyaları EPP-nin genişlənməsində maraqlı deyillər. Flamandriya Xristian Demokrat Partiyası kimi digər partiyalar da bu strategiya ilə ayaqlaşmırdılar. Lakin qrupumuz britaniyalı
mühafizəkarları razı salmaq üçün daxili prosedur qaydalarını islah etmək qərarına
gəldikdə Fransanın mərkəzçi, İtaliyanın solçu Xristian Demokratları bunun qeyri-qanuni olduğunu bildirdilər. Onlar bunu prinsip məsələsinə çevirdilər. Dəlil tapmayanda
onlar bizi rahat buraxdılar. Avropa seçkilərindən sonra onlar Bayrounun Avropa
Demokrat Partiyasına, daha sonra Avropa Parlamentində Liberal Qrupa qoşuldular.
Əslində qrupumuzun liderləri onlara uzun müddətdir ki, planlaşdırdıqlarını Avropa səviyyəsində öz siyasi xətlərini yeritmək üçün gözəl imkan vermişdi. UDFPPİ belə bir faktı həzm edə bilmirdilər ki, UMP və Forza İtalia EPP-yə qəbul
edildikdən sonra partiya daxilində üstünlük qazanıblar. Onların düşmənçiliyinin
digər səbəbi o idi ki, birincilər öz ölkəsində müxalifətdə idi, amma UMP və Forza
İtalia hökumət məsuliyyəti daşıyırdılar. Onlar digər üzv partiyalar kimi hərəkət etmədilər: vahid mərkəz-sağçı nümayəndə heyətini formalaşdırmaq və Avropa Parlamentində onların güclərini birləşdirmək. Von Klauşevitzin sözü ilə desək, onlar
Avropa siyasətinə milli siyasətin başqa vasitələrlə genişlənməsi kimi baxırdılar.
Tərəfdarlarının əksər hissəsinin sözünə baxmayaraq, UDF sədri François
Bayrou UMP-yə qoşulmadan imtina etdi. Tamamilə aydın idi ki, o, 2007-ci il
Fransa prezidenti seçkilərində etdiyi kimi – öz ambisiyalarını həyata keçirmək
üçün məqam gözləyirmiş. Hər şeydən əvvəl, Bayrou sentrist olaraq prezidentliyə
namizəd qalmaq istəyirdi və mərkəz-sağçı seçicilərə alternativ təklif edirdi. Bu
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onun getməsi üçün həqiqi səbəb idi. Lakin biz bilirdik ki, onun prezident olmaq
istəyi əlçatmaz bir arzu idi və hətta onun ən inandığı dostları belə ondan imtina
etmişdilər. Bütün bunlar onun şəxsi ambisiyalarına görə idi. Robert Şumanın partiyasının (Mouvement Republicain Populaire) varisi, UDF-in sələfi və EPP-ni
təsis edən partiyalardan biri olan CDS artıq mövcud deyildi.
Eyni müraciət Romano Prodiyə oldu. 2006-cı ilin aprel ayında keçirilmiş
İtaliya parlament seçkilərində o, özünü Berluskoninin alternativi kimi qələmə
verdi. Onun Xristian Demokratların əsas varisi olan PPİ-nin dəstəyinə ehtiyacı
var idi. O, PPİ-ni Avropa Demokrat Partiyasına qoşulmaq üçün dilə tuturdu.
Bütün bu intriqalar zamanı onun komissiya sədri olması, göründüyü kimi, nə
özü, nə tərəfdaşları, nə də gizlində ona rəğbət bəsləyənlər üçün problem yaratmayıb. Nəticədə, PPİ-nin solçu Xristian Demokratları Margaritaya qoşuldular və
daha sonra Romanın meri Valter Veltroninin keçmiş kommunistləri ilə “İtalian
Partito Democratico” (PD) Partiyasını yaratdılar. Bu partiya de fakto olaraq solçu
demokratların, kommunist PCİ-nin uzaq varislərinin Margarita ilə birləşməsi,
Democrazia Kristiananın müxtəlif qruplarının kombinasiyasıdır. PD-nin yaxından
maliyyələşdirdiyi qurultayın sonunda Xristian Demokratlar Sosialist yoldaşları ilə
bərabər “İnternasional” oxudular...

Sarsılmaz özәk
EPP kimi böyük çətinliklə üzləşən bir partiya yalnız təcrübədən və öz
üzvlərinin sadiqliyindən istifadə etməklə mübarizəyə hazır ola bilər. Buna görə
də, partiyamızın Brüsseldə yerləşən qərargahının idarəetmədə yüksək səviyyəli
ardıcıllıq tələb etməsi və xüsusilə ilk illərdə üzvlərinin belçikalılar olması təəccüblü deyil. Bizim işimizdə mövqelərin yaxınlığı, işgüzarlıq və həmişə iş başında
olmaq kimi sadə faktlar həlledici rol oynayıb. Lap son zamanlar partiyaya
Avropanın müxtəlif bölgələrindən Brüsselə köçmək arzusu olan insanlar cəlb olundular və özlərini EPP-yə həsr etdilər. Bu “siyasət əsgərlər”inin Brüsseldə yaşaması EPP-nin gücünü danılmaz dərəcədə artırır.
EPP kimi Avropa siyasi partiyaları gərək sabit mühitdə fəaliyyət göstərə
bilsinlər. Onların rəsmi statusu və bu statusa uyğun olaraq Avropa Parlamentindən
maliyyələşdirilməsi bu işə böyük töhfə vermişdir. İnanıram ki, mən bu islahat
üçün siyasi məsuliyyət daşıya bilərəm. Müvafiq qaydaların olmaması işimizə
xeyli əngəl törədirdi. Mən, 1990-cı ildə EPP sədri olan kimi dərhal Komissiya
sədri Jak Delorsla danışdım. Mən Avropa Şurasında təmasda olduğum bütün insanlara zəng vurdum, məsələni EPP sammitinə çıxardım və dost bildiyim Baş
nazirləri dəvət etdim. Avropanın digər partiyalarının EPP-yə nisbətən daha çox
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hüquqi statusa ehtiyacı vardı. Onların işçiləri parlament qruplarının siyahısında
idi və elə bil, qaçqın kimi parlamentə sığınmışdılar. Lap əvvəldən parlament binasından kənarda öz qərargahımızı yaratdıq.
1991-ci ilin dekabrında Maastrixtdə keçirilmiş Avropa Şurasının iclasında
mən tanışlarım olan hökumət rəhbərlərinə təklif etdim ki, Avropanın siyasi partiyalarını qanuniləşdirmək üçün nizamnamə yaradaq. Təklifim Almaniya Konstitusiyasındakı maddəyə əsaslanırdı. Böyük səylərdən sonra qəbul olunmuş bu
maddə “qeyri-kafi” hesab edilən sazişimizin bir hissəsi oldu, çünki tamamilə
deklarativ idi. Onun hüquqi bazası və necə yerinə yetiriləcəyi gərgin müzakirələrə
rəvac verdi. Siyasətçilər və diplomatlar, xüsusilə üzv dövlətlərin daimi nümayəndələri arasında çəkişmə gedirdi. 1994-cü ildə mən Avropa Parlamentinə
seçildikdən sonra digər qrup rəhbərləri ilə birlikdə dönüş yaratmağa çalışdım.
Müxtəlif cür formatlar təklif olunurdu, lakin hüquqi məsləhət alana qədər onların
heç biri bizim istəyimizə cavab vermirdi. Parlamentin hüquqşünasları bizə
bildirdilər ki, statusun qaydaları barədə göstəriş vermək və Avropa partiyalarının
maliyyələşdirilməsi üçün heç bir hüquqi əsas yoxdur. Ona görə də Aİ yalnız ona
verilən səlahiyyətlərə malik idi. Mən özümə qarşı xəyanət hiss etdim!
Nəhayət ki, hüquqi əsas Nitsa Sazişində, xüsusilə də 91-ci maddənin 2-ci
bəndində öz əksini tapdı: “251-ci maddəyə əsasən, Şura Avropa siyasi partiyaların
nizamnaməsini və xüsusilə də onların maliyyələşdirilməsi ilə bağlı məsələləri
müəyyənləşdirir”. Lakin bəzi hökumətlərin nizamnaməyə müqavimət göstərməsi
səbəbindən Avropanın siyasi partiyalarının tanınmasına hələ çox vardı. EPP
Qrupunun üzvü olan alman Ursula Şleyxer tərəfindən dəstəklənən ilk cəhd 2001ci il ərzində uğursuzluğa düçar oldu. Alman sosialist Jo Leinen və EPP-nin yunanistanli üzvü Giorgos Dimitrakopolous tərəfindən dəstəklənən Avropa
Parlamentinin ikinci cəhdi sonda uğurlu oldu. 2003-cü ilin sonunda Şura səs
çoxluğu ilə nizamnaməni təsdiq etdi.
Bu gün Avropanın on siyasi partiyasının nizamnaməsi var. Onların hər biri
Avropa Parlamentindən eyni məbləğdə vəsait və Qrupun nüfuzuna əsasən əlavə
proporsional məbləğ alırlar. Yeni qaydalara uyğun olaraq, biz EPP-ni adi bir icmadan hüquqi bir təşkilata, Belçika qanunvericiliyində spesifik hüquqi bir təşkilat
olan Beynəlxalq Qeyri-Kommersiya Birliyinə çevirdik. Sistem indi tam şəkildə
şəffaf və qanunidir; partiyaya ayrılmış subsidiyalardan başqa təyinatlar üçün istifadə etmək qadağandır. Bu Pirr qələbəsini xatırlada bilər, amma o, Avropa təsisatlarını yaratmaqla çox uzun və çətin bir yol keçərək əhəmiyyətli nailiyyətlər
qazanmışdır.
Nizamnamə tamamlanmadığına görə bizim işimiz hələ bitməyib. Lakin çox
şey istəmək səfehlik olardı, həm də daim planların pozulması təhlükəsi var idi.
Avropa seçkiləri üçün vahid bir təşkilatı, Avropa Parlamentinin üzvləri üçün
vahid bir nizamnamə və digər məsələləri özündə ehtiva edən bir paketin dərhal
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qəbul edilməsini tələb etmək qeyri-mümkün idi. Lakin maddi dəstək istəmək
olardı. Sponsorlar mənim xəbərdarlığıma və narahatçılığıma çox ciddi yanaşdılar.
Belə bir kompromislə və bu uzun prosesin sonunda mən də Avropanın siyasi partiyalarının tanınmasına öz möhürümü vura bildim.
Buna baxmayaraq, yeni nizamnamə öz müvəffəqiyyətinin qurbanı ola
bilərdi. Üzvlüklə bağlı müraciət edən və maliyyə vəsaitləri alan partiyaların sayı
həddən artıq çox olduğundan Avropa partiya landşaftında qarışıqlıqların yaranması təhlükəsi gözlənilirdi. Partiyaların sayının minimal baryeri aşdığını nəzərə
alsaq, böyük partiyaların nisbi proposiyası azalırdı və ümumi hesab dəyişilməz
qalırdı. Bundan başqa hətta bu nizamnaməyə qarşı çıxan Avroskeptik partiyalar
da parlamentdən maddi dəstək alırdılar. Rəqiblər bir qayda olaraq müxalif
mövqeyinə görə mükafatlandırılırlar!
Avropa partiyalarının öz təşkilatlarına kömək etmək zərurətinə laqeyd
yanaşması ilə bağlı böyük risk var. Əgər ortada real, daimi və əsaslandırılmış
siyasi rəhbərlik yoxdursa, partiyalar tezliklə əməkdaşlarını saxlamaq üçün
maliyyə vasitələrinin çox hissəsini xərcləyəcək təşkilata çevriləcəkdilər. O zaman
siyasi fəaliyyət rəmzi xarakter daşıyacaqdı. Bu o deməkdir ki, partiyanın son
məqsədləri nəzərdən qaçırdı. Diqqət əsasən maddi və ştat məsələlərinə
yönəlmişdi. Mənim zənnimcə partiya daim hərəkətdə olmalıdır. O, Avropanın
təşkilatları daxilində və ətrafında çalışmaqla üstünlük əldə etmək istəyənlərin
maraq qrupu olmalı deyil. Maliyyə imtiyazlarına və şəxsi ambisiyalara çox teztez həddindən artıq dərəcədə əhəmiyyət verilir.
Mən həmçinin EPP-ni ideyalar partiyası kimi görmək istəyirdim. Yeni
yaradılmış strukturların Avropa inteqrasiyası uğrunda mübarizədə qələbə qazanması əsas deyil. Avropa Partiyalarının, Jak Delorsun ifadəsi ilə desək, “Avropa
konsertində” rol oynamaq istəyən insanlara ehtiyacı vardı. Bu, ideyaların bir yerə
toplaşması, partiyaların və digər təşkilatların mövcud tədqiqat idarələrinin
təcrübəsi vasitəsilə mümkün ola bilərdi. Bəzi partiyaların siyasi məfkurə mərkəzləri vardı. Məsələn, XDİ-da Konrad Adenauer Stiftung, XSİ-da Hanns Seydel
Stiftung, yaxud da İspaniyada – FAES (sədr Joze Maria Aznar idi). EPP-AD
qrupu daxilində Avropa Parlamentinin britaniyalı mühafizəkar üzvü Ceyms Elles
siyasətçilər, alimlər və jurnalistlər üçün İdeyalar Yarmarkası təşkil edəcək Yay
Universiteti və Avropa İdeyalar Şəbəkəsi yaratmaq üçün yorulmadan çalışırdı.
EPP bir daha yeni Avropa siyasi beyin mərkəzlərinin təsis edilməsi ilə bağlı
təşəbbüsü ələ aldı. Bu, Avropa partiyaları ilə bağlı qaydalar nəzərdən keçirildikdən sonra mümkün oldu və 2007-ci ilin dekabr ayında tam şəkildə başa çatdı.
Nizamnamə Avropa Partiyalarına “Avropa siyasi fondlarını” yaratmaq imkanı
verir. Artıq 30 ildən çox fəaliyyət göstərən EPP-yə yalnız indi öz tədqiqat
mərkəzini yaratmağa icazə verilməsini fikirləşmək əslində təəccüblü idi. Avropa
Tədqiqatları üzrə yeni Mərkəzimiz bütün mənbələrimizi ümumi Avropa Tədqiqat-
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lar Mərkəzində cəmləşdirmək məqsədi ilə üzv partiyalarımızın tədqiqat
bölmələrini və fondlarını özünə cəlb etməyə başladı. Tədqiqat mərkəzimizin
siyasi ailəmizə, Avropa təşkilatlarına, Avropaya və onun xalqlarına öz ideyalarını
təqdim etmək vaxtı artıq gəlib çatmışdı. Başlanğıc o qədər də ürəkaçan olmasa
da, qarşımızda duran vəzifənin əhəmiyyətini yaxşı başa düşürdük. Burada
“bürokratik əngəl”lər də baş qaldıra bilər. Ona görə də məqsədlərimizi həyata
keçirmək üçün çox işləmək lazım idi.

Ardıcıllıq partiyası
Partiyanın inkişafı üçün EPP sammitinin şübhəsiz böyük əhəmiyyəti vardı.
Hökumətimiz və partiya rəhbərlərimiz arasında məsləhətləşmələrin başlanması
1980-cı illərin əvvəllərinə təsadüf edir. Partiya və hökumət rəhbərlərinin həmin
onilliyin sonlarında baş tutan bu konfransı partiyanın siyasi pasportuna çevrildi.
1991-ci il Maastrixtdə keçiriləcək Avropa Sammitinə hazırlıq müddətində bu
konfransın fayda və səmərəsi böyük oldu.
Artıq bir neçə il idi ki, Avropa Şurası daim Brüsseldə yerləşən Justus Lipsius
binasında toplanırdı. Baş nazir olduğuma görə, mən EPP sammitlərini Brüsseldə
yerləşən “Val Duches” qəsrində təşkil edə bilirdim. Daha sonra biz Avropa Parlamentinin binalarına köçdük. Bundan sonra biz Brüssel yaxınlığındakı Meise
Botanika Bağında yerləşən “Bouchout” qəsrində toplaşdıq.
Avropa Şurasının gündəliyində yer almış bir və ya daha çox mübahisəli
məsələ EPP sammitində müzakirələrin əsas mövzusu oldu. Biz hökumət rəhbərləri ilə birgə ümumi qərara gəlməyə çalışırdıq. Mən inanırdım ki, biz proqram
təkamülünü, EPP-nin yeni üzvləri barədə vacib qərarları və üzv partiyaların siyasi
cəhətdən müasirləşdirməyin yollarını müzakirə edirdik. İşimizi qeyri-rəsmi
görürük, sənədlərdən çox da istifadə etmirik. Həlledici məsələ iclasın vaxtının
təyin olunması idi. Səhərlər və ya Avropa Şurasının iclasından bir gün əvvəl
görüşə bilməməyimiz əslində problem idi. Helmut Kol tamamilə əmin idi ki,
qərarları düzgün şəkildə nəzərdən keçirmək üçün müzakirələr Avropa sammitindən bir və ya iki həftə əvvəl keçirilməlidir. Bu, sistemli şəkildə düzgün
olaraq yalnız onun kanslerlik müddətinin sonunda həyata keçirildi. O, bütün
müzakirələr üçün mühit yaradırdı. Onun səyləri olmasaydı biz heç vaxt uğur əldə
edə bilməzdik. Sözü bütov olduğundan başqaları onun ardınca getməyə məcbur
idilər. Bu ənənəni Angela Merkel, xüsusilə, 2007-ci ildə Almaniyanın Aİ-yə sədrlik etdiyi dövrdə davam etdirdi.
Tədricən bu yığıncaq daha da böyüdü. Təcrübə bizə öyrətdi ki, EPP-yə müxalif partiyaların rəhbərlərini dəvət etmək zəruridir, çünki onlar bəzi məqamlarda
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hökumətin məsuliyyətlərini öz üzərlərinə götürürdülər. Bundan başqa biz Aİ-yə
namizəd olan üzv dövlətlərin və Avropa Şurasından olan ölkələrin hökumət rəhbərlərini öz siyasi layihəmizə cəlb etmək istəyirdik. Buna görə də EPP sammiti
siyasi ailəmizin bütün tanınmış liderlərinin iştirak etdiyi mühüm hadisəyə çevrildi.
Bütün bu irəliləyişlərdə XDİ/XSİ-nın dəstəyi danılmaz idi. Almaniyanın
Xristian Demokrat Partiyası bir çox baxımdan EPP-nin ən mühüm üzv partiyası
idi. Hans August Lükerin səyləri vasitəsilə və EPP-ni əhatə edən problemlərə
baxmayaraq EPP-nin təməli qoyulduğu vaxtda onlar həlledici rol oynamışdılar.
Bu sədaqət və Almaniya Xristian Demokratlar partiyasının parlaq rolu heç vaxt
azalmamışdı. Bu məsələdə biz Helmut Kol və Angela Merkelin güclü liderliyinə
borcluyuq. XDİ/XSİ EPP üçün ardıcıllıq mayakıdır. Burada rəhbərlik heç vaxt
inzibati-amiranə deyildi, əksinə, çoxluq və qərarların birgə qəbulu ilə səciyyələnirdi. Almaniya Xristian Demokratlarının kiçik üzv dövlətlərin üzv partiyalarına verdikləri yer çox təəccüblüdür. Məsələn, EPP-nin bütün sədrlərinin
hələ də Benilüks partiyalarının sıralarından çıxmaları onlar üçün tam təbiidir.
Mən 35 ildir ki, XDİ-nin demək olar ki, bütün partiya qurultaylarında iştirak
edirəm. XDİ güclü mərkəzi idarəçiliyə malikdir. Rəhbərlik həmişə partiya
sədrinin əllərində olur. Partiya hakimiyyətdə olanda onun sədri federal kansler,
müxalifətdə olanda isə Bundestaqda və Berlində hər həftənin bazar ertəsi günü
toplaşan rəyasət heyətində qrup rəhbəri olur. Ölkələrin fəaliyyətlərinə dair bilik
və anlaşmasız partiyanın siyasət başa düşülməzdi. Bu, əlbəttə ki, Latın
Amerikasındakı prezidentlik sistemi deyil. Daxili federalizm realdır. Partiya həm
də güclü mövqedədir. XDİ-nin qurultayında qəbul edilən bütün qərarlar partiyanın bütün bölmələrində diqqətlə müzakirə olunur.
2007-ci il dekabrın 3-4-də Hannoverdə keçirilən qurultay yeni Grundsatzprogramm-a (əsas proqram) həsr olunmuşdu. Partiyanın iclası bir neçə ay
əvvəlcədən baş katib Ronald Pofalla tərəfindən hazırlanmışdı. Ənənəyə uyğun
olaraq, iclas katolik və protestant yepiskopunun moizələri ilə açıldı. Qərarların
hazırlanması prosesində gənc kişilər və qadınlar vacib rol oynayırdılar. Onlar öz
nəsillərinin ideya və məqsədlərini partiyalarının böyük ənənələrinin davamı kimi
izah edirdilər. Onlar Almaniya və Avropa üçün bütün EPP üzv partiyalarını yönləndirən Xristian Demokrat siyasətini təklif edirdilər.

Siyasi rәhbәrlik
Alman Xristian Demokratları EPP və Avropa İttifaqının özəyini təşkil
edirlər. Bu məsələ Helmut Kolun vaxtında da belə idi və 2007-ci ilin ilk yarısında
Almaniyanın Aİ-yə sədrliyi dövründə də dəyişməz olaraq qaldı. Angela Merkel
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bu çətin və incə işi məharətlə yerinə yetirdi. Onun sədaqəti, işə bağlılığı və səyləri
sayəsində üç sahədə çox mühüm irəliləyiş əldə olundu: Aİ-nin çoxillik büdcəsi,
qlobal istiləşməyə qarşı mübarizə və Avropa Konstitusiyasından istifadə. Bu
məsələdə uğurun əldə edilməsi xüsusilə vacib idi. Merkel bu çətin məsələyə çox
ciddi yanaşdı. O, Avropa Şurasının 2007-ci il iyunun 21-22-də keçirilən iclasında
yeni Sazişlə bağlı konsensus əldə edilməsinə nail oldu. Mən xüsusi olaraq məmnunam ki, EPP-nin 2006-cı il oktyabrın 19-da Helsinkidə və 2007-ci il iyunun 1də Meisedə keçirilən sammitlər vasitəsilə partiyamız özünün siyasi ailəsi
daxilində təsisat islahatlarının aparılması ilə bağlı yekdil razılığa gələrək bu
məsələyə öz töhfəsini verdi.
2006-cı ilin mart ayında - İtaliyada parlament seçkiləri ərəfəsində - Romada
keçirdiyimiz qurultay dəqiq qərar vermək üçün çox tez idi, çünki dəyişiklik insanların beyninə tam işləməmişdi. “Vətəndaşların Avropası naminə: Daha yaxşı
gələcək üçün prioritetlər” adlı yekun sənədə konsensus əldə etmək üçün üzərində
yenidən işlənmiş bütün əsas elementlər daxil idi. Fransa və Hollandiyadakı uğursuz referendumdan sonrakı dövrdə, bu, zəruri idi. Avropanın bütün müşahidəçiləri
bilirdilər ki, insanlar Hollandiya parlament seçkilərini və 2007-ci il mayın 6-da
Nikola Sarkozinin Fransa prezidenti seçilməsini gözləyirdilər. Almaniyada seçkilər ağır keçdiyindən Polşa və Çex Respublikasındakı kimi bəzi hökumətlər konsensusdan imtina edə bilmədi. Lissabon Müqaviləsinin çox az üzv dövlətlərdə
hələ də ratifikasiya edilməməsi çox ağır məsələdir. 2008-ci il iyunda keçirilmiş
referendumda irlandiyalıların sazişi qəbul etməmələri Aİ üçün yeni problem
yaratdı. Ümid edirəm ki, İrlandiya rəhbərliyi ölkəsinin və Avropanın rifahı naminə bu problemi həll etmək üçün özündə cəsarət tapacaq. Bizim, təsisatlara dair
gizlin müzakirələrimizə son qoymağa və vətəndaşlarımızın nə istədiyini bilməyə
ehtiyacımız vardı. Buna görə də Lissabon Müqaviləsi effektli olmaya bilər, lakin
çox vacibdir. Son olmaqdansa, onun yeni başlanğıc olmasına ehtiyacı var.
Lissabon Müqaviləsindən əvvəl başlanmış böhran Aİ daxilində əlaqələrin
tamam laxlanmasına gətirib çıxardı. Fransada keçirilən referendum ifrat solçu və
sağçıların təhriki, eləcə də daxildə bölünmüş sosialistlərin ortada olmamasından
irəli gəlirdi və Şirak əleyhinə açıq sanksiya əlaməti idi. UMP və onun o zamankı
sədri Nikola Sarkozi bu vəziyyətdən çıxış yolu axtarırdı. 2006-cı il noyabrın 6da Brüsseldəki Solvay kitabxanasında çıxış edərkən (o, bura Avropa dostlarının
dəvəti ilə gəlmişdi) o, daha sonra həll yolunun təməli olacaq konsepsiya təklif
etdi. Traite simplifie (Qarşılıqlı anlaşma və qərarların icrasına dair beynəlxalq
saziş) vasitəsilə o, Konstitusiyanın lehinə və əleyhinə olanlar arasında körpü
yaratdı. Onun müdaxiləsi sayəsində Angela Merkel Avropa İttifaqını canlandıran
yeni müqavilədə konsensus əldə edə bildi.
İspaniya və Lüksemburqda keçirilmiş bu müsbət referendumlar siyasi rəhbərliyin bəhrəsidir. Burada qabaqcadan qəbul edilmiş qərar yox idi. İspaniyada
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məsul müxalifət partiyası qısa müddətə siyasi üstünlüyə malik olmaq üçün
mübarizəyə müqavimət göstərdi. O, Avroskeptik mövqe tutmaqdan imtina etdi.
O vaxt Partido Popular və Mariano Rajor hakim sosialistlərlə kəskin şəkildə
mübarizə aparırdı.
Lüksemburqda qazandığımız qələbədə Baş nazir Jan-Klod Cankerin
göstərdiyi şəxsi səylərə borcluyuq. Onun Avropaya sadiqliyinin kökü Lüksemburq Xristian Demokratların ənənələrindən irəli gəlirdi. Yarandığı gündən bəri
CSV (Xristian Sosial Xalq Partiyası) EPP-də çox fəal rol oynamışdı ki, buna
sübut rəhbər insanların buraya cəlb olunması idi. 1995-ci ildən Lüksemburqun
Baş naziri olan Jan-Klod EPP sammitlərində və Avropa Şurasında əsas söz sahiblərindən biri idi. Onun nüfuzu Avropa Qrupu sədri kimi əldə etdiyi təcrübə və
göstərdiyi səylərdən irəli gəlirdi. Onun sələfi olan Jak Santer müxtəlif vaxtlarda
EPP-nin və Avropa Komissiyasının sədri olmuşdu. Santerin iki məşhur sələfi
Coze Bek və Pyer Verne Avropa inteqrasiyasının siyasi genezisində tarixi rol oynadılar. Hətta Pyer Verne öz Hesabatı ilə (Verne Hesabatı) avro və iqtisadi valyuta
ittifaqının əsasını qoydu. Lüksemburq kimi kiçik bir ölkənin (2004-cü ilə qədər
Aİ-nin ən kiçik üzv ölkəsi olmuşdur) öz siyasi rəhbərliyi vasitəsilə Avropanın
birləşməsində belə əhəmiyyətli rol oynaması heyranedicidir.

Mәdәniyyәt vәtәnim
Eyni sözləri Hollandiya barədə də demək olar. Hətta Hollandiya Xristian
Demokratlarının o vaxtlar üç ayrı partiya olmasına baxmayaraq, EPP daxilində
onlar əvvəldən bizimlə idilər. Frans Andriessen KVP-ni, Hans de Boer ARP-ni və
Roelof Krusinqa CHU-nu təmsil edirdilər. Piet Steenkampın rəhbərliyi altında
Xristian Demokrat Müraciətini hazırlamaq üçün onların birləşməsi EPP üçün çox
faydalı oldu. Piet Bakman 1985-1987-ci illərdə EPP-nin sədri olmuşdu. Elmi İnstitut vasitəsilə Jos van Gennip Afinanın Əsas Proqramının layihəsini hazırladı.
1990-cı illərdə Vim van Velzen EPP Qrupunda çox mühüm rol oynadı, lakin onun
böyük, tarixi xidmətləri partiya daxilindəki işi ilə bağlıdır: hər şeydən əvvəl,
EUCD ilə EPP-nin birləşməsində oynadığı rol, daha sonra yeni üzv partiyalar və
ardıcıl inkişafımız üçün daşıdığı məsuliyyət üçün. Onun xələfi, parlamağa
başlayan ulduz Camiel Eurlings də Avropa siyasətini milli siyasətə dəyişdi, lakin
bu onun rolunun bitməsi demək deyildi. Korien Votmann-Kul öz vəzifələrinin
öhdəsindən bacarıqla gəlirdi.
Hollandiyada mənim ana dilimdə danışırlar. Holland dili mənim şəxsi və
siyasi həyatımda həlledici rol oynayıb. Tələbə olarkən holland ədəbiyyatının şah
əsəri olan “Max Havelaar” romanına valeh olmuşdum. Kitabda Ost-İndiyanın
holland müstəmləkəsində məskunlaşan yavalılarla rəftar tənqid edilirdi; kitabı
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19 əsrdə Lebak rezident köməkçisi kimi fəaliyyət göstərmiş Multatuli (əsl adı
Eduard Douves Dekkerdir) yazmışdı. Mən tez-tez onun korrupsiyaya qarşı
mübarizəsində və Lebak rəhbərləri ilə münasibətlərində vasitəçilik edirdim. O,
Lebak rəhbərlərinə yazırdı:
“Biz hamımız Niderland Kralının xidmətindəyik. O, ədalətlidir,
işimizlə məşğul olmağımızı istəyir və buradan çox uzaqdadır. Və mən
dünən Uca Tanrını şahid tutaraq bildirdim ki, biz onun əmrinə müntəzirik,
amma o, öz təbəələrinin hamısına yaxın ola bilməz. Tanrı şahiddir ki, mən
ədalətli, mərhəmətli olacaq, qorxmadan, nifrət bəsləmədən çalışacaq və çox
yaxşı “rezident köməkçisi” olacağam... Mən də öz işimi görmək istəyirəm.
Lebak rəhbərləri! Bu bizim hamımızın arzusudur!”
Daha sonra o, dünyasını dəyişmiş ədalətli və mərhəmətli bir insan
haqqında danışır:
“O, yaxşı və ədalətli insan idi. O, məhkəməyə başçılıq edirdi və
şikayətçiləri qapısından qovmurdu. O, yanına gələnlərə səbrlə qulaq asırdı.
O, öküzü oğurlandığına görə tarlasını şumlaya bilməyən hər kəsə öküzü
tapmaqda kömək edirdi. Əgər hansısa bir ananın qızı oğurlanıbsa, o, oğrunu
axtarıb tapır və qızı evinə qaytarırdı. O, zəhmət çəkənlərin maaşını kəsmirdi, o, ağacı olan heç kimin meyvəsini götürmürdü, başqaları üçün
nəzərdə tutulmuş paltarları geymirdi və kasıbların qisməti olan yeməyi
yemirdi. Beləliklə, kəndlərdə deyirdilər “Allah böyükdür, Allah onu öz
yanına aparıb. Onun arzusu yerinə yetdi... yaxşı insan dünyasını dəyişdi”.
(Gutenberg Ebook of Max Havelaar, səh., 63-64).
Mənim Hollandiya ilə qəlbən bağlılığım var və mən bu ölkəyə həm mənəvi,
həm də fiziki cəhətdən yaxınlıq hiss edirəm. Mən onu mədəniyyət vətənim adlandırıram. Mən həmçinin buranın coğrafiyası ilə yaxınlıq hiss edirdəm, çünki buranın ərazisi ilə mənim doğulduğum yer arasında oxşarlıq var.
Gənc yaşlarımda mən velosipedlə Zelandı (Hollandiyada Zeland əyaləti)
gəzib öyrənirdim; bu gün, uzun illərdən sonra mən eyni işi görür, Gelderland
əyalətinin (Guelders) şimalında yerləşən Veluve dağını tədqiq edirəm.
Mənim ilk siyasi əlaqələrim tələbəlik illərinə təsadüf edir. Mən holland
həmyaşıdım olan Erik Yurgenslə birgə Flamand-Holland tələbə nümayişini təşkil
etmişdim. Sonralar o da siyasətlə məşğul oldu, ilk olaraq Xristian Siyasi Partiyasının radikallarına, daha sonra isə sosial-demokrat Əmək Partiyasına qoşuldu.
Vəzifədə olduğum müddətdə mən həmkarlarım olan Baş nazirlər Dries van Agt
və Ruud Lubberslə yaxın əməkdaşlıq etdim. O zamanlar mən həm də holland
mediasının tez-tez qonağı olurdum.
Son illərdə Hollandiya barədə fikirlərimdə bəzi dəyişikliklər olub. Silahlı
üsyandan və Pim Fortuynun qətlindən sonra da böhran bitməyib. Mən də Avropa
Konstitusiyasına dair referendumun uğursuz olacağına əmin idim. İllər boyu
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Avroskeptisizm güclənirdi, xüsusilə də o vaxtkı maliyyə naziri Gerrit Zalm öz
iradlarını bildirərək deyirdi ki, hollandiyalılar Avropaya çox pul ödəyirlər. İlk
olaraq hökumət və siyasətçilər, sonda isə ictimaiyyət də öz rəyini dəyişdi. Bundan
əlavə milli rəmzlərə həddindən artıq əhəmiyyət verildi və qondarma referendumla
bağlı çaxnaşma Hollandiya parlamentini tamamilə əldən saldı və o, Konstitusiyanı təsdiq etməyə belə özündə güc tapmadı. Fəaliyyətimizdə ardıcıllığın
qırılması məni mat qoydu.
Bu gün dəyişikliklər baş verir. Ən böyük məsələ odur ki, görəsən holland
siyasi zümrəsi sələflərinin Avropa ənənələrini davam etdirə bilərlərmi. Qırılmış
ardıcıllığın bərpası üçün hamı gözünü Baş nazir Jan Peter Balkenendeyə dikib.
İnanıram ki, o, buna müvəffəq olacaq.

X FӘSİL
Avropada vә başqa yerlәrdә
irәli çәkilmә

Mən, 1992-ci il martın 6-da Baş nazir vəzifəsindən istefa verdikdən dərhal
sonra EPP-nin Brüsseldəki qərargahına köçdüm. Mən öz həyatımı tamamilə partiyanın təşkilatçılığına həsr etdim. 1992-ci il mart ayından 1994-cü il aprel ayına
qədər mən Xristian demokratiyasını yenidən təşkil etmək və təmsil etmək
məqsədi ilə 91 səfər etdim – bu, fiziki cəhətdən insanı taqətdən salan bir işdir.
Mən tərəfdaşlar tapmaq məqsədi ilə bir neçə faktaraşdırıcı missiyalara rəhbərlik
etdim. Sonradan bir jurnalist məni “demokratiya səyyahı” adlandırmışdı.
XIX-XX əsrlərdə Xristian-Sosial partiyalar Mərkəzi Avropada siyasi
mənzərənin əhəmiyyətli hissəsi olmasına baxmayaraq, Mərkəzi və Şərqi
Avropada Xristian Demokratiya uzun müddət tanınmadı. Bu partiyaların Çexoslovakiya və Sloveniyada meydana gəlməsi 1890-cı illərə təsadüf edir. Macarıstanda ilk Xristian-Sosial siyasi strukturlar 1885-ci ildə meydana gəlmiş,
1894-cü ildə isə Xristian Xalq Partiyasının əsası qoyulmuşdur. 1898 və 1901-ci
illərdə o vaxt Avstriya-Almaniya hökmranlığı altında olan polşalılar Xristian
Sosialistlərdən ruhlanaraq siyasi partiyalar şəklində birləşdilər.

EUCD-nin hәlledici rolu
EPP-nin rolu artdıqca, Avropa Xristian Demokratlar İttifaqının (EUCD)
əhəmiyyəti azalırdı. EUCD EPP-dən əvvəl təsis olunan müstəqil Xristian Demokrat
təşkilatı idi (çox təəccüblüdür ki, bu təşkilat EPP ilə paralel olaraq öz fəaliyyətini davam
etdirirdi). Artıq 1980-ci illərdə bu təşkilatı EPP ilə birləşdirmək planlaşdırılırdı. Digər
mərkəz-sağçı təşkilat olan Avropa Demokratik İttifaqı da EPP ilə paralel fəaliyyət
göstərirdi. Deməyə ehtiyac yoxdur ki, bəzən bir-birinin əksinə çalışan bu üç təşkilatın
mövcudluğu dünyada Avropa mərkəz-sağçıları barədə yanlış fikirlər yaradırdı. Bizim
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siyasi ailəmiz sanki hissələrə bölünmüşdü və heç bir kənar insan və ya müşahidəçi
özümüzü niyə belə dolanbac tərzdə təşkil etməyimizi başa düşə bilməzdi.
1989-cü ildə Berlin Divarının yıxılmasından və Mərkəzi və Şərqi Avropada inqilablardan sonra EUCD-nin mövcud olması üçün yeni səbəb yarandı. Bu daha
sonra Avropa İttifaqına qoşulacaq ölkələrin partiyaları üçün gözləmə otağı və təlim
məktəbi ola bilərdi. Hər ehtimala qarşı EUCD toplanmaq üçün forum keçirməyi
təklif etdi; eyni zamanda EPP, onun standartlarına hətta cavab verməyən partiyalarla
genişlənmək üçün təzyiqlərdən qaçırdı. 1993-cü ilin yanvar ayında mən EUCD rəhbəri kimi italyan Emilio Kolombonu əvəz edəndə EPP və EUCD-nin rəhbərlikləri
de fakto olaraq fərdi ittifaqa çevrildi. EUCD sədri olmaqla yanaşı, 1996-cı ilədək
mənə verilmiş əlavə imtiyazla mən EPP-nin qərargahında işləməkdə davam etdim.
Şərq və Qərbdən başqa burada başqa fərqin və Avropa Mədəni irsi vasitəsilə
Sankt Peterburqdan Zaqrebədək virtual sərhədin olduğunu anladım. Bu ayrılıq,
Şərqi Pravoslav kilsələri ilə Roman Katolik Kilsəsi arasında 1054-cü ildə baş
vermiş Böyük Təfriqə zamanına təsadüf edir. Bu zaman iki müxtəlif cəmiyyət
yaranmışdı: onlardan biri Qərb Xristianlıq ənənələrinə, digəri isə Şərqi Pravoslav
Xristian ənənələrinə əsaslanırdı. Bu sosial-mədəni bölgü əvvəlki əsrlərdə olduğu
kimi bu gün də fakt olaraq qalır; bir tərəfdən Qərbi və Mərkəzi Avropa, digər
tərəfdən Şərqi Avropa arasında olan bölgü. Dəmir pərdə endiyindən plüralist
demokratiyanın bu bölgü xəttində inkişaf etməsi çətinləşmişdi; iqtisadi islahatlar
ləng gedirdi və vətəndaş cəmiyyəti siyasi və hərbi gücə qarşı durmaqla çətin anlar
yaşayırdı. Bu fərq İkinci Dünya müharibəsindən sonra Şərq və Qərb arasında
yaranmış süni bölgüdən də daha dərin köklərə malikdir.
1994-cü ilin iyulunda Avropa Parlamentində EPP Qrupunun sədri
seçilməklə mənə yeni və çox ağır tapşırıq verildi. Mənə üç müştərək siyasi rəhbərliyin mandatı həvalə edilmişdi: EPP sədri, EUCD sədri və Avropa Parlamentində EPP Qrupunun sədri. Bu böyük məsuliyyət mənim üçün artıq məqbul
deyildi. Təkid edirdim ki, EUCD-də sədrliyinə hollandiyalı veteran siyasətçi Vim
van Velzen keçsin. Helmut Kol EPP ilə EUCD-nin təcili birləşməsini istəyirdi;
onun sözlərinə əsasən bu yolla mənim mandatlarla bağlı şəxsi münaqişəm həll
olunacaqdı. Kol həmçinin görürdü ki, van Velzenlə müvəqqəti razılaşmada heç
bir məna yoxdur. O qorxurdu ki, bu, EUCD-nin laxlamasına gətirib çıxaracaq.
Kolun Vim van Velzenin EUCD sədri olmasına dair razılığını almaq üçün
çox səy göstərmək lazım oldu. Sonda mən onu inandıra bildim ki, van Velzenin
rəhbərliyi altında EUCD və EPP-nin birləşməsi baş tuta biləcək. Bu bir qədər
vaxt aldı. 1996-cı il fevralın 2-də Helmut Kol Katolik Lyoven Universitetinin
Fəxri Doktoru adına layiq görüldü. Təntənəli mərasimdən sonra mən onunla bir
yerdə maşınla Leykenə getdik. Burada onu Kral Albert qəbul edəcəkdi. Maşında
gedərkən söhbət zamanı o, sonda van Velzenin namizədliyinə razılığını bildirdi.
Vim van Velzen demokratiyanı inkişaf etdirmək istiqamətindəki səylərimizdə çox mühüm rol oynadı. 1991-ci il oktyabrın 6-da EPP Mərkəzi və Şərqi
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Avropada demokratiyanı imkişaf etdirmək üçün Budapeştdə akademiya (Robert
Şuman institutu) yaratdı. Uzun illər van Velzen bu instituta rəhbərlik etdi və çox
gözəl nəticələr əldə etdi. Val Velzen həmçinin yeni EPP üzv partiyaları üçün EPPnin İşçi Qrupuna rəhbərlik etdi. Bizimlə bərabər, qətiyyətli səy göstərən insanlar
bilirlər ki, van Velzen Mərkəzi və Şərqi Avropanın keçid ölkələrində siyasi dəyərlərimizin möhkəmlənməsində çox vacib rol oynamışdır.

Macarıstan mübarizәsi
Almaniyada və Avstriyada Mərkəzi Avropa Almaniayanın, Avstriyanın,
İsveçrənin, Lixtenşteynin, Polşanın, Çexiyanın, Slovakiyanın, Macarıstanın və
Sloveniyanın yerləşdiyi məkan kimi başa düşülür və buraya tez-tez AvstriyaMacarıstanın hissəsi olan regionlar aid edilir. İtaliya və Sloveniyanın sərhədindəki
Triest şəhərindən olan, oçerk və roman yazarı Klaudio Maqris Dunay çayından
qidalanan, sirli Mitteleuropa (Mərkəzi Avropa) barədə yazmışdı.
1956-cı ildə mən Macarıstan qiyamına qoşularaq ilk siyasi nümayişimdə
iştirak etdim. Mən Loveyndə universitetdə oxuyurdum və bir çox tələbə
yoldaşlarım kimi mən də bu qiyamı dağıtdığına görə Sovetlərə çox qəzəblənmişdim. Biz Brüsseldə gecə yarısına qədər Sovetlərə qarşı nümayiş etdik. Bu gün
- əlli ildən çox vaxt keçdikdən sonra – Fideszdə olan dostlarımız Brüsseldəki
Leopold Parkında azadlıq və demokratiya uğrunda apardıqları qəhrəmanlıq
mübarizəsinin xatirəyə çevirmək üçün heykəl ucaltmaq istəyirlər.
Macarıstan İnqilabını mənə 1956-cı ildə inqilab rəhbəri İmre Nagini
hakimiyyətdən məhrum etmiş Janoş Kadarı xatırladır. Kadar kommunistlərin yeni
lideri oldu və mən 1984-cü ildə Baş nazir olarkən rəsmi səfərim zamanı onunla
görüşdüm. Sonralar macar dostlarım mənə onun çox qorxduğunu dedilər. Çünki
o, qiyamdan sonra həbs edilmiş gənc nümayişçilərin gizli şəkildə məhkəməsiz
güllələnməsinə məsuliyyət daşıyırdı. Görüşümüzün sonunda o, Kral Boduenlə
onu görüşdürməyi xahiş etdi. Onun xahişi bir il sonra yerinə yetirildi. Görüşdən
sonra mən onu müşayiət etdim; o zaman o, artıq qocalmış və əldən düşmüşdü.
Kommunist rejimi zəiflədikdə, o, sağlamlığı səbəbindən istefaya göndərildi.
Kadar 1988-ci ilədək Sovetlərin sadiq qulluqçusu kimi hakimiyyətdə qaldı.
Macarıstanda Xristian Demokratiya mənbəyinin tarixi 19-cu əsrin sonlarına
təsadüf edir. Buna baxmayaraq, 1920-ci ildə Xristian Xalq Partiyası (1894-cü
ildə təsis edilmişdi) mühafizəkar partiyasına çevrilərək adını Xristian İttifaqı
qoydu. O, müharibəyədək hakimiyyətdə qaldı və özünü daha çox güclü, irticaçı
və avtoritar rejimlə eyniləşdirdi.
1940-cı ildə rəhbər Xristian İttifaqını tərk edən Xristian islahatçılar Xalq
Sosial Hərəkatını yaratdılar. Cəhdin uğursuz olmasına baxmayaraq, bu, yeni
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siyasi strukturun – Demokratik Xalq Partiyasının – özəyi oldu. 1947-ci il avqustun 31-də o, 16.4% səs qazandı və beləliklə, parlamentdə ikinci böyük partiyaya
çevrildi. 1949-cu ilin yanvar ayında kommunistlər tərəfindən ləğv edilənədək,
güclü müxalifət partiyası kimi o, avtoritar qaydalara müqavimət göstərir, fundamental hüquqları və din azadlığını müdafiə edirdi.
1989-cu il mayın 1-də o, Demokratik Xalq Partiyasının varisi olaraq Xristian Demokrat Xalq Partiyası (KDNP) kimi yenidən təsis edildi. Çox böyük olmasa da, KDNP yeni siyasi güc idi. 1990-cı ilin yazında o, ilk azad seçkilərdə 43
il müddətinə parlamentə seçildi. Macarıstan Demokratik Forumunun rəhbəri
Jozef Antall mayın 23-də MDF, KDNP və EKGP-nin koalisiya hökumətinin Baş
naziri seçildi. Qeyd edək ki, bu partiyalar birlikdə səslərin 59.5%-ni qazanmışdı.
EUCD-nin tərkibində MDF və KDNP “Macar komandası”nı yaratdılar.
Jozef Antalın dəvəti ilə həmin ilin iyun ayının sonlarında Budapeştdə CDİ-nin
(Xristian Demokrat İnternasional) qurultayı keçirildi. Mən bunu əsl siyasi hadisə
kimi yadda saxladım. Berlin divarının yıxılmasından sonra Mərkəzi Avropanın hər
yerində yeni demokratik hökumətlər seçildi. Hamı rəhbərlərə ümidlə baxırdı. O
zaman gözəl əhval-ruhiyyə var idi. Rəsmi nahardan sonra Helmut Kol Jozef Antal
başda olmaqla bütün həmkarlarına zəncir körpü vasitəsilə Pestdən Budaya keçib
məşhur restoranda onun xoşladığı salyaminin dadına baxmağı təklif etdi... Biz
salyami yeməkdən həzz almaqla həm də aramızdakı dostluğu möhkəmləndirirdik.
Təəssüflər olsun ki, bu cür siyasi əlaqələr çox gec-gec təkrar olunur.
Təəssüf ki, Jozef Antal Baş nazir vəzifəsindəki müddətini tamamlaya
bilmədi. 1993-cü il dekabrın 12-də o, xərçəng xəstəliyindən vəfat etdi və onunla
birlikdə partiyasının rəhbərliyi dağıldı. Onun varisi olan Peter Boross 1994-cü il
seçkilərində məğlub oldu və Xristian Demokrat partiyaları müxalifətə keçdi.
Dörd il sonra onlar Viktor Orbanın rəhbərliyi altında yenidən dirçəldilər.

Fidesz – Macarıstan Vәtәndaş İttifaqı
Orban 1988-ci ildə Kommunist Partiyası tərəfindən təqibə məruz qalan və
kiçik gizli qruplar şəklində fəaliyyət göstərən gənc demokratlar, xüsusilə də
tələbələr tərəfindən yaradılmış Fidesz-in (Gənc Demokratlar İttifaqı) təsisatçılarından biri idi. Müasir Macarıstan tarixində bir çox yerlərdə əsas qüvvəyə
çevrilmiş həmin hərəkat demokratik sistemin hər səviyyəsində iştirak edir. Onun
üzvləri əsas insan hüquqlarının fəal müdafiəçiləri kimi çıxış edirlər. Partiyaya
üzvlük üçün qoyulmuş yuxarı yaş həddi (35) 1993-cü ildə ləğv edildi. 1989-cu il
iyunun 16-da şəhidlərin dəfn mərasimində Qəhrəmanlar meydanında çıxışı zamanı Orban azad seçkilər və sovet qoşunlarının ölkə ərazisindən çıxarılmasını
tələb etdi. Həmin çıxış ona siyasi və milli səviyyədə böyük şöhrət gətirdi.
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1989-cu ilin yayında o, müxalifətin dəyirmi masalarında iştirak etdi və
1998-ci il seçkilərində Baş nazir vəzifəsinə namizədliyini irəli sürdü. Viktor Orbanın rəhbərliyi altında Fidesz radikal tələbə hərəkatında mötədil, mərkəzçi xalq
partiyasına çevrildi. 1992-ci il sentyabr ayında o, Liberal İnternasionalın sədr
müavini seçildi. Mərkəzçi xalq partiyasına çevrilməklə paralel Fidesz Liberal İnternasionalı tərk etdi və 2000-ci ilin noyabr ayında EPP-nin assosiativ üzvü oldu.
Həmin vaxtdan etibarən Orban Macarıstanda mərkəzçi sağ ittifaqın möhkəmlənməsi üçün çox çalışır. 2002-ci ilin oktyabr ayında EPP-nin Estorildə keçirilən
qurultayı zamanı o, partiyanın sədr müavini seçildi.
1998-ci ildə Viktor Orban Fidesz və iki gənc tərəfdaşlarla (MDF və EKGP)
uğurlu koalisiya hökuməti qurdu. MDF-in lideri İboliya David ədliyyə naziri kimi
böyük uğur və xalq arasında populyarlıq qazandı. Lakin qütbləşmiş seçki komissiyasından sonra hökumət 2002-ci ildə öz üstünlüyünü itirdi. Bütün ümidlər 2006cı ilə bağlanmışdı. Fidesz KDNP ilə ittifaq qurdu və öz adına “Macarıstan Vətəndaş
Birliyi” adını əlavə etdi. Lakin MDF ilə münasibətlər soyudu. David Orbanı onun
partiyasını öz partiyasının tərkibinə birləşdiməyə çalışmaqda ittiham etdi. Bu pis
hadisə idi və təəccüblü deyil ki, iki partiya arasında 2006-cı il seçkilərinə hazırlığın
qızğın çağında kəskin mübahisə yaşandı. MDF-in bəzi namizədlərini Fideszin
xeyrinə geri çəkməsi böyük məğlubiyyətdən xəbər verirdi. Ən çətin anda Viktor
Orban Baş nazir vəzifəsi üçün MDF-in namizədini qəbul etməyə hazır idi. İki seçki
raundu arasında mən bu mesajı İboliya Davidə çatdırdım, lakin o, cavab vermədi.
Sosialistləri devirmək şansı əldən verildi və Qyurskani yenidən Baş nazir seçildi.
2006-cı ilin payızında parlament qrupu ilə gizli müzakirələr zamanı
Qyurskaninin ölkəsinin iqtisadi vəziyyəti ilə bağlı heç bir iş görməməsi və yanlış
vədlər verməsi məlum olduqdan sonra hər şey pisə doğru getməyə başladı. Orban
onun dərhal istefa verməsini tələb etdi. Bu tələbə dəstək vermək üçün Macarıstan
qiyamının 15-cil ildönümü münasibətilə nümayişlər keçirildi. Lakin polis
tərəfindən dağıdıldı. Nümayiş zamanı Viktor Orbanla birlikdə mən on min insanın qarşısında çıxış etdim. Biz hər ikimiz Macarıstan qiyamının ideallarını
qoruyub saxlaya bilmədiyimizə görə solçular tərəfindən tənqid edildik. Eyni zamanda, Avropa Sosialistlət partiyası nüfuzdan düşmüş Baş nazirə özünün tam
dəstəyini ifadə etdi. Viktor Orban hökumət əleyhinə referendumu böyük səs
çoxluğu ilə qazandı və Qyurskani seçkilərdə məğlub oldu.

Mәxmәri inqilab
1918-ci ildə Çexoslovakiya Respublikası yaradıldıqdan sonra Çexoslovakiya
Xalq Partiyası (CSL) təsis edildi; bu ilk Xristian xalq partiyalarından biri idi. Bu
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partiya, təxminən bütün hökumətlərin tərkibində iştirak edərək demokratiyanı
müdafiə etmiş qeyri-dini ada malik partiya idi. Münxen konfransı zamanı (Müncher
Abkommen) Britaniya və Fransa Baş nazirləri Nevil Çemberlen və Eduard Daladier
Çexoslovakiyanı müdafiə etmədilər və Mussolininin köməkliyi ilə Hitler Sudetenlandı Almaniyaya ilhaq etdi. CSL-in rəhbəri və Çexoslovakiyanın Baş naziri Yan
Sramek faşizmə qarşı çıxdığından 1939-cu ilin avqustunda ölkədən sürgün edildi.
Müharibədən sonra CSL seçkilərdə səslərin 16%-ni qazandı və yenidən
hakimiyyətə gəldi. Lakin 1948-ci ilin fevralında Praqada baş verən qiyamdan sonra
kommunistlər hakimiyyəti ələ aldı. CSL-in 46 parlament üzvünün 26 nəfərindən
bəziləri mühacirətə göndərildi, bəziləri ilə də əməkdaşlığa son qoyularaq həbs
düşərgələrinə göndərildi. 1989-cu ilin noyabrında baş vermiş Məxməri İnqilabdan
sonra partiyanın əməkdaşları partiyanı tərk etdilər və bundan sonra yeni Xristian
xalqlarının partiyası yaradıldı. Bu partiya Xristian Demokrat Partiyası ilə birgə
Xristian və Demokratik İttifaqı – Çexoslovakiya Xalq Partiyasını (KDU-CSL)
yaratdılar. 1990-cı ilin 7 iyununda bu partiya Slovakiya Xristian Demokrat Hərəkatı
(KDH) ilə birgə EUCD-nin tam üzvü oldular. Partiya 1998-ci ilədək hakimiyyətdə
olan sağ-mərkəzçi hökuməti tərkibində yer aldı. Bundan sonra dörd il müddətində
müxalifət olan partiya 2002-ci ildə yenidən hakimiyyətə gəldi.
Bu partiyanı quran qeyri-məşhur qəhrəman Josef Luks idi. 1992-ci ilin aprelində o, məni Prostejov-Brnoda keçirilən qurultaya dəvət etdi. Mən orada “yalnız
personalizm bəşəriyyətə azadlıq bəxş edə bilər” mövzusunda nitq söylədim.
Təəssüf ki, Luks 1999-cu ildə gənc yaşda vəfat etdi. Bundan sonra partiyaya
növbə ilə Kiril Svoboda, Miroslav Kalousek və Jiri Cunek rəhbərlik etdilər.
Təəccüblü deyil ki, KDU - CSL qismən Avroskeptik mövqe tutan, Vatslav
Klaus tərəfindən yaradılmış və hazırda Baş Nazir Mirek Topolanek tərəfindən rəhbərlik edilən Demokratik Vətəndaş Partiyası (ODS) hökumətin tərkibində olmasına baxmayaraq, hələ də güclü Avropayönümlü partiya olaraq qalır. Klaus,
dörd əsas azadlığı: əmlak, şəxs, xidmət və kapital hərəkatının azadlığı prinsiplərini
özündə ehtiva edən Roma sazişinə tam zidd olan “Avropada kifayət qədər sərhəd
yoxdur” fikrini söylədiyinə görə mənfi reputasiya qazanmışdı. Avropaya münasibətdə, Klaus öz sələfi Vatslav Havel tam müxalif mövqedə idi. Aleksandr
Dubçekin “Praqa Baharı”ndan sonra Havel Kommunizmlə mübarizənin simvoluna
çevrildi. Cəsur müxalif mövqeyinə görə Havel Məxməri İnqilabın əsas aparıcı
qüvvəsi oldu. 1990-2003-cü illərdə o, fərqli tərzdə yürütdüyü siyasəti və Avropaya
uzaqgörən mövqe tutması ilə “filosof prezident” kimi öz xalqını ruhlandırdı.
2008-ci ilin yayında L'Express jurnalına müsahibəsində Havel bildirib ki,
Avropaya inteqrasiya prosesi davam etdirilməlidir və bu işdə geriyə yol yoxdur. O,
2008-ci ilin mayında İrlandiyada keçirilən referendumdan sonra “Lissabon Sazişi
məhv olub” deyərək təxribatçı münasibət bildirməsinə görə Klausu qınayıb. Havel:
“10-15 ilə bizim, anlaşıqlı qısa mətni olan, məktəblərdə uşaqların öyrənə biləcəyi
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Avropa Konstitusiyasına ehtiyacımız olacaq. Qalan məsələlər isə akademiklərin
işidir. Avropa rəhbərliyin zəif olmasından əziyyət çəkir, bu gün Avropa Birliyi texniki
və inzibati məsələlərlə məşğul olan bürokratik quruma bənzəyir. “Rəhbər” sadəcə
gömrüyün, kvotaların, nəqliyyat və sairənin himayəçisi ola bilməz. Birliyin mədəni,
tarixi, ənənəvi və mənəvi dəyərləri var və bu səbəbdən “rəhbər”in əsas vəzifəsi bu
dəyərlərə önəm verərək əhəmiyyətini artırmaqdır” (L'Express, 14 avqust 2008).
ODS partiyasına gəldikdə isə, praqmatik siyasətçi olan Mirek Topolanek Baş
nazir seçkiləri ərəfəsində Klausun təsir dairəsindən xilas olmağa çalışırdı. Bu
məqsədlə o, partiyasını EPP ilə yaxınlaşdırmağa və ODS-in Avropayönümlü qolunu
gücləndirməli idi. Avropa Parlamenti EPP-AD Qrupunun nəzdində “AD”
yarımqrupunun (Britaniya mühafizəkarları ilə birgə) tərkib hissəsi kimi ODS EPP
ilə zəif ittifaq qurmuşdu. EPP sammitlərində dəfələrlə iştirak edən Topolanek 16
iyun 2005-ci ildə keçiriləcək EPP sammitindən əvvəl mənimlə şəxsən görüşüb ODSin EPP üzvlüyü imkanlarını müzakirə etmək ricasında bulundu. Müzakirələr çox
məhsuldar oldu və onun dahiyanə cəhdlər etdiyinin şahidi oldum. Bir neçə ay sonra
Topolanek ODS-in on altıncı ildönümü qurultayında iştirak etmək üçün məni 2005ci ilin noyabrında Brnoya dəvət etdi. Mən təklifi məmnuniyyətlə qəbul etdim və
məni orada səmimi qarşıladılar. Lakin aydın məsələ idi ki, Klaus və onun tərəfdarları
münasibətlərin bərpası prosesindən məmnun deyildilər və hər vəchlə prosesin
gedişində təxribat törətməyə çalışırdılar. Təəssüf ki, Topolanek bu təzyiqlərə tab
gətirə bilmədi. Xüsusilə rəhbərlik etdiyi indiki zəif hökumətə Baş Nazir seçildikdən
sonra. Topolanek, hətta ODS-in Avroskeptik qanadını razı salmaq üçün Devid
Kameronla birgə Avropa İslahatları Hərəkatını maliyyələşdirdi. Bununla belə, mən
EPP ilə ODS-in gələcək münasibətlərə ümid edirəm, çünki dəfələrlə seçkilər zamanı
böyük sayda ODS tərəfdarlarının Avropa layihəsini dəstəklədiyinin şahidi olmuşuq.

... Vә mәxmәri ayrılma
Ölkəmdəki vəziyyəti nəzərə alaraq, 1992-ci ilin 23 mayında Bratislavada
“Belçika və Çexoslovakiya Federal Təcrübəsi: Federalizm yaxud Əməkdaşlıq
əsasında İttifaq” mövzusunda nitq söylədim. Görəsən, bu həqiqi inam, yoxsa
sadəlövhlük idi? 1992-ci ilin iyununda Slovakiyada sol-millətçi proqramını əsas
tutan Vladimir Meçiar seçkilərdə qalib gəldi. Çexiya Respublikasında isə iqtisadi
islahatlarla irəliləməyə can atan, liberal və mühafizəkar olan Vatslav Klaus seçkiləri qazandı. Onların arasındakı fərq böyük idi. Çexiya və Slovakiyanın Baş
nazirləri Klaus və Meçiar Brnoda, Alman arxitektoru Lyudviq Misin müasir şah
əsəri olan Villa Tuqendxatda görüş keçirdilər və belə qənaətə gəldilər ki, federasiya
keçmiş dövrdən qalmış bir məfhumdur.
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Ayrılma prosesi ölkə parlamentləri arasında gizli sövdələşmə ilə işlənib
hazırlandı. Heç bir referendum keçirilmədi. Azad Slovakiya üçün avtoritar millətçi Meçiar hökuməti çox zərərverici idi. Onun islahatlardan imtina etməsi,
NATO və Avropa Birliyi ilə pis münasibətləri öz səviyyəsində saxlaması, seçki
qanunvericiliyinin kobud icra olunması, azlıqların hüquqlarının pozulması və
məhdudlaşdırılması ilə o, ölkəni beynəlxalq aləmdən təcrid etdi. Beş ildən sonra,
1998-ci ilin oktyabrında Mikulaş Dzurinda Slovakiyanı bu vəziyyətdən xilas etdi.
Onun Slovakiya Demokratik (SDK) Koalisiyası seçkilərdə 42 yer qazandı və
Dzurinda stabil hökumət yarada bildi. 2000-ci ilin yanvarında o, yeni partiya,
Slovakiya Demokratik və Xristian İttifaqı (SDKU) partiyasını yaratdı. 2002-ci
ildə o, yenidən seçkilərdə qalib gəldi və EPP üzvü olan digər iki partiya, Xristian
demokratik Hərəkatı (KDH), Macarıstan Koalisiya Partiyası (SMK) və gənc
tərəfdar Yeni Vətəndaşlar (ANO) ilə birgə hökumət yaratdı.
Son səkkiz ildə Mikulaş Dzurinda siyasi və iqtisadi islahatlarla, Avropa Birliyi və NATO-ya üzvlüklə Slovakiyanın imicini dəyişmiş və azlıqlarla mehriban
münasibət qurmuşdur. O, Xristian Demokratlar və Macarıstan Koalisiya Partiyası
ilə birgə Slovakiyanı Mərkəzi və Şərqi Avropada nümunəvi bir ölkəyə çevirmişdir. 2006-cı ilin seçkilərində bu üç partiya yenidən hökumət qura bilərdilər.
Lakin partiyalar arasında olan fərq səbəbindən, hakimiyyətə sosialist-populist
Robert Fiko gələrək diktator Meçiar və qeyri Slovaklara nifrəti, azlıqlara olan
düşmənçiliyi ilə tanınan Slovakiya Milli Partiyasının rəhbəri Yan Slota ilə koalisiya qurdu. Bu bir daha sübut etdi ki, eyni siyasi qurumun üzvləri arasındakı
qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlıq daimi nəticənin əldə edilməsinə səbəb ola bilər.

Kommunizm: sonun başlanğıcı
1970-ci ilin iyununda mən Polşaya səfər edərkən ölkəni Edvard Qirek idarə
edirdi. Onun rəhbərliyi altında mövcud kommunist rejimi daha da liberallaşmışdı.
Rejim bəzi şəxsiyyət azadlıqlarının genişlənməsinə imkan yaratmışdı, lakin əksər
hallarda demokratik müxalifətin təqibi hələ də davam edirdi. 1978-ci ildə Lex
Valesa digər fəallarla birgə azad, qeyri-kommunist həmkarlar ittifaqını təşkil etdi.
1980-ci ildə o, Qdansk tərsanəsində keçirilən tətilə başçılıq etdi. Bu tətil ölkədə
digər tətillərin baş qaldırmasına səbəb oldu. Tətilin əsas tələbi işçilərin hüquqları
idi. Hakimiyyət dairələri. işçilərə tətil etmək və özlərinin müstəqil ittifaqını, Həmrəylik ittifaqını yaratmağa imkan verən 31 avqust 1980-ci il Qdansk sazişinin
şərtləri ilə razılaşmağa məcbur edirdi.
Katolik Kilsəsi hərəkata dəstək verdi. Papa II İohan Pavel 1981-ci ilin yanvarında Valesanı Vatikanda qəbul etdi. Valesa Katolik məzhəbini özünün güc və
ilhamının mənbəyi hesab edirdi. Ölkənin qazandığı nisbi azadlığına 1981-ci ilin
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dekabrında son qoyuldu. General Vojek Jaruzelski ölkədə hərbi vəziyyət elan
edərək həmrəyliyi “ləğv etdi” və onun liderlərinin çoxunu həbs etdi. Valesanı isə
ölkənin ucqar yerlərindən birində ev dustağı etdi.
1982-ci ilin noyabrında Valesa azadlığa buraxıldı, lakin nəzarət altında
saxlanıldı. Valesa həmrəyliyin liderləri ilə gizli şəkildə əlaqə saxlamağa başladı.
Hərbi vəziyyət 1983-cu ilin iyulunda aradan qaldırıldı. Həmin ilin oktyabrında
Valesa Nobel Mükafatına layiq görüldü və bu onun gizli fəaliyyətinə təkan verdi.
Hökumətin anti-kommunist əhval-ruhiyyəsini yox etmək cəhdlərinə baxmayaraq,
müxalifətin fəaliyyəti geniş vüsət almışdı və bunu dayandırmaq artıq mümkün
deyildi. Digər tərəfdən, yaşayış standartlarını aşağı salan iqtisadi çətinliklər və
nəzarətdən çıxmış inflyasiya ictimai narazılığa səbəb olacaq sosial partlayışa
gətirib çıxara bilərdi. 1988-ci ilin sentyabrında müxalifət lideri Lex Valesa, Daxili
İşlər Naziri Çislau Kisçak və digərlərinin iştirakı ilə gizli görüş keçirildi. Onlar
ölkədə həyata keçiriləcək fəaliyyəti planlaşdırmaq üçün dəyirmi masa ətrafında
müzakirələr aparmağa razılıq verdilər. Danışıqlar Valesa və Kisçakın sədrliyi ilə
6 fevral 1989-cu ildə başladı. Onlar həmrəylik müxalifət fraksiyasını və koalision
hökumət fraksiyasını birləşdirdilər.
Mən 1989-cu ilin Pasxa bayramında Polşanın sonuncu kommunist Baş
naziri Miçislav Rakovski ilə görüşdüm. Həmin səfər zamanı Prezident Jaruzelski
məni inandırmağa çalışırdı ki, hərbi vəziyyət və 1981-ci ilin dekabrında Həmrəyliyin ləğv edilməsi Sovetlərə ediləcək müdaxilənin qarşısını almaq üçün labüd
addım idi. Bir neçə il sonra Rakovski “Polşada əsası qoyuldu: Şərq Blokunun
Sonunun Başlanğıcı” (Almaniyada Es beggan in Polen. Der Anfag vom Ende des
Ostblocs adı altında çapdan çıxıb, Hoffman und Campe, 1995) adlı memoriallarını nəşr etdirdi. Rakovski qeyd edir ki, Polşa müxalifəti kommunist rejimə son
qoyan bir motor funksiyası daşıyırdı, o, özü də islahatların tərəfdarı idi və hakim
dairələrdə onun həmfikirləri olub.
Kommunistlər siyasi strukturda ciddi dəyişiklik etmədən görkəmli müxalifət liderlərinin idarə heyətində yer almasına ümid edirdilər. Dəyirmi masa müzakirələri Polşa cəmiyyətində ciddi dəyişikliklər etdi. Nəticədə ölkədə parlament
seçkiləri keçirildi və Tadeus Mazovikinin başçılığı altında qeyri-kommunist
hökumət formalaşdı. Tadeus Mazoviki Həmrəyliyin liderlərindən biri və İkinci
Dünya müharibəsindən sonra Mərkəzi Avropada ilk qeyri-kommunist Baş nazir
idi. Polşada baş verən hadisələr bütün kommunist blokunun çökməsini
sürətləndirdi: Yalta razılığı iflas etdi.
Lex Valensa 9 dekabr 1990-cı ildə Polşanın Prezidenti oldu. Mən onu 1991ci ilin iyulunda Brüsseldə qəbul etdim. O vaxtadək o, artıq ölkənin Avropa Birliyinə qəbulu perspektivini gündəmə çıxarmışdı. Lakin 1995-ci ilin sonlarında o,
təkrar seçkilərdə uğur qazana bilmədi. 1992-ci ildə mən əkiz qardaşlar Lex və
Yaroslav Kaçinski ilə tanış oldum. Onlar 1992-ci ilin 21 iyununda Varşavada
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keçirilən ABXD-nin (Avropa Birliyi Xristian Demokratlar) iyirmi birinci konqresində əlaqədə olduğumuz əsas şəxslər idi. “Avropa Cəmiyyəti, Avropanın
Sabahına Baxış” (“LA Communaute europeenne, prefiguration de l`Europe de
demain, L`une and l`autre Europe, Editions Racine, 1994, səh. 131-133 çap
edilib”) adlı nitqimdə qeyd etdim ki, “Qloballaşan yeni dünyada Avropa gələcəyin
çətinliklərinə davam gətirə biləcək bir formada qurulmalıdır. Aydındır ki, yeni
Avropanın problemləri yalnız birlikdə həll oluna bilər”.
1997-ci ildə Jerzi Buzek Baş nazir seçildi, ilk dəfə 2001-ci ilədək AWS-UW
koalisiyasının (Akcja Wyborcza Solidarnocs [Seçki Hərəkatı Həmrəyliyi] – Unia
Wolnosci [Azadlıq üçün İttifaq]) sonra isə AWS (Akcja Wyborcza Solidarnocs
[Seçki Hərəkatı Həmrəyliyi]) azlıq hökumətinin başçısı oldu. Təhsil, təqaüd və
regional idarəetmə sahələrində islahatlar aparıldı, buna baxmayaraq partiya nüfuzunu itirdi. 2001-ci ilin 23 sentyabrında keçirilən seçkilərdə Buzek keçmiş kommunistlər olan SLD (Demokratik Sol Allians) partiyasına məğlub oldu. SLD
səslərin 41% qazandı. Baş nazir Jerzi Buzek 5%-dən az səs topladı və təkrar seçkilər üçün minimal səs çoxluğunu əldə edə bilmədi. Lakin 2004-cü ilin iyununda
Buzak Avropa Parlamentinin üzvü seçildi. Seçkilərdə qalib gəlmək üçün öz nüfuzundan və seçicilərlə bilavasitə əlaqəsindən istifadə etdi. O, bütün Polşada üzrə
rekord sayda səs topladı: 173,389 (regionda bütün səslərin 22.14%-i).
2001-ci ildə Kaçinski qardaşları mühafizəkar Pravo i Sprawiesliwosce (PS)
partiyasını (Hüquq və Ədalət) yaratdılar. İlk öncə, onların Avropa Parlamentinin
Üzvləri Avropa Parlamentindəki EPP-AD Qrupunun (Avropa Xalqları PartiyasıAvropa Demokratları) üzvü olmağın tərəfdarı kimi çıxış etdilər. Lakin Yaroslav
Kaçinski Alman “Bund der Vertriebnen” ilə olan konflikti ucbatından bu əməkdaşlığa son qoydu və Avropa Parlamenti üzvlüyündən öz qrupunu kənarlaşdırdı.
İndiyədək hər iki qardaş Avroskeptik mövqe tutmuş və hakimiyyətə gələndə bu
mövqelərinin üzərində qəti dayanmışlar. 2005-ci ilin dekabrında Lex Kaçinski
Polşanın prezidenti seçildi və tezliklə qardaşı Yaroslav Kaçinski Baş nazir oldu.
2007-ci ilin 21 oktyabrda keçirilən seçkilərdə EPP-nın üzvü Platforma Obywatelska partiyası (PO, Vətəndaş Platforması) digər EPP üzvü Polskie Stronnictwo
Ludowe partiyasının (PLS, Kəndli Partiyası) köməyi ilə PS partiyasını üstələdi.
2007-ci ilin noyabrında PO partiyasının lideri (Vətəndaş Platforması partiyası)
Donald Tusk Baş Nazir oldu və Kəndli partiyasının lideri Valdemar Pavlak ilə birgə
güclü hökumət qurdu. Donald Tusk Vətəndaş Platforması partiyasının qurucularından biri idi və 2003-cü ilin iyunundan partiyanın lideri oldu. 2007-ci il seçkilərində
o, 534,000 səs topladı. Bu, Üçüncü Polşa Respublikasının tarixində ən yaxşı fərdi
göstərici idi. Vətəndaş Platforması səslərin 41%-i qazanmışdı. Donald Tusk Qərb
mədəniyyətinin mühüm dəyərlərinə xüsusi əhəmiyyət verən Polşa təmsilçisi idi.
Bu ideologiyanın sayəsində və güclü seçki kompaniyası vasitəsilə o ölkəsinin gənc
nəslini razı sala bilmişdi. O bizim və Avropa Polşasının böyük ümididir.
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Baltik dәyanәti
Avropanın yenidən birləşdirilməsi Estoniya, Latviya və Litvanın Sovetlər ittifaqından ayrılıb azadlıq əldə etməsi olmadan mümkün deyildi. Hər üç kiçik
Baltikyanı dövlət tez bir zamanda qanunun icra mexanizmini işə saldı, güclü azad
bazar iqtisadiyyatını inkişaf etdirdi və qəti şəkildə parlament demokratiyası
qurdu. Bu cür sürətli islahatlar ölkələrin siyasi formasiyasının dəyişdiyi dövrdə
hakimiyyətə gələn sağ-mərkəzçi siyasi partiyalara inam yaratdı.
Bunun bariz nümunəsi Estoniyada Mart Laar hökumətidir. Çox gənc yaşda
(o, 1960-cı il təvəllüdlü) Laar və onun Pro Partiya Yunion partiyası iki mühüm
vaxtda – 1992-1994 və 1999-2002 illərdə hakimiyyətə gəldi. Baş Nazir kimi o,
güclü iqtisadi islahatlar həyata keçirdi. Bu islahatlar iqtisadi inkişafa və Avropa
Birliyinə qəbul prosesinə təkan verdi. Laarın islahatları Estoniya üçün 2000-ci
ildən başlayan Baltik Pələngi fenomeninə səbəb oldu. Bu proses İyohan Partsın
Baş Nazirliyi dövründə 2003-2005-ci illərdə onun və partiyası Res Publikanın
rəhbərliyi altında davam etdi. Qeyd edək ki, Pro Partiya Yunion və Res Publika
EPP-ə qoşuldular və həm Laar, həm də Parts EPP sammitində aktiv iştirak etdilər.
2006-cı ildə hər iki partiya birləşdirildikdən sonra Mart Laar siyasi arenaya geri
döndü və partiyaya rəhbərliyi ələ aldı. Hazırda Laar EPP-də böyük nüfuz sahibi
olan aktiv siyasi xadimlərdən biridir.
Latviyada da EPP-ə üzv olan partiyalar hakimiyyətdə olmuş və öz töhfələrini vermişlər. Eynars Repşenin başçılıq etdiyi Yaunais Lakis partiyası (Yeni
Era) 2002-ci ildə hakimiyyətə gəldi. Repşe korrupsiyaya və vergidən yayınma
hallarına qarşı ciddi mübarizə apardı. 2004-cü ilin dekabrında hakimiyyətə gələn
Tautas partiyasının (Xalq Partiyası) lideri Aiqars Kalvitis yeni islahatlar həyata
keçirdi və Avropa Birliyinin Üzv Dövləti kimi Latviyanın rolunu artırdı.
Hakimiyyətdə olduğu üç ildə Kalvitis Latviyanın rolunu Avropa Birliyindəki rolunu möhkəmlətdi və etibarlı tərəfdaşa çevirdi – təəccüblü deyil ki, Baş Nazirliyi
dövründə o, bütün EPP Sammitlərində iştirak etmişdi. Eyni zamanda Kalvitis
Barroso Komissiyasında Latviyanın üzvü kimi Andris Pibalqsa dəstək vermişdir.
Pibalqs Enerji məsələləri üzrə Komissar kimi göstərdiyi fəaliyyəti ilə çoxlarının
rəğbətini qazanmışdı. Əminliklə demək olar ki, Pibalqs EPP-nın ən yaxşı Komissarlarından biridir.
Litvada isə Vitatus Landsberqis ölkənin azadlığı üçün fəaliyyət göstərmiş və
bir çox keçmiş Sovet ölkələrinin azadlıq əldə etməsinə təkan vermişdir. Azadlıq
uğrunda hərəkatın lideri kimi o, 1990-cı ildə seçkilərdə qalib gəldi və tezliklə
Litvanın azadlığını elan etdi. Landsberqis prezident olduqdan sonra Sovetlər İttifaqının iqtisadi blokadasında qarşı mübarizə apardı. Onun aktiv fəaliyyəti
Sovetlər İttifaqının digər üzv dövlətlərində də azadlıq uğrunda fəaliyyəti canlandırdı. 1993-cü ildə Landsberqis mərkəz-sağ Vətən İttifaqı partiyasının əsasını
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qoydu. Partiya 1996-cı ildəki seçkilərdə qalib gəldi. Onun partiyadakı davamçısı
Andrius Kubilius Baş nazir postuna yiyələndi, lakin hakimiyyətdə bir il qaldı.
Lakin 2008-ci ildə keçirilən parlament seçkilərini qazandı və ikinci dəfə Baş
Nazir oldu. Hesab edirəm ki, o mərkəz-sağ koalisiyası yarada bildiyindən
hakimiyyətdə tam müddətdə qalacaq. Seçkilərdəki qalibiyyətindən əvvəl Kubilius
Litvanın EPP-ə iki üzv partiyasını – Vətən İttifaqı və Litva Xristian Demokratları
partiyalarını birləşdirməyə nail oldu. Hazırda yeni partiya Seymdə, Litva Parlamentində ən böyük partiyadır. Kubilius həm müxalifət lideri kimi, həm də Baş
Nazir kimi EPP tədbirlərinin loyal iştirakçısıdır.

Aralıq dәnizi: ada dövlәtlәri
Aralıq dənizinin üçüncü böyük ada dövləti olan Kipr Qərbi Avropanın bir
hissəsi hesab edilir. Uzun illər Kipr Respublikası stabil demokratik sistemi və
güclü azad bazar iqtisadiyyatını inkişaf etdirmişdir. Lakin təəccüblü də olsa,
Avroskeptik mövqe tutan radikal Solçu partiya AKEL Yunan-Kipr seçicisinin
üçdə birinin səsini qazanmışdır. AKEL Kiprin Avropa Birliyinə qəbul olunmasına
qarşı çıxmışdır. Daha sonra isə 1990-cı ildə, Berlin Divarı söküləndən sonra
AKEL Kipr Prezidenti Georgi Vassiliusu AB-ə qəbul üçün müraciət prosesində
dəstəkləmişdir. 1993-cü ildə sağ-mərkəzçi Demokratik Cəmiyyət partiyasının
qurucusu Qlafkos Klerides Kipr Prezidenti seçildi.
Klerides sadiq Avropalıdır və buna görə də onun partiyası, Demokratik
Cəmiyyət partiyası Kiprin ən ciddi Avropayönlü partiyasıdır. Klerides anlayırdı
ki, Avropanın gələcəyi Kipr adasının yenidən birləşməsinə yardım edəcək. ABə qəbul Kipr türklərini kompromisə getməyə vadar edəcək və adanın şimal
hissəsinin türklər tərəfindən işğalına son qoyacaq. Prezident olduqdan sonra
Klerides AB-ə qəbul olmağı prioritet qəbul etdi və bunun üçün bütü imkanları
səfərbərliyə aldı. Buna nail olmaq üçün Klerides tezliklə EPP-a qəbulun mühümlüyünü anladı və partiyadakı davamçısı Yiannakis Matsisə EPP-a qəbul üçün
müraciət etməsinə dair göstəriş verdi. 1994-cü ildə DC partiyası EPP-nın assosiasiya üzvü oldu və onillik prezidentliyi dövründə Klerides EPP Sammitlərində
mütəmadi olaraq iştirak etdi. Bu on il müddətində o, qəbul prosesinə dair
danışıqları uğurla başa çatdırdı; bu Kleridesin siyasi səriştəsi və idarəetmə qabiliyyəti sayəsində baş tutdu.
Təəssüf ki, Kiprin hazırkı prezidenti və AKEL-in Baş katibi Dimitris
Kristofias eyni uğuru əldə edə bilmədi. Onun partiyası 2007-ci ilin iyulunda Lissabon sazişinin əleyhinə səs verdi və bu da Lissabon Sazişindən çıxmaq təhlükəsi
yaratdı. Lakin DC partiyası və onun hazırkı lideri Nikos Anastasidesin sayəsində
Lissabon Sazişi Kiprdə öz qüvvəsini saxladı və bu da öz növbəsində Avropanı
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böyük böhrandan xilas etdi. Anastasides 1997-ci ildə Kiprin Prezidenti
seçildikdən sonra EPP üçün böyük xidmətlər göstərmiş və EPP-nın adından
“Yaxın Şərqə Nəzarət” funksiyasını öz üzərinə götürməyə təşəbbüs göstərdi.
Böyük hörmət etdiyim digər bir lider isə Maltanın hazırkı prezidenti və
müstəqillik əldə etdikdən sonra uzun müddət Baş nazir olmuş Fenek Adamidir.
Fenek Adami sadiq Avropa tərəfdarıdır və Maltanın AB-ə qəbulu məsuliyyətini
şəriksiz olaraq öz üzərinə götürmüşdür. 1996-cı ildə Millətçi Partiyası (MP) seçkilərdə uduzduqdan sonra Maltanın Avropa Birliyinə qəbulu məsələsi təxirə
salındı. 1998-ci ildə Fenek Adami sarsılmaz müxalif mövqeyi ilə Leyborist
hökumətinə qalib gəldi; Baş Nazir kimi o, yenidən AB-ə qəbul üçün danışıqlara
yenidən başladı. Fenek Adami 2004-cü ildə Maltanın Avropa Birliyinə qəbuluna
dair keçirilmiş referendumda səslərin 53.65 %-ni qazandı. Leyborist Partiyası bir
daha AB-ə qəbulun əleyhinə kompaniyaya başladı, lakin kompaniya uğursuzluğa
düçar oldu. Maltanın Leyborist Partiyasının Avropa Sosialistlər Partiyasına üzv
olmasını başa düşə bilmirəm – EPP Avropa əleyhinə olan bir partiyanı heç bir
zaman üzv kimi qəbul etməz. Digər tərəfdən MP Avropaya sadiqliyini dəfələrlə
sübut etmiş EPP ilə aktiv münasibətdə olmuşdur. Fenek Adami Baş nazir olduğu
müddətdə EPP sammitlərində iştirak etmişdir. Onun varisi Baş nazir Lorens
Qonzi də onun kursunu davam etdirmiş və bizim müzakirələrimizdə fəal iştirak
etmişdir. Mən Baş nazirin müavinini və EPP-nın xarici işlər nazirlərinin
görüşlərində xüsusi aktivlik göstərən Xarici İşlər Naziri Tonio Borgun şəxsiyyətini yüksək qiymətləndirirəm.
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1989-cu ilin Dekabr İnqilabından sonra görüşdüyüm əsl rumın hesab etdiyim insan Korneli Koposdur. O, Avstriya–Macarıstanın bölgəsi Transilvaniyada
anadan olmuşdur. Kopos bir qrup Yunan–Katolik siyasətçi tərəfindən idarə olunan
Rumıniya Xalq Partiyasına (RXP) qoşulub RXP-nın varisi olan Milli Kəndlilər
Partiyası (MKP) ilə birgə yerli siyasətlə məşğul olur. Kopos 1940-cı ildə MKPnin lideri Rumıniya ilə Transilvaniya ittifaqının Baş naziri olmuş İuli Maninin
siyasi katibi olur. Bu vəzifədə olarkən o, İuli Mani ilə birgə Qərbin siyasi vasitəçiləri və müharibə dövründə anti-Hitler koalisiyasına daxil olan liderləri ilə
aparılan danışıqlarda iştirak etmişdir.
1947-ci ilin iyununda İuli Mani həbs olunduqdan sonra Kopos da həbsə
alınır və məhkəməsiz doqquz il həbsdə qalır. 1956-cı ildə vətənə xəyanət ittihamı
ilə məhkəmə keçirilir. O, “fəhlə sinfinə qarşı xəyanət və sosial islahatlara qarşı
cinayət” ittihamı ilə səkkiz il dustaqlığa məhkum edilir. Onun həyat yoldaşı Arlette Markoviç 1950-ci ildə yalandan casusluqda ittiham edilərək həbsə alınır;
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1965-ci ildə on altı illik həbsdən sonra vəfat edir. Siyasi məhkumlara qarşı edilən
qəddar rəftar səbəbindən Koposunun səhhətində ciddi problemlər yaranır və
1964-cü ildə on yeddi illik həbsdən sonra azad edilir. O, səriştəsiz fəhlə kimi inşaat işinə göndərilir, lakin daima Securitatea tərəfindən nəzarət altında saxlanılır
və mütəmadi olaraq istintaq edilir.
1987-ci ildə Korneli Kopos Kəndlilərin Milli Partiyasının gizli fəaliyyətinə
qoşulur. 1989-cu ildə o, Prezident qismində nəşr etdirdiyi manifestində partiyanın
yenidən fəaliyyətə başladığını bəyan etdi. Sonradan partiyanı Xristian Demokrat
(KMXDP) partiyasına çevirdi. O, post-kommunist Rumıniyada müxalifətə rəhbərlik etmək kimi ciddi məsuliyyəti öz üzərinə götürdü, nəticədə mətbuatda təqib
kompaniyasına tuş gəldi. Rumıniya Demokrat Konvensiyasını (Conventia Democrata Romana, CDR) yaratmaq ideyası Koposa məxsusdur; o, bunu 1990-cı
ildən planlaşdırırdı. Kopos 1991-1993-cü illərdə bu Konvensiyanın sədri oldu. O,
post kommunist Rumıniyanın Prezidenti İon İlieskə qalib gələ bilən bir şəxsin
namizədliyini irəli sürdü. Onun namizədi Emil Konstantinesk idi. Mən Koposun
Qərbi Avropadakı Xristian Demokratik partiyaları arasında Konstantineski təbliğ
etməyinin şəxsən şahidi olmuşam. Kopos 11 noyabr 1995-ci ildə vəfat etdi və
katolik Belu qəbiristanlığında basdırıldı. Onun dəfn mərasimi dövlət səviyyəsində
təşkil edilmədi, lakin yüz minlərlə rumıniyalı onu son mənzilə yola saldı.
Konstantinesk 1996-cı ildə Rumıniyanın Prezidenti seçildi və Buxarestin
meri Viktor Kiorbiini Baş Nazir təyin etdi. 1997-ci il böyük ümidlərlə qarşılandı.
Hətta iqtisadiyyatda şok terapiyaya yol vermələrinə rəğmən yeni yaranmış
hakimiyyətə dəstək böyük idi. Lakin, islahatlar çətinliklə həyata keçirilirdi: ləng
aparılan özəlləşdirmə və əvvəlki hakimiyyət dövründəki durğunluğa görə sənayeni yenidən qurmaq cəhdləri çətinliklə üzləşirdi. İslahatların ləngiməsi
koalisiya üzvlərinin arasında yekdil rəyin və razılaşmanın olmaması ilə izah
oluna bilər. Koalisiya üç siyasi qrup tərəfindən yaradılmışdı: sağ-mərkəzçi RDK,
sosialist yönlü Uniunea Social-Demicrata (USD) və Rumıniyada Macarların İttifaqı (RMDSZ). Hər üç qrupun daxilində anlaşılmazlıqlar baş qaldırdı, mübahisə
və parçalanmalar siyasi quruluşları zəiflətdi.
Bu böhran sübut etdi ki, ölkəni Avropaya uyğunlaşdırmağa çalışan lakin
şəxsi düşmənçilik səbəbindən parçalanmış koalisiya kommunist rejimdən qalmış
bürokratiyanı aradan qaldıra bilməmişdir. Viktor Kiorbini 1998-ci ilin martında
həm Baş Nazir, həm də mer vəzifəsindən istefa verdi. Hakimiyyətdəki RDK-nın
davamçılarının gördükləri işlər pis nəticələr verdi. Rumıniyalıların böyük partiyalara və siyasətçilərə olan ümidləri puça çıxdı. Çox adam onları ümumi
maraqlara deyil, şəxsi maraqlara xidmət edən qrup hesab edirdi. Nüfuzunu itirən
və islahatlarını həyata keçirə bilməyən Emil Konstantinesku məyus oldu və ikinci
müddətə hakimiyyətə gəlməyəcəyini elan edərək 2000-ci ilin noyabrında siyasətdən getdi. Ölkənin yalnız xarici siyasətini güclü hesab etmək olar. Hökumət Qərb
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yönümlü mövqe seçərək hakimiyyətin ilk çağlarında Rumıniyanın imicini qaldırmaq üçün diplomatik vasitələri işə saldı. NATO və Avropa Birliyinə daxil olmaq
Rumıniyanın əsas siyasi prioritetləri elan edildi.
Baş Nazir olduğu müddətdə Viktor Kiorbi Kəndlilərin Milli Partiyası
(KMP) və Xristian Demokrat (XD) partiyasını uzun müddət canlandırmağa
çalışdı. Mən onu sadiq dost kimi ciddi dəstəkləyirdim. Lakin səsvermənin çox pis
nəticəsindən sonra partiyanın bir daha dirçələ bilməyəcəyi aydın olduqdan sonra,
mən onu İncilin dili ilə “artıq Con Batistin vaxtı” olduğunu başa salmağa məcbur
oldum. 2004-cü ildə Timisin meri Georgi Kihand onu üstələdi. Georgi Kihand da
2004-cü ilin seçkilərində uduzmuşdu. 2007-ci ildə Marian Petre Milut onu partiya
liderliyində əvəz etdi. Təəssüf ki, hazırda KMPXD Rumıniyada kifayət qədər
nüfuzu olmayan partiyadır.
Hazırda Rumıniyanın Prezidenti Trayan Baseskudur. O, 1989-cu ilədək Kommunist Partiyasının (PCR) üzvü idi, lakin partiyanın iflasından sonra Ticarət Donanması məmuru kimi karyerasında uğur qazanmaq üçün KMP-a qoşuldu.
İnqilabdan sonra o, Milli Müdafiə Cəbhəsinin (MMC) üzvü olur. 1992-ci ildə MMC
iki fraksiyaya ayrılır – İon İliskin başçılıq etdiyi Rumıniya Sosial Demokrat Partiyası
(RDSR, daha sonra isə SDP) və Petre Romanın başçılıq etdiyi Demokratik Partiya.
Basesku Demokratik Partiyaya qoşuldu və 2001-ci ildə partiyanın lider kimi Petre
Romanı üstələdi. Partiyada rəhbərliyə keçəndən sonra o, partiyanı mərkəz-sağ istiqamətə yönəltdi. 2004-cü ildə Basesku prezident seçkilərində qalib gəldi. Baş nazir
və SDP-in lideri Adrian Nastak ilə aparılan televiziya debatı zamanı o, gözlənilmədən ciddi rəqiblərindən birinə belə demişdi: “Bilirsinizmi indi rumıniyalıları
narahat edən ən böyük məsələ nədir? İndi onlar Kommunist Partiyasının keçmiş iki
üzvü arasında seçim etməlidirlər”. Basesku ciddi islahatlar və antikorrupsiya platforması ona qələbə qazanmağa imkan verdi. Seçki kompaniyasında narıncı rəngdən
çox istifadə edildiyindən onun qələbəsi Rumıniya Narıncı İnqilabı adlandırıldı.
Basesku Milli Liberal Partiyasının (MLP) rəhbəri Kalin Popesku-Tarikini Baş nazir
təyin etdi, lakin sonradan onların münasibətlərində soyuqluq yarandı.
2005-ci ildə Prezident Basesku mənə Demokratik Partiyanın EPP-a qoşulmaq
arzusunun olduğunu bildirdi. 25 iyunda Transilvaniyada ən böyük şəhərin meri və
partiyanın rəhbəri Emil Bok Sosial Demokratdan Xalq partiyasına keçidi həyata
keçirmək üçün böyük milli konqres təşkil etdi. 2005-ci ilin 19-20 sentyabrında EPP
Siyasi Bürosu tərəfindən ölkəyə EPP-nın üzvlüyünə qəbul edildi. 2006-cı ilin 23
martında prezident Basesku ilk dəfə EPP-nın Sammitində iştirak etdi. Bu çox mühüm
siyasi hadisə idi: ilk dəfə idi ki, post-kommunist əsaslı bir partiya Qərb Xristian
Demokratiyasının təməl prinsip və proqramını qəbul etmişdi. 2008-ci ilin yanvarında
Demokratik Partiya Liberal Demokratik Partiya ilə birləşdirilərək daha böyük sağmərkəz yönümlü partiya, Demokratik Liberal Partiyası (Rumınca Partidul DemicratLiberal, PD-L) yaradıldı. Rumıniya Prezidenti kimi Baseskunun rəsmi olaraq heç bir
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partiyanın funksioneri olan bilməməsinə baxmayaraq, xalq onu PD-L partiyasına
məxsus hesab edirdi. PD-L partiyasının lideri açıq şəkildə bəyan etmişdi ki, partiya
növbəti prezident seçkilərində Baseskunun namizədliyini dəstəkləyəcək. 2008-ci ilin
noyabrında keçirilən parlament seçkilərində PD-L partiyası Palatada və Senatda yerlərin əksəriyyətini qazandılar, lakin bu partiyanın təkbaşına hökumət yaratmasına kifayət etmədi. Beləliklə, PD-L Sosial Demokrat Partiyası ilə birgə böyük koalisiya
yaratdı və PD-L partiyasının lideri Emil Bok Baş nazir oldu.

Dәyişikliyә ümid vә qanunun aliliyi
Oxşar dəyişiklik Bolqarıstanda da baş verdi. İvan Kostov Berlin Divarının
sökülməsindən və kommunist diktator Todor Zivkovun devrilməsindən sonra
siyasəti fəaliyyətə qoşuldu. 1990-cı ildə sağ-mərkəzçi anti-kommunist
Demokratik Güclər İttifaqı (DGİ) partiyası yaradıldı. Kostov 1994-cü ildə partiyanın sədri seçilir. 1997-ci ilin mayında partiya 55% səs toplayaraq böyük
qələbə qazandı. Kostov Baş nazir vəzifəsinə yiyələndi. Onun formalaşdırdığı
kabinet tam müddətə fəaliyyət göstərən ilk post-kommunist hökumət oldu. Uzun
müddət gecikdirilmiş islahatlar həyata keçirildi, dövlət müəssisələrinin geniş
miqyasda özəlləşdirilməsi prosesi aparıldı. Ölkə Avropa Birliyinə qəbul üçün
danışıqlara başladı və 2007-ci ilin yanvarında quruma daxil oldu.
Kostov xarici işlər naziri Nadejda Mixaylova ilə birgə islahatları uğurla
həyata keçirdi. Buna baxmayaraq, 2001-ci ilin iyun seçkiləri digərlərindən
fərqləndi. EPP-in bəyanatlarına və ictimai həmrəyliyin olmasına rəğmən, islahat
tədbirləri güclü tənqidə məruz qaldı. Mən EPP-nin dövlət və hökumət başçılarının
5 aprel 2001-ci il tarixdə keçiriləcək EPP sammitində iştiraka razılıq vermələrinə
nail oldum. Bu görüş xüsusi təmtəraqla təşkil olundu və televiziya ilə canlı
yayımlandı. Görüşdən sonra keçirilən qəbulda Simeon Borisov Sakskoburqqotski
də (yaxud Bolqarıstanın II Simeonu ) iştirak etdi. Bəzi sadəlövh siyasətçilər
inanırdılar ki, o, prezident seçkiləri kompaniyasında Kostovu dəstəkləyəcək.
Növbəti gün Simeon “islahatlar və siyasi birlik” prinsipinə əsaslanan Milli
Hərəkat Simeon II (MHSII) partiyasının yaradıldığını elan etdi. Simeon bəyan etdi
ki, 800 gündən sonra xalq müsbət nəticələrin və yüksək həyat standartlarının şahidi
olacaq. MHSII 2001-ci ilin iyununda böyük qələbə qazandı və Türk etnik azlığının
partiyası olan Hüquqlar və Azadlıqlar uğrunda Hərəkat (HAH) partiyası ilə koalisiya yaratdı. Onun hakimiyyəti dövründə ölkə NATO-ya daxil oldu. Lakin ölkədə
kasıblıq, qüsurlu kommunal xidmətlər, korrupsiya və mütəşəkkil cinayətkarlıq qalmaqda idi. 2005-ci ilin seçkilərindən sonra Simeonun partiyası ikinci dəfə
hakimiyyətə gəldi və Bolqarıstan Sosialist Partiyası və Hüquqlar partiyası və
Azadlıqlar uğrunda Hərəkat (HAH) partiyası ilə daha böyük bir koalisiya yaratdı.
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Demokratik Güclər İttifaqı və bütün sağ-mərkəzçi müxalifət daha da parçalandı. Kostov həmin dövrdə EPP Vitse-Prezidenti olan Nadejda Mixaylova ilə
münasibətlərə son qoydu. Nadejda Mixaylovanın Demokratik Güclər İttifaqı partiyasının fəaliyyətinə təkan vermək imkanı vardı. Kostov DGİ tərk etdi və Güclü
Bolqarıstan naminə Demokratlar (GBD) partiyasını yaratdı. Bolqarıstanın sağmərkəzçi qüvvələri daha da parçalandı.
Sağ-mərkəzçi qüvvələrin sonrakı mövcudluğu yeni siyasi hərəkatın,
Bolqarıstanın Avropasayağı İnkişafı (GERB) naminə vətəndaşların sayəsində
mümkün oldu. GERB-in formal liderinin Sofiya merinin keçmiş müavini Svetan
Svetanovun olmasına baxmayaraq, partiyanı faktiki olaraq Sofiyanın xarizmatik
lideri Boyko Borisov idi. Gerb 2007-ci ildə 21.69 % səs çoxluğu ilə Avropa seçkilərini qazandı və onun Avropa Parlamentinin 5 üzvü EPP-AD Qrupuna qoşuldu.
Bir neçə aydan sonra GERB EPP-ın üzvü oldu. Borisov yeniliklər qanunun
aliliyinin gücləndiriləcəyini vəd edirdi: o, korrupsiyaya və mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparan yeganə şəxs idi. Ümidvaram ki, GERB 2009-cu ilin
iyununda keçiriləcək Avropa və milli seçkilərdə qalib gələcək.

Doğru vә doğrunu tәsdiq etmәk
Qərbi Balkanlarda Xorvatiya qədər Avropa Birliyinin məqsədlərinə daha
çox yaxınlaşan ikinci bir ölkə yoxdur. Ölkə AB-nin iyirmi səkkizinci Üzv Dövləti
olmağa tərəddüdsüz layiqdir. Lakin bəzi hökumətlər kifayət qədər siyasi iradə
göstərə bilmədiyindən uzun çəkən danışıqlar prosesinin əvvəlində çətinliklər
meydana çıxdı. Baş nazir və HDZ-in (Xorvatiya Demokratik İttifaqı) lideri İvo
Sanader ilə olan gözəl münasibətim və Bosniya və Herseqovinada apardığım işlər
sayəsində belə qənaətə gəldim ki, Xorvatiya keçmiş Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq
Cinayət Tribunalı (YBCT) ilə tam şəkildə əməkdaşlıq edir. 15 mart 2005-ci ildə
mənim sədrliyim ilə EPP Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü keçirildi. Məqsəd Xorvatiyanın quruma qəbul üçün başlanılması dalana dirənmiş danışıqlarda uğur əldə
etmək idi, lakin buna nail olunmadı.
Danışıqların başlanmasına etiraz edənlər keçmiş Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq
Cinayət Tribunalının isveçrəli baş ittihamçı Karla Del Pontenin absurd bəyanatına
istinad edirdilər. Karla Del Pontenin Vatikanın Xorvatiya hərbi cinayətkarı Ante
Qotovinanı müdafiə etdiyini bildirirdi. 2001-ci ildə Xorvatiya Ordusunun keçmiş
general-leytenantı olan Ante Qotovina, 1995-ci ildə Kraina serblərini Xorvatiyadan
sürgün etməyə cəhd göstərən “birləşmiş cinayət təşkilatı”nın işində ittiham edilirdi.
İngiltərə Birləşmiş Krallığı, Niderland və digər Üzv dövlətlər onun azad olunmağını
ilkin şərt kimi irəli sürürdülər. Xorvatiya hökuməti bu tələbi tənqidlə qarşıladı və
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bildirdi ki, Qotovinanın harada olması bilinmir. Hökumət ehtimal edirdi ki, o, ölkə
hüdudlarından kənardadır və onun həbs edilməsi üçün əlindən gələni edir. Martın
17-də başlanılması planlaşdırılan AB-ilə danışıqlar təxirə salındı.
Lakin mən məyus olmayaraq nəticə əldə etmək üçün bəzi tədbirlər gördüm.
26 avqust 2005-ci ildə səkkizi EPP üzvü olan doqquz Baş nazir, Silvio
Berluskoni, Mikulas Zurinda, Lorens Qonzi, Yanes Yansa, Yin-Klaud Yunker,
Aiqars Kalvitis, Kostas Karamalnis, Volfqanq Şüsselin (Avropa liberallarına məxsus olmasına baxmayaraq Estoniyadan Andrus Ansip) adından o zaman Avropa
Şurasının sədri olan Toni Bleyerə məktub ünvanladım:
“Cənab Sədr,
Bu payız Avropa Birliyi tərəfindən mühüm qərarlar qəbul olunmalıdır.
Öz etimadının, dəyərlərinin, missiyasının və quruma yeni qəbulların
yenidən əldə edilməsinin vacibliyini anlayaraq Avropa Birliyinin daxili ictimaiyyətin aktual müzakirə obyekti olan məsələlərə münasibət bildirməyi
vacibdir. Artıq Avropa Birliyinin özünə nəzər salma vaxtıdır.
Eyni zamanda Avropa Birliyinin qlobal əhəmiyyəti qorunub saxlanılmalı və daha da gücləndirilməlidir. AB-nin bu cür təxirəsalınmaz
məsələlərdə qətiyyət və diqqətini yüksək qiymətləndiririk. Avropada bütün
məsələlər dair müzakirələri diqqət mərkəzində saxlamağınızı xüsusilə yüksək dəstəkləyirik.
Bu kontekstdə qəti şəkildə inanırıq ki, Xorvatiya ilə danışıqlar başlanmalıdır. Bu danışıqlar bütün Balkanlarda və Xorvatiyada aparılan islahatlara, demokratiya, stabillik və inkişafa təkan verməklə yanaşı, eyni zamanda
Saloniki gündəliyinə də öz töhfəsini verəcək.
Xorvatiya bizim dəstəyimizə layiqdir. Xorvatiya hökumətinin məsuliyyətliliyi, etibarlılığı və regionda yürütdüyü tədbirli siyasət
qiymətləndirilməlidir. Artıq Xorvatiya ilə qəbul prosesinə dair danışıqlara
başlamaq vaxtıdır. Əminliklə hesab edirik ki, 17 mart 2005-ci il tarixli AB
Nazirlər Şurasının qərarı ilə bağlı Fəaliyyət Planının Xorvatiya hökuməti
tərəfindən tam icra olunması bu ilin sentyabr ayında Xorvatiya ilə
danışıqlara başlamağa imkan verir.”
Bleyrin kabinet nümayəndəsindən məktubumun qəbul olunması haqda
məlumat aldım. 2005-ci ilin oktyabrında Şura danışıqların başlanmasına dair qərar
qəbul etdikdən sonra Bleyer mənə cavab məktubu yazaraq onun katibliyi altında
AB-in qlobal rolu və AB ilə Xorvatiya arasında quruma qəbul haqqında danışıqların
başlanması haqqında olan 26 avqust tarixli məktubuma görə mənə minnətdarlıq etdi.
7 dekabr 2005-ci ildə Qotovinanın İspaniya polisi tərəfindən həbsindən
sonra EPP və İvo Sanaderin haqlı olduğu aydın oldu. Tezliklə xanım Del Ponte
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Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalından (YBCT) istefa verdi və ictimaiyyətin gözündən kənarlaşdı. Xorvatiyanın AB-ə qəbul prosesinə təkan verən
İvo Sanader ölkədə siyasi liderə çevrildi. Xorvatiya Demokratik Birliyinin (HDZ)
rəhbərliyinə gəldikdən sonra Sanader partiyanı Franko Tudmanın siyasi irsinin
üstünlük təşkil etdiyi milliyyətçi partiyadan keçmiş düşmənləri ilə mehriban
qonşuluq siyasəti yürütməyə çalışan Avropayönümlü sağ-mərkəzçi partiyaya çevirdi. Nəticədə Sanaderin rəhbərliyi altında HDZ 2003 və 2007-ci illər parlament
seçkilərində qalib gəldi iyirmi səkkizinci AB üzv dövlətinin Baş naziri oldu.
Lakin Xorvatiyanın qəbul prosesinə dair danışıqlar ilk illərdə ləng aparılırdı.
Komissiya bu işdə tələsmirdi: iki ildən çox bir müddətdə iki bölmə açıldı və
müvəqqəti olaraq bağlandı. On dörddən çox bölmə ilk dəfə olaraq açılmışdı. 20
fevral 2008-ci ildə mənim ofisimdə nahar edərkən, İvo Sanader və mən Komissiyanın Prezidentindən Xorvatiyanın quruma qəbuluna dair danışıqlar prosesini
prioritet məsələyə çevirməsinə razılıq aldıq.
Sanader böyük siyası risk etdi: Xorvatiya parlamenti onun AB Üzv
Dövlətlərinə Adriatik dənizinin ekoloji həssas zonasında balıqçılıqla məşğul olmağa icazə vermək təklifini bəyəndi. Daha öncə Parlament həmin ərazini
mühafizə olunan balıqçılıq zonası və ekoloji zona – ZERP elan etmişdi və bəyan
etmişdi ki, balıqçılığa məhdudiyyət qoymaq qərarı dənizdə yaşayan canlıları qorumaq məqsədi güdür. Bu qərar Xorvatiyanın Sloveniya və İtaliya ilə qonşuluq
münasibətinə xüsusilə təsir göstərdi. “Hər ikisi Xorvatiya üçün əhəmiyyətli
məsələdir: onların hər ikisi milli maraqlara cavab verir, lakin AB-ə qəbul ən vacib
milli maraqdır”, İvo Sanader parlamentə belə demişdi. Bu qərar 13 mart 2008-ci
ildə gündüz saat birdə cüzi əksəriyyət tərəfindən qəbul olundu: 77 parlament nümayəndəsi qərarın lehinə, 9 əleyhinə səs verdi, 151 parlament nümayəndəsi isə
bitərəf qaldı. Elə həmin gün Komissiya Avropa Şurasında bu qərarı bəyəndi və
bildirdi ki, 2009-cu ilin oktyabrında mandatı başa çatmamışdan əvvəl qurum Xorvatiya ilə danışıqlar prosesini başa çatdırmaq niyyətindədir.
Siyasi cəhətdən əhəmiyyət kəsb edən bu addım Xorvatiya və Sloveniya
arasındakı münasibətlər üçün də önəm kəsb edir. EPP Baş nazirləri tərəfindən
idarə olunan bu keçmiş Yuqoslaviya ölkələri arasında sərhəd məsələləri
səbəbindən tez-tez soyuq münasibətlər olurdu. 15 fevral 1991-ci ildə ilk dəfə
olaraq Aloz Peterle ilə görüşdüm. O, 1990-cı ildən Sloveniyanın Baş naziri olub.
25 iyun 1991-ci ildə Sloveniya öz müstəqilliyini elan etməmişdən qabaq mən
Aloz Peterleni öz iqamətgahımda rəsmi olaraq qəbul etdim. Peterle həmçinin
Yeni Sloveniya – Xristian Demokratik Partiyasının (Nova Slovenija-Krscanska
Ljudska Stranka) rəhbəri idi. Bir neçə rəhbər vəzifədən sonra o, Avropa Parlamentinin Üzvü və EPP-nin vitse-prezidenti seçildi. Yeni Sloveniyanın irsi on doqquzuncu əsrdə (1892) və tarixi (müharibədən əvvəlki) Sloveniya Xalq
Partiyasının dövründə inkişaf etmiş Xristian Sosialist hərəkatına söykənir.
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Sloveniyanın siyasi inkişafında sağ-mərkəzçi Sloveniya Demokratik Partiyasının (SDS) 1989-cu ildə yaradılmasının və Yanes Yansanın mühüm rolu olmuşdur. Onun rəhbərliyi altında 2004-cü ilin seçkilərində SDS Sloveniyada ən
böyük siyasi partiyaya çevrildi. Yanes Yansa Baş nazir seçildi və EPP-nın üzv
partiyaları, SDS, NS-KLS və Sloveniya Xalq Partiyası (SLS) ilə koalision
hökumət yaratdı.
Bu hökumət səmərəli fəaliyyət göstərdi və Avropa Birliyin Rəhbərlik etdiyi
müddətdə əhəmiyyətli rol oynadı. Bu dövrdə Sloveniya Kosovo məsələsi ilə
üzləşdi. 2008-ci ilin sentyabrında keçirilən seçkilərdə Yanes onun və hökumətinin
əleyhinə aparılan mənfur və əsassız kompaniyanın ucbatından seçkilərdə qalib
gələ bilmədi. Buna baxmayaraq SDS parlamentdə bir yer azlığı ilə ən güclü partiya olaraq qalırdı. Parlamentdə təmsil olunmamaq Yeni Sloveniya üçün çox
məyusedici nəticə idi. İndi partiyanın iki parlament üzvü qalmışdı, Lyudmila
Novak və Aloz Peterle. Onların üzərinə NS-KLS partiyasını yenidən fəallaşdırmaq kimi çox ağır vəzifə düşürdü.

Bosniyanın çağırışı
Mən Avropa Birliyinə qoşulmaq üçün uzun müddət fəaliyyət göstərən
ölkələrlə xüsusi iş aparırdım. Bosniya və Herseqovinada polis sisteminin islahatını hazırlayan komitəyə sədrlik edərkən bu ölkələrdəki mürəkkəbliyin birbaşa
şahidi oldum. Deyton Sazişimdən sonra Avropa Komissiyası bu ölkədə stabilliyin
bərpasına çalışır və polis qüvvələrində və digər bu kimi önəmli sahələrdə islahatların aparılmasına cəhd göstərir. Xarici İşlər Komissarı Kris Patten Bosniyanın
siyasi mühitinə dair biliklərimi nəzərə alaraq ölkənin polis sistemində islahatlar
aparan komitəyə sədrlik etməyi mənə təklif etdi. Mən bu təklifi qəbul etdim. Burada Brüsseldən qorumağa çalışdığımız prinsipləri tətbiq etmək bizim üçün yeni
təcrübə idi.
Bosniya və Herseqovinada polis sistemi korrupsiyaya qurşanmış və siyasi
təsirə məruz qalmışdır. Ölkədə həddindən artıq polis qüvvəsi mövcud idi və siyasi
qurumlar arasında əlaqə yox idi. Bu faktlar görkəmli Alman eksperti Bernard
Prestel tərəfindən hazırlanmış məruzədə öz əksini tapmışdır. Onun məruzəsi polis
islahatlarının aparılması üçün əsas oldu. Britaniya və İrlandiyadan olan
ekspertlərlə yanaşı komitədə yerli ekspertlər də təmsil olunurdu: Bosniya Təhlükəsizlik Nazirliyi, Srpska Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, Bosniya-Xorvatiya Federasiyasından Baş Prokuror və Milli Təhlükəsizliyin Sədri və digər
orqanlar təmsil olunanlar arasındadır. Bəzi faktlar əsasında vəziyyəti yerində
qiymətləndirməyə və xalqın problemləri ilə tanış olmağa cəhd göstərdim.
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Polis sisteminin səmərəli fəaliyyət göstərməsini təmin etmək üçün Belçika
modeli ilə yanaşı ikiqat struktur yaratmağı təklif etdim: milli polis və yerli polis
zonalarına gündəlik işlərində geniş miqyaslı muxtariyyət verilsin. Strukturun
əsasında isə bu prinsip dururdu ki, ərazi bölgüsü etnik mənsubiyyət əsasında
deyil, işin səmərəliyi nəzərə alınaraq aparılmalıdır. Bu təklif Srpska Respublikası
tərəfindən qəbul olunmaz idi, lakin mənim təklifim əsasında razılığa gəlindi.
2008-ci ilədək Bosniya və Herseqovinada fəaliyyət göstərən parlamentlər təklifin
mühüm elementlərini qəbul etdilər.
Bosniya və Herseqovinadakı mandatlığım dövründə belə qənaətə gəldim
ki, ölkənin gələcəyi Avropadadır. Polis sistemində islahatların aparılmasına dair
razılığa gəlindikdən sonra Avropa Komissiyası Stabillik və Assosiasiya Sazişini
imzalaya bilərdi, bu da ölkənin Avropa Dövləti namizədliyi statusunu əldə etməmişdən əvvəl ciddi irəliləyiş olacaqdı. “İfrat millətçiliyin” parçaladığı stabillik
yalnız Avropa Birliyi tərəfindən təmin oluna bilərdi. Bu ölkə Balkanlarda mövcud
olan siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni və dini problemlərin təmsilçisi idi. Lakin
Avropanın “saatlı bombası” olan Balkanların stabilliyi yalnız Avropa Birliyi
tərəfindən təmin oluna bilərdi. Mən bundan başqa heç bir alternativ görmürəm.
Avropanın bu regionundakı ölkələr Avropa Birliyinə qəbul olunmalıdır. Bu fakt
olaraq qalır ki, Avropa ictimaiyyətinin genişlənmək imkanı var. Cəsarətli siyasi
liderlərin bunu vətəndaşlara izah etməsi labüddür. Bu boşluğu aradan qaldırmaq
üçün bizim rəhbərlik qabiliyyətimiz və cəsarətimiz varmı? Bizim liderlərimiz və
hökumətlərimiz bu işin çətinliyindən xəbərdardırlarmı?

İlliriyalıların torpağında
Bu ad Karl Mey tərəfindən Albanlara verilmiş addır. Bura İlliriyalıların ulu
məskənidir. Onlar Romalıların hegemonluğundan xilas olmağa çalışmış, öz dillərini qoruyub saxlamış və sonralar Osmanlı İmperiyasının tabeliyinə keçmişlər,
bu səbəbdən də əksəriyyəti Müsəlman olmuşdur. Albaniyada kommunizmin
iflasından əvvəl görkəmli yazıçı İsmayıl Kader Fransada sığınacaq tapmışdır.
Sürgündə olduğu müddətdə o, bəyan etmişdir ki, “diktatorluqla dürüst ədəbiyyat
bir-birinə zidd məfhumlardır... yazıçı diktatorluğun əsl düşmənidir”.
1993-cü ilin 17 dekabrında APXD-nin bu ölkəyə gedən heyətinin tərkibində
mən də var idim. Sürixdən çıxan təyyarə Tirananın kiçik və pis vəziyyətdə olan
aeroportuna endi. Biz tarlaların və termit təpəciklərinə oxşayan qalaqların yanından keçərək paytaxta getdik: gözəl mənzərəli dağların görkəmini məhv edərək
hücumdan müdafiə məqsədilə kiçik beton artilleriya məskənləri tikilmişdir. Biz
diplomatlara məxsus yaşıl bölgədə qonaq evi olan Villa 31-də qaldıq. Mənə
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keçmiş diktator Ənvər Hocanın böyük yataq otağı verildi. Otaqda divarın biri
təxminən on iki kvadrat metrlik qızıl payız meşəsini təsvir edən şəkillə bütünlüklə
bəzədilmişdi. Güman ki, Hoca ailəsi bu cür zövqsüz şəkillərdən zövq alırdı, çünki
bu cür şəkillər digər otaqlarda da var idi.
Kardioloq Sali Berişa 1980-ci illərdə Fransada təhsil alarkən ilk dəfə
demokratik ideyalara yiyələnmişdir. O, 1990-cı ildə tələbələrin siyasi tətilini
dəstəkləmişdir. Bu tətil hökuməti yeni partiyalar yaratmağa icazə verməyə
məcbur etdi. Elə həmin il tələbələr və ziyalılar Demokratik Albaniya Partiyasını yaratdılar (PD) və 1991-ci ildə Berişa onun sədri seçildi. 1992-ci ilin
aprelində keçirilən ilk azad seçkilərdə o, prezident seçildi. 1993-cü ilin
dekabrında Berişa ilə görüşümdə o, mənə ölkə iqtisadiyyatının şok terapiyası,
ciddi özəlləşdirmələr, inflyasiyaya son qoyulmasından, ölkədəki 200,000
maşından və iqtisadi inkişafdan bəhs etdi. Kənd təsərrüfatı və şərab sənayesi
dirçəldilmiş, telekommunikasiya sahəsi prioritet sahəyə çevrilmişdir. Berişanın
fikrincə ölkə inkişaf etdirilməlidir, çünki ölkə tamamilə yoxsullaşıbdır; ölkə
gəncləri bu cür acınacaqlı vəziyyətdən yaxa qurtarıb İtaliyaya qaçmağa can atması bu faktı aydın göstərir.
Onun hökuməti Ponzi əmanət sistemlərinin qurulmasına da icazə verdi.
Onun partiyası 1996-cı il mayında seçkilərdə qalib gəldi, lakin sistem iflasa
uğradı. Dekabr ayında insanlar nümayiş keçirərək hökuməti onların pulunu
oğurlamaqda ittiham etdi. 1997-ci ilin iyun seçkilərində sosialistlər qalib gəldi.
Berişa prezidentlikdən istefaya getdi və müxalif mövqe tutdu. O, 2001-ci il seçkilərində də məğlub oldu, lakin özü və partiyası üçün mötədil bir imic formalaşdıra
bildi. Vüsət almış korrupsiya və Sosialist Partiyasının özündənrazılığı 2005-ci
ilin sentyabr seçkilərində onun hakimiyyətə gəlməsinə təkan verdi. 2007-ci ilin
iyununda o, Albaniyaya ilk səfər edən ABŞ prezidenti Corc Buşu qəbul etdi. Bu
səfə zamanı Buş qonşu Kosovonun azadlığı üçün öz qəti dəstəyini dəfələrlə dilə
gətirdi: “Siz, gec və ya tez, nə vaxtsa, kifayətdir, Kosovo azaddır deməli olacaqsınız”.(Nyu-York Tayms, 11 İyun 2007). Buş bildirdi ki, Fransa Prezidenti
Nikola Sarkozinin təklif etdiyi kimi Kosovonun azadlığına dair aparılan
danışıqlar “qəti azadlıq” ilə nəticələnməlidir.
2001-ci ildə Berişanın Demokratik Partiyasının islahatçı hərəkatının nəticəsi
kimi yeni Demokratik Partiya (PDR) meydana çıxdı. Genc Pollo partiyanın lideri
oldu. Həmin ilin iyun seçkilərində parlamentdə üçüncü qüvvə kimi öz yerini
tutdu. PDR EPP-da müşahidəçi üzv kimi qəbul olunan ilk Alban partiyası oldu.
Tezliklə Berişanın Demokratik Partiyası da müşahidəçi üzv oldu. Hər iki partiya
daha da yaxınlaşaraq yeni hökumətdə birgə təmsil olundular və 2008-ci ilin oktyabrında birlikdə güclü sağ-mərkəzçi partiya yaratdılar. Ümid edirəm ki, Sali
Berişa və Genc Pollo tərəfindən olan bu yeniliyin müsbət təsiri olacaq və digər
Balkan ölkələri üçün nümunə olacaq.
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Xalqın Avropa seçimi
2000-ci ilin dekabr ayında Slobodan Miloşeviç Yuqoslaviyanın prezidentlik
kürsüsündən gedəndən sonra biz demokratik alternativ axtarışına çıxdıq. Bu asan
olmadı: Almaniyada təhsil almış Demokratik Partiyasının lideri Zoran Cinciç
Villi Brandt ilə dost idi. Onun partiyası Beynəlxalq Sosialistlər ilə birləşdi. Biz
Vojislav Koştunitsa ilə əlaqə yaratmağa çalışdıq, o, isə tərəddüd edirdi. O,
hüquqşunas ailəsində anadan olmuşdur və qanunun aliliyi onun karyerasında xüsusi yer tuturdu. O, həm azad mətbuatı, müstəqil məhkəməni, çoxpartiyalı
demokratiyanı dəstəkləyən Qərb yönümlü liberal və eyni zamanda keçmiş Kommunist Partiyası ilə əlaqəsi olmayan Qərb İttifaqına tənqidi mövqe tutmuş millətçi
Serb idi. 1974-cü ildə Titonun kommunist hökumətini tənqid etdikdən sonra o,
Belqrad Hüquq Məktəbindən xaric edildi.
1989-cu ildə yaradılmış Demokratik Partiyanın qurucularından olan Koştunitsa rəhbərlik işindəki ziddiyyətli mövqeyinə görə partiyadan ayrıldı və Serbiya
Demokratik Partiyasını (DSS) yaratdı və hələ də bu partiyanın rəhbəridir. Millətçilərdən və Qərb yönümlü seçicilərdən dəstən alan Koştunitsa demokratik
müxalifətin də dəstəyi ilə 2000-ci ilin sentyabr ayında keçirilən seçkilərində iştirak etdi. Oktyabr ayının qalmaqallı hadisələrindən sonra o, Yuqoslaviya Federal
Respublikasının prezidenti elan edildi və 2003-cü ilin fevralına qədər, dövlət Serbiya və Monteneqro ilə əvəz olunanadək hakimiyyətdə qaldı və onun vəzifəsi
ləğv edildi. Bu arada DSS G17 Plus ilə birgə EPP-na qoşuldu.
2003-cü ilin dekabrında keçirilən parlament seçkilərində DSS ən böyük
Avropayönümlü partiya kimi meydana çıxdı və 2004-cü ilin martında Serbiya
Sosialist Partiyasının cüzi dəstəyi ilə Koştunitsa Baş Nazir oldu. Prezident seçkilərində dövlət namizədinin qeyri-qənaətbəxş fəaliyyətinə baxmayaraq, prezident əmin etdi ki, ilin sonunadək dürüst seçkilər keçiriləcək. O zamandan bəri
onun azlıqda qalan hökuməti zəif koalisiyanı qoruyub saxladı. 2007-ci ilin
mayında, qısa sürən böhrandan sonra, Koştunitsa ikinci dəfə Baş nazir oldu.
Avropa Birliyinə dair məsələlər və Kosovonun azadlıq bəyanatından sonra
Koştunitsanın koalisiyası iflasa uğradı və o, 2008-ci ilin fevralında yeni seçkilər
çağırdı. O, bildirdi ki, Avropa Birliyinə qəbul olmazdan əvvəl Serbiya və AB Serbiyanın ərazi bütövlüyü məsələsini müzakirə etməlidir, əks təqdirdə Serbiya heç
bir vəchlə Stabillik və Assosiasiya Sazişini (SAS) imzalamayacaq. EPP-nin üzvü
olan partiyanın belə bir addım atması vəziyyəti gərginləşdirdi. 13 martda keçirilən
EPP sammitində məndən DSS ilə dialoqa girmək xahiş olundu. 2008-ci ilin aprelində vitse-prezident Viktor Orban ilə Koştunitsa və onun həmkarları ilə
Belqradda görüş keçirdik. Demokratik Partiyanın rəhbəri və Serbiyanın Prezidenti Boris Tadiç seçkilərdə qalib gəldi. Onun koalisiyası Serbiyanın ərazi
bütövlüyünə və Kosovo üzərində suverenliyinə hörmət ediləcəyi təqdirə Ser-
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biyanın AB-nə tam üzv kimi daxil olacaqlarını şərt kimi irəli sürdü. G17 Plus
partiyası da bu koalisiyada yer aldı və partiyanın lideri yeni hökumətdə Mladjan
Dinkiç Baş naziri müavini və iqtisadiyyat naziri vəzifələrini tutdu.
2008-ci ilin 6 iyulunda mən cənab Koştunitsaya məktub göndərdim. Məktubda bildirdim ki, mən DSS-in 11 may seçkilərindəki nəticələrini bəyənirəm və
əlavə etdim ki, seçki kompaniyası müddətində AB-nin xarici siyasətinə dair etdiyi
düzəlişlərə baxmayaraq o, seçkilərdə Serbiya xalqının Avropaya dair qəbul etdiyi
qərarı qəbul edəcək. Həmçinin bildirdim ki: “Siz böyük vətənpərvərsiz və bilirəm
ki, bir vətənpərvər kimi Avropanın da dəstəklədiyi qərarı qəbul edəcəksiniz. 19
iyunda EPP Sammitində iştirak edən liderlər sizdən müsbət cavab gözləyir və
inanır ki, siz, eləcə də partiyanız Serbiyanın Avropa seçiminə qoşulacaq”.
17 iyunda tarixli cavab məktubunda Koştunitsa bildirdi ki, “Serbiya
Demokratik Partiyasının Avropaya dair yaxud Avropanın Serbiyaya dair olan heç
bir məsələsini gündəmə çıxarmayıb və çıxarmayacaq da. 1992-ci ildə qurulmuş
DSS-in proqramı və fəaliyyəti bu reallığa şahiddir”. Yaranmış ziddiyyətə dair
bildirdi: “Əlbəttə ki, Kosovonun azadlıq elan etməsi qanunsuz birtərəfli qərardır
və bu da öz növbəsində BMT Nizamnaməsinin və BMT Təhlükəsizlik Şurasının
1244 nömrəli qətnaməsinin kobud surətdə pozulması deməkdir. Əminəm anlayacaqsınız ki, cənab Martens, bu DSS-in daxili və xarici siyasətinə təsir etmədən
baş verə bilməzdi”. DSS ilə müzakirələr 2008-ci ilin 13 noyabrında, cənab Koştunitsa və nümayəndə heyəti EPP sədrlərinin görüşündə iştirakı zamanı davam etdirildi. Ümid edirik ki, müzakirələr başa çatmamışdan əvvəl DSS birmənalı
olaraq Serbiya xalqının Avropadan yana olan seçimini dəstəkləyəcək.

Özünüaxtarış
Yuqoslaviya ilə danışıqlara son qoyulması başqa bir dövlətin meydana
gəlməsinə gətirib çıxardı, bu da öz növbəsində daha ciddi regional və beynəlxalq
səviyyəli qeyri-stabilliyin yaranmasında səbəb oldu. “Makedoniya Respublikası”
öz müstəqilliyini elan etməklə cənub qonşusu Yunanıstanı məyus etdi. Məlum
məsələdir ki, Makedoniya Böyük İsgəndər tərəfindən əsası qoyulmuş Ellin
mədəniyyəti və Qədim Yunanıstan dövründə Yunanıstanın ən böyük
əyalətlərindən biri olmuşdur. Buna görə də AB və BMT kompromis həllə razı
olanadək ölkəni müvəqqəti ad, Keçmiş Yuqoslaviya Makedoniya Respublikası
(KYNR) adı altında tanıdı.
Daha ciddi problemlər ölkə müstəqillik əldə etdikdən sonra meydana çıxdı.
Ölkədə Slavyan-Makedoniyalıların çoxluq təşkil etməsinə baxmayaraq, millətin
tərkibində çoxlu etnik qruplar var: iki milyonluq əhalisinin dörddəbirini albanlar
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təşkil edir, bundan başqa ölkədə türklər, serblər, romalılar və digər xalqlar yaşayır.
Bunu nəticəsində albanlar onların hüquqlarının Slavyan-Makedoniyalıların
hüquqları səviyyəsində tanınmasını tələb etmələri səbəbindən Alban Milli Liberal
Ordusu ilə ölkənin təhlükəsizlik qüvvələri arasında doxsanıncı illərin sonlarında
konflikt yarandı. Konfliktin mərkəzində ölkənin parçalanma təhlükəsi vardı, buna
baxmayaraq, sonda tərəflər AB və ABŞ tərəfindən hazırlanmış kompromis həll
variantı ilə razılaşdılar və 2001-ci il 13 avqust tarixdə Ohrid Çərçivə Sazişini
imzaladılar.
EPP-nin bu işdə göstərdiyi fəaliyyətə gəldikdə isə, biz ilk əvvəl SlavyanMakedoniyalıların əsas sağ-mərkəzçi partiyası olan DMİT - MMHDP (Daxili
Makedoniya İnqilabi Təşkilatı – Makedoniya Milli Həmrəyliyi naminə
Demokratik Partiyası) və müəyyən qədər albanların ADP (Albanların Demokratik
Partiyası) ilə əlaqə saxladıq. Bu partiyalar EPP Vitse-Prezidenti və YD-nin sədri
(Yeni Demokratiya partiyası) Kostas Karamanlis tərəfindən rəhbərlik edilən
Qərbi Balkan Demokratik Təşəbbüsündə iştirak etdilər. O zaman ölkəni DMİT –
MMHDP sədri və Baş nazir Lyubço Georgiyevski idarə ediri. Lyubço
Georgiyevski EPP ilə münasibətlər qurmağa səy göstərirdi. Maraqlıdır ki, münasibətimizin ilkin dövründə Georgiyevski ölkənin adlandırılması məsələsinə kompromisə razı olduğunu bildirdi və Yunanıstana qarşı müsbət mövqe nümayiş
etdirdi, lakin onun əsas qayğısı albanlar ilə silahlı konfliktə son qoymaq idi. 2001ci il Ohrid sülh müqaviləsini Georgiyevski imzaladı; qəribə də olsa növbəti il
keçirilən seçkilərdə o, sosialistlərə məğlub oldu.
Georgiyevskinin DMİT – MMHDP-dəki varisi Nikola Qruyevski EPP ilə
münasibətləri genişləndirdi və nəhayət partiyası EPP müşahidəçi üzv oldu. 2006cı ilin iyulunda keçirilən seçkilərdə o, sosialistləri məğlub edərək hakimiyyətə
gəldi. DMİT – MMHDP-nin üzvlüyü dövründə Qruyevski EPP-nin dəyərləri
əsasında mehriban qonşuluq siyasətinin inkişaf etdirilməsinə sadiq qalacağına
dair yazılı zəmanət verdi. Buna baxmayaraq, Georgiyevskidən fərqli olaraq, o,
antaqonist Yunanıstan imici formalaşdırmaq yolunu seçdi, bu yolla o, Skopye
aeroportunu və ölkənin əsas magistral yollarından birini “Böyük İsgəndər” adlandırdı, BMT-nin adlandırma mübahisəsinə dair irəli sürdüyü təkliflərini, yəni
KYNR-in (Keçmiş Yuqoslaviya Makedoniya Respublikası) “Yuxarı Makedoniya” yaxud “Yeni Makedoniya” adlandırılması təklifini rədd etdi.
Çoxları mənə bu kiçik ölkələrə və mürəkkəb problemlərə həddindən artıq
vaxt ayırmağımı irad tutdu. Lakin mən EPP-nin həssas regionlarla iş aparmasının
vacibliyini müdafiə etməkdə idim. Yaddan çıxarmamalıyıq ki, Çexoslovakiyanın
parçalanması kimi Yuqoslaviya Sosialist Federativ Respublikasının parçalanması
da çox acınacaqlı oldu və minlərlə insanın həyatına son qoydu. Regionda qeyristabillik hələ də davam edir. Fikrimcə, çoxsaylı daxili və regional problemləri
olan Qərbi Baltik ölkələrindən EPP-nın üz çevirməsi səhv olardı. Regionda
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mövcud olan eyni ideyaya malik partiyalar ortaq bir siyasi mühitdə fəaliyyət
göstərməlidirlər və onları ümidvar etməliyik ki, onların ölkəsi bir gün Avropa
Birliyinə daxil olacaq.

Avropanın çörәk tәknәsi
Ukraynada tərəfdaş axtarmaq Mərkəzi və Şərqi Avropada baş verən hadisələrə çox bənzəyir. Uzun müddət bundan əvvəl orada Narıncı İnqilab barəsində
danışılırdı. Mən Vim van Velzen ilə Ukraynaya diplomatik səfərə getdim. Biz
əvvəllər də Şərq blokuna və keçmiş Sovetlər İttifaqına daxil olan ölkələrə bu cür
səfərlər etmişik. Biz yerli demokratiya tərəfdarı olan yerli tərəfdaşlarla “siyasət
və din” mövzusunda seminar təşkil etdik. Ukraynadakı Xristian kilsələrinin rəngarəngliyi, onların verdikləri ziyafətlərin zənginliyi və yüksək keyfiyyəti hələ də
xatirəmdədir. Ukraynanın Avropanın çörək səbəti adlandırılması təsadüfi deyil!
Lakin doxsanıncı illərin əvvəlində Ukraynanın Avropadakı perspektivi hələ
nəzərdən keçirilmirdi. 2004-cü ildə vəziyyət ciddi surətdə dəyişdi.
İlk siyasi əlaqələri Avropa Demokratik Tələbələri (ADT), Avropa Xalq Partiyasının Gəncləri (EPPG) və Kiyevdə yerləşən Konrad Adenauer Fondu qurdu.
2003-cü ilin oktyabrında Baş katib Antoni Lopez-İsturiz Ukraynaya fakt
araşdırıcı missiya təşkil etdi. Bu səfər zamanı Viktor Yuşşenko fevral ayında
keçiriləcək EPP Konqresinə dəvət edildi. Orada Yuşşenko ilə ilk şəxsi görüşüm
oldu. O, sonralar seçkilərdə qalib gəlmiş özünün siyasi alyansı, partiyalar bloku
olan Bizim Ukraynanın müşahidəçi statusu əldə etməsi üçün müraciət etdi. 2004cü ilin noyabrında prezident seçkilərində Yuşşenkoya dəstək vermək üçün Kiyevə
səfər etdim. On gündən sonra məlumat aldım ki, bütün ümidlərə baxmayaraq o,
seçkilərdə məğlub oldu. Məlum idi ki, seçkilərdə saxtakarlığa yol verilmişdi.
Xalq küçələrə axışmağa başladı, Narıncı İnqilab başladı. Digər bir görkəmli siyasi
xadim olan Yuliya Timoşenko bu inqilabda Yuşşenkoya qoşuldu. Yuşenkoya və
onun Bizim Ukrayna hərəkatı EPP-nın dəstəyinə güvənə bilərdilər. Məktublarının
birində Yuşenko mənim və EPP-nın dəstəyini özü üçün vaxtında təşkil edilmiş
əhəmiyyətli addım saymışdır.
2004-cü ilin 16 dekabrında keçirilən EPP Sammitində bizim Baş nazir
Narıncı İnqilabı dəstəkləyərək bəyan etmişdi: “Bizim Ukrayna koalisiyası və
onun rəhbəri namizəd Viktor Yuşşenkonun rəhbərlik etdiyi demokratik qüvvələr,
EPP-nın dəyərlərindən bəhrələnərək Bizim Ukrayna koalisiyasında birləşən siyasi
və vətəndaş cəmiyyəti qüvvələri Ukrayna xalqına Avropalaşmaq imkanı
verəcək”. Bir aydan sonra EPP Siyasi Bürosu Bizim Ukrayna koalisiyasının APX
müşahidəçi üzvü statusunu almaq üçün etdiyi müraciəti (28 yanvar 2005) yekdil-
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liklə qəbul etdi. Elə həmin ayın əvvlində Yuşşenko seçkilərdə üstünlüyü ələ aldı
və yeni Prezident kimi and içdi.
2006-cı ilin 22 noyabrında ilk dəfə Yuliya Timoşenko ilə EPP-nın Brüsseldəki baş qərargahında görüşdüm və öz siyasi qurumumuzun tarixi haqqında
ona məlumat verdim. Daha sonra isə EPP ofisinin qarşısında yerləşən Stanhop
Otelində dostlarımız və həmkarlarımızla birgə nahar yeməyinə qatıldıq. Yuliyanın
demək olar ki, Avropanın bütün partiyaları ilə əlaqəsi var. Bir neçə aydan sonra
Yuliya hansı partiyaya tərəfdar olması qərarını qəbul etdi. 2007-ci ilin 30 sentyabr
parlament seçkiləri həlledici idi. Yuliya məni avqustun 5-də onun Yuliya
Timaşenko Blokunun (YTB) konqresinə müraciət etməyə dəvət etdi. Mən: “EPP
Narıncı qüvvələrin həmrəyliyini dəstəkləyir. Sizin mafiyaya deyil, vaxtlı-vaxtında
və səmərəli fəaliyyət göstərən, demokratiyanı və hüququn aliliyini müdafiə edən
stabil hökumətə ehtiyacınız var”. Yuliyanın Batkivşina Partiyasının EPP-a qoşulmasına dair verdiyi təklif konqres tərəfindən bəyənildi. İki gün sonra mən Prezident Yuşşenkonun Bizim Ukrayna – Xalqın Müdafiə Blokunun konqresində
iştirak edərək onların da həmrəyliyini dəstəklədiyimi bildirdim.
Seçki günü Narıncı İnqilab tərəfdarı olan partiyalar Ukrayna parlamenti Ali
Radada üstünlüyü ələ aldılar. Prezident və onun Baş naziri 2007-ci ilin oktyabrında
Lissabonda keçirilən EPP Sammitində seçkinin qalibi kimi qəbul olundular. Onlar
“Narıncı” hökumət yaratmaq öhdəliyini götürdülər və seçki kompaniyasında
göstərdikləri dəstəyə və Qolodomorun, aclıq soyqırımının tanınmasına görə bizim
rəhbərlərə minnətdarlıqlarını bildirdilər. Ukraynada 1932-1933-cü illərdə Stalin rejiminin əmriylə milyonlarla insan aclığın qurbanı olmuşdur. 2008-ci il 23 oktyabr
tarixində Avropa Parlamenti böyük səs çoxluğu ilə Qolodomorun qurbanlarını
tanıyan qətnamə qəbul etdi. EPP-AD Qrupu bu qətnamənin təşəbbüskarlarından
biri oldu. Qrup Sədri Cozef Daul: “Avropada bu cür cinayətlərin baş verməməsi
üçün bu cinayətləri tanımaq bizim məsuliyyətimizdir”.
2008-ci ilin 7 fevral tarixində Yuliya Timoşenkonun Vətən Partiyası EPPyə müşahidəçi üzv kimi qəbul olundu. Tezliklə, Narıncı inqilab partiyaları
arasında fikir ayrılığı baş qaldırdı. 13 mart 2008-ci il tarixdə EPP Sammitində
Narıncı koalisiya hökumətinin islahatları davam etdirməsi işinin vacibliyi vurğulandı. Daha sonra həmin yerdə Prezident Yuşşenko ilə təkbətək görüşüm oldu.
Onun müşayiət edən heyət bu görüşün baş tutmasına əbəs yerə mane olmağa
çalışırdı. Çünki mən hökumətin stabilliyini pozan əsas faktorları və Ukraynadakı
demokratik qüvvələrin çökməsi ehtimalını prezidentin nəzərinə çatdırmağı cəhd
etmişdim. Yayda mən Narıncı inqilabçı rəqiblər arasında vasitəçilik etmək
məqsədilə Polşanın keçmiş Prezidenti Aleksandr Kvasnevski, İspaniyanın keçmiş
Baş naziri Joze Mariya və Britaniyanın keçmiş Baş Naziri Toni Bleyerdən ibarət
“müdrik şəxsiyyətlər” komitəsini yaratmağa çalışdım. Lakin münasib vaxt
məsələsi razılaşdırıla bilmədiyindən bunu etmək mümkün olmadı.
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Qafqaz paradoksu
2008-ci ilin 7-8 avqust tarixlərində Gürcüstanda konflikt yarandı, Ukrayna
ilə münasibətlərimiz daha da mürəkkəbləşdi. 2008-ci ilin 9 avqustunda mən
Cənubi Osetiyada baş vermiş müharibədən və Rusiya Federasiyası ordusu
tərəfindən Cənubi Osetiyadakı Gürcüstan vətəndaşlarının hədəf alınmasından öz
narahatlığımı bildirdim. Əgər vəziyyət düzəlməsəydi, bütün Qafqazda stabillik
pozula bilərdi. Mən bütün tərəfləri düşmənçiliyə son qoymağa, yaranmış böhrandan çıxmaq üçün dərhal danışıqları bərpa etməyə və Gürcüstanın suverenliyinə
və ərazi bütövlüyünə hörmət etməyə çağırdım.
Mixael Saakaşvili və onun Milli Birlik Hərəkatı (MBH) artıq 2007-ci ilin
mayında EPP-yə üzvlük üçün müraciət etmişdi. 2007-ci iyulun əvvəllərində
Korin Vortman-Cul tərəfindən təşkil edilmiş fakt araşdırıcı missiyanın tərkibində
iştirak edərkən bu uzaq Avropa ölkəsini bilavasitə görmək imkanı əldə etdim.
Gürcüstan QHT-nin nümayəndələri ilə görüşümdə onların Gürcüstanı Avropa
ölkəsi hesab edib-etmədiklərini soruşduqda belə cavab aldım, “Gürcüstan Avropa
ölkəsi olmaya bilmir. Əgər Avropa ölkəsi kimi olmasa, Gürcüstan ölkə ola
bilməz”. Saakaşvili və partiyasının qələbəsi ilə başa çatan qətiyyətli prezident (5
may 2008) və parlament seçkilərinin (21 man 2008) ardınca baş vermiş bir sıra
siyasi böhrandan sonra EPP Siyasi Bürosu 16 sentyabr 2008-ci ildə Milli Birlik
Hərəkatına (MBH) müşahidəçi-üzv statusu verdi.
Gürcüstan-Rusiya konfliktindən sonra Prezident Yuşşenkonun yaxın ətrafı
belə şayiə yaydılar ki, guya Yuliya Timoşenko Moskvanın tərəfinə keçib və
onu “Kremlin sui-qəsdçisi” adlandırdılar. 2008-ci il 15 oktyabrda Brüsseldə
keçirilən EPP sammitində o, Prezident Saakaşvilinin dəstəyi ilə bu tənqidləri
rədd etdi. Avqusun 20-dən bəri dəfələrlə bəyan etdiyi kimi, o, bir daha vurğuladı ki, həm o, həm də Ukrayna hökuməti Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü
dəstəkləyir: “Gürcüstanın ərazi bütövlüyü Gürcüstan və Ukrayna üçün müqəddəs məsələdir”. O, həmçinin 27 avqustda Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri
Devid Miliband və 29 avqustda Almaniya Kansleri Angela Merkel ilə
görüşündə konfliktin həlli üçün AB-nın plana verdiyi dəstəyi onların diqqətinə
çatdırmışdır.
Bu arada Prezident Yuşşenko Ali Radanı buraxmaq və yeni seçkilər keçirmək qərarına gəldi. Lakin EPP Sammiti, hökumət və partiya rəhbərləri
demokratik Avropayönümlü qüvvələrin koalisiyasını dirçəltməyi və daha da
gücləndirməyin tərəfdarı kimi çıxış etdilər; Gürcüstandakı böhrandan və qlobal
maliyyə böhranından sonra Ukraynada səmərəli fəaliyyət göstərən və stabil
hökumətə ehtiyac var. Üç il ərzində keçiriləcək üçüncü yeni parlament seçkiləri
Ukraynadakı stabilliyi və onun Avropa perspektivini zəiflədəcək.
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Qorxuram ki, Ukraynaya doğru hələ gediləsi çox yol qalıb. Mərkəzi və
Şərqi Avropa ölkələrinin partiyaları ilə uzunmüddətli fəaliyyətimin təcrübəsinə
əsasən deyə bilərəm ki, siyasi stabilliyin olmadığı ölkələrlə əməkdaşlıq etmək
çətin və riskli işdir. Lakin öz proqramını bütün qitəyə yaymağa can atan EPP
gözləyə bilməz. EPP-nın Ukrayna kimi mühüm bir ölkədən imtina etməsi
mümkün deyil. Biz hər zaman risk etmişik, elə buna görə də bu gün biz
Avropadakı ən böyük siyasi hərəkatıq. Əminəm ki, Ukrayna kimi ölkələrdə
Avropanın birləşdirilməsinə can atan partiyaların inteqrasiya etməsi siyasi stabilliyə və demokratik püxtələşməyə öz töhfəsini verəcək. Nəhayət, fikrimcə,
Yuliya Timoşenkonun AB kontekstində Ukrayna və Rusiyanın münasibətlərinə
dair fikrini nəzərə çatdırmaq yerinə düşərdi:
Əməkdaşlıq çərçivəsinin mövcudluğu və ya yoxluğu adətən diplomatik münaqişələrin böhran xarakteri alıb-almamasını müəyyənləşdirir. Səmərəli beynəlxalq çərçivə isə böyük sövdələşmə tələb edir. 1952-ci ildə Fransa və Almaniya
arasındakı polad məsələsinə dair mübahisə mühüm dövlət funksiyaları üzərindəki
suverenliyin bölüşdürülməsi ilə nəticələndi. Bu razılaşma bütün Avropa layihəsi
üçün model oldu. 2009-cu ildə AB-nin çətin vəzifəsi Rusiya və Ukrayna da daxil
olmaqla sövdələşməyə başlamaq idi (The Economist, 19 noyabr 2008).
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II Fəsildə (Avropa Xalqları Partiyası) qeyd etdim ki, CDU/CSU Avropa İctimaiyyətindən kənarda mövcud olan EPP-a daxil olmayan siyasi partiyalar ilə
əsaslı əlaqə yaratmaq arzusundadır. Onlar 1978-ci ildə Xristian Demokrat,
Mühafizəkar və digər qeyri-kollektiv partiyaların assosiasiyasından ibarət Avropa
Demokratik İttifaqını yaratmağı qərara aldılar. Türkiyədən Məsut Yılmazın Ana
Vətən Partiyası kimi sağ-mərkəzçi partiyalar və Tansu Çillərin Doğru Yol Partiyası ADİ-a məmnuniyyətlə qəbul olundular. Təəccüblü də olsa, bu partiyalar
ADİ-nın üzvlüyünə qəbul olarkən Ədalət və İnkişaf Partiyası (AKP) 2005-ci ilin
yanvarında EPP-a müşahidəçi üzv statusunu əldə etmək üçün qarşılaşdığı mətinlikdən daha az çətinliklərlə rastlaşdılar.
1996-cı ildə Brüsseldə keçirilən EPP Sammitində dövlət başçıları
Türkiyənin AB-nə qəbuluna etiraz etdilər. Bu bəyanat Ankarada siyasi qalmaqala
və anlaşılmazlığa səbəb oldu. Digər tərəfdən Türkiyənin sağ-mərkəzçi partiyaları
– Ana Vətən və Doğru Yol Partiyaları 2002-ci il seçkilərində siyasi arenadan uzaqlaşdırıldılar. AKP-nin hakimiyyətə gəlməsi ilə tamamilə yeni siyasi situasiya
yarandı; partiya seçkilərdə ilk iştirakında mütləq çoxluq qazandı. Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın partiya rəhbəri olmasına baxmayaraq, Abdullah Gül Baş nazir oldu.
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Bu müddət ərzində Konrad Adenauer Təşkilatının Ankaradakı ofisi AKP
və Türkiyədəki sosial və siyasi inkişafa dair təfsilatlı təhlilini nəşr etdirdi. 11
sentyabr hadisələrindən sonra mən daha çox əmin oldum ki, din və dövlət
arasında aydın bir sədd qoyan mötədil və demokratik Müsəlmanların üzv olduğu
AKP kimi dünyəvi partiyalarla dialoq qurmaq önəmlidir.
AKP və EPP arasında ilk münasibətlər 2002-ci ildə başladı. 2003-cü ilin
7 fevralında mən Vim van Velzen ilə İstanbula səfər etdim və Ərdoğanla
görüşdüm. AKP-nin dəvətilə səfərdə olan EPP Vitse-Prezidenti Kostas Karamanlis 12 oktyabr 2003-cü ildə partiyanın ilk qurultayına müraciət etdi. Elə
həmin ayda Vim van Velzen (Xristian Demokratik Partiyası), Hartmut Nassauer (Xristian Demokratik İttifaqı) və Antonios Trakatellis (Yeni
Demokratiya) tərəfindən bu ölkəyə qeyri-rəsmi fakt araşdırıcı missiya təşkil
edildi. Daha sonra xarici işlər naziri olmuş Abdullah Gül 2004-cü ilin
fevralında Brüsseldə EPP Qurultayında çıxış etdi. Bir neçə gün sonra isə müxalifət lideri Angela Merkel Volfqanq Şaubl ilə Türkiyəyə haqqında çox
danışılan bir səfər etdi. Merkel Ərdoğan ilə şəxsən görüş keçirdi. 2004-cü ilin
iyulunda Ankaraya səfərim zamanı Ərdoğan partiyasının EPP-a üzvlüyə qəbul
üçün müraciət edəcəyini bildirdi.
Avropa Komissiyasının 6 oktyabr tarixli məruzəsində qəbul danışıqlarının
başlanmasına dair müsbət rəyini verdikdən sonra, 4 noyabrda keçirilən EPP Sammitində AKP-nin müraciətinə razılıq verildi. Ərdoğanın müraciəti əsasında partiyaya “başlanğıcda” assosiasiya olunmuş üzvlük deyil, müşahidəçi üzv statusu
verildi. EPP Sammitində, həmçinin qeyd olundu ki, Türkiyənin qəbuluna dair
danışıqlar naməluma vaxta qədər aparılmalıdır. Növbəti gün Gülü qəbul edib EPP
Sammitinin qərarlarını müzakirə edib aydınlaşdırdıq. Siyasi Büronun 25 yanvar
2005-ci il tarixli qərarı ilə AKP EPP-a müşahidəçi üzv kimi qəbul olundu. Ərdoğan 2005-ci il 22 martda Belçikanın Myesse şəhərində keçirilən EPP Sammitinə qatıldı.

“Müsәlman Demokratlar?” Bu, mümkün deyil
AKP-nin EPP-yə müşahidəçi üzv olması adi hadisə deyildi. Bununla AKP
bizim nizamnaməni, preambula və Əsas Afina Proqramını qəbul edirdi. Bəs
görəsən, bu partiya Xristian Demokratların prinsiplərini qəbul edə biləcəkdimi?
Bu sualı Ərdoğana verdikdə belə cavab aldım: “Biz fundamental dəyərləri
bölüşürük, lakin sizin kimi biz də öz dinimizdən bəhrələnirik”. Onların proqramında, demək olar ki, İslam dininə heç bir istinad yoxdur. “AKP Atatürk prinsiplərinə söykənir və Türkiyə xalqını müasir sivilizasiyaya səviyyəsinə

Sınaq fürsәti: Türkiyә 229
yüksəltmək üçün islahatlar aparır və bunu sosial əmin-amanlığın bir hissəsi hesab
edir”. Əsas hüquq və azadlıqlara istinad edərək, partiya dini insanlığın mühüm bir
institutu, dünyəviliyi isə demokratiyanın ilkin şərti, din və vicdan azadlığının
təminatçısı hesab edir. Partiya həmçinin dünyəviliyin dinin düşməni olması kimi
təhrif olunması fikrini də rədd edir. Əsas etibarilə, dünyəvilik bütün dinlərdən
olan insanların öz dillərinə rahat etiqad etməsini təmin edir, dini etiqadlarını ifadə
etməyə və ona uyğun həyat sürməyə, eləcə də heç bir dini etiqadı olmayanlara da
istədikləri kimi yaşamağa imkan verir. Bu nöqteyi nəzərdən, dünyəvilik azadlığın
və sosial əmin-amanlığın prinsipini təşkil edir. (AKP rəsmi internet saytı – İngilis
versiyası).
2004-cü il 8 sentyabr tarixində mənə ünvanlanmış məktubunda Baş nazir
Ərdoğan bildirir: “EPP nizamnaməsinin preambulasında Xristianlığı bəşəriyyətə
dair görüşləri və Xristian Demokratların cəmiyyətə dair konsepsiyası əks olunur.
AKP bu şərtlərə öz nizamnaməsi çərçivəsində və AB Konstitusiya Sazişinə uyğun
olaraq əməl edəcək”. Daha sonra ona belə bir sual ünvanladım; “Niyə EPP özünü
Xristian Demokratları adlandırdığı kimi AKP də özünü Müsəlman demokratları
adlandırmır?”. O, açıq şəkildə cavab verdi: “Biz bunu heç vaxt edə bilmərik. Partiyamızın adından dindən istifadə edə bilmərik, çünki insanlar, hərəkatlar və partiyalar səhv edir və bu da dinə zərərverici təsiri ola bilər”. Əksinə isə AKP özünü
“Mühafizəkar Demokratlar” adlandırır.

Bir yerdә vә bizimlә
AKP və EPP arasında əməkdaşlığın əsaslandırılması üçün bir çox
səbəblər var. Bizim proqramlarımız və mövqelərimiz arasında sıx əlaqə
mövcuddur. Avropa liberalları AKP-i nəyin bahasına olursa olsun, qəbul etməyə hazır idi və Ərdoğanın 2004-cü ilin iyununda Liberal hökumətlərin sammitində iştirakı zamanı irəliləyiş əldə edilmişdi. 2007-ci ilin iyul ayında
keçirilən seçkilərdə AKP səslərin 46.6%-ni və parlamentdəki 550 yerdən 341
yeri qazanaraq böyük qələbə qazandı, bu qələbə hətta Avropa sosialistlərinin
də nəzərindən qaçmadı.
Bununla belə, AKP sağ-mərkəzçilər partiyası olan, Avropanın ən böyük partiyası ilə əməkdaşlığı davam etdirməkdə maraqlı idi. Əgər Ərdoğan Avropada
nəaliyyət ədə etməyə çalışırsa, bu liberallarla və sosialistlərlə mümkün olan deyil.
Bizimlə işləmək Türkiyəyə ona müxalif olanlara qalib gəlmə şansı verir. Bu fakt
yaxınlarda AKP-nin bağlanması üçün aparılan məhkəmə işində bir daha öz sübutunu tapdı. 2008-ci il mayın 22-də mən bu işi aparan Konstitusiya Məhkəməsinə
öz narahatlığımı bildirdim:
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Uzun illərdir Avropadakı siyasi fəaliyyətim ərzində ilk dəfədir ki, AB-yə
namizəd olan ölkə məhkəməsinin hakim partiyanı – seçicinin 50 %-nin dəstəyini
qazanan partiyanı, Avropanın ən böyük siyasi qurumuna üzv olan partiyanı qanundan kənar etmək fikrində olduğunu görürəm. Qorxuram, bu məhkəmə işi
davam edərsə, ölkədə aparılan bütün islahatlar təhlükə altına düşə bilər.
Bildiyimə görə, açıq şəkildə mövqeyinin dəyişmədiyini bildirən Avropadakı
yeganə partiya rəhbəri tək mən oldum. Üç günlük müzakirədən sonra, 2008-ci ilin
30 iyul tarixində məhkəmə öz hökmünü verdi. On bir mövcud səsdən yeddisi
partiyanın əleyhinə səs verməli idi ki, partiya öz fəaliyyətini dayandırsın.
Məhkəmənin altı üzvü partiyanın əleyhinə səs verdi, yəni tələb olunan səs
çoxluğunu əldə etmək üçün bir səs çatmadı. Dörd üzv partiyaya hökumət
yardımının dayandırılmasına səs verdi, Məhkəmə Sədri isə partiyanın bağlanması
təklifini rədd etdi.
EPP-yə üzv olan bəzi partiyalar hələ də bizim AKP ilə əməkdaşlığımızdan narahatlıq keçirir. Bu, xüsusilə, Türkiyə məsələsi daxili milli siyasi
məqsədlər naminə önə çəkiləndə büruzə verir. Fransua Bayrunun Türkiyənin
AB-ə daxil olmasının əleyhinə olmasını başa düşə bilmirəm, baxmayaraq ki,
onun Avropa Parlamenti Liberal Qrupundakı (ALDE) parlamentariləri
Türkiyənin AB-yə üzvlüyünü açıq şəkildə dəstəkləyən qrupdur. Valeri Jiskar
d'Estenin 2002-ci il 6 noyabrda Le Monde qəzetinə verdiyi müsahibəsindəki
Türkiyənin AB-yə üzvlüyünə düşmən mövqeyi Fransa ictimaiyyəti rəyinin
formalaşmasına təsir göstərdi. Fransanın Türkiyəyə qarşı əks mövqeyi bəzi
ictimai xadimlər tərəfindən daha da gücləndirilir. Bununla belə, Türkiyənin
müasirləşməsinə və qərbə inteqrasiyasına əhəmiyyətli təsir göstərən yeganə
ölkə Fransadır; on doqquzuncu əsrin sonu, iyirminci əsrin əvvəllərində
müasir və dünyəvi Türkiyə dövlətinin yaradılmasında Fransanın əhəmiyyətli
rolu olmuşdur.
Hələ 1963-cü ildə AK/AB-ə üzvlük Türklərin perspektiv məsələlərindən
idi. 14 aprel 1987-ci ildə, mən Avropa Komissiyasının katibi olarkən onlar
rəsmi olaraq üzvlük üçün müraciət etmişdilər. Hazırda iyirmi-yeddi Üzv
Dövləti olan AB bu cür böyük ölkəni nə bir qurum kimi, nə də iqtisadi cəhətdən
inteqrasiya etmək iqtidarında deyil. Lakin indiki reallıqlar Türkiyə tərəfindən
imtina kimi qəbul olunmamalıdır. EPP ilk əvvəl “imtiyazlı tərəfdaşlıq” statusunun əldə edilməsi üçün müddətsiz danışıqların aparılmasının tərəfdarıdır. Hər
şey aralıq müddətin nəticələrindən və AB-nin bu cür böyük ölkəni qəbul etmək
imkanlarından asılıdır. Əgər imtiyazlı tərəfdaşlıq müsbət qiymətləndirilsə və
AB-nin maliyyə vasitələri kifayət etsə, tam üzvlük əleyhinə olan arqumentlər
də aradan qalxacaq. Ən başlıcası, bizə daxili çəkişmələrin dustağı olmuş rəhbərlərə deyil, Avropanın ümumi mənafeyinə cəsarətlə xidmət edə biləcək rəhbərlərə ehtiyacımız olacaq.
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Dünya sәhnәsinә doğru
Bütün diqqətimizi Avropaya yönəltməklə, öz daxili tərəddüdlərinə laqeyd
qalan və digər vacib amillərlə mübarizə aparan dünyadan xəbərsiz qala bilərik.
Xristian Demokratlar digər böyük bir qlobal təşkilatın, Beynəlxalq Xristian
Demokratlar (BXD) təşkilatının tərkib hissəsidir. ABXD əvvəllər BXD-nin
Avropa regional təşkilatı idi, lakin bu təşkilat EPP ilə birləşdirildikdə EPP bu
səlahiyyəti öz üzərinə götürdü. Daha vacib məsələ o idi ki, BXD Çili prezidentləri
Eduardo Frey və Patrisio Eylvin ilə birgə aparıcı qüvvəyə çevrilmişdi və siyasi
işlərdə ehtiyacı olanları vəziyyətdən xilas edirdilər.
Təəssüf ki, 1990-cı ilərin sonlarında BXD ciddi maliyyə çətinliyinə düçar
oldu. Avropa Auditorlar Məhkəməsinin qərarı ilə Avropa Parlamentindəki EPP
Qrupu illik maliyyə yardımını dayandırdı. Bu isə uzun müddət fəaliyyətdə olan
beynəlxalq təşkilat üçün qəfil ölüm demək idi. BXD-nin fəaliyyəti de-fakto
dayandırıldığından, EPP-nın Baş katibi Alexandro Aqaq təşkilatın ləğv
edilməsini təklif etdi. Onun Latın Amerikasındakı yaxın münasibətdə olduğu
şəxsləri nəzərə alaraq, şəxsən belə hesab edirəm ki, Xose Mariya Aznarın BXDın sədri olduğu halda bu çox yaxşı fikir olardı. O, dərhal bu vəzifəyə keçmək
təklifini rədd etdikdən sonra, özümün müvəqqəti olaraq sədrlik etmək təklifimi
irəli sürdüm.
11 oktyabr 2000-ci ildə Çilinin paytaxtı Santyaqoda keçirilən qurultayında
BXD-in sədri vəzifəsinə keçdim. Əslində isə mənəvi və maddi problemlərin həlli
ilə məşğul olmalı oldum. Eyni zamanda proqramın məzmununda yeni mahiyyətin
olmasını nəzərə alaraq Patrisio Eylvin ilə birgə yeni təməl proqram təşkil etdik.
Bu proqram 20 sentyabr 2001-ci ildə Mexiko şəhərində keçirilən Liderlərin Konfransında qəbul edildi. Elə həmin gün, əvvəlcədən də razılaşdırıldığı kimi, Aznar
sədr seçildi. Həmçinin, beynəlxalq təşkilatın adı dəyişdirilərək, Beynəlxalq
Mötədil Demokratlar adlandı. Bəzi Asiya və Afrika ölkələrində dinə istinad etmək
qadağandır və adı dəyişmədən Beynəlxalq təşkilatı Asiya və Afrikayadək
genişləndirmək mümkün olmayacaqdı. Ad dəyişdirildikdən sonra isə Asiya-Sakit
okean regionu və Afrikadan bir çox partiya təşkilata qoşuldu.
2002-ci ildə birləşdirilən Avropadakı EPP və ADİ kimi hazırda paralel
fəaliyyət göstərən iki çoxtərəfli sağ-mərkəzçi beynəlxalq təşkilat var. 1983-cü
ildə əsası qoyulmuş Beynəlxalq Demokratik İttifaq da (BDİ) müxtəlif dünya
ölkələrindən olan sağ-mərkəzçi partiyaları özündə cəmləşdirir (demək olar bütün
EPP partiyaları daxil olmaqla). Əslində BDİ yaradılması təşəbbüsünü Corc Buş,
Helmut Kol, Marqaret Tetçer, Jak Şirak və Alois Mok tərəfindən irəli
sürülmüşdür. Lakin Londonda BDİ Katibliyinin yaradılması təklifi BXD (və
EPP) ilə münasibətlərin kəskinləşməsini qaçılmaz etdi. Lakin Katiblik Britaniya
mühafizəkarlarının qeyri-ciddi məmurlarının əlinə keçdi. Onlar BXD ilə istənilən

232 X Fәsil - Avropada vә başqa yerlәrdә irәli çәkilmә
əməkdaşlıq formasının əleyhinə idilər və beynəlxalq siyasətdə bütövlükdə AB
perspektivlərini inkar edirdilər.
Xoşbəxtlikdən, BDİ-da dəyişiklik 2004-cü ilin payızında baş tutdu. Həmin
vaxt BDİ İdarə Heyəti və onun sədri Avstriya Baş Naziri Con Hovard Katibliyi
Londondan Osloya köçürmək qərarına gəldilər. Norveçin Hoyre partiyasının
siyasətçisi Eyrik Moyenin BDİ-nin Baş Katibi vəzifəsini tutması da razılıqla
qarşılandı, çünki Hoyre EPP-a üzv aktiv partiyalarından biri idi. Nəticədə, BDİ
“əqli” cəhətdən EPP və BXD-yə daha da yaxınlaşdı. Daha sonra Con Hovard ilə
bir neçə məktublaşmam oldu, bu vasitə ilə biz fikir mübadiləsi apararaq, EPP
üçün BDİ-nin regional ittifaqı olmasına yol açdıq. 21 aprel 2008-ci ildə Sidneydə
keçirilən BDİ-nin xüsusi iclasında EPP yekdilliklə ADİ ilə birgə regional ittifaq
kimi qəbul edildi. EPP eyni zamanda, EPP-a üzv olmayan partiyalar (Britaniya
mühafizəkarları, Çexiya ODS (Vətəndaş Demokratiyası Partiyası)) üçün BDİnın formal təşkilatı olaraq qalırdı. Bu qərar 2008-ci ilin iyulunda Parisdə keçirilən
BDİ Partiyaları Rəhbərlərinin Konfransında təsdiqləndi və mən BDİ-nin Sədr
müavini seçildim.
İndi EPP BDİ və BXD arasında vasitəçi funksiyası daşıyır, buna baxmayaraq,
BDİ və BXD-nin üzv partiyaları hər iki beynəlxalq təşkilatın birləşdirilməsini təkid
edirlər. Qətiyyətlə inanıram ki, sağ-mərkəzçilərin güclü birləşmiş beynəlxalq təşkilatlarını yarada bilsək, dünyada Xristian Demokratların dəyərlərinə daha yaxşı
əməl olunacaq. Bu cür təşkilatın təsiri əhəmiyyətli dərəcədə artacaq; bu, üzv partiyalara daha böyük fayda verəcək və Beynəlxalq Sosialistlərin ciddi meydan oxuyacaq. Lakin bu istiqamətdə irəli sürülən təşəbbüslər müvəffəqiyyət qazanmayıb.
Bir çox problemlər, Latın Amerikasından olan BXD üzv partiyalarının ABŞ Respublikaçıları ilə əməkdaşlığı kimi məsələlər öz həllini tapmalıdır.
Beynəlxalq siyasətdə çoxtərəfli münasibətlərimizdən savayı, EPP 2005-ci
ildən etibarən AB-dən kənarda, daha vacibi isə, Avropadan kənarda olan partiya
və ölkələrlə ikitərəfli münasibətlər qurmaq üçün səy göstərməyə başladı. AB-nin
son illər beynəlxalq profilini genişləndirməyini nəzərə alsaq, EPP-nın da öz
beynəlxalq profilini eyni istiqamətdə genişləndirməsi təbiidir. Bizim fəaliyyətimiz, faktiki olaraq, Avropa Komissiyasının və Xarici Əlaqələr Xidmətinin
fəaliyyətini daha da gücləndirir, çünki bizim məqsədimiz eyni ideyaya malik olan
və Avropa Birliyi ilə sıx münasibətlərə can atan dünya partiyaları və hökumətləri
ilə əlaqə yaratmaqdır. 2006-cı ildə EPP Nizamnaməsi Daxili Qaydalarına düzəliş
etməklə, ilk dəfə olaraq xarici əlaqələr katibliyi vəzifəsini təsis etdi. 2006-cı ilin
sentyabrında Siyasi Büro Nea Demokratia partiyasının sədri Kostas Sasmatzoğlunu bu vəzifəyə təyin etdi.
ABŞ Respublikaçılar Partiyası ilə ikitərəfli münasibətlərimiz gördüyümüz
işin bariz nümunəsidir. Bu münasibət Respublikaçılar Partiyasının qeyri-rəsmi
orqanı, demokratiya qurucu təşkilatı olan Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu
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(BRİ) ilə tərəfdaşlığımızın sayəsində mümkün oldu. O vaxtdan bəri, BRİ ilə bir
çox təbirlər təşkil etdik. Bunlardan biri də 29 aprel 2006-cı ildə Brüsseldə (2008ci ildə prezidentliyə namizəd) BRİ-nun sədri Senator Con Makkeynin iştirakı ilə
keçirilən tədbir oldu. Digər bir əhəmiyyətli tədbir Minnesota ştatının Müqəddəs
Pavel şəhərində Respublikaçılar Konvensiyasında (1-4 sentyabr 2008) EPP-nın
iştirakı oldu. Orada biz güclü nümayəndə heyəti ilə iştirak etdik və müvəffəqiyyətlə EPP ictimai əlaqələr tədbirlərini təşkil etdik. 2008-ci ilin 4 noyabr
seçkilərində Makkeynin məğlubiyyətindən sonra, Respublikaçılar partiyanın yenilənməsi mərhələsinə başlamalıdırlar. Bizim onlarla əməkdaşlığımız həm
zərurət, həm də siyasi həmrəylik məsələsidir. Ümidvaram, AB-ABŞ münasibətlərinin perspektivini daha da səmərəli etmək üçün Vaşinqtonda mərkəzimizin
açılması ideyası tezliklə həyata keçəcək.
EPP-nin beynəlxalq fəaliyyəti Kanadayadək genişlənib. Kanadada Baş nazir
Stiven Harper və Kanada Konservativ Partiyası ilə sıx münasibətlər qurduq. Eləcə
də Avstriya Liberal Partiyası, Yaponiya Liberal Demokratik Partiyası, Yeni Zelandiya Milli Partiyası və digərləri ilə münasibətlərimiz var. Çoxlarına qəribə
görünsə də, biz Çin Kommunist Partiyası ilə də münasibət qurmuşuq. Bunun
səbəbi ideologiyalarımızın oxşarlığında deyil, səbəb o idi ki, qarşılıqlı anlaşmanın
genişlənməsi üçün münasibət qurmağa ehtiyac var və eləcə də insan hüquqları
məsələsində və demokratik islahatların lazımı səviyyədə olmamasına görə Çini
tənqid etmək lazım idi.
Təəccüblü olsa da, beynəlxalq münasibətləri inkişaf etdirməyə yönəlmiş
yeni siyasi innovasiyalarımız Avropanın istənilən hər hansı bir siyasi partiyası
tərəfindən müşahidə altında saxlanılmalıdır.

Epiloq

Adәm: hәr bir insan vә bütün bәşәriyyәt
Müqəddəs Pavelin Korinflyalılara müraciəti:
Xeyirxahlıq çox ğzab çəkir, amma mərhəmətlidir; xeyirxahlıq paxıllıq
etmir; xeyirxahlıq lovğalanmır və təkəbbürlü deyil;
O, ədəbsizlik etmir, yalnız özünü düşünmür, asanlıqla qeyzlənmir, heç bir
pislik haqda fikirləşmir;
Ədalətsizlikdən zövq almır, haqdan zövq alır;
Hər şeyə dözür, hər şeyə inanır. Hər şeyə ümid edir. Hər şeyə tab gətirir;
...Hələlik biz şüşədən görürük, tutqun görürük; lakin sonra üzbəüz
görəcəyik; indi mən yalnız qismən bilirəm; bəs görəsən, sonra tanındığım
kimi tanıyacağammı;
İndi üç şeyim var: imanım, ümidim, xeyirxahlığım; bunlardan ən böyüyü
xeyirxahlığımdır.
(Korinfliyalılara 13, Kral Ceyms Versiyası)
Bir siyasətçi Müqəddəs Pavelin Korinfliyalılara ünvanladığı məktubda
təsvir etdiyi ideyadan fərqli necə yaşaya bilər? O, kişi və qadının bir-birinə olan
sevgisindən, Xristianların ilk cəmiyyətində onlar arasındakı qardaşlıq sevgisindən
bəhs etmir. Siyasətə gəldiyim ilk günlərdə Fransız filosofu Pavel Rişerin
ideyalarının təsiri altında idim. Onun Essesini dönə-dönə oxuyurdum. 1968-ci
ildə Niderlandda “Siyasət və inanc” adı altında məqalələr toplusu nəşr edildi
(Politiek en geloof, Essays van Paul Ricoer, Utrecht: Uitgeverij Ambo, 1968).
Bu məqalələr Müqəddəs Pavelin ideyalarını və məziyyətini daha yaxşı anlamağa,
onlara bağlı qalıb həyata keçirmək üçün mübarizə aparmağıma kömək etdi.
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Bu epiloqda öz sosial və siyasi mövqeyimi əks etdirəcəyəm. Mən siyasi
fəaliyyətimin əsasında nəyin durduğunu şərh edəcəyəm və bir daha qeyd edirəm
ki, Pavel Rişer əvəzsiz “yol yoldaşım” olacaq. Onun “The Socius and the Neighbour” (İcma və Qonşu) (1964) adlı məqaləsi mövzunun mahiyyətindən bəhs edir.
O, məhəbbətin tarixinə, icma və qonşuluq dialektikasında gözlənən böyük dəyərə
xüsusi diqqət yetirir. “Bəzən qonşu ilə şəxsi münasibətlər icma ilə münasibətlərin
sayəsində baş tutur; bəzən bu iki münasibət bir-birinə əks mövqedə durur”.
Xeyirxah Samaritlinin rəvayətini nəql edərkən o, qətiyyətlə bildirir ki, qonşuluq
məfhumu yaxınlıq və uzaqlıq anlayışlarının tələblərini özündə ehtiva edir. “Beləliklə, Samaritli həm yaxındır, ona görə ki, yaxınlaşır, həm də uzaqdır çünki, xüsusi bir gündə o, qərib bir insanı yerdən qaldıran qeyri-yəhudi idi”.
Sosial vasitəçiliyindən asılı olmayaraq, “Qonşu” şəxsən mənim üçün
başqaları ilə görüşmək anlamı daşıyır. Bu görüş deməkdir və bütün tarixi
mühakimələrdən kənardır. Bu cür təsisatlar, başqa sözlə, bu cür sosial vasitəçilərin ən son həddi insanlara xidmət etməkdir. Əgər kimsə ondan bəhrələnə
bilmirsə, o zaman onlar əhəmiyyətsizdirlər. Onların əhəmiyyəti gizli qalır, çünki
heç kəs onların səmərəli təsirlərini qiymətləndirə bilmir.
Sevgi aşkar nümayiş olunan yerdə mövcud deyil; eyni zamanda poçt
şöbələrinin, sosial təminat şöbələrinin itaətkar və mücərrəd xidmətlərində əks olunur; çox vaxt bu, ictimai qarşılıqlı əlaqələrin özündə gizlənib qalır. Axirət günü
o deməkdir ki, biz, xəbərsiz belə olsaq, ayrı-ayrı adamlar üçün gördüyümüz əməllərə görə “mühakimə olunacağıq”. Ayrı-ayrı fərdlərə göstərilən qul xidməti sonda
rədd olunacaq. Elə təəccüblü olan da budur. Çünki, insanlara nə zaman çatdığımızı bilmirik. Bizə belə gəlir ki, bizim sevgimiz “bilavasitə” insanın insana
olan sevgisindədir, lakin əksər hallarda bizim sevgimiz nümayişdən başqa bir
şey deyil; və belə hesab edirik ki, işin, siyasətin və sairənin çərçivəsində qurulan
“daha uzaq” münasibətlər ilə biz heç kəslə əlaqə yarada bilmirik, ola bilsin, bunda
da səhvə yol veririk. İnsani münasibətlərin ölçüləri bu prinsipə oxşayır: “Biz fərdi
insanlarlamı münasibət qururuq?”. Lakin bu prinsipi həyata keçirməyə nə
haqqımız var, nə də qabiliyyətimiz. (“Le socius et le prochain” Historie et verite,
de Seuil Nəşri, 1964, səh. 99-111).
1960-cı ildə Pavel Rişer, “L`image de Dieu et Peopopee humanie” əsərində
bu fikrə yenidən qayıtdı. “ Yeganə mümkün olan yol, bir neçə il əvvəl “The Socius and the Neighbour” əsərində göstərilən yoldur”- deyə o, bildirir:
O zaman mən, insanlar arasındakı “bilavasitə” münasibətləri – qonşu ilə münasibəti – təsisatlar vasitəsilə və ictimai orqanlar tərəfindən idarə olunan “daha uzaq”
münasibətlərlə – icma ilə olan münasibətləri müqayisə edirdim. Allah haqqında
dərindən düşünmək bizə, o zamanlar son mənzil olan, başqa sözlə, məhəbbət və
eyni zamanda, tarix nəzəriyyəsində ifadə olunduğu kimi bütün bu münasibətlərin
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dərin, gizli vəhdətindən başlamağa imkan verir. Kilsədə Müqəddəs Atalar bilirdi ki,
insan həm fərdi, həm də kollektivdir. İnsan – yəni, Hər Bir İnsan və Bütün
Bəşəriyyət. Onlardan bəziləri bilirlər ki, Adəm bəşər, (yunanca “anthropos” – insan)
deməkdir. Onlar kollektivi fərdi (individium) təsəvvür edə bilirdilər, o fərd ki, irq anlayışına bərabərdir, o kollektiv ki, fərdi fikirlərə, hisslərə nüfuz edə bilir.
“Onlar yenə də bu paradoksu anlaya bildilər”, Rişer deyir, çünki onlar Tanrının tarixi və kosmik böyüklüyünü dərk ediblər. Aydındır ki, indiki dövrdə bu
paradoks bizi təəccübləndirir: əvvəllər heç vaxt olmadığı kimi, indi insan nəsli
bizi iki yerə, bir tərəfdə dostluq, ailə həyatı və fərdi həyatın bilavasitə münasibətləri, digər tərəfdən iqtisadiyyat, ictimaiyyət və siyasətin əlaqələndirilmiş münasibətləri qismində iki yerə ayırmaq təhlükəsi ilə hədələyir. Xüsusiyyətçilik və
ictimailiyin dixotomik bölünməsi, hər iki anlayışı cəfəngiyata çevirən dixotomiya, Tanrının surətində formalaşan vasitəçilikdən əsasını götürən
antropologiya ilə ziddiyyət təşkil edir(“Le socius et le prochain” Historie et verite,
de Seuil Nəşri, 1964, səh. 112-131).
Xristian Demokrat olan bizlər üçün bu nə məna verir? Avropa əsaslı dəyişikliyə məruz qalır. Soyuq müharibə başa çatdıqdan sonra, ölkələrimiz və
xalqlarımız daima dəyişməkdə olan Avropanın və dünyanın şərtlərinə uyğunlaşmaq üçün mübarizə aparırlar. Bu yeni şərtlər Xristian Demokratların qarşısında
yeni çətinliklər yaratmaqla yanaşı, eyni zamanda yeni imkanlar da açdı. Uzun tarixi keçmişi olan Avropa demokratiyasının dəyərləri böhran keçirməkdədir, bu
böhran siyasi sistemin əsasını sarsıtmaqdadır. Bundan başqa, Avropanın yeni
yaranmış demokratiyası artmaqda olan siyasi çətinliklərlə məşğul olmaqda və eyni
zamanda AB-ə qəbul prosesinə və qloballaşan iqtisadiyyata uyğunlaşmaqdadır.
Biz həmçinin, Avropa dəyərlərinin böhranından irəli gələn təhlükələri, ambisiyaları və yolun səhv istiqamətə aparmasından xəbərdarıq. Bu çətinlikləri sadə
həll yolları ilə aradan qaldıra bilmərik, biz ancaq doğru yolla istiqamətləndirən
fundamental dəyərlərin və prinsiplərin əsasında fəaliyyət göstərməliyik.

İdeolji aldanlışlara qarşı
Mərkəzi və Şərqi Avropada Marksizm-Leninizmin iflas etməsinə baxmayaraq, Avropada ideologiya mübarizəsi hələ bitməyib. Məsələn, Liberalizm çoxlu
üstünlüklər vəd edir. Onun bazar iqtisadiyyatının idarə olunmasına dair verdiyi
göstərişlər başqa sistemlərin hələ də əldə edə bilmədiyi yaşayış standartlarının
inkişafına imkan yaradıb. Bununla belə neo-liberalizm, hər bir kişi və qadının
fərdi səylərini birmənalı olaraq vurğulayaraq, azad bazar iqtisadiyyatının sosial
ölçülərini inkar edir.
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Xristian Demokratların dəyərləri ilə eyniyyət təşkil edən ekologiya
məsələsi, iqlim dəyişikliyi kimi təxirəsalınmaz məsələlərin həllinə öz töhfəsini
verir və həyat səviyyəsini yüksəltmək üçün hər bir kişi və qadını həvəsləndirir.
Lakin, bu ideologiyada bütün dəyərləri təbiətlə və yerlə əlaqələndirmək meylləri
var və bütün texnoloji və iqtisadi inkişafı qiymətdən salır.
Sosializm maneələrlə dolu bir ideologiyadır; baxmayaraq ki, bu, artıq vətəndaşlarının istəklərini təmin edə bilməyən köhnəlmiş sinfi mübarizə modeli və sinfi
müxalifətdir, yaxud – sosial demokratiyada olduğu kimi – sinfi mübarizədən imtina
etdir, lakin vətəndaş cəmiyyətindən və vasitəçi orqanlardan şübhəli qalır və dövlətin
tənzimləyici fəaliyyətini önə çəkir, yəni, sosial tərkib hissələrini ələ keçirir.
Söz yox ki, hazırda Avropada ən təhlükəli ideologiya populizm və millətçilikdir, yaxud “populist millətçilikdir”. Vətənpərvərlik hissi və xüsusi cəmiyyətə
məxsus olmaq hissi hər bir insan xasdır və beləliklə, tamamilə qanunidir. Buna
baxmayaraq, populist millətçilik qəbul olunmazdır, çünki o, demokratiyaya sadiqlik və azlıqların hüquqları kimi dəyərləri və öhdəlikləri inkar edir.
Avropalılar fərqlənirlər və dəyərləri anlama baxımından əks mövqe tuturlar.
Materializmin, fərdiyyətçiliyin və şəxsi mənafe güdmənin artması, bir tərəfdən
dünyəvi ideyaların iflası, digər tərəfdən şəxsi problemlərin həllinə doğru istiqamətlənmək kompleks sosial mühit yaradıb. Lakin, bu dəyərlər eyni zamanda,
ən azından, məsuliyyət, sədaqət və təhlükəsiz həyat kimi dəyərlərə söykənən
həyat tərzi yaşamağa yeni maraq yaradıb.
Beləliklə, Xristian Demokratlar və eyni ideologiyaya malik olan siyasi
hərəkatlar Avropa cəmiyyətinin əsas maraqlarını müəyyənləşdirməli və firavan
gələcək üçün müasir, real həll yolları və mövqelər ortaya qoymalıdırlar.

Yeni çağırışlara cavab vermәk
Avropa ictimaiyyəti hesab edir ki, cəmiyyət onun daxili bütövlüyünü təhlükə altına alan bir çox ziddiyyətli hadisələrlə qarşılaşıb.
Məsələn, mənfi yöndə cərəyan edən demoqrafik meyllər, Avropaya ciddi
maneələr yaradır və hələ bir neçə onillik zaman müddətində bu maneələr qalmaqda davam edəcək. Eyni zamanda, Şərqdən və Cənubdan miqrantların kütləvi
axını Avropa üzərində təzyiqi daha da artırdı.
Elmi biliklər rifah halının yaxşılaşdırılması və əmlakın ədalətli bölgüsü
üçün potensial mənbədir. Texnoloji yeniliklər gələcəkdə cəmiyyətin imkanlarını
artıracaq. Bununla belə, texnoloji və elmi inkişaf bizi azdırmamalı və təbiətə olan
qayğımızın yox olmasına səbəb olmamalıdır.
Xüsusilə kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən təhrif olunmuş informasiya
axını məsuliyyətin tamamilə yox olmasına və siyasətdə məntiqsizliyin hökm sür-
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məsinə səbəb ola bilər. Bu, qeyri-sabitliyə və çaşqınlığa səbəb ola bilər və bütün
problemlərin çevik və rahat həll oluna bilməsi kimi laqeyd münasibət yarada bilər.
Xristian Demokratlar bütün bu problemləri həll etmək imkanlarının
olduğunu iddia etmirlər. Mövcud təhlükələri nəzərdən qaçırmadan, hesab edirəm
ki, yeni imkanlar da əldə edə bilərik. Məsələn, biz dünyada demokratiyanın yayılmasına və güclənməsinə nail olmalı və beləliklə Avropa dəyərlərini və normalarının dünyada təşəkkül tapmasına təkan vermiş olarıq. Xristian
Demokratların sosial bazar iqtisadiyyatının demokratiya ilə əlaqələndirmək modeli Mərkəzi və Şərqi Avropada uğur əldə edib və bir çox dünya ölkəsinə keçid
dövründə geniş imkanlar yaradıb.

Fundamental dәyәrlәr
Avropa Xalqları Partiyası (bizim partiyamız) oz fəaliyyəti kontekstində və Avropaya inteqrasiya prosesi çərçivəsində bu ideyaları müəyyənləşdirib və dəqiqləşdirib.
Özümüzə xas milli mənsubiyyətimizin, müxtəlif siyasi mədəniyyətimizin və dini
ənənələrimizin olmasına baxmayaraq, bizi birləşdirən əsas amillər qarşılıqlı anlaşma
əsasında 1992-ci il noyabrında Afinada keçirilən tarixi qurultayda Əsas Proqramda
müəyyənləşdirilmişdir. Soyuq Müharibədən sonra hazırlanmış bu sənəd, böyük tərəddüdlər dövründə partiyaya istiqamət vermək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu sənəd,
bizim siyasi layihəmizin təməl dəyərlərini sözlə ifadə edir. Təəccüblü deyil ki, bu
sənədin münasibliyi və təsir gücü hələ də öz qüvvəsini saxlamaqdadır.
Xristian Demokratlar yüksək qiymətləndirilməlidir. Onlar, hər bir insanın
fərdi xüsusiyyətlərinə əsaslan diqqətlə seçilmiş dəyərlər üzərində qurulmuşdur.
Onlar, bəşərin ləyaqətini önə çəkir və insanlığı tarixin obyekti deyil, subyekti
hesab edirlər. İudey-Xristian dəyərlərinə əsaslanaraq, Xristian Demokratlar hər
bir insanın fərdi, əvəzolunmaz, qətiyyən dəyərdən düşməyən, təbiətcə azad və
üstünlüyə malik olmaq ideyasını əsas götürürlər.
Çünki onlar azaddırlar, məsuliyyət daşıyırlar və qarşılıqlı şəkildə birbirindən asılıdırlar, çünki xalq cəmiyyətin qurulmasında da iştirak etməlidir.
Çoxları belə hesab edir ki, bu öhdəliyin əsasında Tanrının xəlq etdiklərinə və
azadlığa öz töhfəmizin verilməsi inancı durur. Azadlıq insan təbiətinin mühüm
ayrılmaz tərkib hissəsidir. Bu o deməkdir ki, hər bir fərdin özünə, öz
davranışlarına cavabdeh olmaq haqqı var və eyni zamanda bu onun vəzifəsidir,
o, həmçinin, qonşuları və canlı məxluqat üçün məsuliyyət daşımalıdır.
Həqiqət sərhəd tanımır və deməli, ona görə də, insanlıq üçün tamam əl çatan
deyil. Azadlıq sübut edir ki, insanlıq təbiətcə səhv etməyə meyllidir. Beləliklə,
Xristian Demokratlar etiraf edir ki, bütün çətinliklərdən və konfliktlərdən uzaq
mükəmməl bir cəmiyyət haqda fikirləşmək yaxud formalaşdırmaq mümkün
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deyil. Xristian Demokratlar həmçinin, bu cür səy göstərməyə çalışan totalitarizmin istənilən formasını rədd edir.
Hər bir qadın və kişi birgə yaradılmış, təməl dəyərlərə və tənzimləyici prinsiplərə söykənərək daimi inkişafda olan cəmiyyət qarşısında məsuliyyət daşıyır.
Bu dəyərləri və prinsipləri tətbiq edərək, insanlar arasındakı fərqi və onların
qarşılaşdığı çətinlikləri sülh yolu ilə aradan qaldıra bilərik.

Azadlıq vә Mәsuliyyәt
Bizim mövqeyimiz və siyasi fəaliyyətimiz fundamental, qarşılıqlı asılı və
bütün tərəflər üçün eyni əhəmiyyətə malik mühüm ümumbəşəri dəyərlərə
əsaslanır: azadlıq və məsuliyyət, fundamental bərabərlik, ədalət və həmrəylik.
Əsl azadlıq, müstəqillik və məsuliyyət deməkdir, məsuliyyətsiz müstəqillik
demək deyil. Hər kəs dünya üçün məsuliyyət daşıyır. Gələcək nəsillər təbiətlə
harmoniya içərisində yaşaya bilməli və hər biri zəncirin ayrılmaz mühüm halqası
olmalıdır.

Bәrabәrlik
Bütün insanlar bərabərdir, çünki onlara eyni ləyaqət verilmişdir. İstedad və
qabiliyyət baxımından fərqlənmələrinə baxmayaraq, bütün insanlar milli mənsubiyyətindən, cinsindən, yaşından, irqindən, milliyyətindən, dinindən, düşüncə
tərzindən, sosial statusundan və sağlamlıq vəziyyətindən asılı olmayaraq hər bir
kəs şəxsi uğur əldə etmək üçün azad olmalıdır.

Әdalәt
Ədalət hər bir fərdin azadlığına hər zaman zəmanət verilən bir şərait
deməkdir. Ədalətin meyarlarından biri hüquqi normalara hörmətdir. Hüquq daima
təkmilləşir, lakin o, insanlar tərəfindən azad şəkildə qəbul olunmalıdır.
1948-ci il Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsində və 1950-ci il
“İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında” Avropa Konvensiyasında təsbit edildiyi kimi, fundamental (və digər ayrılmaz) insan hüquqlarına
hörmət əsasında təkmilləşməlidir.
Ədalət özbaşınalığa gətirib çıxarmamalıdır; bu, çoxluğun müstəbidliyi kimi
başa düşülməməlidir. Ədalət azlıqlara hörmətlə yanaşır və çoxluq azlığı öz
hüquqlarından məhrum edə bilməz.
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Hәmrәylik
Ədalət, hamı üçün fundamental bərabərlik və hər bir kəsin ləyaqəti ayrılmazdır. Həmrəylik, fərdlərin və cəmiyyətlərin bir-birindən qarşılıqlı asılılığı və
qarşılıqlı əlaqəsi deməkdir. Həmrəylik, hər şeydən əvvəl, cəmiyyətdə və dünyada
zəiflərin müdafiəsi deməkdir.
Xristian Demokratlar konsepsiyası eqoist fərdiyyətçiliyi və kollektivizmi
qəbul etmir. Bu konsepsiya ziddiyyətləri və istisnaları qəbul etmir – konsepsiya
dialoqu, tolerantlığı və paylaşmanı müdafiə edir.

Yaradılmış dünyaya hörmәtlә
Xristian Demokratlar yer kürəsinin ədalətsiz istismarına və təbiətin
özünübərpa potensialına etinasızlıq etməyə razı deyil. Bu hər kəsin ehtiyaclarının
ödənilməsi və yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması, gələcək nəsillərin maraqlarının
qorunması və onların davamlı inkişafının təmin edilməsi baxışı əsasında yer
kürəsinin idarə edilməsinə çağırır.
Dünyaya hörmət dedikdə, biosferanın və bəşəriyyətin ortaq irsinin məsuliyyətli şəkildə idarəetmə vacibliyi və hər bir canlının, gələcək nəsillərin harmonik inkişafının əhəmiyyəti başa düşülür.

Subsidarlıq
Subsidarlıq o deməkdir ki, hakimiyyət həmrəylik, effektivlik və vətəndaşların iştirakı əsasında həyata keçirilməlidir; yəni, hakimiyyət harada daha effektiv və fərdə yaxındır. Aşağı instansiyalarda həll oluna bilən məsələlər yuxarı
instansiyalara ötürülməməlidir.
Subsidarlıq belə bir fərziyyəyə əsaslanır ki, cəmiyyət sərbəst şəkildə qurula
bilməz. Hakimiyyət əsas insan hüquq və azadlıqlarına hörmət etməli, vətəndaş cəmiyyətinin azadlığını tanımalı, ictimai, yaxud fərdi təşəbbüslərə yiyələnməməlidir. Qeyrihökumət təşkilatlarının fəaliyyəti və bu cür birliklərin yaradılması təşviq olunmalıdır.

Demokratiya
Xristian Demokratlar fərdlərin inkişafı üçün demokratiyanı mühüm amil
hesab edirlər. Hər bir kəsin ictimai həyatda və qərarların qəbul olunmasında işti-
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rakı demokratiyada əhəmiyyət kəsb edən məsələdir. Bu amil konstitusiyalı
dövlətin güclənməsini bildirir.
Yerli idarəçilik, beynəlxalq tərəfdaşlıq və proseslərdə hər kəsin iştirakı prinsiplərinin tətbiqi, xüsusilə azad seçkilər, hər bir kəsin başqalarına hörmətlə yanaşmasına və münaqişələrin həlli üçün aparılan danışıqlar prosesinə rəvac verir.
Yerli idarəçilik hakimiyyət bölgüsünə və onların bir mərkəzdə cəmlənməməsinə şərait yaradır. Hər bir hakimiyyət orqanı, faktiki olaraq, fərdlərə xidmət
edir. Buna görə də heç bir dövlət öz suverenliyinə hörmət bəhanəsi ilə cəmiyyətin
və şəxslərin azadlıq hüquqlarını tapdalaya bilməz.
Azad fəaliyyət göstərmək, xalqlarının rifah halının yüksəldə bilmək və
beynəlxalq hüququ qoruya bilmək imkanı dövlət suverenliyinin mövcud olmasına
səbəb amillərdir. Bu həm də o deməkdir ki, çox dövlətli və beynəlxalq təşkilatlarda dövlətlər öz suverenliklərini bölüşə bilməlidirlər.

Dinlәrarası vә mәdәni anlaşma
1992-ci ildən etibarən eyni mövqeli siyasi partiyalarla yanaşı, biz EPP daxilində dini plüralizm də yaratmışıq. Hazırda üzvlərimiz arasında katoliklər,
protestantlar, ortodoks xristianlar, yəhudilər, anqlikanlar və hətta müsəlmanlar
da var. Hesab edirik ki, dini çoxluq Xristian Demokratiyasının fundamental və
çoxşaxəli dəyərlərinə heç bir təhlükə törətmir. Əksinə, bizi birləşdirən elə məhz
bu konsepsiyadır.
Bu səbəbdən, EPP-nin gələcək üzv partiyaları partiya nizamnaməsi ilə
yanaşı, Xristian ruhlu Əsas Afina Proqramı da qəbul etməlidir. Birləşdirilmiş
Avropa siyasi strukturu, personalizm prinsipi, plüralistik cəmiyyətdə şəxsiyyətin
önəmi, yerli hakimiyyət prinsipi və sosial bazar iqtisadiyyatı EPP-nın prinsipial
dayaqlarıdır. Bu dayaqların əksəriyyəti Xristian Demokratiyasının fundamental
dəyərlərinin tərkib hissəsidir və EPP-yə daxil olmaq istəyən hər bir partiya bunlarla razılaşmalıdır.
Belə hesab edirəm ki, Əsas Afina Proqramı və onun dini plüralizmi EPP və
Xristian məzhəbləri arasında uöurlu dini dialoq yaradıb. Bu dialoq dinlərarası və
mədəniyyətlərarası münasibətlərə və ictimai problemlərin həllinə önəmli şəkildə
öz töhfəsini verib. Bundan əlavə, bu dialoqlar EPP-ə dini məsələlərə dair daha
geniş anlayış verib və cəmiyyətdə sabitlik yaratmaqla həmrəyliyi gücləndirib.
Bu dialoqlar onu göstərir ki, immiqrasiya Avropada demoqrafik vəziyyətin dəyişməsinə səbəb olub.
EPP və Ortodoks Xristianları arasındakı ilk dialoqun baş tutmasından on
ildən çox müddət keçib. Ətraflı fikir mübadilələri inkişafa zəmin yaratdı və kom-
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munizmin iflasından sonra Cənub-Şərqi Avropa xalqlarının bir araya gəlməsinə
və Avropa Birliyi ilə münasibətlər qurulmasına vasitə oldu.
Dәyәrlәrә xitab
Avropa əlli il bundan əvvəlki Avropa deyil. Baş vermiş müharibələr millətlər arasında əməkdaşlığın və inteqrasiyanın artmasına yol açıb. Milli dövlətlər
millətlərarası, siyasi və iqtisadi sistemlərdə harmonik şəkildə idarəçiliyə
başlayıblar. Çoxmədəniyyətlilik və dinlərarası tolerantlıq durmadan inkişaf edir.
Bu dəyişikliklərə uyğun olaraq, Xristian Demokrat hərəkatı genişlənir və Avropa
da baş verən sosial və demoqrafik dəyişikliklərə uyğunlaşır. Bu inkişaf yalnız
qarşıya çıxan müxtəlif səpgili problemlərə görə hazırkı şəraitə uyğunlaşmayıb;
Avropayönümlü açıq mövqelərə və Xristian Demokratiyasının təcrübəsinə
əsasən, hazırda partiyamız Avropanın, demək olar ki, bütün inteqrasiya
mərhələlərində əhəmiyyətli rol oynamağa qadirdir.
Baş vermiş son təşkilatı böhranlardan sonra Fransanın və Niderlandın
Avropa Konstitusiyasından imtina etməsi və Lissabon sazişinə dair İrlandiyadakı
səsverməsinin neqativ nəticələri, ortaq düşüncələrimizə və mövqelərimizə olan
inam və etibarın artırılmasının labüdlüyünü bir daha xatırladır. Bu mənada, vasitə
bizim dəyərlərimizi və siyasi fəaliyyətimizi həvəsləndirən əqidəmizdir. Xristian
etiqadı bizim yeganə ilham mənbəyimiz deyil, lakin müasir dövrdə Avropadakı
problemlərin öhdəsindən gəlmək üçün həmişəkindən daha çox önəm kəsb edir.
Avropa Xalqları Partiyası azadlıq və həmrəyliyə söykənən, hər bir kəsə
insan münasibəti bəslənilən bir dünyanın qurulmasına yardım etmək arzusundadır.
Biz, dinlə dövlətin cəmiyyətdəki rollarının ayırd edilməsinin gərəkli
olduğunu nəzərə çarpdırırıq. Lakin bununla belə, İncilə və Xristian mədəni irsinə
əsaslanan Xristianlıq və azadlıq, fundamental bərabərlik, ictimai ədalət və həmrəylik kimi ideyaları olan demokratiya arasındakı bağlılığı qəbul edirik.
Avropa Xalqları Partiyası həmişə dəyərlər partiyası olub və dəyərələr partiyasi kimi də qalacaq. Biz, daima bu dəyərlərə istinad etməklə güc və ilham
alırıq. Əgər EPP bu dəyərlərə üz çevirsə, onlara etinasızlıq göstərsə, yaxud kifayət
qədər əhəmiyyət verməsə, o yalnız hakimiyyət aləti olacaq və bu onun məğlubiyyəti, həmçinin, cəmiyyətdə insan həyatının mürəkkəbliyini anlayaraq bəyan
edilən ümumbəşəri və orijinal etirafından imtina etməsi demək olardı.
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Avropa Xalqları Partiyasının tarixi vә xronologiyası

Qısa tarix
Sağ-mərkəzçilərin siyasi cəhətdən formalaşması 1920-ci illərdə başlanmışdır. Sosialistlərdən fərqli olaraq, Xristian Demokrat və Mühafizəkar panAvropa arasındakı əməkdaşlıq milli partiyaların ideyası idi və bu federal
ənənələrdən irəli gəlmişdi.
Birinci Dünya müharibəsinin təcrübəsi və faşizm təhlükəsi rəhbərlər
arasında belə bir rəy yaratdı ki, sülhün təmin olunması üçün millətçiliyin aradan
qaldırılması lazımdır. Bu istiqamətdə ilk əməkdaşlıq tədbiri həmfikir Xristian
Demokratlar tərəfindən 1926-cı ildə görüldü. Bu tədbir Xristian Demokrat Partiyalarının Beynəlxalq Katibliyinin (Secretariat International des Parties Democratiques d`Inspiration Chretinne, SIPDIC) yaradılması oldu. Buna baxmayaraq,
faşizm (Nasional Sosializm) hökumətlərarası gərginlikləri artırdı, intiqam hissi və
diktatorların hakimiyyət hərisliyi Xristian Sosial Demokrat partiyaları arasındakı
əməkdaşlığa son qoydu və nəhayət İkinci Dünya müharibəsinin başlanmasına
səbəb oldu.
1946-cı ildə Avropada yenidən qurulmuş və yeni yaradılmış Xristian
Demokrat partiyaları rəhbərləri tərəfindən Nouvelles Equipes Internationales
(NEI) formalaşdırılarkən 1925–1939-cu illərdə baş tutmuş əməkdaşlığın təcrübəsi
əsas götürüldü. Ümumbəşəri elementlər ciddi əhəmiyyətə malik idi: yenidənqurma və barışığın əldə edilməsi, gələcəkdə birləşdirilmiş qitə perspektivi üçün
viran edilmiş dövlətlərin əsas məsələsi idi.
Mərkəzi və Şərqi Avropada kommunistlər hakimiyyətə gəldikdən sona Xristian Demokrat partiyaların fəaliyyətinə qadağa qoyuldu. 1950-ci ilin iyulunda bu
partiyaların rəhbərləri Mərkəzi Avropanın Xristian Demokrat İttifaqını (MAXDİ)
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yaratdılar. Onların siyasi, jurnalist və lobbiçilik fəaliyyətləri kommunizmlə
mübarizəyə həsr olunmuşdu, onlar Sovetlər İttifaqına təzyiqlər göstərərək ölkələrini
liberallaşdırmağa və demokratikləşdirməyə çalışırdılar. Latın Amerikasındakı siyasi
mühacirlər də qitələrarası şəbəkənin yaradılmasına kömək edirdilər.
1950-ci ilin ortalarından etibarən NEI öz əhəmiyyətini itirdi. Kömür və
Polad İttifaqlarının və Avropa İqtisadi Birliyinin (AİB) yaradılması ilə Xristian
Demokratların arasındakı əməkdaşlıq tədricən öz yerini Ümumi Şura və Avropa
Parlamenti tərəfindən irəli sürülən struktura verdi. Təşkilat Xristian Demokratların Avropa Birliyi (XDAB) adını qəbul etməklə və təşkilatın məqsədlərini aydınlaşdırmaqla yenidən canlandı. XDAB Avropa Xristian Demokratlarının
Parlament qrupu və milli üzv partiyaları ilə yaxın münasibət qurdu və durmadan
Avropaya doğru irəlilədi.
Avropa Parlamentinə birbaşa seçkilər 1979-cu ildə keçirildi və əsl Avropa partiyasına ehtiyac ortaya çıxdı. Avropa Xalqları Partiyasının əsası rəsmən 1976-cı ildə
Lüksemburqda qoyuldu, onun üzv partiyaları aşağıdakı AİB ölkələri oldu: Belçika,
Almaniya, Fransa, İrlandiya, İtaliya, Lüksemburq və Niderland. Avropa İqtisadi Birliyinə inteqrasiya prosesi üçün birgə səyləri ifadə edən konsensus əsasında, siyasi birliyi federal və demokratik qurumlarla idarə edən platforma qəbul edildi.
EPP təsis edildikdən sonra Avropa İqtisadi Birliyinin üzvü olmayan ölkələrin
ABXD partiyaları Xristian Demokratlar və Mühafizəkar qüvvələr arasında rəsmi
münasibətlərin qurulması üçün təzyiqlər göstərdi. Lakin Avropaya inteqrasiyanın
federal modeli üçün EPP-nın ciddi təkidləri daha geniş pan-Avropa təşkilatı olan
Avropa Demokratik Birliyinin (ADB) yaradılmasına gətirib çıxardı. Beləliklə, Xristian Demokratların və Mühafizəkarların üç siyasi təşkilatı paralel fəaliyyətdə idi.
Buna baxmayaraq, EPP qısa zamanda ABXD üzərində siyasi üstünlük
qazandı. EPP-ə üzv olanlar ABXD qrupunda apardığı işə daha çox diqqət ayırırdı.
1986-cı ildə İspaniya və Portuqaliya Avropa İqtisadi Birliyinə qoşulduqdan sonra
bu iki təşkilatın birləşdirilməsi məsələsi yenidən gündəmə gəldi, lakin Moskvada
və Şərqi Avropanın paytaxt şəhərlərində baş vermiş inqilabi hadisələr “böyük”
EPP ideyasını təxirə saldı. Bundan başqa, ABXD-nin zəif strukturu Şərqi Avropa
ölkələrindəki siyasi şəraitə daha çox uyğun gəlirdi; əslində isə, təşkilat post-kommunist ölkələrdə demokratiyanın dəstəklənməsində və siyasi mühitin formalaşmasında mühüm rol oynadı.
1989-cu il siyasi çevrilişləri göstərdi ki, EPP-nın əvvəlki mövqeyi yenidən
nəzərdən keçirilib formalaşdırılmalıdır. Berlin divarının dağıdılmasından və Şərqlə
Qərb arasındakı ideologiya münaqişəsinə son qoyulduqdan sonra beynəlxalq
aləmdə dəyişiklik baş verdi. Almaniya Demokratik Respublikasının əhalisi açıq
şəkildə Almaniya Federativ Respublikası ilə birləşmək və demokratiya istəyirdi.
Bununla bərabər, ictimai rəy də dəyişdi: Maastrixt sazişində edilmiş dəyişiklik
Avropanın siyasi cəhətdən yenidən müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tuturdu.
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1991-ci ilin aprelində EPP-nin partiya və hökumət rəhbərləri belə qərara
gəldilər ki, Britaniya və Skandinaviyanın Mühafizəkar partiyaları EPP-a qoşulacaqları təqdirdə Xristian Demokratiyası EPP-nın əsası olaraq qalacaq. İdeya və
konsepsiyaları reallaşdırmaq üçün gərəkli olan çoxluğu əldə etmək məqsədi ilə
EPP həmfikir qüvvələri birləşdirməyə ehtiyac duyurdu. Yunanıstanın Nea
Dimokratia partiyası 1983-cü ildə quruma qəbul edildiyi halda, İspaniya və Skandinaviya ölkələrinin partiyaları 1990-cı illərdə Uilfrid Martensin sadiq rəhbərliyi
altında quruma qəbul olundular.
Mərkəzi və Şərqi Avropa Ölkələrinin Avropa Birliyinə (AB) qoşulması ilə
ABXD-nin üzvlüyünü dəstəkləyən əvvəlki arqumentlər qüvvədən düşdü – bu da
1999-cu ildə ABDX ilə EPP-nın birləşməsinə yol açdı. EPP Avropa Mühafizəkar
partiyalarını Avropa Birliyi və digər qurumlardan qəbul etdiyindən ADİ də öz
əhəmiyyətini itirdi və 2002-ci ildə EPP ilə birləşdi. EPP daxilindəki inkişaf ABnin vəziyyətini də əks etdirirdi: Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrindən sağmərkəzçi partiyaların EPP-ə qəbul olunması xüsusən sevindirici hal idi. Yeni
üzvlər EPP-nin miqyasını daha da genişləndirdi və onu sağ-mərkəzçilərin önəmli
Avropa gücü kimi birləşdirdi.
2008-ci ilədək EPP 38 AB və digər ölkələrdən 73 üzv partiyanı birləşdirirdi. Böyük Britaniya burada təmsil olunmur, lakin İngiltərə Mühafizəkarlar Partiyası Avropa Parlamenti EPP-AD Qrupuna üzvü olduqdan sonra EPP
ilə (1992) birləşdi.

Xronologiya
1925 - Xristian (Katolik) xalqları partiyalarının ilk beynəlxalq qurultayı
(dekabr, Paris). Burada növbəti görüşlərin keçirilməsi və Parisdə “Secretariat International des Parties Democratiques d`Inspiration Chretinne” (SIPDIC) yaradılması qərara alındı; Katiblik 1939-cu ilədək fəaliyyət göstərdi. Belçika, İsveçrə,
Çexoslovakiya, Macarıstan, İspaniya, Portuqaliya və Litvadan olan partiyalar
katibliyin fəaliyyətinə qoşulmuşdu.
1946 - İkinci Dünya Müharibəsindən sonra siyasi partiyalar arasında əməkdaşlıq Avropa səviyyəsində bərpa edildi. İsveç Xristian Demokratlarının təşəbbüsü ilə “Nouvelles Equipes İnternatinals” (NEI) yaradıldı.
1947 - Şodfonteyndə (Belçika) NEI-in Seçkili Qurultayı. NEI Avropanın
yenidən formalaşdırılması, dinc yanaşı yaşamaq üçün sosial və iqtisadi yüksəliş,
insan haqları, azadlıq və sosial inkişaf öhdəliklərini götürdü.
1948 - Avropa hərəkatının fəal tərkib hissəsi kimi NEI Haaqada məşhur
“Avropa Konqresi”nin təşkil edilməsi işində iştirak etdi.
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1953 - Altı üzv dövlət parlamentinin Xristian Demokratları Avropa Kömür
və Polad Cəmiyyətinin Parlament Assambleyası çərçivəsində ilk Xristian
Demokratlarının Avropa Qrupunun əsasını qoydu.
1965 - NEI Xristian Demokratların Avropa İttifaqının (XDAİ) üzvü oldu.
Mariano Rumor (DX) sədr seçildi. Leo Tindemans (XXP) Baş katib təyin edildi.
1970 - Avropa Birliyi Üzv Dövlətlərinin Xristian Demokrat Partiyalarının
sədr və Baş katiblərinin Xristian Demokratların Avropa İttifaqı çərçivəsində
daimi konfransın yaradılması.
1972 - Avropa Birliyinin Xristian Demokrat partiyalarının “Siyasi Komitəsi”nin
yaradılması. Məqsəd Avropa siyasəti və əməkdaşlığının artırılması idi.
1973-1974- XDAİ-nin rəhbərliyində dəyişiklik: Kay-Uve von Hassel
(XDİ) Sədr, Arnoldo Forlani (DC) Baş katib təyin edildi.
1975 - “Avropa Partiyası”nın işçi qrupunun yaradılması. Qrupun məqsədi
Avropa partiyaları ittifaqı üçün Nizamnamə hazırlamaq idi. CVP-nin sədri
(Belçika) Uilfrid Martens və Avropa Parlamentində Xristian Demokrat Qrupunun
sədri Hans-Auqust Lüker məruzəçi təyin olunurlar.
1976 - “Siyasi Komitə” yekdilliklə 8 iyulda Lüksemburqda Avropa
Xalqlarının Partiyasının (EPP) nizamnaməsini təsdiq etdi. Leo Tindemans EPPnin sədri seçildi. Aşağıdakılar həmtəsisçi partiyalardr: CDU və CSU (Almaniya),
PSC və CVP (Belçika), CDS (Fransa), Fine Gael (İrlandiya), DC (İtaliya), CSV
(Lüksemburq), KPV, CHU və ARP (Niderland).
1978 - Brüsseldə keçirilən I Qurultayda EPP-nin siyasi proqramı qəbul
edildi.
1979 - II Qurultayda Avropa Parlamentinə ilk birbaşa seçkilər üçün seçki
platforması qəbul edildi. EPP seçkilərdə 419 yerdən 107 yeri əldə etdi.
1980 - Kölndə EPP-nin III qurultayı keçirildi.
1981 - Yunanıstan Avropa Birliyinə qəbul olunduqdan sonra Avropa Parlamentində üzv yerlərinin sayı 434 oldu. EPP Qrupu 109 yerə sahib oldu.
1982 - İyunda Yunanıstanda keçirilən seçkilərdən sonra EPP-də parlament
üzvlərinin sayı 117 oldu. EPP-nin Parisdə IV qurultayı keçirildi.
1983 - EUCD katibliyi (indiyədək Romada olan) və EPP katibliyi Brüsseldə
birləşdirilir. Tomas Yansen EUCD və EPP-nin Baş katibi seçilir. Yunanıstanın
Nea Dimokratia partiyası EPP-yə qoşulur.
1984 - Romada keçirilən EPP-nin V qurultayında Avropa Parlamentinin ikinci seçki müddəti üçün fəaliyyət planı hazırlanır. EPP Avropa Parlamentinə ikinci
birbaşa seçkilərdə 110 yer qazanır.
1985 - Piet Bukman (CDA) Prezident, Tomas Yansen Baş katib seçilir.
1986- Haaqada EPP-nin VI qurultayı keçirildi. İspaniya və Portuqaliyanın
quruma daxil olması nəticəsində Avropa Parlamentində yerlərin sayı 518 oldu.
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Portuqaliyanın CDS, İspaniyanın PDP (daha sonra Democratia Cristiana), Kataloniyanın UDS, Baskların PNV partiyaları EPP-yə qoşuldu. EPP Qrupuna 9 nəfər
parlament üzvünün qoşulması ilə üzvlərin sayı 118 oldu.
1987 - Jak Santer sədr seçilir. Tomas Yansen ikinci müddətə Baş katib
seçildi.
1988 - Lüksemburqda VII qurultay keçirildi. “Xalq Naminə”
fəaliyyət proq ramı qəbul edilir.
1989 - İyunda Avropa Parlamentinə keçirilən üçüncü birbaşa seçkidən sonra
İspaniya Partido Popular Partiyasından olan parlament üzvləri EPP Qrupuna
qoşuldular.
1990- Uilfrid Martens sədr seçilir. Tomas Yansen üçüncü müddətə Baş katib
seçildi. EPP-nin Dublində VIII qurultayı keçirilir: Avropa Birliyi üçün AP-nin
proqramı qəbul olunur.
1991 - İspaniyanın Partido Popular Partiyası EPP-yə qoşuldu. Avstriyanın
Xristian Demokrat Partiyası (ÖVP), İsveçin KDS və Maltanın PN-i EPP-yə assosiasiya üzvü oldular.
1992 - Britaniyanın və Danimarkanın Mühafizəkar parlament üzvləri
(Fransanın bəzi UDF parlament üzvləri ilə birgə) birlikdə EPP Qrupuna qoşuldu,
üzvlərin sayı 162 oldu. Afinada keçirilən EPP-nin IX qurultayında EPP Əsas
Proqramı qəbul olunur.
1993 - Skandinaviyanın mühafizəkar partiyaları EPP-yə daimi üzv kimi daxil
oldu. Portuqaliyanın CDS partiyası qurumdan xaric edilir. Uilfrid Martens yenidən
sədr seçilir. Tomas Yansen dördüncü müddətə Baş katib seçildi. EPP-nin Brüsseldə
keçirilən X qurultayında Avropa Parlamentinin dördüncü fəaliyyət müddəti üçün
“Avropa 2000 – Müxtəliflikdə Həmrəylik” Fəaliyyət Proqramını qəbul etdi.
1994 - Avropa Birliyinin yeni təşkilatı olan Regionlar Komitəsi (CoR)
yaradılandan sonra Jos Cabertin (CVP-B) sədrliyi ilə CoR-da 85 üzvü olan EPP
Qrupu yaradıldı. İsveçrənin Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) partiyası
və Kiprin Demokratik Cəmiyyət (DISY) partiyası EPP-yə assosiasiya üzvü oldular. İyunda keçirilən dördüncü Avropa seçkilərində EPP-yə üzv partiyalar 125
yer qazandılar. Həmfikir olan parlament üzvlərinin (Britaniya, Danimarka
mühafizəkarları və Fransa liberalları) sayəsində EPP parlament üzvlərinin sayı
157 oldu. Klaus Velle EPP-nin Baş katibi seçildi.
1995 - Kristdemokratiska Samhallspartiet və Moderat Samling (İsveçrə),
Kansallinen Kokoomus (Finlandiya), Österreichische Volkspartei (Avsrtia) partiyalarından olan parlament üzvləri EPP Qrupuna qoşuldular. Kansallinen
Kokoomus (Finlandiya), Moderata Samlingsparteit və Kristdemokratiska
Samhallspartiet (İsveçrə), Det Kpnservative Folkeparti (Danimarka), Österreichische Volkspartei (Avsrtia) partiyaları EPP-nin tam üzvü oldular. Hoyre (Norveç)
partiyasına assosiasiya üzvü statusu verildi. Centro Cristiano Democratico (CCD)
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və Cristiani Democratici Uniti (CDU) EPP-nın tam üzvü oldular. Madriddə “EPP
– Birliyin Gücü” XI qurultayı keçirilir. Avropa Ali Vətəndaş Birliyi yaradılır.
1996 - EPP Kiçik və Orta Müəssisələri Birliyi, yaxud KOM Birliyi
yaradıldı. Fevral ayında Mərkəzi və Qərbi Avropadan üzvlük üçün nəzərdə tutulan ölkələrin yeddi partiyasının EPP-yə müşahidəçi üzvlük statusu əldə etmək
üçün namizədliyi irəli sürülür: KDU/CSL və ODS (Çexiya Respublikası), KDH
və MKDM (Slovakiya), KDNP və MDF (Macarıstan), PNTCD (Rumıniya).
1997 - EPP-nin Tuluzada XII qurultayı – “Biz Hamımız Bir Dünyanın
Parçasıyıq” keçirildi.
1999 - Brüsseldə XIII qurultay keçirildi. 1994-2004 Fəaliyyət Proqramı –
“XXI əsrə doğru” qurultayında Uilfrid Martens növbəti müddətə sədr, Alexandro
Aqaq isə Baş katib seçildi. Klaus Velle isə öz növbəsində Avropa Parlamentində
EPP-XD Qrupunun Baş katibi təyin olunur. ABXD-nin EPP-yə birləşdirilməsi
rəsmi olaraq başa çatdırılır – EPP Beynəlxalq Xristian Demokratların (BXD) regional təşkilatı kimi tanınır.
2000 - Tautas Partija (Litva), SMK-MKP (Slovakiya), FKGP və FİDESZ –
MPP (Mavarıstan) partiyalarına assosiasiya üzvü statusu verilir. Avropa
Demokratik Birliyi Katibliyi (ADİ, Vyana) EPP Katibliyi ilə Brüsseldə birləşdirilir.
2001 - Yanvarda Berlində XIV EPP Qurultayı keçirilir. Əsas sənəd olan
“Dəyərlərin Birliyi” təsdiq edilir. Macarıstanın MDF partiyasına assosiasiya üzvü
statusu verilir. İtaliyanın UDEUR və Fransanın RPR partiyalarına tam üzvlük verilir.
2002 - Martda Siyasi Büro Baş Katib Alexandro Aqaqı Antonio Lopez-İsturiz
ilə əvəz edir. Sədr Martensin təşəbbüsü ilə EPP Konvensiya Qrupu yaradılır. EVP
(İsveçrə) və KDH (Slovakiya) partiyalarına assosiasiya üzvü statusu verilir. SDKU
(Slovakiya) partiyasına müşahidəçi üzv statusu verilir. Oktyabrda Portuqaliyanın
Estoril şəhərində XV qurultay keçirilir. Konqresdə “Güclü Avropa üçün Konstitusiya” qəbul olunur. AXD-nın EPP-yə birləşdirilməsi rəsmən başa çatdırılır.
2003 - “Avropa partiyaları və onların maliyyələşmə qaydalarına dair AB
Qanunu” qəbul olunduqdan sonra noyabrda EPP və digər Avropa partiyaları
Avropa təşkilatları tərəfindən tanınırlar.
2004 - fevral: Brüsseldə XVI qurultay keçirilir və 2004-cü il iyun seçkiləri
üçün “2004-2009 Fəaliyyət Proqramı” qəbul olunur. May: AB üzv dövlətlərindən
10 yeni üzvün qəbulundan sonra bu ölkələrdən olan bütün EPP assosiasiya üzvü
olan partiyalara tam üzvlük verilir. İyun: İlk Avropa seçkilərində EPP qalib gəlir.
EPP-XD Avropa Parlamentində 268 üzvlə yenidən ən böyük qrup olur. Bu
qələbədən sonra EPP Avropa Komissiyasının yeni sədr üçün Joze Manuel Barrozonun namizədliyini irəli sürür. Sentyabr: Xorvatiyanın HDZ partiyası
müşahidəçi üzvlükdən assosiasiya üzvlüyünə yüksəlir. Bosniyanın üç partiyasına,
PDP, SDA və HDZBiH partiyalarına müşahidəçi üzvlük statusu verilir.
2005, yanvar: Türkiyənin AKP və Ukrayanın “Bizim Ukrayna” blokuna
müşahidəçi üzv statusu verildi. Aprel: EPP Sədri Uilfrid Martens keçmiş Alman
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Kansleri Helmut Koldan Avropa qarşısında xüsusi xidmətlərinə görə “HelmetKohl-Ehrennadel in Gold” fərqlənmə nişanı (Helmet-Köhl- qızı şərəf nişanı) alır.
İyun: EPP “Avropaya Baxış” adlı ilk akademik jurnalını nəşr etdirir. Sentyabr:
Rumıniyanın PD partiyasına müşahidəçi üzv statusu verilir.
2006 - martın 30-u və 31-də Romada XVII qurultay keçirilir – EPP “Vətəndaşlar və Avropa: daha yaxşı Avropa üçün aydın prioritetlər” manifestini qəbul
edir. Sədr Uilfrid Martens və Baş katib Antonio Lopez-İsturiz yenidən seçilirlər.
Sentyabrda EPP ehtiyacları və məqsədləri üçün daha münasib olan yeni baş qərargahına köçür. Aprel: ABŞ senatoru Con Makkeyn Brüsseldə EPP tədbirində çıxış
edərək transatlantik münasibətlərdən bəhs edir. İyun: Belarusun iki partiyasına –
Belarus Xalq Cəbhəsi və Birləşmiş Vətəndaş Partiyalarına müşahidəçi üzv statusu
verilir. Noyabr: Rumıniyanın PD partiyası müşahidəçi üzvlükdən assosiasiyalı
üzv dərəcəsinə yüksəlir.
2007, yanvar: Rumıniya və Bolqarıstanın quruma daxil olması ilə bu
ölkələrin partiyalarına tam üzvlük statusu verilir: Rumıniyadan PD, RMDSZ və
PNTCD, Bolqarıstandan isə DSB, UDF, BANU-PU və DP partiyaları bu statusa
layiq görülür. May: Macarıstanın KDNP partiyası tam üzv olur, keçmiş
Yuqoslaviyanın Makedoniya Respublikasından VMRO-DPMNE partiyası
müşahidəçi üzv olur. Sentyabr: Xorvatiyanın HSS partiyası assosiasiya üzvü statusu alır. “Avropa partiyaları və onların maliyyələşmə qaydalarına dair AB Qanunu”a edilən düzəlişə əsasən EPP-yə və Avropa partiyalarına Avropa seçkiləri
üçün kampaniya təşkil etmək hüququ verir. Düzəlişlərə əsasən, həmçinin siyasi
partiyalarla əlaqəsi olan siyasi təşkilatların yaradılmasına icazə verilir. EPP-nin
rəsmi elmi mərkəzi-təşkilatı Avropa Tədqiqatları Mərkəzi yaradılır.
2008, fevral: Bolqarıstanın GERB partiyası tam üzvlük əldə edir, Ukraynanın Batkivşina partiyası isə müşahidəçi üzv statusu əldə edir. Aprel: Beynəlxalq
Demokrat Birliyi (BDB) tərəfindən EPP regional təşkilat kimi tanınır. Sentyabr:
Gürcüstanın UNM partiyası müşahidəçi üzv statusu alır.
 EPP sədrləri
– Leo Tindemans 1976-1985
– Piet Bukman 1985-1987
– Jak Santer 1987-1990
– Uilfrid Martens 1990 Fəxri Sədrlər
– Sauli Niinisto
– Leo Tindemans
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EPP qurultayları
1978-ci ildə Brüsseldə keçirilən I qurultayda EPP-nin siyasi proqramı qəbul
olunur.
1979-cu ildə Brüsseldə keçirilən II qurultayda Avropa Parlamentinə ilk birbaşa seçkilərə dair seçki platforması qəbul olunur.
1980-cı ildə Kölndə EPP-nın III qurultayında “Səksəninci illərdə Xristian
Demokratlar – Avropanın Bütövlüyü naminə Azadlıq və Sülhün Təmin Olunması” mövzusunda müzakirələr aparılır.
1982-ci ildə Parisdə “Sülhü Qoru – Sülh Yarat – Avropanı Birləşdir” şüarı
altında IV Qurultay keçirilir.
1984-cü ildə Romada keçirilən V qurultayda EPP Fəaliyyət Planı formalaşdırılır.
1986-cı ildə Haaqada keçirilən VI qurultayda İqtisadi İnkişaf və Ətraf Mühit
Problemlərinə diqqət yetirilir.
1988-ci ildə Lüksemburqda keçirilən VII qurultayda növbəti Avropa Seçkilərinə hazırlıq görülür və “Xalq Naminə” sənədi qəbul olunur.
1990-cı ildə Dublində keçirilən VIII qurultayda yeni siyasi mənzərə ortaya
çıxır və “Avropa Birliyi üçün federal konstitusiya” nəşr etdirilir.
1992-ci ildə Afinada keçirilən IX qurultayda EPP “Əsas Proqramı” hazırlanır və qəbul edilir.
1993-cü ildə Brüsseldə keçirilən qurultayda “Avropa 2000 – Müxtəliflikdə
həmrəylik” fəaliyyət proqramı qəbul edilir.
1995-ci ildə Madriddə “EPP – Birliyin gücü” tematik şüarı altında XI qurultay keçirilir.
1997-ci ildə EPP-nin Tuluzada XII qurultayı – “Biz hamımız bir dünyanın
parçasıyıq” sənədi qəbul edilir.
1999-cu ildə Brüsseldə keçirilən XIII qurultayda Avropaya yeni baxış
müəyyənləşdirilir – “İyirmi birinci Əsrə Doğru”. ABXD EPP ilə birləşdirilir.
2001-ci ildə Berlində XIV EPP Qurultayı keçirilir və “Dəyərlərin Birliyi”
adlı fəaliyyət sənədi qəbul edilir.
2002-ci ildə Estorildə XV qurultay keçirilir və Konstitusiya prosesinə hazırlıq görülür. Qurultayda elan edilir ki, “Güclü Avropa üçün Konstitusiya” zəruridir.
2004-cü ildə Brüsseldə keçirilən XVI qurultayın əsas məqsədi Avropa Seçkilərinə hazırlıq olur. “2004-2009 Fəaliyyət Planı” qəbul edilir.
2006-cı ildə Romada keçirilən XVII qurultayda “Roma Manifesti” qəbul
edilir.
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Şәkil 1. 1958-ci il avqust ayının 1-də Yzer ziyarəti zamanı (Birinci Dünya müharibəsində
həlak olmuş flamandlıların xatirə günü) mən iyirmi iki yaşlı tələbə kimi Flamand “Ittifaq
Dövləti”ni alqışlayan çıxış etdim.

Şәkil 2. Jan-Luk Dehan Flamand
Xristian Demokratlarının gənclər
qanadına qoşulandan sonra bizim
aramızda uzun sürən əməkdaşlıq
başladı. Onun səmimi danışması,
“mühitə uyğunlaşan” olmaması
düzgün seçim etməyimə imkan
verdi. Sonralar o, məni Baş nazir
postunda əvəz etdi.
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Şәkil 3. Partiya qurultayında (4 mart 1972-ci il) mən 83.6 faiz səslə Flamand Xristian
Demokratlarının sədri seçildim. Partiyamızın görkəmli nümayəndələri mənimlə birlikdə idi:
sabiq Baş nazir Leo Tindemans, partiyanın sədr müavini Qodeliv Devos, sabiq Baş nazir Jan
Luk Dehane, Regionlar Komitəsinin sabiq sədri Jos Çabert.

Şәkil 4. Kral Boduen sözü bütöv, yüksək mənəviyyatlı və dövlətin əhəmiyyətini dürüst
başa düşən adam idi. İllər keçdikcə mən Boduenin mötədil islahatçıdan qətiyyətli federalistə
cevrilidiyini aşkar görürdüm.
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Şәkil 5. Şarl-Ferdinand Nosom və
Frank Svelin rəhbərliyi altında mən
həm Senata, həm də parlamentə
müraciət edərək Kral Boduenin
məktubunu onlara çatdırdım. Məktubda Kral deyirdi ki, Parlamentin
qəbul etdiyi abort haqqında qanunu
imzalamağa onun vicdanı yol vermir.

Şәkil 6. İki liberal Baş nazir müavinlərim Jan Qol və Qay Verhofşdadt. Onlar sosial liberalizmi təbliğ edən geniş dünyagörüşlü, təcrübəli siyasətçi idilər.
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Şәkil 7. “Rotterdama yaxud Hamburqa mümkün sovet hücumu zamanı ABŞ Qərbi
müdafiə etmək üçün nüvə təzyiqi riskini öz üzərinə götürəcəkmi?” - Alman Kansleri Helmut
Şmidt 1977-ci ilin oktyabrında soruşdu. Mən 1979-cu ilin aprel ayında Baş nazir seçiləndə
o, Qərbi Almaniyaya yaxın olan digər NATO ölkələrini yeni yaxın-mənzilli ballistik
raketləri öz ərazilərində yerləşdirməyi təkid edirdi. O, tamamilə haqlı olaraq nüvə məsuliyyətini digər avropalı müttəfiqləri ilə bölüşmək istəyirdi.

Şәkil 8. 1985-ci ilin yanvarın 14-də qanadlı raketlər məsələsi ilə bağlı Vaşinqtona təcili
səfərim zamanı. Dövlət katibi Corc Şultz, müdafiə naziri Kasper Veynberqer və milli təhlükəsizlik naziri Robert Makfarleyn Prezident Reyqana kömək edirlər. Ronald Reyqan nə
istədiyini yaxşı bilirdi və öz məqsədini açıq şəkildə bildirdi.
“Yox” “yox” deməkdir, “hə” də “hə”. Belçika tərəfdən: xarici işlər naziri Leo Tindemans və
ordu generalı Fons Verplayts.
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Şәkil 9. ABŞ Prezidenti Corc Buşun mənimlə (EPP) və bütövlükdə bizim mərkəzçi-sağ
siyasi ailəmizlə güclü əlaqələri var idi. Bu günə qədər dostuq.

Şәkil 10. Hətta diplomatik səbəblərdən mən səkkiz il öncə Mobutunu “ölkəmizin dostu”
adlandırmağıma baxmayaraq, o, heç vaxt mənim dostum deyildi. O zamanlar o, heç kəsi
bəyənməyən birisi idi və telefonda sayğısızlıq göstərmişdi. O, dövlət başçısı və marşal kimi
özünü Baş nazirdən üstün aparırdı.
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Şәkil 11. Anqolaya, Burundiyə, Həbəşistana, Keniyaya, Namibiyaya, Ruandaya, Somaliyə və Cənubi Afrikaya «Sərhədsiz Həkimlər» komandası ilə birlikdə 2 illik (1992-1994)
səfərimdən sonra mən soruşdum “Afrika ölür. Məgər bizə dəxli yoxdur?”.

Şәkil 12. Vahid Akta hazırlıq məqsədi ilə keçirilən Avropa sammitində Prezident Fransua
Mitteran və həmkarlarım Baş nazirlər Marqaret Tetçer, Bettino Kraksi, Pyer Verner və Almaniyanın xarici işlər naziri Hans-Ditrix Qenşer.
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Şәkil 13. Mənim Helmut Kolla çox yaxşı münasibətlərim var idi. Bizim Avropa ilə bağlı
baxışlarımız eyni idi. Mən artıq uzun illər idi ki, onu tanıyırdım. Biz demək olar ki, 10 il
Avropa Şurasının üzvü olmuşuq. Biz təkcə şurada deyil, həm də EPP-də həmişə qarşılıqlı
inam əsasında bir yerdə işləyirdik.

Şәkil 14. Lap əvvəldən Ruud Lyubberslə mənim aramda dostluq münasibətləri yarandı.
Mən hələ də onu özümə yaxşı dost hesab edirəm. Əksər holland siyasətçiləri kimi o, Londona yaxşı öyrəşmişdi. “Bu mənim işimdir”, - o dedi. O, ehtimal ki, Marqaret Tetçerlə yaxşı
əlaqələri olan yeganə Avropa lideri idi.
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Şәkil 15. Xose Mariya Aznarla mənim aramda getdikcə artan qarşılıqlı inam var idi. Bizim
söhbətlərimiz həmişə səmimi şəraitdə keçib. Mən EPP daxilində digər hökumət başçıları ilə
müqayisədə onu siyasi cəhətdən hər zaman tərəddüd etmədən dəstəkləmişəm. Mən bu
mövqeni davam etdirdim və Partido Popuların bütün seçki kampaniyalarında iştirak etdim.

Şәkil 16. Jak Delor sosialist ailəsinə mənsub olmasına baxmayaraq əslində Xristian
Demokrat idi. O, katolikdir və Xristian Demokratiyanın prinsiplərini – personalizm,
federalizm və subsidarlıq – özlərini Xristian Demokrat adlandıran əksər siyasətçilərdən
yaxşı bilir. Üstəlik, o, son dərəcə avropapərəstdir.
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Şәkil 17. Con Bruton varisi Fine Gellə və EPP-in sədr müavini Enda Kenni ilə birlikdə;
ortada: UMP-ın aparıcı siyasətçisi və EPP sədr müavini Mişel Barniyer. Con Bruton ən
avropapərəst Baş nazirlərdən biri və EPP-nin çox fəal sədr müavini idi. Afina Qrupunun
sədri kimi o, EPP-in genişlənməsində Xristian Demokrat köklərinin qorunub saxlanması
uğrunda mübarizə aparırdı, bu isə mənim əqidəmə tam uyğun idi.

Şәkil 18. Baş nazir Culio Andreotti İtaliya Xristian Demokratlarının liderləri Forlani və
Pikkoli ilə birlikdə. Onun daxili bazarla bağlı hökumətlərarası konfranslar və Avronun uğuruna töhfəsi şübhəsizdir. Andreotti çox savadlı, Avropayönümlü, bacarıqlı, müəmmalı və intriqaçı insan idi. Yaşının çox olmasına baxmayaraq, o, İtaliya siyasətində xeyli fəaldır. Onun
sağ tərəfində 80-ci illərdə Avropanın yenidən qurulması dövründə Baş nazir işləmiş, 1992-ci
ilin noyabr ayında Yunanıstanda EPP-nin qurultayına ev sahibliyi etmiş Nea Demokratiadan
Konstantin Mitsotakisdir.
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Şәkil 19. Avropa Parlamentinin 1994-1999-cu illər qanunvericilik müddətində Hans-Qert
Potterinq və Ria Oomen-Ruijten ilə. Onlar EPP qrupunda mənim müavinlərim idi. HansQert Pötterinq 1999-cu ildə EPP-AD Qrupunun sədri, 2007-ci ilin yanvar ayında Avropa
Parlamentinin sədri seçildi.

Şәkil 20. Avropa Parlamentində mənim qəbul etdiyim dini liderlər arasında Tibet buddizminin ali rəhbəri Dalay Lama və Əlahəzrət Tenzin Qyatso da var idi.
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Şәkil 21. 1997-ci ilin mart ayında
Vatikanda Roma Müqaviləsinin 40cı ildönümü münasibətilə keçirilmiş
tədbir zamanı qrup üzvləri Papa II
İohan Pavellə görüşdülər. Roma Papasının səhhəti hələ yaxşı idi və
müzakirələr zamanı bildirildi ki,
artıq Berlin divarı yıxılmış və Xristian
Demokratların zamanı gəlib çatmışdır.

Şәkil 22. Josef Dol 2007-ci ilin yanvarında EPP-AD Qrupunun sədri seçildi. Biz partiya
və qrup arasında açıq və möhkəm əlaqə yaratdıq.
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Şәkil 23. Jak Santer EPP-nin 7-ci qurultayına sədrlik edir. 1994-cü il iyulun 15-də Avropa
Şurasının xüsusi iclası zamanı komissiya sədrliyinə onun namizədliyi irəli sürüldü. Baş
nazir kimi onun böyük təcrübəsini nəzərə alsaq seçim başa düşülən idi. O, həmçinin uzun
illər EPP-nin sədri olmuş və Avropa ilə bağlı bizim mövqeyimizi dəstəkləmişdir. Biz onun
sədrliyinə böyük ümid bəsləyirdik, lakin təəssüf ki, hər şey gözlənildiyi kimi olmadı.
Nəzarətindən kənar baş verən hadisələr ucbatından o, haqsız olaraq ittiham edildi.

Şәkil 24. İtaliyada Democrazia Christiananın yaratdığı boşluq yalnız bir namizəd
tərəfindən doldurula bilərdi: Silvio Berluskoni və onun partiyası Forza Italia.
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Şәkil 25. Baş nazir Berluskoni EPP həmkarlarını - Baş nazirlər Xose Mariya Aznar, Jan
Peter Balkenende, Joze Manuel Barrozo, Jan Klod Yanker, Jan-Pier Raffarin, həmçinin
Hans-Qert Potterinqi və məni Sardiniyaya dəvət etdi.

Şәkil 26. 2004-cü ildə Joze Manuel Barrozo Avropa Komissiyasının sədrliyi xeyrinə Portuqaliya hökumətinin Baş naziri vəzifəsindən imtina etdi. Fransa televiziyasında yayımlanan
bir sənədli film bunu “dünyanın ən çətin işi” adlandırdı.
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Şәkil 27. Jan Klod Yankerin Avropaya olan sədaqəti Xristian Demokrat ənənələrinə
əsaslanır. 1995-ci ildən Lüksemburqun Baş naziri olan Yanker Avropa Şurasında və EPP
sammitlərində əsas söz sahibidir. Onun nüfuzu həm də Avro Qrupun sədri kimi təcrübəsi və
göstərdiyi səylərə əsaslanır.

Şәkil 28. Keçmiş Baş nazir Jan-Pier Raffarin EPP sammitlərində iştirak edən ilk fransız
Baş naziri idi.
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Şәkil 29. Avropa Qurultayı daxilində Brokun Qrupu bizim tanıdığımız ən işgüzar və vacib
qrup idi. Buradakı ən tanınmış şəxslər Almaniyanın Kansleri Helmut Kol, qurultayın sədri
Valeri Jiskar d`Esten və Danimarkanın keçmis Baş naziri Pol Şlyuter idi.

Şәkil 30. 2004-cü ildə Hollandiya Avropa Konstitusiyası ilə bağlı keçirilmiş referendumda
konstitusiyanın əleyhinə səs verdi. Bu gün isə dəyişiklik baş verir. Əsas məsələ bundan
ibarətdir ki, Holland siyasətçiləri Avropa ənənələrini davam etdirəcəklərmi? Bütün nəzərlər
Baş nazir Jan Peter Balkenendeyə dikilib. Mən əminəm ki, o, buna nail olacaqdır.
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Şәkil 31. Alman Xristian Demokratları EPP və Aİ-nin özəyini təşkil edirlər. Bu Helmut
Kolun dövründə də belə idi, Almaniyanın 2007-ci ilin birinci yarısında Aİ-yə sədrlik etdiyi
dövrdə də. Angela Merkel özünün vacib və həssas işini uğurla yerinə yetirirdi. Onun işə
bağlılığı və səyləri sayəsində üç sahədə mühüm uğur əldə edilmişdi: Aİ-nin çoxillik büdcəsi,
qlobal istiləşməyə qarşı mübarizə və Lissabon sazişi vasitəsilə Avropa Konstitusiyasının
xilas edilməsi.

Şәkil 32. Fransa Prezidenti Nikola Sarkozi, Baş nazir Xose Mariya Aznar və XDİ-nin
sədri Pyer Ferdinando Kasini ilə birlikdə. EPP UMP-nin timsalında Fransada güclü tərəfdaş
qazandı və bizim əlaqələrimiz hətta Fransanın ən yüksək səviyyəli siyasətçilərinə qədər
gedib çıxır. Nikola Sarkozi EPP-yə çox sadiqdir: 1999-cu ildə həlledici bir vaxtda o, öz partiyasından Avropa Parlamentinə seçilmiş üzvlərini çıxararaq, bizim qrupumuza daxil etdi.
Onun bizim qurultaylarımızda və sammitlərimizdə iştirakı onlara daha çox şöhrət
qazandırdı. 2008-ci ilin ikinci yarısında o, Avropa Şurasının güclü sədri idi.
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Şәkil 33. 2004-cü ilin mart ayından Nea Demokratia yenidən hakimiyyətdədir və Yunanıstanın Avropa yönümlü, iki müddətə EPP-nin sədri olmuş Kostas Karamanlis adlı Baş naziri
vardır. 1999-cu ildə Karamanlis EPP üçün potensial tərəfdaşlar təklif etmək məqsədi ilə
Qərbi Balkan Demokratiya təşəbbüsünü irəli sürdü. Bu gün bu partiyaların əksəriyyəti (məs,
Sali Berişanın Demokrat Partiyası) EPP-nin müşahidəçi və ya assosiativ üzvləridir. Albaniyada Sali Berişa 1990-cı ilin dekabr ayında tələbələrin siyasi tətilini dəstəkləmişdir. Bu
tətil hökuməti yeni partiyalar yaratmağa icazə verməyə məcbur etdi. Elə həmin ay tələbələr
və ziyalılar Demokrat Partiya yaratdılar (PD) və 1991-ci ildə Berişa onun sədri seçildi.
1992-ci ilin aprelində keçirilən ilk azad seçkilərdə o, Albaniyanın Prezidenti seçildi.

Şәkil 34. 2007-ci ilin noyabrında Donald Tusk Polşanın Baş naziri oldu və PSL partiyasının lideri Valdemar Pavlak ilə birgə EPP hökumətini formalaşdırdı. O, Vətəndaş Platforması partiyasının qurucularından biri idi və 2003-cü ilin iyunundan partiyanın lideri oldu.
Donald Tusk Qərb sivilizasiyasının vacib dəyərlərinə əhəmiyyət verən yeni Polşanı təmsil
edir. O, bizim real Avropa Polşası üçün böyük ümidimizdir. 1998-ci ildən 2006-cı ilə qədər
Mikulaş Dzurinda siyasi və iqtisadi islahatlarla, Aİ və NATO-ya daxil olmaqla Slovakiyanın
imicini dəyişmiş və ölkədəki azlıqlarla mehriban münasibətlər qurmuşdur.
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Şәkil 35. Volfqanq Şüsselin təmkinli mövqeyi Avstriyanı Avropa Şurası tərəfindən qoyulmuş Cordon sanitaire-dən çıxarmağa kömək etdi. Onun öz strategiya seçimində haqlı olduğu
sübut olundu. O, kompromisə getmirdi və beynəlxalq və Avropa hüquq qaydaları
çərçivəsindən kənar hər hansı təşəbbüs irəli sürmürdü.

Şәkil 36. İsveçin Baş naziri Fredrik Reynfelt EPP gənclər hərəkatında fəal lider idi. O,
Avropa siyasi kontekstində yetişən liderlərin ilk nəslinə mənsub idi.
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Şәkil 37. Yurki Kataynen bizim Finlandiyadakı üzv partiyamızın (Kansallinen Kokoomus)
lideridir. 2006-cı ildə o, EPP-nin sədr müavini seçildi; 2007-ci ilin mart ayında onun partiyası ümumi seçkilərdə böyük uğur qazandı və o, Baş nazirin müavini və maliyyə naziri
seçildi. O həmçinin EPP-nin Ecofin Nazirlərinin toplantısına rəhbərlik edir. Onun sağındakı
Mart Laardır; onun Pro Patria Union partiyası hökumətə daxil oldu və Baş nazir kimi o, Estoniyada uğurlu iqtisadi islahatlar həyata keçirməklə sürətli iqtisadi inkişafın və Aİ-yə
üzvlüyün əsasını qoydu. Per Stiq Moller Danimarkanın Mühafizəkar Xalq Partiyasından
olan xarici işlər naziridir.

Şәkil 38. Kommunist Partiyası tərəfindən təqibə məruz qalan Viktor Orban Fidesz-in
(Gənc Demokratlar İttifaqı) təsisatçılarından biri idi. Bu hərəkat müasir Macarıstan tarixində
əksər yerlərdə əsas qüvvəyə çevrilmişdir. 1989-cu il iyunun 16-da şəhidlərin dəfn mərasimində Qəhrəmanlar meydanında çıxışı zamanı Orban azad seçkilər və sovet qoşunlarının
ölkə ərazisindən çıxarılmasını tələb etdi. 1989-cu ilin yayında o, dəyirmi masalarda iştirak
etdi və 1998-ci ildə Baş nazir seçildi. Fidesz radikal tələbə hərəkatında mötədil, mərkəzçi
xalq partiyasına çevrildi. Mənim solumdakı Fransanın Baş naziri Alayin Juppedir. RPR partiyasının lideri və UMP-in təsisçisi kimi (Prezident Jak Şirakın dəstəyi ilə) onun rəhbərliyi
altında neo-qollistlər Avroskeptik mövqedən uzaqlaşdılar və EPP-yə qoşuldular. Ortadakı isə
Baş nazir (həmin vaxt EPP-nin sədr müavini) Kostas Karamanlis və EPP-nin baş katibi Antoni Lopez İsturizdur.
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Şәkil 39. İvo Sanader ölkəsinin əsas siyasi fiquruna çevrilmişdi. Xorvatiya Demokrat Birliyinin (HDZ) rəhbərliyinə gəldikdən sonra o, HDZ-ni milliyyətçi partiyadan müasir, keçmiş
rəqibləri ilə mehriban qonşuluq münasibətləri qurmaq istəyən Avropa yönümlü sağmərkəzçi partiyaya çevirə bildi. Sanaderin rəhbərliyi altında HDZ 2003 və 2007-ci illər parlament seçkilərində qalib gəldi və onun Aİ-nın iyirmi səkkizinci Üzv Dövlətinin Baş naziri
kimi tarix yazacağı gözlənilir.

Şәkil 40. 2000-ci ilin oktyabr ayında Slobodan Miloşeviç Yuqoslaviyanın prezidentlik
kürsüsündən gedəndən sonra biz demokratik alternativ axtarışına çıxdıq. Mən Demokrat
Partiyasının lideri Zoran Cinciçi (şəkildə təsvir olunan) ziyarət etdim. O, Almaniyada təhsil
almışdı və Villi Brandt ilə dost idi. Onun partiyası Sosialist İnternasionalına qoşuldu. Biz
Vojislav Koştunitsa ilə əlaqə yaratmağa çalışırdıq. O, həm azad mətbuatı, müstəqil
məhkəmə sistemini, çoxpartiyalı demokratiyanı dəstəkləyən qərbli liberal və eyni zamanda
keçmiş Kommunist Partiyası ilə əlaqəsi olmayan Qərb birliklərinə tənqidi münasibət bəsləyən Serb milliyyətçisi idi.
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Şәkil 41. 2004-cü il 8 sentyabr tarixli məktubunda Baş nazir Ərdoğan bildirir: “EPP
nizamnaməsinin preambulasında xristianlığnı bəşəriyyətə dair görüşləri və Xristian
Demokratların cəmiyyətə dair konsepsiyası əks olunur. AKP bu şərtlərə öz nizamnaməsi
çərçivəsində və Aİ Konstitusiya Sazişinə uyğun olaraq əməl edəcək”. Daha sonra ona belə
bir sual ünvanladım: “Niyə EPP özünü Xristian Demokratlar adlandırdığı kimi AKP də
özünü Müsəlman demokratları adlandırmır?”. O, açıq şəkildə cavab verdi: “Biz partiyamızın
adında öz dinimizi istifadə edə bilmərik, çünki insanlar, hərəkatlar və partiyalar səhv edir və
bu da dinə zərərverici təsir göstərə bilər”. Əvəzində AKP rəsmi olaraq özünü “Mühafizəkar
Demokratlar” adlandırır.

Şәkil 42. Narıncı partiyalar Ukrayna parlamentində üstünlüyü ələ aldılar. Prezident Viktor
Yuşşenko və Baş nazir Yuliya Timoşenko 2007-ci ilin oktyabrın 18-də EPP-nin Lissabonda
keçirilən sammitində iştirak edirdilər. Onlar “Narıncı” hökumət yaratmaq öhdəliyini öz
üzərlərinə götürdülər və seçki kampaniyasında göstərdikləri dəstəyə və Qolodomorun (aclıq
soyqırımının) tanınmasına görə bizim rəhbərlərə minnətdarlıqlarını bildirdilər. Ukraynada
1932-1933-cü illərdə Stalin rejiminin əmriylə milyonlarla günahsız insan aclığın qurbanı olmuşdur.
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Şәkil 43. Gürcüstan Prezidenti Mixael Saakaşvili və onun Milli Birlik Hərəkatı (MBH)
2007-ci ilin mayında EPP-yə üzvlük üçün müraciət etmişdi. QHT nümayəndələri ilə görüşdə
mən onlardan Gürcüstanı Avropa ölkəsi hesab edib-etmədiklərini soruşanda, onlardan biri
belə cavab verdi: “Gürcüstan Avropa ölkəsi olmaya bilmir. Əgər Avropa ölkəsi kimi olmasa,
Gürcüstan ölkə ola bilməz”.

Şәkil 44. Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutunun (İRİ) sədri, senator Con Makkeyn EPP
və İRİ arasında sıx əməkdaşlıq üçün qapı açdı. Makkeyn Aİ-ABŞ arasında möhkəm
əlaqələrin əhəmiyyətinə inanır.

Şәkil 45. Roma Sazişinin 50-ci ildönümündə EPP-nin Berlindəki sammiti
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