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Azərbaycan haqqında 
 
Azərbaycan türk yurdudur və türk dünyasının onurğa sütunlarından birisidir, kimsə də bunu 
dana  bilməz.  Tarix  boyunca  ən  müxtəlif  qüvvələr  türkləri  Azərbaycandan  yox  etməyə 
dəfələrlə ən ciddi şəkildə çalışıblar, onları buradan təmizləməkçün təkrar-təkrar 
soyqırımlarına, amansız assimilyasiya tədbirlərinə... əl atıblar. 

 
*** 

 
Azərbaycan bizim bütöv, vahid Vətənimizdir. Ruhi və mənəvi baxımdan bölündüyümüzü heç 
cür düşünmürük. 

 
*** 

 
Azərbaycan türkləri on min illərdir "Azərbaycan" adlı böyük bir məkanda formalaşıblar və 
onların ruhu bütövdür, mənəvi bütövlüyü var. …Rus imperiyası onu zorla cismən parçaladı. 
Amma  biz  heç  bir  cəhətdən  (etnoloji,  mədəni,  mənəvi,  dini,  psixoloji  və  b.  baxımdan) 
parçalanmış xalq deyilik - mən parçalanma fikrini qəbul etmirəm. Nə üçün? Çox adam cavabı 
materialist kimi düşünür, halbuki bu məsələyə idealistcəsinə yanaşmaq lazımdır. 

 
*** 

 
Təbii ki, Azərbaycan mənə çox əzizdir; biz Azərbaycansız yaşaya bilmərik. 

 
*** 

 
Çox təəssüf ki, biz yurdumuzu hələ layiqincə öyrənməmişik. Məni çox təəccübləndirir ki, 
Azərbaycanın Quzeyində oxuyan tələbələrdən, şagirdlərdən soruşsanız ki, Çikaqo, Berlin, 
London, Bern, yaxud hər hansı Avropa, Amerika şəhəri haradadır - sizə onların yerini dəqiq 
deyəcək. Amma birdən soruşsanız ki, bəs Meşkin haradadır, deyəcək ki, birinci dəfə eşidirəm. 
Desəniz ki, bəs Ərdəbil haradadır, cavab verəcəklər ki, vallah bilmirəm, ancaq eşitmişəm ki, 
Ərdəbil  var.  Saqqız,  Həmədan,  Urmiya  gölü...  haqqında  da  eyni  sözləri  eşidəcəksiniz. 
Güneydə də buradakı bölgələrin çoxunun adını yaxşı bilmirlər. 

 
*** 

 
Güneyli-Quzeyli  Azərbaycanın  iqtisadiyyatı,  yeraltı,  yerüstü  sərvətləri,  əhalisinin  durumu, 
xalqının istəyi, mövcud təbəqələri, təbəqələrin məqsədləri - bunların hamısı öyrənilməlidir. 

 
*** 

 
Azərbaycan Ulu Tanrının su ilə odun öpüşündən sevə-sevə yaratdığı, Xızır İlyas peyğəmbərin, 
Qut savçısı Qutay peyğəmbərin, Azər peyğəmbərin, Lut peyğəmbərin, Zərdüşt peyğəmbərin, 
Yafəs peyğəmbərin və onun oğlu Türk'ün sevimli, gözəl, görklü yurdudur. 

 
*** 

 
Azərbaycan dünyanın qədimdən-qədim insan məskənlərindən və ilkin mədəniyyət 
mərkəzlərindən biri, varlı təbiətli, əzəli və əbədi bir Türk yurdudur. 

 
*** 
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Sonralar Rusiyada boş yerə Azərbaycanı “Şərqin qapısı” adlandırmamışlar. Belə bir ifadə 
vardır: “siyasət tez-gec dəyişə bilər, ancaq coğrafiya dəyişmir”. Bütün tarix boyu Dərbənd, 
Bakı, Gəncə, Tiflis, İrəvan, Təbriz, Qəzvin, Ərdəbil və Həmədan'ın hərbi-strateji mövqeyini, 
Güneydən Quzeyə,  Quzeydən Güneyə çıxışın, gediş-gəlişin bunlarsız mümkün olmadığını 
qədim yunan və romalılardan tutmuş Bizans və ərəb xilafəti də daxil olmaqla rus və rus-sovet 
imperiyasınadək hamı çox əla bilirdi. 

 
*** 

 
İki yüz ildir ki, Azərbaycan …dünyanın iri və xırda dövlətlərinin hərrac bazarına çevrilmiş, 
onun …övladları yer üzünə səpələnmiş, yurdda qalan və qırğınlara sinə gərənlər qırılmış, sağ 
qalanlar isə mənəvi və fiziki köləyə çevrilmişdir. 

 
*** 

 
Azərbaycan iki yüz ildir azadlıq uğrunda çarpışan övladlarının şəhid qanı ilə suvarılır! 

 
*** 

 
Azərbaycan hələ özünü tam formalaşdırmayıb, birləşdirməyib, bütövləşdirməyib. 

 
*** 

 
Mən bir millət kimi, bir Azərbaycanlı kimi fəxr edirəm ki, Asiyada ilk cümhuriyyəti Azərbaycan 
yaradıb.  1918-20-ci  illərdə  Məmmədəmin  Rəsulzadə'nin  başçılığı  altında  biz  cümhuriyyət 
qurduq. Bu, öz peyğəmbərliyiylə yanaşı, təkcə Məmmədəminin fikri deyildi ki, zorla etsin. Bu, 
millətin iradəsiydi, millətin istəyiydi. 

 
Üstündən bir neçə il keçir, Mustafa Kamal bunların hamısına baxır, görür ki, cümhuriyyət, 
doğrudan  da, gözəldir. Azərbaycanın təcrübəsindən öyrənir, deyir ki, mən də cümhuriyyət 
yaradacağam. Cümhuriyyəti qurandan sonra ziyalıları, müəllimləri yığır, deyir ki, bu ölkənin 
aydın insanları, sizə  cümhuriyyət yaratdım; aydın insanlara, çağdaş insanlara respublika, 
cümhuriyyət yaraşır. 

 
*** 

 
Bu gün Avropanın Asiyaya inteqrasiyasında körpü Türkiyədir. Ola bilsin ki, gələcəkdə bu cür 
körpü Xəzər olacaq. 

 
*** 

 
Yaxın Şərq regionunda Azərbaycanın yeri müəyyənləşir və o, sülhü yaradacaq düyünləyici bir 
nöqtədir.  Bu strateji mövqedən istifadə edib bu qüvvələrlə birlik yaratmaq olar. Bu birlik 
bütün dövlətlərin  hamısının iqtisadi marağına, sülh marağına, enerji-təhcizat marağına və 
Rusiyadan təhlükə marağının qarşısının alınmasına xidmət edər. 


