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Rusiya haqqında 
 
…Hətta  kənar  millətlər  də...  türklərlə  qohumluqdan  qürur  duyublar.  Məsələn,  Rusiyanın 
Kazimirovu, Kantemiri, Karamzini, hətta Gertseni deyirlər ki, bizim etnosun (yəni rusların) 
damarında  türk-monqol  qanı  axır;  bundan  niyə  qorxuruq  -  onlar  ki  qəhrəman  olublar, 
bununla fəxr etməliyik. 

 
*** 

 
Başda İngiltərə olmaqla Avropa görür ki, Osmanlı imperatorluğuyla - TÜRK'lə bacarmaq 
olmayacaq, gənc Rusiya imperatorluğunu gücləndirir ki, yavaş-yavaş türk xanlıqlarını zəbt 
eləsin.  Moskvanı böyüdürlər, Peterburqu böyüdürlər. Get-gedə Tatar xanlığı, Krım xanlığı 
məğlub edilir, Qazan xanlığı, Həştərxan xanlığı məhv edilir, bütün türk torpaqları zəbt edilir. 
Sıra Qafqaza yetişir. 

 
*** 

 
Rusiya imperiyası Azərbaycan türklərini məhv etməkçün adını dəyişdirib, onları kiçik-kiçik 
hissələrə parçalayıb. 

 
*** 

 
…Rus imperiyasıyla Qacarlar dövləti …arasındakı müharibədə Qacarlar məğlub oldular və 
ölkənin  bir hissəsini Rusiyaya güzəştə getməyə məcbur oldular. Sonra da itirdiklərini geri 
qaytarmaqçün müharibə etdilər, ancaq qaytara bilmədilər. 

 
*** 

 
Ruslar sonralar Almaniyanı, Koreyanı, Vyetnamı da elə bölmüşdülər. Dünyanın bölünmüş 
dövlətlərinin əksərində Rusiyanın əli var. Türkmənistanın özü də bölünərək yarısı Xorasanda 
qaldı;  indi Xorasanda 1,5 milyon türkmən yaşayır. Yaxud Özbəkistanı götürək - özbəklərin 
torpaqlarını   verdi   Qazaxıstana.  Bunlar  istənilən  anda  düşmənçilik  yaratmaqçün  edilən 
gedişlərdi. 

 
İndi rus imperiyası çöküb, dağılır. Haqq-ədalət öz yerini tapır. Onun gördüyü işlər tarixin təbii 
gedişinin zorlanmasıydı. 

 
*** 

 
Rusiyanın Qafqazdan əli-ayağı çəkilməyincə Qafqazda etnik-milli məsələlər həll olunmayacaq. 

 
*** 

 
Rusiya  da,  İran  da  bizə  müstəmləkə  siyasətiylə  yanaşır.  Deməli,  onlara  yox,  Avropaya 
yaxınlaşmalıyıq. 

 
*** 

 
Rusiya çox gözəl bilir ki, Azərbaycan tam müstəqil dövlət olarsa bütün Qafqaz onun əlindən 
çıxar. 
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*** 
 
Rus imperiyasından bütün dünya qorxduğu zaman bizim xalqımız Rusiyanın dəmir sərhəd 
pərdəsini əliyalın söküb atdı. 

 
*** 

 
Qarabağ məsələsi adıyla Azərbaycanın müstəqilliyinə Rusiya imperiyasının birbaşa iştirakı və 
qurmasıyla təcavüz edilir. 

 
*** 

 
Moskva Yanvar qırğınını törətdi. […] Sonra Xocalı qırğınını törətdi. 

 
*** 

 
Obiri tərəfdən də Rusiyaya qarşı təzyiqlərə başladıq ki, ordunu buradan yığışdır, sərhəd 
qoşunlarını da. Xarici ordunun ölkəmizdə olması artıq müstəmləkə olmağımız deməkdir. 

 
*** 

 
…Hiss edirdim ki, Rusiyanın Baş Kəşfiyyat İdarəsi çevrilib mənə qarşı. Mənə ən azı 4-5 dəfə 
terror təşkil ediblər. 

 
*** 

 
Bizə deyirlər ki, siz İrana qarşı, Rusiyaya qarşı düşmənçilik edirsiniz. Deyirik, yox, Rusiya bizə 
düşmənçilik edir. O, bizə düşmən kəsilibsə buna necə cavab vermək lazımdır - ağlaya-ağlaya, 
yoxsa  yıxılıb-qalxmaqla? Düşmənlə düşmənçilik siyasəti yürütməli, ona özünə layiq cavab 
verməlisən. Biz  elə güclü xalq deyilik ki, onu-bunu əzək. Biz sadəcə düşmənlərimizə qarşı 
mübarizə aparırıq. 

 
*** 

 
Bu məsələni  Rusiyanın  Təhlükəsizlik  Şurasında  günlərcə  müzakirə  ediblər:  neyləyək  bu 
Azərbaycanla? Buna görə də bizi əsasən müharibəyə cəlb edirdilər ki, bəlkə müharibədə 
çökək, oturaq, iqtisadiyyatımız yeniləşmələrə imkan verməsin. 

 
*** 

 
Bizə deyirlər ki,  siz  niyə İranla,  Rusiyayla dost  olmadınız;  belə etsəydiniz  yıxılmazdınız. 
Vəzirov Rusiyayla da, İranla da dostdu; bəs onu niyə yıxdılar? Ayaz Mütəllibov da eləcə. Bəs 
onu niyə saxlamadılar? Azərbaycanda yeni dövlət yaranmışdı və o dövləti saxlamaq çətindi. 
Bu dövlətin qalmasına nə İran, nə Rusiya, nə Ermənistan, nə də onları dəstəkləyən qüvvələr 
razıydı.  Bizim  hakimiyyəti  də  onlar  devirdilər  və  burada  millətçi  olub-olmamağımız  rol 
oynamadı. 

 
*** 

 
Rusiyanın demokratik qüvvələri ilə ilişkiləri gücləndirmək lazımdır. Onların fikrini o məsələyə 
yönəltmək lazımdır - biz bunu Rusiyanın bizə qarşı pis münasibəti kimi qiymətləndiririk və 
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xahiş edirik ki, Rusiya demokratları bu məsələdə öz təzyiqini göstərsinlər. Ən aşağısı, bitərəf 
qalmasınlar və Qafqazda barışıq yaratmağa kömək etsinlər. 

 
*** 

 
Rusiya sülh məsələlərini, demək olar ki, bir il də geri atdı (1998-də Köçəryanı hakimiyyətə 
gətirməklə - tərtib.) və əgər 5 ildə düzələcəkdisə indi 6 ildə düzələcək. […] Buna görə də 
Azərbaycanı və dünya diplomatiyasını belə bir fakt qarşısına qoydu ki, siz çalışmalısınız 
R.Köçəryanı hərbi fikirlərdən uzaqlaşdırasınız, onu yumşaq bir mövqeyə gətirəsiniz. O, belə 
bir mövqeyə gəlməyəcək. Nə qədər Rusiyaya lazım olacaqsa R.Köçəryan da bir o qədər hərbi 
psixozundan söhbət aparacaq və Azərbaycana xox gələcək. 

 
*** 

 
Bizim Milli  Məclis  tamam  doğru  xətt  götürübdür  ki,  əgər  bizim  Rusiya  ilə  bağladığımız 
müqavilələr dostluq xarakteri daşıyırsa onda Ermənistana verilmiş 1 milyardlıq silahın istintaqı 
başa  çatmayınca bu müqavilələr ratifikasiya oluna bilməz. Çox düzgün mövqedir - əgər 
Rusiya  düşməndirsə  bu  nə  deməkdir,  biz  nədən  bəhs  edək?  Əgər  dostuqsa  bizə  qarşı 
düşmənçiliklə hərbi siyasət yeridən Ermənistana Rusiyanın 1 milyard dollarlıq silahın məsələsi 
həll olunmalıdır və ondan sonra biz öz fikrimizi bildirəcəyik. 

 
*** 

 
Bəli, GUAM Rusiyanın Şərqə doğru təzyiqlərinin qarşısınıın alınmasında sədd olduğuna görə 
belə ittifaqın yaranmasının tərəfdarıyam. 

 
*** 

 
…MDB əslində yenə də ölüdür. Onun heç bir şeyi yoxdur. Onun üzvlərinin özləri etiraf edirlər 
ki, qəbul olunmuş neçə yüz sənədin heç biri işləmir. Bu, "yaşamaq" demək deyil axı. Rusiya 
onu sadəcə olaraq bir forma kimi saxlayır (Belarusun da marağı var) ki, lazım gələrsə keçmiş 
Sovet respublikalarının başına vurmaqçün toppuz kimi istifadə edilsin. Ancaq bu da mümkün 
deyil. Rusiya bu gün öz içərisində Çeçenistanı idarə edə bilmirsə hansı ölkə, hansı respublika 
axmaqdır ki, MDB-nin xəttiylə təzədən Rusiyanın təsiri altına girsin? 


