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Azərbaycan xalqı haqqında 
 
Əslində türkün kökü, özəyi bizim və Orta Asiyanın üstündədir. Havayı yerə "Türküstan" 
demirlər; Azərbaycan da Türküstanın bir bölümüdür. 

 
*** 

 
Azərbaycan türkləri on min illərdir "Azərbaycan" adlı böyük bir məkanda formalaşıblar və 
onların  ruhu bütövdür, mənəvi bütövlüyü var. Sadəcə, rus imperiyası onu zorla cismən 
parçaladı.  Amma  biz  heç  bir  cəhətdən  (etnoloji,  mədəni,  mənəvi,  dini,  psixoloji  və  b. 
baxımdan) parçalanmış xalq deyilik... 

 
*** 

 
Mən xalqdan razıyam - heç vaxt ondan narazı olmamışam və ola da bilmərəm. Həmişə də 
deyirəm  ki, insan Xaliqə yaxınlaşmaq istəyirsə xalqın içindən keçib getməlidir - Xaliqə ən 
yaxın yol xalqı sevməkdən keçir. 

 
*** 

 
Bütün gücümüzlə milliliyimizi, demokratiyanı və dinimizi dirçəltmək uğrunda vuruşacağıq! 
Bütün bunları həll etmək üçün ən kəsə yol eşq və imandır. Eşq və imanın təməli Haqla Xalqı 
bir etməkdir. Haqqı Xalqdan görmək Xalqı Haqq deyə sevməkdir. 

 
*** 

 
Bu günlərdə Yaponiyada… kompüterlə müasir dünya xalqlarını psixoloji xarakterizə edən 
tədqiqat  aparıblar  və  bu  nəticəyə  gəliblər  ki,  vətənpərvərlikdə  bu  saat  dünya  xalqları 
içərisində birinci yerdə azərbaycanlılar, ikinci yerdə şotlandlar durur. 

 
*** 

 
Amerikada, Fransada təhlil edilib ki, demokratik hərəkatda Azərbaycan Sovet İttifaqında ön 
sıraya çıxıbdır. …İngiltərə səfirliyinin nümayəndəsi bura gəlmişdi (söhbət Elçibəyin 
prezidentliyindən qabaqkı dövrə aiddir - tərtib.) və mənimlə söhbətdə o da hərəkatımıza 
verilən bu qiyməti təsdiqlədi… O dedi ki, fenomen bir hərəkatdır; bunu öyrənmək lazımdır ki, 
görək bunun kökləri haradadır? Dedim ki, onun kökü Azərbaycan xalqının qəlbində və onun 
tarixindədir. 

 
*** 

 
Biz bu gün demokratiya, insan haqları və azadlıq uğrunda mübarizəyə qalxmış millətik. Hər 
hansı bir millətə qarşı deyilik, heç bir millətin azadlığında gözümüz yoxdur. 

 
*** 

 
Şimali Qafqazda yaşayan türklər Azərbaycana çox meyllidirlər. Çeçenlər qəhrəman, döyüşkən 
xalqdır, amma Azərbaycan türklərini yüksək mədəni səviyyəsinə görə üstün tuturlar. Məsələn, 
çeçenlərin  başçısı  deyir ki, lazım gələrsə biz Rusiyayla yox, Azərbaycanla birləşərik, çünki 
çeçenlər  Azərbaycanı daha öncül sayır, Azərbaycanı Qafqazda islam mədəniyyətinin, türk 
mədəniyyətinin daşıyıcısı qəbul edir. 
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Orta Asiyadan, Özbəkistandan gələn türklər Azərbaycanda özlərini çox yaxşı hiss edirlər. 
Onlarda Azərbaycana xüsusi bir maraq, meyl var. Onlar Azərbaycan qızlarıyla ailə qurmağı 
xoşlayırlar, özbək qızlarısa azərbaycanlı oğlana ərə getməyi arzulayırlar. 

 
*** 

 
Biz Azərbaycan türkləri də zorla bölük-bölük edilmiş xalqlardanıq! 

 
*** 

 
Xalqımızın keçmiş adətlərini, mənliyini özünə qaytarmaq bizim birinci məqsədimizdir. 

 
*** 

 
Bizim milli  zənginliyimiz  var,  onu  itirməməli,  əksinə,  genişləndirməliyik  -  övladımız  çox 
olmalıdır, millətin kökü güclü olmalıdır. 

 
*** 

 
Dünyanın sürətli gedişindən geri qala bilmərik; geriləsək - batdıq. 

 
*** 

 
Siyasi xadim olmaq yox, vətəndaş olmaq gərəkdir. Mənim üçün ən böyük and xalq qarşısında 
dediyim sözdür. 

 
*** 

 
Mənim fikrim belədir - əgər bir məsələni siyasətlə həll etmək mümkündürsə o halda xalqa 
əzab-əziyyət vermək nadanlıqdır. 

 
*** 

 
Bir-birimizə qarşı mehriban olaq, yəni qruplar arasında çaxnaşma olmasın. Biri bu cəmiyyətə, 
biri o cəmiyyətə kinlə, küdurətlə yanaşır, onu lənətləyir. Çox tez damğa vurmağa çalışmayın. 
Yolumuz hələ uzaqdır. Yolumuz milli azadlığa gedir. Gəlin bu mübarizənin özülünü elə saf, 
təmiz quraq ki, gələcək nəsillərimiz əziyyət çəkməsin. 

 
*** 

 
Xalqın içərisində çox güclü qəhrəmanlıq iddiası var. Siyasi cəhətdən isə, əksinə, biz çox 
aşağıdayıq, həddindən artıq. Bizim xoşbəxtliyimizdir ki, qəhrəmanlıq iddiamız var, ölümə 
həmişə hazırıq. Amma siyasi cəhətdən hazır deyilik və ona görə də bizim başımıza çox bəlalar 
gələ bilər. 

 
*** 

 
Ümumən  hər  iki  tərəfdə  (Azərbaycanın  güneyində  və  quzeyində  -  tərtib.)  baş  vermiş 
hərəkatların hamısı demokratik və dünyəvi xarakter daşıyıb - Səttar xan, Xiyabani, Rəsulzadə, 
Pişəvəri  hərəkatlarının hamısı belədir, çünki xalqımızın ruhu demokratikliyə və dünyəviliyə 
meyllidir və gələcəkdə də belə də olacaq. Başqa cür düşünməyə ehtiyac yoxdur. 
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*** 
 
Türk, ərəb, yunan, Çin alimlərinin, filosoflarının tarixə aid ayrı-ayrı fikirləri var. Ancaq biz 
məsələyə baxışı bu cür açıqlaya bilərik: 

 
1. Əgər varlığın metatafizika və fizikadan ibarət olduğunu qəbul edirsək, onda metatafizikanın 
tarixini  bilmək biz insanların bacarığından qırağadır - biz ancaq fizikanı dərk etməyə qabil 
olduğumuzdan, tarix fizikanın yaranmasından başlayır. 

 
2. Əgər Tanrının varlığını qəbul edirsək, yenə də Tanrının tarixini anlaya, təsəvvürə gətirə 
bilmədiyimiz üçün yalnız onun yaratdıqlarının tarixini öyrənə bilərik. Bu şərtlə ki, mələklər, 
müxtəlif  ruhlar  və  başqa  dərkolunmazlar  öyrənmək  obyektinə  çevrilmir,  yenə  də  yalnız 
fizikanın yarandığı gündən tarix başlayır. 

 
3. Daha bir baxış da vardır - yaranışın başlanğıcı QARANLIQ və İŞIQ`dır. Bu, bir neçə yerə 
ayrılır: 

 
a) Qaranlıq və işıq birlikdədir, bir-birini tamamlayır. 

 
b) Qaranlıq böyükdür, işıq kiçik. Qaranlıq işığı yaradandır; işığı ona görə yaratdı ki, qaranlıq 
özü dərk edilsin. 

 
c) İşıq ilkin və əbədidir; yalnız o olmayan məkana qaranlıq gələ bilər. Bütün varlıq işıqdan 
törəmişdir və törəyir. İşıq xeyrin, ədalətin, haqqın qaynağı, qaranlıq[sa] şərin, haqsızlığın 
törədicisidir. 

 
ç) İşıq və qaranlıq vəhdətdə və mübarizədədir (əksliklərin vəhdəti və mübarizəsi qanunu). 

 
d) İşıq həm metafizik, həm də fizik varlıqdır. 

 
4. Varlığın əzəli efirdir = buxardır = buğdur. 

 
Bütün bu saydıqlarımız dünya xalqlarının, ayrıca olaraq türklərin inancında dövr edən yaradıcı 
gücün dərkinə yönəlik əsas fikirlərdir. Türk tarixinin fəlsəfəsi ən çox bu məfkurələr dairəsində 
mərkəzləşmişdir. 

 
*** 

 
Eradan  qabaq  VII-II  minillikdə  Azərbaycanda  yaranan  bu  mədəniyyətin  ("Azər-Kəngər 
mədəniyyəti"nin - tərtib.) yaradıcıları kimlər olmuşdur? Yüz ildən çoxdur belə bir məsələ bu 
sahədə (daha doğrusu, Yaxın və Orta Şərqin və orta əsrlər tarixi sahəsində) çalışan bütün 
tarixçiləri düşündürmüşdür ki, burada hansı xalqlar yaşamışdır? Bəlli olmuşdur ki, Ural-Altay, 
hind-Avropa və  samilər. Son onillərdə bunlara "Qafqaz dilləri qrupuna mənsub olanlar" da 
əlavə edilir. 

 
*** 

 
Azərbaycan xalqının 1722-23'cü illərdə rus imperiyasına qarşı apardığı azadlıq mübarizəsi türk 
millətinin ən şanlı və şərəfli tarix səhifələrindəndir. 

 
*** 
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Azərbaycan xalqı da özünü göstərdi - birdən-birə meydanlara doldu. 1988'in Noyabrın 22, 23, 
24,  25'i  təkcə  Bakıda  yox,  bütün  Azərbaycanda  -  bütün  şəhər  və  kəndlərdə  xalqımız 
meydanlara tökülmüşdü. Biz bəzən "bir milyonluq Meydan" deyirdik, əslindəsə yeddi milyon 
xalqın yeddi milyonu da küçələrdəydi; hər rayonda qadınlı-uşaqlı mitinqlər gedirdi. Bax, xalq 
onda görsəndi. Hamı başladı ki, "xalqıma qurban olum", "əşi, bu nə igid xalqmış", "bəs biz 
deyirdik  ki,  yuxudayıq"...  Hamı  təzədən  xalqına  vuruldu,  sevənlər  daha  artıq  sevdilər, 
sevməyənlərsə sevməyə başladılar. 

 
*** 

 
Qazandığımız uğurlar arasında 1989-cu ilin dekabrında elan olunmuş  31 Dekabr Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü də vardır. 

 
*** 

 
Sevimli ellərimiz, əziz, sayğılı-qayğılı Azərbaycan türkü, bu Həmrəylik günü yalnız və yalnız 
bizimdir.  Bu Həmrəylik günü 190 il bundan öncə yağı düşmənlər tərəfindən parçalanmağa 
başlayan elimizin, yurdumuzun birliyə doğru 1989-cu ildə ilk böyük addımını atdığı gündür! 
Bu gün Azərbaycan  türkünün Araz boyunca yurdumuzun sinəsinə çəkilmiş dəmir çəpərli 
dəmir pərdəni söküb-dağıtdığı,  hər parçasını bir yana atdığı, yağı düşmənə “itil buradan!” 
dediyi, Arazın buzlu suyundan cənnət suyu kimi bir-birinin üstünə çilədiyi, əl-üzlərini yuyub 
ondan doyunca içdiyi sevincli, şərəfli bir gündür! Bu gün Azərbaycan türklərinin öz birliyinə 
doğru  birinci  uğurlu  addımı  atdığı  gündür!   Azərbaycan  türkünün  öz  doğma  yurdu 
Azərbaycanın birliyi uğrunda ilk açıq həmrəylik günüdür! 

 

 
 
*** 

 
31 Dekabr 1989-cu il Böyük Həsrətin açılış günü idi. İki imperiyanın zülmü altında olan bir 
millət Xudafərin körpüsünün ətrafına yığışıb öz-özünə baxıb ağlayırdı. 

 
*** 

 
Uğrunda Qorbaçovun mübarizə apardığı demokratikləşmə baş verdi (bunu imtina etmirik) - 
məsələn,  əvvəlki  sistemdən  imtina  Türkmənistanda,  Özbəkistanda  da  baş  verdi.  Ancaq 
onlarda bizdəki kimi olmadı - bizdə bütün xalq hərəkətə gəldi, azadlığını, demokratiyanı xalq 
özü öz qanıyla qazandı. Gəlin mahiyyətə indi yenidən baxaq - Türkmənistanda, Özbəkistanda 
bu gün bircə dənə də müxalifət qəzeti çıxmır. 

 
*** 

 
Xalqımız  doğrudan-doğruya  azadlıq  idealını  mənimsədi.  Sadəcə  misallara  baxın.  Rus 
ordusunu öz ərazisindən yalnız Azərbaycan çıxardı. Nəyə görə? Çünki Azərbaycan xalqı artıq 
azadlığa yiyələnmişdi, yoxsa heç cür mümkün deyildi. Niyə obirilər bunu bacarmadı? Çünki 
onlar bu yolu  getmədi, Azərbaycan xalqısa getdi. Buna görə də deyək ki, Almaniyadan, 
Baltikyanı ölkədən rus  qoşunları müqavilələrlə danışaraq, Avropanın böyük təzyiqi altında 
çıxarılırdısa bizsə bunu öz  xalqımızın gücüylə etdik və imperiya bir daha qayıdıb üstümüzə 
gəlməyə cəsarət göstərmədi - Azərbaycan xalqından qorxdu, çünki onun gücünü 20 Yanvarda 
görmüşdü. 
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*** 
 
Aydın məsələ budur - bir millətə ən böyük zərbə onun adının götürülməsidir. Bundan da 
böyük faciə ola bilməz. Millət öz [türk] adını qaytarmalıdır. 

 
*** 

 
Bizim ən böyük bədbəxtliyimizdən biri ondadır ki, uzun illər xalqımızı qıra-qıra, əzə-əzə 
qorxunu qanımıza yeridiblər. İndi bir balaca ara qarışan kimi qorxu, vahimə bizi sarsıdır. 

 
*** 

 
Mən Azərbaycanın çox kəndlərində olmuşam. Sevinirəm ki, xalq hələ bu qonaqpərvərlik 
hissini, duyğusunu itirməyib. Bu, xalqımızın olduqca dəyərli mənəvi nemətidir. 

 
*** 

 
İndi Azərbaycanda avtoritar rejim var. O, xalqın geri çəkilməsindən, müəyyən parçalanma 
meyllərindən istifadə edib təzyiq edir. Xalq zaman-zaman qüvvəsini toplayacaq, bu rejimə 
qarşı çıxacaq, onu ləğv edəcək və ölkədə demokratik rejim bərqərar olacaq. Bu xalqın gücünü 
hamı bir daha görəcəkdir. 

 
*** 

 
Azərbaycan xalqı çalışqan bir xalqdır. 

 
*** 

 
Bilirsiniz ki, Amerika Dövlət Departamentinin hesabatına Gürcüstan azad xalqlar, Ermənistan 
və   Azərbaycan  qeyri-azad  xalqlar  sırasında  düşüb,  halbuki  biz  hakimiyyətdə  olanda 
Azərbaycan azad xalqlar sırasındaydı. Bu da xarici siyasətin nəticəsi - xalqımızı dünyaya belə 
tanıtdılar. 

 
Xarici ölkələrin səfirləri daha dözə bilməyərək bəzən diplomatik etiketlərdən də yan keçir 
(çünki  diplomatiya hər sözün açıq deyilməməsini tələb edir) və açıq şəkildə bildirirlər ki, 
Azərbaycan  rüşvətxorluğun, korrupsiyanın, talançılığın içərisində olduğuna görə dövlətimiz 
bura investisiya, sərmayə qoymağa qorxur. Bu da xarici siyasətin nəticəsi. 

 
*** 

 
Neftdən  və  başqa  sərvətlərdən  gələn  gəlir  xalqın  arasında  düzgün  bölünsə  bir-iki  ilin 
içərisində  sosial vəziyyət də yaxşılaşar. Biz bu gün hakimiyyətə qayıtsaq 6 ayın içərisində 
böhranların çoxunun qarşısını ala bilərik; heç olmazsa maaşları 2-3 dəfə artırarıq. 

 
*** 

 
İndi də belə fikirləşirəm ki, Azərbaycanın quzeyi azad deyil; sadəcə olaraq, yarımmüstəqillik 
əldə etmişik və onu zorla saxlayırıq. Biz o zaman tam müstəqil olacağıq ki, Azərbaycan xalqı 
özünün bütün  torpaqlarında birləşərək müstəqil dövlət yaradacaq. Mən bunu gəncliyimdən 
indiyədək demişəm və dediyimin də üstündəyəm. 
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*** 
 
Biz çox ağır, çox güclü və çox yaramaz bir düşmənlə üzbəüz dayanmışıq ki, onun arxasında 
özündən də yaramazı dayanıb. Biz bunu yaddan çıxarmamalıyıq, ona görə də bu xalqı, bu 
respublikanı elə  bütöv etməliyik ki, millətimizi bir yerə elə yığmalıyıq ki, düşmənlə üzbəüz 
mübarizə apara bilsin və ancaq o halda biz qalib gələ bilərik. Bu qələbə ümummilli qələbə 
adlanacaq. 


