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Sevgili Okuyucular,
Eylül 2007’de Osmanlı ordusunun, Osman
lı Devleti’nin yıkılmak üzere olduğu bir sırada,
1918’de Bakü’ye çıkışının yıldönümünü kutladık.
Azerbaycan’da bu vesileyle devlet ve çeşitli kuru
luşlar, bu arada Dünya Azerbaycanlılar Kongresi
programlar düzenlediler. Ben de bunlardan bazıla
rına katıldım.
Yıkılış sırasında bir ordunun siyasi ve askeri bir
irade ile Bakü’ye çıkarma yaparak, halkı Ermeni
lerin katliamından ve emperyalistlerin tasallutun
dan kurtarmaya kalkışmak çok büyük bir önem
taşımaktadır. Azerbaycan’ın Türk milleti için her
zaman çok önem taşıdığı şüphesizdir. Türk milleti
ni bir vücuda benzettiğimiz zaman bunun kafasını
Türkiye’nin, boynunu Azerbaycan’ın, beden, kol ve
bacaklarını da Ulu Türkistan’ın teşkil ettiğini idrak
etmek gerekir. Bu çıkartmanın esas sebebi budur.
Bütün damarların ve sinirlerin boyundan geçti
ğini bilen Mustafa Kemal Paşa, Nuri Paşa ve Enver
Paşa ve arkadaşları aynı tarihlerde bu idrakin ge
reklerini yerine getirmek için kelle koltukta müca
delelere giriştiler. Anadolu’da ve Bakü’de elde edi
len başarı iki devletin dünyada yeniden doğuşunu
sağlarken Ulu Türkistan’daki başarısızlık da Türk
Milleti’ni büyük bir felakete sürükledi.
Bu savaşlar sırasında emperyalistler esas itiba
riyle Ermenileri kullandılar. Ermeniler uydurulan
katliam hikâyeleri ile kışkırtılarak Türklerin bo
yun bölgesini, Türkiye’den koparmaya çalıştılar.
Bu boyun bölgesi kavramını aklıyla ve ruhuyla be
nimseyen paşalarımızın ve siyasilerimizin hepsini,
Mustafa Kemal Paşa dışında öldürmeyi başardılar.
Türklerin tekrar baş, boyun ve gövde arasında
irtibatlar başlayınca bu irtibatı Zengezur’u Erme
nistan’a peşkeş çekerek kopartan Stalin’in takipçi
leri, Zengezur’u daha da genişletmek için Erme
nilere yardım ettiler. Karabağ dâhil Azerbaycan
topraklarının yüzde 25’i işgal ettirdiler.

Küresel şirketler boynu geçecek petrolü kontrol
altına aldıktan sonra, Irak’ta ve Afganistan’da bizim
kaynaklarımız üstüne oturan Amerikan’ın işi bitir
mesini bekliyorlar. Rusya ise, Kazakistan ve Türk
menistan’la 25 yıllık anlaşma imzalayarak bizim bu
kaynaklara ancak sağ kulağımızı sol kulağımızdan
dolaşarak ulaşmamızı kesinleştirdiler. Bize karşı
uygulanan politikalarda merkez baş, boyun ve göv
de arasındaki münasebetlerimizin daima kopuk ve
dolambaçlı olmasını sağlamak esas alınmaktadır.
Öldürülen paşalar ve dış temsilciler, işgal ettiri
len topraklar, parlamentolara tarih yazdırma, Tür
kiye’de ASALA’nın yerini alan bölücü terör örgütü
PKK, Irak’ta Türklerin yok sayılarak başlatılan ya
pılanma, Afganistan’da kritik kaynak yollarını gö
zetlenmesi hep bu politikanın unsurlarıdır. Türki
ye ise kendiliğinden sonsuz bir gayretle toplumu ve
devleti borçlu haline getirmekte ve tüketim çılgın
lığı yaşatmaktadır. İthalat patlatılmakta, ara malları
ithaline dayalı ihracat üretimi güçleştirmekte, gelir
dağılımı gittikçe bozularak sosyal güvenlik yerini
sosyal yardımlar geçirilmektedir.
1918’de devlet yıkılırken Türk ordusu Bakü’ye
çıktı. Ama Ermeniler Azerbaycan topraklarını iş
gal ederken siyasilerimiz Rus gücünden bahsede
rek askeri iradeyle çeliştiler. Siyasi iradeyle askeri
iradenin çakışması çok önem taşımaktadır. Her
iki iradenin aynı ruhtan kaynaklanarak birleşmesi
tarihimizin seyrinde daima ciddi ve müspet rol oy
namıştır. Bundan sonra da oynayacaktır.
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