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15 sentyabr paradı birliyimizin və  
gücümüzün parlaq nümayişinə çevrildi

 � Payraxtımızın Azadlıq meydanında Bakı 
şəhərinin daşnak-bolşevik işğalından azad edilməsinin 
100 illiyinə həsr olunmuş möhtəşəm paradın keçirilməsi 
və orada Prezident İlham Əliyev və Prezident Rəcəb 
Tayyib Ərdoğanın iştirak etmələri Azərbaycan-Türkiyə 
dostluğu və qardaşlığının bir daha parlaq nümayişinə 
çevrildi. Bu möhtəşəm parad, eyni zamanda, xalqımızın 
türk əsgərinin şücaətini, qəhrəmanlığını heç vaxt 
unutmadığını, onu qəlbində yaşatdığını, minnətdarlıq 
hissi ilə xatırladığını göstərdi.   
Bəli, hərbi paradın keçirildiyi 

gün – 15 sentyabr Bakının bir 
əsr bundan əvvəl bolşevik hərbi 
birləşmələri, yadelli işğalçılar və 
erməni daşnaklarından azad edil-
diyi şanlı tarixdir. Həmin tarixdə 
Osmanlı Türkiyəsi  Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin dövlət 
müstəqilliyini qorumaq  üçün 
görkəmli türk  sərkərdəsi Nuru 
paşanın rəhbərliyi ilə Qafqaz İslam 
Ordusunu Bakıya göndərdi. Bir 

neçə ay çəkən ağır döyüşlərdən 
sonra Bakı işğalçılardan azad 
olundu. Qafqaz İslam Ordusu 
döyüşlərdə böyük qəhrəmanlıq 
göstərdi, yüzlərlə türk əsgər 
şəhidlik zirvəsinə yüksəldi.  

Yalnız bundan sonra Xalq 
Cümhuriyyəti hökuməti Gəncədən 
Bakıya köçdü və fəaliyyət 
göstərməyə başladı. 

Bu məqamda onu da xatır-
ladım ki, Azərbaycan öz dövlət 

müstəqilliyini bərpa edəndə də, 
ölkəmizi  ilk tanıyan dövlət qardaş 
Türkiyə oldu.

Ulu öndər Heydər Əliyevin 
yenidən hakimiyyətə qayıdışından 
sonra ölkələrimiz arasında bütün 
sahələrdə əlaqələr dinamik inkişaf 
edib, qlobal iqtisadi layihələr – Ba-
kı-Tbilisi-Ceyhan neft, Bakı-Tbilisi-
Ərzurum qaz və Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yolu layihələri reallaşdırılıb. 
Bütün bunlar isə regionda sülhün və 
təhlükəsizliyin təmin olunmasına öz 
töhfəsini verməklə yanaşı, xalqları-
mızın rifah halının yaxşılaşdırılması 
baxımından da böyük əhəmiyyətə 
malikdir. 

Eyni zamanda, Azərbaycanın 
iştirakı ilə həyata keçirilən, Asiya 
ilə Avropanı birləşdirən, Yeni İpək 
Yolunun bərpasına mühüm töhfə 
olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu 
layihəsi regionda yaşayan xalqlara 
rifah gətirəcək.

Türkiyə və Azərbaycan 
regional əməkdaşlıq prosesi-
nin fəal və əsas söz sahibi olan 
iştirakçılarıdır. Hər iki dövlət 
özünün iqtisadi və enerji im-
kanlarından, eləcə də geosiyasi 
mövqeyindən ikitərəfli və regi-
onal əməkdaşlığın genişlənməsi 
istiqamətində səmərəli şəkildə 
istifadə edir. Bu gün bölgənin 
uzunmüddətli inkişaf strategi-
yasının müəyyənləşdirilməsində 
aparıcı rol oynayan və iki ölkə 
arasındakı münasibətlərin çox 
vacib elementlərindən olan neft 
və qaz kəmərləri təkcə regionda 
deyil, eləcə də bütün dünya-
da dövlətlərimizin nüfuzunu 
əhəmiyyətli dərəcədə artırıb, 
ikitərəfli dostluq, həmrəylik və 
strateji tərəfdaşlıq münasibətləri 
bütün dünya üçün nümunə olub.

Aqil EYVAZOV,  
AMEA İqtisadiyyat 

İnstitutunun aparıcı elmi 
işçisi, iqtisad üzrə  

fəlsəfə doktoru

Azərbaycan və Türkiyənin dostluğu sarsılmazdır, əbədidir!

Biz yaşlı nəsil belə paradı çox arzulamışdıq
 � Dünən Azərbaycan paytaxtı öz tarixinin ən şərəfli səhifələrindən 

birinin  yubileyini bayram etdi. Bakının bolşevik-daşnak işğalından azad 
edilməsinin 100-cü ildönümü münasibətilə “Azadlıq” meydanında keçirilən 
hərbi parad bizim gənc nəsil üçün sadəcə tarixə sədaqət, dünənə ehtiram 
kimi qəbul edilə bilərdi. Çünki Azərbaycanın öz dövlət müstəqilliyini bərpa 
etməsindən sonra dünyaya gələn övladlarımız türk xalqı, Türkiyə ilə o 
qədər də həsrətli günlər yaşamayıblar. Biz isə 70 ildən artıq bir dönəmdə 
nəinki Türkiyəni görmək, hətta hansısa bir türklə ünsiyyət, təmas qurmağın 
həsrətində olmuşuq. 

Dünən isə Türkiyə Cümhuriyyətinin  
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan da, qardaş 
ölkənin ən mühüm dövlət atributlarından olan 
qüdrətli Türk bayrağı da, Türkiyə Ordusunun 
yüksək rütbəli zabitləri də Bakıda idilər, çox-
saylı türkiyəli qonaqlar, mətbuat təmsilçiləri 
də. Azərbaycan paytaxtının səmasında isə 
“Türk şahinləri” öz məharətləri ilə düşmənin 
bağrına çalın-çarpaz dağ vuran  manevrlər 
edirdilər... Dünən Azərbaycan paytaxtının 
böyük cah-cəlalı var idi. 

 1918-ci ilin məhz bu tarixində tərkibində 
Azərbaycan korpusu da olan Qafqaz İslam 
Ordusu Bakıya daxil olaraq  şəhəri düşmən  
qüvvələrinin işğalından azad etmişdi. Pre-
zident İlham Əliyevin dediyi kimi, Bakının 
azad olunması Azərbaycan-Türkiyə dostluğu 
və qardaşlığı zəminində müstəsna əhəmiyyətə 
malik hadisədir. 70 illik sovet hakimiyyəti 
illərində bu hadisənin məqsədyönlü şəkildə 

yanlış kontekstdə izah olunmasına bax-
mayaraq, Azərbaycan xalqı türk əsgərinin 
qəhrəmanlığını heç vaxt unutmadı, onu 
qəlbində yaşatdı.

Bu möhtəşəm tarixin 100 illiyini bö-
yük siyasi, iqtisadi, hərbi və elmi-texniki 
nailiyyətlərlə qeyd edən Azərbaycan dövləti 
bayram günü öz qardaşını yanında görməkdən 
böyük məmnunluq hissi yaşadı. Mən parada 
televiziya vasitəsilə baxdım. Dövlət başçı-
larının çıxışlarında deyilənlər, hərbçilərin 
nümunəvi çıxışları nə qədər möhtəşəm, 
əzəmətli olsa da, mənim üçün ən böyük 
fəxr, iftixar gətirən məqam qardaş ölkə 
prezidentlərinin belə bir tarixi gündə yanaşı 
əyləşməsi idi. 

Dövlət başçımızın dönə-dönə təkrarladığı 
bir ifadə var: “Türkiyə nə qədər qüdrətlidirsə, 
Azərbaycan da bir o qədər qüdrətlidir”. Mən 
dünənki paradda həmin ifadənin təsdiqini 

gördüm. Dünən bir daha fəxr etdim ki, 
aradan uzun illər keçsə də, türklər tərəfindən 
göstərilən qardaşlıq köməyi heç vaxt unu-
dulmayıb. Türkiyənin 100 il qabaqkı  həmin 
arxa, dayaq durmaq kimi müqəddəs əməli 
Azərbaycan xalqı tərəfindən daim minnətdarlıq 
hissi ilə xatırlanıb və xatırlanacaq. Allah bu 
qardaşlığı bizə çox görməsin!

Tofiq BAKIXANOV,  
Xalq artisti, professor

Qafqaz İslam Ordusunun 
qəhrəmanlıq səhifələri unudulmazdır

 � 15 sentyabr 1918-ci il Bakının azad edilməsi 
ilə bağlı keçirilən hərbi parad və Azərbaycan və 
Türkiyə prezidentlərinin bəyanatları bir daha göstərdi 
ki, regionda iki böyük və güclü dövlətin qardaşlığı və 
münasibətlərinin səviyyəsi zirvədədir. Bu, həm iki dövlət 
arasında münasibətlərin daha da güclənməsinə, həm 
də regional sabitliyin təmin olunmasına və inkişafına 
böyük töhfədir.

Sentyabrın 15-də Bakının 
bolşevik hərbi birləşmələri, 
yadelli işğalçılar və erməni daş-
naklarından azad edilməsinin 100 
ili tamam oldu. Bu tarixi hadisə 
ilə bağlı Bakıda möhtəşəm hərbi 
parad keçirildi. Bu birgə parad 
Azərbaycan-Türkiyə xalqları-

nın qardaşlığını, əbədi birliyini 
bir daha gözlər önünə gətirdi. 
Milyonlarla insan Azərbaycan 
və Türkiyə hərbçilərinin iştirakı 
ilə keçirilən möhtəşəm paraddan 
böyük zövq aldı və iki qardaş 
xalq arasında tellərin sarsılmaz 
olduğuna inandı. Xüsusilə də hər 

iki dövlət başçılarının paradda 
iştirak etmələri və səsləndirdikləri 
bəyanatlar Azərbaycan-Türkiyə 
münasibətlərinin səviyyəsinin 
zirvədə olduğunu təsdiqlədi. 
Prezident İlham Əliyev çı-
xışında Azərbaycan-Türkiyə 
münasibətlərinin sarsılmaz və 
əbədi olduğunu bildirməklə və 
regionda hər iki dövlətin söz 
sahibi olduğunu vurğulamaqla 
qardaş xalqlar arasında hərtərəfli 
əlaqələrin sürətli inkişafda oldu-
ğunu təsdiqləmiş oldu. 

Təbii ki, ölkələr arasın-
da siyasi əlaqələrin səviyyəsi 
ürəkaçandır. Bu, iki qardaş xalqın 
bir-birinə olan böyük inamından, 
böyük etimaddan qaynaqlanır. 

Hərbi paradda çıxışında 
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayib 
Ərdoğan bir daha bildirdi ki, Dağlıq 
Qarabağ problemi Türkiyənin prob-
lemidir və buna görə də Türkiyə-
Ermənistan sərhədlərinin açılmasın-
dan söhbət gedə bilməz: "Türkiyə 
Dağlıq Qarabağ probleminin 
həllində Azərbaycanı dəstəkləyib və 
bundan sonra da dəstəkləyəcək”. 

Bir sözlə, Prezident Rəcəb 
Tayyib Ərdoğanın dediyi kimi, 
Türkiyə və Azərbaycan bir ananın 
iki oğlu, qardaş dövlətdirlər və 
belə hərbi paradın keçirilməsi 
xalqlar arasında möhkəm və 
sağlam münasibətlərin daha 
da güclənməsinə öz töhfəsini 
verəcək.

İbrahimxəlil İBRAHİMOV, 
Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti yanında Dövlət 
İdarəçilik Akademiyasının 

kafedra müdiri, dosent

 � Azərbaycan və Türkiyə döyüşçülərindən 
formalaşdırılmış Qafqaz İslam Ordusunun 100 il əvvəl–sentyabrın 
15-də Bakını daşnak-bolşevik və digər düşmən qüvvələrdən 
azad etməsi təntənələrində iştirak etmək üçün bugünlərdə 
ölkəmizin qonağı olan bir qrup türk zabit və qazi veteran Azadlıq 
meydanında bu əlamətdar hadisəyə həsr olunmuş və iki ölkənin 
prezidentlərinin iştirak etdiyi hərbi paraqdda iştirak etdikdən 
sonra Azərbaycan və Türkiyə şahinlərinin Bakı buxtası üzərində 
nümunəvi uçuşlarını paytaxt ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə 
birlikdə seyr etdilər.

Əllərində iki ölkənin bayraqlarını 
dalğalandıran, Azərbaycan--Türkiyə 
dostluq və qardaşlığının şəninə şüar 
və transporantlar sərgiləyən gənclər, 
bütövlükdə nəhəng izdiham qardaş 
ölkənin yaşlı nəsil zabit və qazilərini 
sevgi və sayğılarla qarşıladı. Şahinlərin 
böyük coşğu ilə izlənilən uçuşları 
bitəndən sonra 100 il əvvəl Bakıya 

xilasklarlıq missiyası ilə gəlmiş türk 
hərbçilərinin sonrakı nəsil davam-
çıları ölkəmizin kütləvi informasiya 
vasitələrinə müsahibələr verdilər. 
Biz də türk zabit və qazi veteranlarla 
müsahib olduq, redaksiyamız yaxında 
yerləşdiyindən, onları kollektivimizlə 
görüşə dəvət etdik. Təklifimiz 
məmnunluqla qəbul edildi.

Bu görüş şəhərin müxtəlif 
yerlərində keçirilən bayram 
şənliklərinin qonaqlarından 
müsahibələr alan əməkdaşlarımız üçün 
xoş bir sürpriz oldu. Necə deyərlər, 
qədəmləri ölkəmizdə mübarək sayılan 
qardaşlarımızla belə şərəfli bir gündə 
doğma divarlarımız arasında görüşmək, 
onların ürək sözlərini dinləmək və 
oxucularımıza da çatdırmaq fürsəti 
göydəndüşmə oldu, hamımızda yüksək 
əhval-ruhiyyə yaratdı.

“Xalq qəzeti”nin baş redaktoru 
Həsən Həsənov xalqımızın bayram 
sevincini bölüşməyə gəlmiş, keçirilən 
müxtəlif görüşləri iştirakları, təbrikləri 
və xoş arzuları ilə şərəfləndirən 
hörmətli  bir heyətin üzvlərini səmimi 
salamladı. Gələn il 100 yaşını qeyd 
etməyə hazırlaşan ölkənin ən qoca-
man gündəlik ictimai-siyasi qəzetinin 
ilk nömrəsinin Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin yaratdığı demok-

ratik şəraitdə ərsəyə gəldiyini vur-
ğulayan redaksiya rəhbəri bildirdi 
ki, cümhuriyyətin süqutundan sonra 
onun nəşr etdirdiyi ilk dövlət qəzetinin 
bazasında və əksər əməkdaşının iştirakı 
ilə “Kommunist” adı ilə buraxılan 
qəzetimiz həmişə ümumi tərəqqi ilə 
bağlı olmuş və xalqımızın maraqlarına 
sadiq qalmağa çalışmışdır. 

Təsadüfi deyil ki, ümummilli 
lider  Heydər Əliyev  qəzetin o dövrkü 
fəaliyyətini “Azərbaycan həyatının 

güzgüsü” adlandırmışdır. Ötən əsrin 
sonlarında qəzet ümumxalq hərəkatını 
fəal dəstəkləmiş və müstəqilliyin 
astanasında xalqa xidmət məramı 

ilə fəaliyyətini “Xalq qəzeti” adı ilə 
davam etdirməyə başlamışdır. Qəzet 
redaksiyası ötən bir əsrdə ölkəmizin 
professional jurnalistika məktəbi kimi 

öz ənənələrini yaratmış və  öz davamçı-
larını yetişdirmişdir. 

 Həsən Həsənov daha sonra 
qeyd etdi ki, ötən bir əsrdə qəzetin 

səhifələrində qardaş Türkiyə ilə 
bağlı müxtəlif forma və səviyyəli 
materiallara daim məmnunluqla yer 
ayrılmışdır. Bu mövzuda ölkəmizdə 
elmi tədqiqatlar da aparılır. Həmin 
araşdırmalar Azərbaycan –Türkiyə 
əlaqələrinin son bir əsrlik mənzərəsini 
qiymətləndirməkdə ciddi və obyektiv 
mənbə hesab olunur. Qəzetin repressiya 
olunmuş əməkdaşlarına və müəlliflərinə 
qarşı irəli sürülən ittihamlardan biri 
də “Türkiyəyə rəğbət” və “türkçülük  
düşüncəsi” olmuşdur. 

Azərbaycan müstəqillik qazandıq-
dan sonra qardaş ölkənin həyatı, köklü 
maraqları, iki ölkə arasında genişlənən 
münasibətlər “Xalq qəzeti”nin daimi 
mövzularındandır. AXC zamanında 
və dövlət müstəqiliyimizin ikinci dəfə 
bərpasından sonra qardaş Türkiyənin 
Azərbaycana göstərdiyi müstəsna 
dəstək barədə qəzetdə silsilə yazılar 
verilmişdir. Qafqaz İslam Ordusunun 
Azərbaycandaki xilaskarlıq missiyası 
ilə bağlı qəzetin səhifələrində saysız-
hesabsız yazılar dərc  olunmuşdur. Bu 
mövzu son nömrələrimizdə daha geniş 
yer tutur.

Heyət adından redaksiya-
ya gəlişindən məmnunluq duy-
duqlarını bildirən istefada olan 
 general-leytenant Namiq Kamal 
Çalışqan qeyd etdi ki, tarix iki ölkə 
və xalq arasında münasibətləri bütün 
dünya üçün örnək olan bir məcraya 
yönləndirmişdir. 1918-ci ildə bir 
neçə cəbhədə döyüşlər aparan və ağır 
durumda olan Osmanlı dövləti türk 
düşmənlərinin soyqırımına məruz 
qalmış və müstəqilliyini elan etmiş 
azərbaycanlı qardaşların aqibətini 
öz taleyindən ayrı saymamış, igid 
oğullarını dərhal onun harayına 
göndərmişdir. Bu gün biz bu hünərin 
və sədaqətin dünyaca ünlü üzağlığına 
yığışmışıq. Böyük Atatürkün dediyi 
kimi, Azərbaycanın sevinci həmişə 
bizi də qürurlandırmışdır, kədəri isə 
ortaq ağrımız olmuşdur.  Müdrik 
Heydər Əliyev isə çağdaş durumu-
muzu bir millətin iki dövləti kimi 
dəyərləndirməklə ortaq taleyimizi və 
birgə yolumuzu bizə dahiyanəliklə an-
latmışdır. Xoşbəxlikdən, bu gün biz bir 
əsr əvvəlki ağrılarımızın əvəzi olaraq 
sevincimizi bir yerdə paylaşırıq.

Rəşadətli türk ordusunun keç-
miş zabitləri və türk düşmənlərinə 
canlı sipər çəkmiş qazilər Bakının 
azad edilməsi təntənələri, iki  ölkənin 
prezidentlərinin iştirakı ilə keçirilən 
hərbi parad, səma ulduzlarının dostluq 
və qardaşlığımızın uca səviyyəsini əks 
etdirən səma uçuşları barədə duyğu-
düşüncələrini qürur və həyəcanla ifadə 
etdilər. Onlardan bir neçəsini oxucuları-
mıza təqdim edirik.

Əhməd Daşqın: – Son dərəcə 
qururlu və məmnunuq. Bir əsr əvvəl 
müstəqilliyini elan edəndə cəmi bir 
neçə yüz əsgəri olan, sovetlər birliyi 
süqut edəndə də eyni vəziyyətdə olan 
Azərbaycanın indi çox güclü ordusu 
var. Bu gün hərbi  paradda biz bu 
ordunun ən müasir texnika və yüksək 
döyüş qabiliyyətini görüb ürəkdən 
duyğulandıq. Şahinlərin uçuşları isə iki 
ölkənin ordusunun türk düşmənlərinə 
layiqincə cavab verə biləcəyinin dünya-
ya nümayişi oldu. Bu gün dünya gördü 
ki, prezidentlərimiz çiyin-çiyinə, hərbi 
güclərimiz bir meydanda, xalqlarımız 
eyni amal və düşüncə yolundadır. Bu 
yolun başlanğıcı 1918-ci ilin ağır, qanlı 
döyüşlərində qoyulub. Biz bir əsrdən 
sonra bu şərəfli yoldan bir daha birlikdə 
keçdik.

Səfər Qaraqoyunlu:–Bu günlər 
böyük bir zəfərin sorağı ilə yenidən 
bir yerdə olduq, sevinclərimiz bir-
birinə qovuşub təntənə selinə döndü. 
Qəhrəmanlıq həmişə qürur doğuran, 
yeni hünərlərə səsləyən bir məktəbdir. 
Bu məktəbi babalarımız bizə ən böyük 
miras kimi əmanət ediblər. Tarix 
göstərir ki, biz bir yerdə güclü və hər 
şeyə qadirik. Bu gün təkcə Bakı-
nın zəfər tarixini deyil, birliyimizin 
qüdrətini də birlikdə bayram edirik. 

Əhməd Kəndigəl:– Tanrımız-
dan çox razıyıq. Bir əsrdə bizi necə 
qüvvətli, düşmənləri necə zəlil etmişdir. 
100 il əvvəl Bakını qan gölünə çevirən 
ermənidən indi əsər-əlamət qalmayıb. 
O zaman taleyin ümidində çabala-
yan, yeganə köməyi Türkiyədən olan 
Azərbaycan indi regionun ən güclü 
dövlətidir. Onun ordusu düşmənlərinə 
təkbaşına cavab vermək qüdrətindədir. 
İndi Azərbaycan özü  bir çox məsələlərdə 
Türkiyəyə ciddi dəstək göstərir, ümum-
türk birliyinə örnəklər verir. Bugün-
kü hərbi parad bir daha göstərdi ki, 
Azərbaycan işğal olunmuş torpaqlarını öz 
gücü ilə azad edəcəkdir. Əlbəttə, Türkiyə 
də həmişə olduğu kimi Azərbaycanın 
yanındadır. Azərbaycandakı qardaşları-
mızı bu torpağa azadlıq gətirmiş günün 
100 illiyi münasibətilə təbrik edir, ən qısa 
müddətdə Qarabağın da azadlığa qovuş-
masını arzu edirik.

Qonaqlar redaksiyamızla böyük 
maraqla tanış oldular, xalqımıza salam 
və sayğılarını yetirməyimizi xahiş 
etdilər. Bir zamanlar Nuru paşaların 
gəldikləri qanlı yolun dinc elçilərinin 
redaksiyamıza gəlişi kollektivimizin 
bayram sevincinə xoş ovqat qatdı. 
Xatırladaq ki, qonaqlarımızın ölkəmizə 
səfərini Tərxis Olunmuş Hərbçilərin 
Gəncləri Maarifləndirmə İctimai Birliyi 
təşkil etmişdir.

Tahir AYDINOĞLU, “Xalq qəzeti”

Türkiyənin veteran zabitləri və müharibə 
qaziləri “Xalq qəzeti” redaksiyasında

Türkiyə Prezidentinin Bakının zəfər təntənəsində iştirakı 
dostluq və qardaşlığımıza sədaqətin növbəti təsdiqi oldu

 � Azərbaycan--Türkiyə qardaşlığı eyni dinə və 
dilə mənsub   xalqlarımızın çox çətin sınaqlardan üzüağ 
çıxmış misilsiz dostluq nümunəsidir. Tarixin həlledici 
məqamlarında bir-birinə qanı, canı ilə dəstək vermiş 
iki qardaş ölkənin birgə qazandığı zəfərlər isə həmin 
qardaşlığın, dostluğun təntənəsidir. Birinci Dünya 
savaşı zamanı və 1918--1923-cü illərdə baş verən qanlı 
hadisələr, Türkiyədə aparılan Milli Qurtuluş Savaşı 
dövründə xalqlarımızın bir-birinə arxa-dayaq olması, 
maddi-mənəvi və hərbi dəstəyi, müasir dövrdə isə 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı rəsmi Ankaranın 
ölkəmizin ədalətli mövqeyini qətiyyətlə müdafiə etməsi 
son bir əsrlik tariximizə hünər və sədaqət salnaməsi 
kimi yazılmışdır.

Tarixi proseslər də sübut 
edir ki,  Türkiyə və Azərbaycanın  
dünyanın çox mühüm  strateji 
regionunda yerləşməsi  bölgə 
ölkələri üçün də böyük önəm 
kəsb edir.  Hələ 100 il bundan 
əvvəl iki ölkənin döyüşçülərindən 
ibarət Qafqaz İslam Ordusunun  
Bakı şəhərini erməni-daşnak və 
bolşeviklərdən azad etməsi tari-
ximizin zəfər səhifəsi olmuşdur. 
1918-ci ildə öz müstəqilliyini 
yenicə qazanan Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətini süquta uğratmaq 
istəyən, xalqımızın tarixi torpaq-
larında erməni dövləti yaratmağa 

çalışan qüvvələri  Türkiyə--
Azərbaycan qardaşlığı və birliyi 
məğlub etmişdi. 

İki dövlət arasında 
münasibətlərin bərpası və 
davamı 1991-ci ildə sovetlər 
birliyi dağıldıqdan sonra başlan-
mışdır. Türkiyə Azərbaycanın 
dövlət müstəqilliyini tanıyan ilk 
ölkə olmuşdur. Dövlətlərarası 
münasibətlərin inkişafında,  
şübhəsiz, hər iki ölkənin liderləri– 
prezidentlər İlham Əliyev və 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında 
möhkəm dostluq və qardaşlıq 
münasibətləri çox mühüm rol 

oynayır. Azərbaycan Prezidentinin 
beynəlxalq təşkilatlarda, ikitərəfli 
görüşlərdə daim Türkiyənin 
qəti mövqeyini müdafiə etməsi, 
“Burada Türkiyə yoxdursa, mən 
varam!” deməsi bütün dünyaya 
verilən bir mesaj idi. Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın 
ərazisinin bir hissəsini işğal 
etməsinə cavab olaraq rəsmi 
Ankaranın təcavüzkar dövlətlə 
sərhədlərini bağlaması zəruri  
bir addım olmaqla, Turkiyənin 
ölkəmizin mövqeyini təkcə 
sözdə yox, həm də əməli işdə 
dəstəkləyən bir dövlət olduğunu 
ortaya qoymuşdur. 

Bu gün  Bakının düşmən 
işğalından azad edilməsinin 100 

illiyi çərçivəsində paytaxtımızın 
üzərində türk şahinlərinin yeni 
uçuşu çox böyük qurur verir. 
Hələ 21 avqust 2001-ci ildə 
Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin 
“Türk ulduzları” qrupunun  Bakı 
səmasında uçuş etdikləri hər 
birimizin yadındadır. O vaxtlar  
“Türk ulduzları”nın Bakı uçuşla-
rını bir milyondan artıq insanın 
izləməsi dünyaya ciddi bir mesaj 
kimi ötürülmüşdü. Ay yarım əvvəl 
– iyulun 26-sı Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələrinin yaradılmasının 100 
illiyinə həsr edilmiş hərbi paradda 
“Türk ulduzları”nın  F-16 və F-15 
təyyarələrində göstərdikləri avia-
şou həmin təntənənin möhtəşəm  
sonluğu oldu. 

Bu gün Türkiyə Hərbi Hava 
Qüvvələrinin Bakı səmasındakı 
növbəti görüntüləri də dünyaya 
yeni bir  mesaj idi. Bu əlamətdar 
gündə Türkiyə Respublikası-
nın Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğanın Bakıya səfəri və hərbi 
paradda iştirakı birliyimizin sarsıl-
maz və əbədi olduğunu bir daha 
təsdiqlədi.

Həmid VƏLİYEV, 
Bakı Dövlət Universitetinin 

professoru


