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Azərabycan-Türkiyə: “Bir ürək, bir bilək, bir yumruq” 
 

Zahid Rza 

 

Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı ordumuzun 44 günlük Vətən 

müharibəsindəki tarixi Zəfəri bütün dünyaya Azərbaycanın gücünü, qüdrətini bir daha nümayiş 

etdirdi.  Vətən müharibəsi qəhrəman əsgər və zabitlərimizin yüksək qələbə əzmini, vətənpərvərliyini, 

xalqımızın milli birliyini, Azərbaycanın heç vaxt işğalla barışmadığını, nəyin bahasına olursa-olsun 

ərazi bütövlüyünü bərpa etmək əzmində olduğunu bir daha təsdiq etdi. Qəhrəman ordumuz öz gücü ilə 

tarixi ədaləti bərpa etməyə, cəzasızlıqdan quduran işğalçı, Azərbaycanın sülh çağırışlarını saymazyana 

şəkildə rədd edən terrorçu Ermənistanı diz çökdürməyə qadir olduğunu bütün dünyaya sübut etdi. 

Hamıya aydın oldu ki, Azərbaycan xalqının yenilməz iradəsi qarşısında heç bir qüvvə tab gətirə bilməz. 

 

Azərbaycan xalqı  bu çətin günlərdə kimin kim olduğunu gördü, dostunu, düşmənini bir daha tanıdı. 44 

gündə başda qardaş Türkiyə olmaqla bir sıra ölkələrin dostluq mövqeyini gördük, güclü dəstəyini hiss etdik.  

Prezident İlham Əliyev 2020-ci il sentyabrın 19-da “Abşeron” yatağının dəniz əməliyyatlarının 

təməlqoyma mərasimində bildirmişdi ki, bizim Türkiyə ilə sıx əlaqələrimiz, birliyimiz böyük sərvətimizdir: 

“Ulu öndər Heydər Əliyev demişkən, “Bir millət, iki dövlət” prinsipi əsasında. Bütün məsələlərdə bir yerdəyik, 

hər bir məsələdə bir-birimizin yanındayıq. Tovuz hadisələri bir daha göstərdi ki, Türkiyə hər zaman 

Azərbaycanın yanındadır. Bu, növbəti Türkiyə-Azərbaycan birliyinin, qardaşlığının təzahürü idi”. 

2020-ci ilin iyul ayında təcavüzkar ölkənin Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz 

istiqamətindəki təxribatları zamanı Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan başda olmaqla 

83 milyonluq türk xalqı tərəfindən böyük etirazla qarşılandı və nifrətlə qınandı. Qardaş Türkiyə bu təxribatların 

beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə zidd olduğunu, Xocalı soyqırımından, Dağlıq Qarabağın 

işğalından başlayan Ermənistanın cinayətkar hərəkətlərinin davamı kimi qiymətləndirdi. 

Tovuz hadisələrindən sonra Türkiyə liderinin birmənalı, açıq və kəskin açıqlamaları, “Azərabycana 

qarşı hər hansı təcavüz, Türkiyəyə qarşı təcavüzdür” bəyanatı Azərbaycan dövləti tərəfindən böyük rəğbət və 

razılıq hissi ilə qarşılandı. Həmin dövrdə bir neçə gün ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında  və 

Azərbaycanın bir sıra digər ərazilərindəki geniş coğrafiyada iki qardaş ölkənin quru və hərbi-hava qüvvələrinin 

birgə taktiki hərbi təlimlər keçirməsi Türkiyə-Azərbaycan birliyinin, qardaşlığının növbəti təzahürü oldu. 

Təkcə 2019-cu ildə həm Bakıda, həm də Türkiyədə 10-dan çox birgə hərbi təlim keçirildi. 

 İki dost ölkənin hərbçilərinin birgə təlimləri, eyni zamanda, ordumuzun NATO standartlarına tam cavab 

verdiyinin sübutu idi. Dünyanın ən güclü hərbi-siyasi birliyi olan NATO-nun ən güclü ordularından sayılan 

Türkiyə ordusu ilə birgə təlimlər, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin həm həm peşəkarlıq baxımından mövcud 

vəziyyətini, həm də dünya orduları sırasında ən qabaqcıl yerlərdə qərarlaşdığının parlaq nümayişi idi. 

Bütün bunlar, Azərbaycan və Türkiyənin siyasi-hərbi rəhbərliyinin qarşılıqlı intensiv səfərləri 

Ermənistanda qorxu və vahimə yaratmaqla yanaşı, onun havadarlarına da siyasi baxımdan mesaj idi. 

Təcavüzkar ölkə və onun noxtasını əllərində saxlayan dairələr, Ermənistan vasitəsi ilə Cənubi Qafqazda öz 

çirkin niyyətlərini həyata keçirmək istəyən qüvvələr bir daha gördülər ki, Türkiyə hər zaman olduğu kimi, 

Azərbaycanın yanındadır və onun maraqlarını sonadək müdafiə edəcək. 

Hazırda Türkiyə Silahlı Qüvvələri ilə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi arasında uzun tarixə malik olan 

əməkdaşlıq ən yüksək səviyyədədir. 2021-ci il fevralın 1-dən 12-dək Qars vilayətində Türkiyə və Azərbaycan 

Silahlı Qüvvələrinin “Qış-2021” birgə hərbi təlimlərinin keçirilməsi də bunun əyani sübutudr. Birgə təlimlərin 

keçirildiyi Qarsda Türkiyə Ordusunun qalib  Azərbaycan əsgərini böyük sevinc hissi ilə qarşılaması hamımızın 

köksünü qabartdı: “Qarabağda Ermənistan ordusuna qarşı böyük bir qələbə qazanan qardaşlarımıza böyük 

qürurla “xoş gəldiniz” deyirik. “Bir millət, iki dövlət” anlayışımızla “bir ürək, bir bilək, bir yumruq” kimi 

fəaliyyətlərimizə davam edəcəyik”. 

Prezident İlham Əliyev fevralın 26-da yerli və xarici media nümayəndələri üçün keçirdiyi mətbuat 

konfransında qardaş ölkənin “Yeni Şəfəq” qəzetinin müxbirinin  sualını cavablandırarkən bildirib ki, Türkiyə 

və Azərbaycan iki qardaş ölkə, dünya miqyasında bir-birinə ən yaxın olan ölkələrdir. 44 günlük Vətən 

müharibəsində qardaş ölkə bir daha bəyan etdi ki, Azərbaycan yalnız deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır: 

“Bu, bir çoxları üçün mesaj oldu ki, kənarda durun, müdaxilə etməyin, Azərbaycana mane olmayın. Türkiyənin 

müdafiə naziri hörmətli Hulusi Akar, xarici işlər naziri hörmətli Mövlud Çavuşoğlu, digər yüksək vəzifəli 

rəsmilər birmənalı olaraq Azərbaycana dəstək verdilər. Bu, bizə çox böyük siyasi və mənəvi dəstək oldu. Eyni 

zamanda, bütün dünyaya bir siqnal oldu ki, kənarda durun, müdaxilə etməyin”. 

44 günlük Vətən müharibəsinin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyev, həmçinin bildirib ki, 

Türkiyə və Azərbaycan arasında bundan sonra da müxtəlif sahələrdə, o cümlədən hərbi sahədə əməkdaşlıq 



davam etdiriləcək. Dövlətimizin başçısı Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanmış Bəyanata 

əsasən Rusiya-Türkiyə Birgə Monitorinq Mərkəzinin yaradılması ilə Türk Silahlı Qüvvələrinin Qarabağ 

bölgəsinə, Azərbaycan torpağına gəlməsini tarixi hadisə adlandırıb: “Bu, bizi çox məmnun edir. Mən müharibə 

dövründə demişdim və bu, hər kəsə bəllidir ki, Türkiyə Ordusu dünya miqyasında ən güclü ordular 

sırasındadır, NATO-da güc baxımından ikinci ordudur. Biz də Azərbaycanda Türk Ordusunun kiçik modelini 

yaratmaq əzmindəyik. Artıq bu sahədə əməli-praktiki işlərə start verilib. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında çox 

geniş qanunvericilik bazası var. Bir çox sənədlər, müqavilələr imzalanıb. Onların arasında elə sənədlər var ki, 

orada qarşılıqlı hərbi yardım məsələləri də təsbit edilib”. 

 


