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Tarixə əsaslanan bəyannamədə 

ulu öndərlərimiz Mustafa Kamal 
Atatürkün və Heydər Əliyevin 
kəlamları öz təsdiqini tapıb. 
XXI əsrdə azad edilmiş Şuşada 
Müttəfiqlik Bəyannaməsinin imza-
lanması müdrik rəhbərlərin yanaş-
ma fəlsəfəsinin əbədiləşdirilməsinin 
təcəssümü, təsdiqi, təsbitidir: 
XX əsrin əvvəllərində deyilmiş 
“Azərbaycanın sevinci sevincimiz, 
kədəri kədərimizdir” (Atatürk), əsrin 
sonlarında səslənmiş Türkiyə və 
Azərbaycan “bir millət, iki dövlətdir” 
(H.Əliyev) kəlamları 15 iyunda 
Şuşada yenidən çiçəklədi, qardaş-
lıq dünyamızı ən gözəl rayihəyə 
bələdi, dünyamızı aydınlatdı. Stra-
teji önəm daşıyan işbirliyi sahələrini 
əhatə edən Şuşa Bəyannaməsində 
çox önəmli məsələlər öz əksini ta-
pıb. Beynəlxalq müstəvidə işbirliyi, 
siyasi – hərbi münasibətlər, iqtisadi 
və ticarət əlaqələri, mədəniyyət, 
təhsil, idman, gənclər siyasəti 
və s. Bəyannamədə, həmçinin 
enerji təhlükəsizliyi, Cənub Qaz 
Dəhlizinin Türkiyə, Azərbaycan və 
Avropa üçün önəmi göstərilib.

Sənəddə müdafiə sahəsində 
işbirliyi və qarşılıqlı hərbi yardım 
məsələlərinin öz əksini tapması 
xüsusi tarixi uğurdur. 44 günlük 
Vətən müharibəsində qardaşlı-
ğın təntənəsini və gücünü bütün 
dünyaya göstərən Azərbaycan 
və Türkiyə dövlətləri bundan 
sonra da bir yerdə olacağımızı 
Şuşa Bəyannaməsi ilə dosta da, 
düşmənə də bəyan etdi. Əslində, 
biz kiminsə düşməni deyilik, 
insanlığın düşməninin düşməniyik 
və Şuşada imzalanan sənəd də, 
sonra mətbuata verilən açıqla-
mada deyilənlər də aydın şəkildə 
göstərdi ki, Azərbaycan – Türkiyə 
işbirliyindən bölgəyə, qonşulara 
yalnız fayda gələ bilər. Haqqı, 
ədaləti, birgəyaşayışı, sülhpərvər 
siyasəti təmsil edən Azərbaycan 
və Türkiyə ikitərəfli münasibətlərini 
inkişaf etdirməklə 3+3 formatı 
üçün də geniş qapı açmış olur. 
Dialoqa, əməkdaşlığa, beynəlxalq 
hüquq normalarına, iqtisadi - ticari 
əlaqələri gücləndirməyə qarşı ol-
mayan hər kəsin keçə biləcəyi qa-
pıdan söhbət gedir. Hazırda o qapı 
Zəngəzur dəhlizinə açılır. Zəngəzur 
dəhlizi Azərbaycan – Ermənistan 
– Rusiya üçtərəfli Bəyanatında 
da öz əksini tapmışdı və Şuşa 
Bəyannaməsi ilə bir daha gündəmə 
gəldi. Zəngəzur dəhlizində işlərin 
müxtəlif bəhanələrlə ləngidilməsinə 
çalışan Ermənistan rəhbərliyi 
anlamalıdır ki, dəhlizin qarşısını 
almaq mümkün deyil. Ləngimələr, 
ilk növbədə, Ermənistanın özünə 
ziyandır. Çünki bölgənin ən kasıb, 
gəlirsiz, kiçik, perspektivsiz ölkəsi 
odur. Üstəlik, Ermənistan işğal-
çılığı, terroru açıq dövlət siyasəti 
halına gətirmiş və məğlub ölkədir. 
Üzərində Xocalı soyqırımının 
məsuliyyəti və bütövlükdə Qarabağ 
cinayəti var. Ermənistan əvvəl – 
axır Azərbaycana təzminat ödəməli 
olacaq və s. Belə olan halda, 
Zəngəzur dəhlizinin iqtisadi, siyasi 
və digər qazancları Ermənistana 
daha çox lazımdır.

Beynəlxalq önəm daşıyan bir 
layihə olmaq etibarilə Zəngəzur 
dəhlizi böyük geosiyasi, iqtisadi 

əhəmiyyətə malikdir. Bu layihənin 
həyata keçirilməsi Şərqdən Qərbə 
hər kəsin istifadə edə biləcəyi yeni 
bir ortaq iqtisadi dəhlizin açılması 
deməkdir. 

... Azərbaycanla Türkiyə 
qardaşdır, dostdur, qonşudur, 
strateji müttəfiqdir, tam qarşılıq-
lı anlaşma içindədir... Bəs belə 
möhtəşəm və nəcib münasibətlər 
çələngi yaradan, qardaşlığımı-
zı bu qədər fərqli edən nədir? 
Çünki hər qardaş dost, hər dost 
qardaş deyil. Hər qardaş qon-
şu, hər qonşu qardaş deyil. Hər 
dost qonşu deyil, hər qonşu dost 
deyil. Strateji müttəfiqlik, anlaşma 
da belədir: hər dövlət anlaşma 
içində ola bilmir, strateji müttəfiqlik 
edə bilmir. Üstəlik, xalqların və 
dövlətlərin münasibəti önəmlidir: 
bəzən bir ölkənin xalqı qardaş olsa 
da, dövləti ilə dərin anlaşma içində 
olmur və ya əksinə... Ona görə 
də, Azərbaycanla Türkiyə arasın-
dakı münasibətlər örnəkdir. Yeri 
gəlmişkən, Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin 10 oktyabr  2020-ci 
ildə Rusiyanın RBK televiziya 
kanalına verdiyi müsahibədən 
bir xatırlatma etmək istəyirəm. 
Onda Vətən müharibəsinin qızğın 
vaxtları idi. RBK əməkdaşı Bakıda 
gəzəndə Azərbaycan bayrağı ilə 
yanaşı, çox sayda Türkiyə bayrağı 
gördüyünü bildirəndə Prezident bu 
tarixi sözləri demişdi:

“Türkiyə bayraqlarının çox 
olması təbiidir. Biz qardaş xalqla-
rıq. Bu gün Türkiyə ilə Azərbaycan 
arasında etimad, qarşılıqlı dəstək 
və münasibətlərin səviyyəsi elədir 
ki, mənim fikrimcə, dünyanın 
hər hansı başqa, hətta, ən ya-
xın ölkələri arasında elə səviyyə 
yoxdur. Bu, reallıqdır və bu reallığı 
biz yaratmışıq – Türkiyənin və 
Azərbaycanın rəhbərliyi. Özü də 
məsələ bizim ortaq köklərimizlə 
və ortaq tariximizlə bağlı deyil. 
Dünyada Türkiyə və Azərbaycan 
kimi etnik kökləri yaxın olan, lakin 
öz aralarında döyüşən xalqlar var. 
Bu, sizə də çox yaxşı məlumdur. 
Yaxud, bir-biri ilə intriqa aparırlar. 
Buna görə Azərbaycanda Türkiyə 
bayraqlarının olması reallıqdır və 
əgər siz Türkiyəyə getsəniz orada 
da çox yerlərdə Azərbaycan bay-
raqlarını görərsiniz”.

Bəli, dövlətlərimiz arasın-
dakı münasibətlər bu gün hər 
iki ölkə rəhbərliyi tərəfindən 
həyata keçirilən məqsədyönlü 
siyasətin, siyasi iradənin məntiqi 
nəticəsi olaraq daha yüksək 
səviyyəyə çatmaqda, bir sıra 
sahələr üzrə isə keyfiyyətcə yeni 
müstəviyə keçməkdədir. Tarixi 
dostluq, qarşılıqlı etimad, səmimi 
münasibətlər, yüksək strate-
ji tərəfdaşlıq əsasında qurulan 
Azərbaycan – Türkiyə əlaqələri 
daim möhkəmlənməkdədir. İki 
qardaş ölkənin münasibətləri da-
vamlı inkişaf edən münasibətlərdir. 
Azərbaycan 1991-ci ildə öz dövlət 
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 
Türkiyə Azərbaycanın müstəqilliyini 
tanıyan ilk ölkə oldu. Dövlət 
böyüklərinin “Azərbaycanın kədəri 
kədərimiz, sevinci sevincimizdir” 
(Atatürk) və “Bir millət, iki dövlət” 
(Heydər Əliyev) kəlamları mənəvi, 
siyasi, iqtisadi, eləcə də geostrateji 

mahiyyəti ilə ötən dövr ərzində öz 
təsdiq və təsbitini tapıb.

Siyasi liderlərin örnək 
münasibəti tarixi ənənələrimiz, or-
taq dəyərlərimiz qədər qiymətlidir. 
Liderlərin atdığı qəti addımlar 
Azərbaycan – Türkiyə qardaşlı-
ğının, işbirliyinin bütün sahələr 
üzrə davamlı inkişaf etdirilməsinə 
nail olan dövlət başçıları İlham 
Əliyevlə Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 
dövlətlərarası səviyyədə olduğu 
kimi, şəxsi münasibətlərdə də əsl 
qardaşlıq nümayiş etdirməsi ol-
duqca yüksək dəyərə malikdir. Hər 
iki prezident müxtəlif beynəlxalq 
tədbirlərdə həmişə öz ölkəsi ilə 
yanaşı qardaş ölkəyə birmənalı 
dəstəklə seçilib. Bu, əsl qardaşlıq 
örnəyidir. Bir-birinə məhz “qarda-
şım” deyərək müraciət edən İlham 

Əliyevlə Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 
birliyi və həmrəyliyi, ictimaiyyətimiz 
üçün də, dünya birliyi üçün də 
örnəkdir.

Biz, Çanaqqala savaşında 
Azərbaycan könüllülərinin iştirakı, 
Azərbaycan qız-gəlinlərinin nişan 
üzüyünü, sırğasını Çanaqqala-
da türkün zəfəri üçün yardıma 
göndərməsi, yaxud Nuru Paşa 
komandanlığındakı Qafqaz Türk – 
İslam Ordusunun Azərbaycanı, o 
cümlədən Bakını daşnak - bolşevik 
və digər yadellilərdən qurtarması 
ilə xatırlanan şanlı keçmişə, tarixi 
ənənələrə malikik. Bu şanlı keçmiş, 
ruha qidadır – bu günümüzdə 
iştirak edir, sabahımızı aydınladır. 
Heç təsadüfi deyil ki, 44 günlük 
Vətən müharibəsində Türkiyənin 
yüksək səviyyəli mənəvi, siyasi, 

diplomatik dəstəyi fövqəladə önəm 
kəsb etdi. “44 gün ərzində qardaş 
Türkiyənin dəstəyini biz hər an hiss 
edirdik, bütün Azərbaycan xalqı 
hiss edirdi. Dünən artıq bəyanatın 
imzalanmasından sonra Türkiyə 
televiziyalarında müşahidə olu-
nan mənzərə çox ürəkaçan idi. 
Yəni, bizim türk qardaşlarımız 
bu Qələbəyə öz qələbələri kimi 
sevinirdilər. Onsuz da bu, belədir. 
Bu, bizim müştərək qələbəmizdir, 
Türkiyə – Azərbaycan birliyinin 
təsdiqidir. Bu gün bu birlik tarixdə 
bəlkə də ən yüksək səviyyədədir. 
Bu, bizim müştərək qələbəmizdir.” 
Prezident İlham Əliyevin 10 noyabr 
2020-ci ildə Türkiyənin Xarici 
İşlər naziri, Milli Müdafiə naziri və 
Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəisini 
qəbul edərkən söylədiyi bu fikirlər 

dediklərimizin sübutu, mükəmməl 
ifadəsidir.

Bu səbəblə 44 günlük 
müharibədəki həmrəyliyimiz, “tarixə 
düşən örnək qardaşlıq necə olur?” 
sualına parlaq cavabdır. İşğal 
olunmuş Azərbaycan torpaqları-
nın 2020-ci ildə zəruri əks-hücum 
əməliyyatı ilə Ermənistan işğal-
çılarından azad edilməsi zamanı 
Türkiyə dövlətinin, şəxsən dövlət 
başçısının, ümumiyyətlə, türk 
xalqının Azərbaycana göstərdiyi 
mənəvi, siyasi və diplomatik 
dəstək sözün həqiqi anlamında 
təmənnasız qardaşlığın təntənəsi 
idi. Vətən müharibəsi dövründə 
Türkiyənin dövlət strukturları 
Azərbaycanın qələbəsi üçün 
bütün sferalarda böyük əzmkarlıq 
göstərdi. Nə qədər beynəlxalq 
təzyiqlər olsa da, Türkiyə dövləti öz 
qardaşlıq dəstəyindən əl çəkmədi, 
mövqeyindən geri addım atmadı.

Əlbəttə, ölkələrimizin iqtisadi 
imkanları da qardaşlığımızın 
qüdrətini artırır. Azərbaycan və 
Türkiyənin mövcud potensialı 
əlaqələrin iqtisadi sferada, xüsusilə 
də qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin 
həcminin indiki ilə müqayisədə 
xeyli dərəcədə artırılmasına 
imkan verir. Artıq bu yöndə bir 
sıra önəmli addımlar atılıb və 
birgə iqtisadi layihələrin böyük 
geosiyasi əhəmiyyət daşıdığı hər 
kəsə bəllidir. Məsələn, Türkiyə 
ilə Azərbaycan arasında qaz 
satışı və nəqli ilə bağlı bütün 
məsələlər razılaşdırılıb. Ölkələrimiz 
arasında yeni sazişin imzalanması 
isə böyük bir coğrafi məkanda 
gerçəkləşdirilən enerji siyasətinin 
əsas konturlarını müəyyən edən 
ciddi faktorlardan biri olacaq. Çünki 
Avropa Birliyi başda olmaqla, 
qərb ölkələrinin böyük ümidlərlə 
baxdığı “NABUKKO” kəmərinin 
inşa edilməsi xeyli dərəcədə 
məhz Azərbaycanla Türkiyə 
arasında razılaşdırılan yeni qaz 
sazişindən keçir. Bakı – Tiflis – 
Ceyhan, Bakı – Tiflis – Ərzurum 
neft-qaz kəmərlərinin istifadəyə 
verilməsində Azərbaycanın 
Türkiyə və digər ölkələrin enerji 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində 
oynadığı rol müstəsnadır.

İyunun ilk günlərində siyasi 
müstəvidə işbirliyinin yeni 
istiqamətlərini müəyyən edən bir 
səfər gerçəkləşdi. Respublikamızın 
hakim partiyası YAP-ın nümayəndə 
heyəti Türkiyənin hakim Ədalət və 
İnkişaf Partiyasının (AKP) dəvəti 
ilə Ankara şəhərində səfərdə 
oldu. Qardaş ölkələrin hakim 
partiyaları arasında işbirliyinə 
dair imzalanmış niyyət protokolu 
partiya təcrübəsinin öyrənilməsi, 
davamlı fikir və təcrübə mübadiləsi 
baxımından xüsusi önəm 
daşıyacaq. Nümayəndə heyətini 
qəbul edən cənab Ərdoğan 
Türkiyə – Azərbaycan əlaqələrinin 
hazırkı mərhələyə çatmasında 
Azərbaycan Prezidentinin 
rolunu yüksək qiymətləndirdiyini 
vurğulayıb, iki qardaş ölkənin 
münasibətlərinin daha da inkişaf 
etdirilməsi, eləcə də, bundan 
sonra bölgədə sülhün bərqərar 
olması işinə Prezident İlham 
Əliyevin önəmli töhfələr verəcəyinə 
əmin olduğunu ifadə edib, hər iki 

tərəfdən hakim partiyaların roluna 
toxunaraq, partiya funksionerlərinin 
öz çalışmalarını yeni çağırışlara 
uyğunlaşdırmalarının vacib 
olduğunu söyləmişdi.

Növbəti rəsmi səfər cənab 
R.T.Ərdoğanın Azərbaycana 
gəlişi ilə gerçəkləşdi. Bu görüşdə 
imzalanan müttəfiqlik sənədi bütün 
dünyaya bəyan etdi ki, Türkiyə 
Azərbaycanın yanındadır, bu 
ölkələr bir - birinin təhlükəsizliyi 
üçün mümkün olan hər şeyi 
edəcəklər. Bu qardaşlıq əzmi 15 
iyunda Şuşa Bəyannaməsi ilə bir 
daha sübut olundu! Onu da vurğu-
layaq ki, hərbi sənaye sahəsindəki 
işbirliyi tərəfdaşlığın önəmini və 
ölkələrimizin qüdrətini artıran çox 
mühüm amildir. 44 günlük Vətən 
müharibəsində PUA-ların böyük 
rol oynadığı sirr deyil. Müdafiə 
sənayesi sahəsində əlaqələr 
ölkələrin hərbi qüdrətini artıracaq 
və Azərbaycan bu prosesdə isteh-
sal mərkəzi kimi inkişaf edəcək.

Prezident İlham Əliyevin 
dediyi kimi, Şuşa Bəyannaməsi 
Azərbaycanla Türkiyənin qardaş-
lığını bütün dünyaya bildirən bir 
mesajdır: “Bu gün qədim şəhərimiz 
olan Şuşadan verilən açıqlama-
lar bütün dünyaya səs salacaq, 
bunun böyük əks-sədası olacaq. 
Bu səfərin tarixi əhəmiyyəti bundan 
sonra uzun illər ərzində dillərdə 
olacaqdır”.

Hazırda Türkiyənin Bakıda 
səfirliyi, Gəncə və Naxçıvanda kon-
sulluqları fəaliyyət göstərir. Artıq 
bu sıraya yeni bir ünvan da əlavə 
olunacaq: Türkiyə Cümhuriyyətinin 
Şuşa Baş konsulluğu! Bu, dip-
lomatik münasibətlərimizin yeni 
səviyyəsi deməkdir. Qardaş ölkənin 
Şuşa Baş konsulluğunun açılma-
sına dair qəbul olunmuş qərar, 
iki ölkə arasında münasibətləri 
dərinləşdirməklə yanaşı, Türkiyənin 
işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 
aparılacaq bərpa-quruculuq 
işlərində oynayacağı rolun da 
aydın ifadəçisidir.

Bir sözlə, Azərbaycanla 
Türkiyənin qardaşlıq əlaqələri 
bütün müstəvilərdə inkişaf edir. 
İşğaldan azad olunmuş ərazilərin 
bərpası prosesi sürətlə həyata 
keçirilir. Vətən müharibəsində ol-
duğu kimi, işğaldan azad olunmuş 
ərazilərdə aparılan yenidənqurma, 
təmir-bərpa, habelə minalar-
dan təmizlənmə və s. işlərdə də 
Azərbaycanla Türkiyə arasında sıx 
işbirliyi mövcuddur.

Biz dövlət başçılarımıza çox 
minnətdarıq! Qardaşlıq tariximizə 
silinməz qızıl səhifələr gətirdikləri 
üçün minnətdarıq! Minnətdarıq ki, 
bizə bu qüruru yaşatdılar! Yaşat-
dılar ki, əcdadların ruhuna şadlıq, 
gələcək nəsillərə aydın yol olsun! 
O yol bizə daha böyük gələcək 
vəd edir. 15 iyun 2021-ci ildə Şuşa 
şəhərində ən yeni dövr tariximizin, 
Qafqaz tarixinin, Türk dünyası 
tarixinin yeni mərhələsinin əsası 
qoyuldu! Qardaşlığımız əbədi, 
bayraqlarımız uca olsun!

Qənirə PAŞAYEVA, 
Milli Məclisin Mədəniyyət 

komitəsinin sədri

Şuşadan görünən yol
Xalqımız bu il Milli Qurtuluş Günündə daha bir bayram ovqatı yaşadı: İyunun 

15 - də “Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik 
münasibətləri haqqında Şuşa Bəyannaməsi” imzalandı. Şuşada qardaşlığın rəmzi olan 

bəyannamənin imzalanması fövqəladə bir hadisədir. “Şuşada Müttəfiqlik Bəyannaməsini 
imzalayarkən əcdadımıza sadiqliyimizi nümayiş etdiririk və gələcək nəsillərə yol göstəririk.” 
Prezident İlham Əliyevin bu tarixi sözləri 15 iyunda imzalanmış sənədin mahiyyətini çox 
dəqiq ifadə edir. Şuşa Bəyannaməsi iki qardaş ölkə arasında münasibətlərin keçmişindəki 
ən gözəl hadisələrdən ilham alaraq, onların ifadə etdiyi dərin mənanı günümüzdə bir daha 
təsbit və təsdiq edərək, gələcəyimizin aydınlığını müəyyən edir. Müttəfiqlik Bəyannaməsi 
iki qardaş, dost və qonşu ölkə arasında əlaqələri ən yüksək səviyyəyə qaldırır. Yəni, bu 
bəyannamədə göstərilən müddəalar keyfiyyətcə daha yüksək işbirliyinin təminatıdır. Bu 
təminatlı gələcəyə imza atmaq siyasi iradə, cəsarət, beynəlxalq vəziyyət və geostrateji 
gəlişmələri intellektual şəkildə “oxumaq”, siyasi - diplomatik bacarıq tələb edirdi. Üstəlik, bu 
vacib amillərlə yanaşı, yanar ürək və qardaşlıq ruhunun olması tələb olunurdu.

Şuşa Bəyannaməsi əməkdaşlıq əlaqələrinin 
inkişaf etdirilməsində mühüm yol xəritəsidir

Şuşa Bəyannaməsində 
müxtəlif sahələrdə uğurla inki-
şaf edən Azərbaycan-Türkiyə 
münasibətlərinin perspektivləri öz 
əksini tapıb. Türkiyə Prezidenti 
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 2020-ci 
il dekabrın 10-da Zəfər Paradın-
da iştirak etmək üçün ölkəmizə 
səfəri zamanı imzalanan sənədlər 
fonunda “Atılacaq daha çox imzalar 
var” bəyan etməsini yaxşı xatır-
layırıq. Şuşa Bəyannaməsi məhz 
bunun bariz nümunəsi kimi xüsusi 
diqqət çəkdi. Hər iki qardaş ölkənin 
ümumi maraqlarının qorunmasın-
da imkanların birləşdirilməsinə, 
regional və beynəlxalq strateji 
məsələlərdə fəaliyyətin qarşılıqlı 
şəkildə əlaqələndirilməsinə yönələn 
Şuşa Bəyannaməsi Türkiyə Prezi-
denti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın və 
dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin 
qeyd etdiyi kimi, əməkdaşlıq 
əlaqələrinin inkişaf etdirilməsində 
yol xəritəsi, gələcək işbirliyinin 
təminatıdır.

Bəyannamədə böyük  lider 
və öndərlər Mustafa Kamal 
Atatürkün və Heydər Əliyevin 
“Azərbaycanın sevinci sevincimiz, 
kədəri kədərimizdir”, “Türkiyə və 
Azərbaycan bir millət, iki dövlətdir” 
kəlamlarına uyğun olaraq, bu gün 
Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığı 
uğurla inkişaf edir. Ortaq maraqla-
rın və dəyərlərin birləşdirdiyi bu iki 
qardaş ölkə dünya miqyasında ən 
yaxın strateji müttəfiqlər kimi daim 
bir-birinin yanındadır. Qırx dörd 
günlük Vətən müharibəsi zamanı 
Türkiyənin Azərbaycana verdiyi 
güclü siyasi və mənəvi dəstək də 
bunun bariz ifadəsidir. Belə ki, sa-
vaş dövründə ilk günlərdən etibarən 
Türkiyə Prezidenti açıqlamalar 
verirdi ki, Azərbaycan yalnız deyil, 
Türkiyə Azərbaycanın yanında-

dır. Əslində, bu, bir çox ölkələr 
və beynəlxalq təşkilatlar üçün bir 
mesaj idi, yəni, “kənarda durun, 
müdaxilə etməyin, Azərbaycana 
mane olmayın” anlamını ifadə 
edirdi. Başqa sözlə, Türkiyə Pre-
zidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 
açıq, birmənalı və sərt açıqlamaları 
Azərbaycan xalqını hədsiz sevindi-
rirdi. 

Dövlətimizin başçısı  İlham 
Əliyev də İkinci Qarabağ 
müharibəsi başlanan gündən, ilk 
saatlardan Cümhurbaşqanı Rəcəb 
Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana 
birmənalı, dəqiq və açıq dəstək 
ifadə etdiyini, tək olmadığını xatırla-
dıb. “Bu, həm bizi ruhlandırdı, eyni 
zamanda, müdaxilə etmək fikrində 
olan bütün qüvvələri, dairələri 
dayandırdı, durdurdu. Dedi ki, 
Türkiyə Azərbaycanın yanındadır 
və müharibənin ilk saatlarından son 
dəqiqələrinə qədər əziz qardaşımın 
və Türkiyə Cümhuriyyətinin, qardaş 
türk xalqının dəstəyi bizə əlavə 
güc verirdi. Bu siyasi və mənəvi 
dəstək bizi ruhlandırırdı. Türkiyənin 
bütün yerlərindən gələn mesajlar, 
təbriklər, dəstək, həmrəylik ifadələri 
bir daha bütün dünyaya bizim birliyi-

mizi nümayiş etdirmişdir”.
Vətən müharibəsində Türkiyənin 

müdafiə və xarici işlər nazirləri, 
digər yüksək vəzifəli rəsmiləri 
tərəfindən də Azərbaycana 
birmənalı olaraq siyasi, diplomatik 
və mənəvi dəstək göstərildi. Bu, 
xalqımıza çox böyük siyasi və 
mənəvi güc vermək demək idi. 

İyunun 15-də Şuşa 
Bəyannaməsinin imzalanmasın-
dan sonra Prezident İlham Əliyev 
bəyanatla çıxış edərək, dəfələrlə 
müxtəlif tədbirlərdə Türkiyə və 
Azərbaycanın dünya çapında bir-
birinə ən yaxın ölkələr olduğunu 
vurğulayıb. Dövlətimizin başçısı 
bunun səbəbləri ilə bağlı deyib: 
“Bizi birləşdirən bir çox amillər var, 
ilk növbədə, tarix, mədəniyyət, 
ortaq etnik köklər, dilimiz, dinimiz, 
milli dəyərlərimiz, milli maraqları-
mız, xalqlarımızın qardaşlığı bu 
birliyi təmin edib. Bu gün biz dünya 
miqyasında, dünya çapında nadir 
əməkdaşlıq, işbirliyi, müttəfiqlik 
nümunəsi göstəririk”.

Burada bir məqamı da 
vurğulamaq istərdik. Şuşa 
Bəyannaməsində iki ölkə arasında 
nəzərdə tutulan hərbi əməkdaşlıq 

dostluq və qardaşlıq münasibətləri 
üzərində qurulub. Bu əlaqələr 
getdikcə möhkəmlənir. Dövlətlərimiz 
arasında münasibətlərin inkişafında 
təbii ki, ölkə rəhbərlərinin dostluq 
münasibətləri mühüm rol oynayır. 
Azərbaycan Ordusunun silahlanma-
sına önəmli təsir göstərən “Baykar” 
şirkətinin istehsal etdiyi pilotsuz 
uçuş aparatlarının (PUA) hərbi 
potensialımızı əhəmiyyətli dərəcədə 
gücləndirməsi də bu fikrin bariz 
ifadəsidir. Həmin PUA-ların Vətən 
müharibəsində səmərəli tətbiqi 
nəticəsində düşmənə ciddi zərbə 
vurulması, işğalçının xeyli sayda 
canlı qüvvəsi və döyüş texnikasının 
məhv edilməsi də önəmli fakt kimi 
diqqət çəkir. 

Bu amil Türkiyədə müdafiə 
sənayesinin yüksək sürətlə inkişa-
fından xəbər verir. Artıq dünya üçün 
sirr deyil ki, Türkiyə istehsalı olan 
müdafiə sistemlərindən Azərbaycan 
da Vətən müharibəsində məharətlə 
istifadə edərək, böyük üstünlük 
qazanıb. 

Burada onu da deyək ki, 
Prezident İlham Əliyev ayrı-ayrı 
çıxışlarında azad edilən ərazilərin 
bərpası prosesindən danışarkən, bu 
məsələdə dost ölkələrin fəaliyyətinə 
daha çox diqqət yetiriləcəyini xüsusi 
vurğulayıb. Ölkə rəhbəri bu zaman 
qardaş Türkiyənin Azərbaycana 
münasibəti barədə xüsusi danı-
şıb, bu ölkənin müharibənin ilk 
günlərindən haqq işimizə böyük 
dəstək verdiyini xatırladıb. Bütün 
bunlardan sonra təbii ki, qardaş 
ölkə Qarabağın bərpasında da 
köməyini əsirgəmir. İlk müqavilələrin 
Türkiyə şirkətləri ilə imzalanması da 
bunun bariz ifadəsidir. 

İqbal MƏMMƏDOV,  
Milli Məclisin deputatı

Bəyannamə iki qardaş ölkə arasında iqtisadi 
sahədə yeni əməkdaşlıq imkanları yaradacaq

Digər mühüm məqam 
malların sərbəst hərəkətinin 
təşkili mexanizmlərinin 
yaradılması istiqamətində zəruri 
tədbirlərin görülməsidir. Bu il 
martın 1-dən Azərbaycan ilə 
Türkiyə arasında Preferensial 
Ticarət Sazişi qüvvəyə minıb. 
Saziş 15 mal qrupunu əhatə 
edir. Bu saziş nəticəsində 
iki qardaş ölkə arasında 
ticarət dövriyyəsinin artacağı 
gözlənilir. Bu,  o deməkdir ki, 
artıq bu sahədə real addımlar 
atılmaqdadır. Qardaş ölkələr 
növbəti 3 il ərzində ticarət 
dövriyyəsinin 15 milyard dollara 
çatdırılması ilə bağlı hədəf 
müəyyənləşdiriblər. Şuşa 
Bəyannaməsində nəzərdə 
tutulan tədbirlər bu hədəfə 
nail olmaq üçün yeni imkanlar 
yaradacaq.

Qeyd edək ki, 4,5 milyard 
dollarlıq ticarət dövriyyəsi 
ilə Türkiyə İtaliyadan sonra 
Azərbaycanın ən böyük ticarət 
tərəfdaşıdır. 2019-cu ildə iki 
ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 
4 milyard 405 milyon dollar idi. 
Bütövlükdə, son illər Azərbaycan 
ilə Türkiyə arasındakı ticari 
əlaqələrdə artan tendensiya 
müşahidə olunub. Belə ki, 2019-
cu ildə ticarət dövriyyəsi əvvəlki il 
ilə müqayisədə 33 faiz 2017-ci il 

ilə müqayisədə isə 73 faiz artıb. 
Belə ki, ümumi ticarət dövriyyəsi 
2018-ci ildə 3 milyard 403 milyon 
dollar, 2017-ci ildə isə 2 milyard 
667 milyon dollar olub.  2017-
ci ildən etibarən Azərbaycan 
Türkiyə ilə xarici ticarət 
dövriyyəsində hər zaman müsbət 
saldoya malik olub. 2019-cu ildə 
bu saldo rekord şəkildə artaraq 1 
milyard 200 milyon dollara çatıb.

Sənəddə Cənub Qaz 
Dəhlizinin səmərəli şəkildə 
istifadə olunmasına və daha da 
inkişaf edirilməsinə yönəldilmiş 
səylərin əlaqələndilmiş 
şəkildə davam etdirilməsi də 
nəzərdə tutulur. Ötən il Türkiyə 
Azərbaycandan 9,58 milyard 
kubmetrdən çox təbii qaz idxal 
edib ki, bu da 2018-ci ilin eyni 
dövrü ilə müqayisədə 27,2 faiz 
çoxdur. Bu isə iki ölkə arasında 
enerji sahəsində əməkdaşlığın 
artıq güclənməsindən xəbər 
verir. Vacib istiqamətlərdən biri 
də məhz intellektual nəqliyyat 
sistemləri texnologiyalarından 
istifadə etməklə beynəlxalq 
nəqliyyat dəhlizlərinin 
Azərbaycan-Türkiyə hissələrində 
tranzit-nəqliyyat potensialının 
daha da inkişafı, Azərbaycan və 
Türkiyəni birləşdirən Zəngəzur 
dəhlizinin açılması, regionda 
nəqliyyat-kommunikasiya 

əlaqələrinin bərpası, beynəlxalq 
nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafının 
təşviqidir. Zəngəzur dəhlizi 1,1 
trilyon dollardan çox nominal 
ümumi daxili məhsulu olan 
türkdilli ölkələri iqtisadi baxımdan 
birləşdirməklə yanaşı, ölkəmizin 
starteji əhəmiyyətini də artıracaq.

Dəhliz kifayət qədər böyük 
iqtisadi potensiala və təbii 
resurslara malik olan regionu 
birləşdirəcək. Bu, Naxçıvanın 
Azərbaycanın əsas ərazisi 
vasitəsilə həmin nəqliyyat 
dəhlizlərinə çıxışını təmin 
edəcək. Xüsusən də, “Şərq-Qərb” 
nəqliyyat dəhlizinə naxçıvanlı 
iş adamlarının çıxışının təmini 
baxımından əhəmiyyətli 
olacaq. Dəhliz Azərbaycanın 
öz eksklavı olan Naxçıvan 
Muxtar Respublikası və Türkiyə 
ilə əlaqələri də gücləndirəcək, 
ölkəmizin geoiqtisadi əhəmiyyəti 
daha da artıracaq. Ən əsası, 
türk dünyası uzun illərdən 
sonra yenidən Zəngəzur 
dəhlizi vasitəsilə birləşəcək. 
Bütövlükdə, Şuşa Bəyannaməsi 
iki qardaş ölkə arasındakı strateji 
tərəfdaşılığı gücləndirməklə 
iqtisadi sahədə yeni əməkdaşlıq 
imkanları yaradacaq.

Vüqar BAYRAMOV,  
Milli Məclisin deputatı

Türkiyə Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana 
səfəri çərçivəsində Şuşada 
rəsmi qarşılanması, “Azərbaycan 
Respublikası ilə Türkiyə Respublikası 
arasında müttəfiqlik münasibətləri 
haqqında” Şuşa Bəyannaməsinin 
imzalanması bir daha tarixi köklərə, 
möhkəm təmələ əsaslanan Türkiyə-
Azərbaycan birliyinin, qardaşlığının 
sarsılmaz olduğunu göstərdi. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğanın hər iki ölkə üçün tarixi əhəmiyyət daşıyacaq 
müttəfiqlik münasibətləri haqqında imzaladıqları Şuşa Bəyannaməsi 
ölkələrimizin strateji əməkdaşlığını dərinləşdirməklə yanaşı, iqtisadi 
münasibətlərin də genişlənməsinə imkan yaradacaq. Bəyannamənin 
ən spesifik cəhətlərindən biri də milli iqtisadiyyatların və ixracın 
şaxələndirilməsi üzrə səylərin artırılmasıdır. Bu, ölkələrin iqtisadi və 
ticarət şaxələndirilməsi ilə bağlı bir-birilərinə qarşılıqlı dəstək olacağı 
anlamına gəlir. Ticari şaxələnmənin hər iki ölkə üçün xüsusi əhəmiyyət 
daşıdığını nəzərə alsaq, bu sahədə əməkdaşlıq iqtisadi inkişafın daya-
nıqlığı baxımından da vacib hesab olunur.
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