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Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq 

münasibətlərinin alternativi yoxdur

Əlbəttə, belə də olmalı idi. Çün-
ki Azərbaycan hələ 1991-ci ildə 
müstəqilliyini bərpa edərkən onu ilk 
tanıyan dövlət məhz Türkiyə oldu. 
Bu gün iki qardaş ölkə arasındakı 
münasibətlər möhkəm təməllərə 
əsaslanır. Hazırda münasibətlərimiz 
böyük öndər Mustafa Kamal Atatürkün 
dediyi “Azərbaycanın kədəri kədərimiz, 
sevinci sevincimizdir” və ümummilli 
lider Heydər Əliyevin “Biz bir millət, 
iki dövlətik” fəlsəfəsinə uyğun olaraq 
inkişaf edir. 

Bu birlik modeli və fəlsəfəsi 44 
günlük Vətən müharibəsində iki 
qardaş ölkə arasında münasibətlərin 
nə qədər möhkəm təməllər üzərində 
qurulduğunu bir daha göstərdi.

Vətən müharibəsi və Azərbaycanın 
tarixi Zəfəri Türkiyə və Azərbaycan 
arasında münasibətləri tamamilə 
yeni müstəviyə çıxardı. Birliyimiz yeni 
mərhələyə qədəm qoydu.

Şuşa Bəyannaməsinin 
təfərrüatlarına baxdıqda bunun nə 
qədər əhəmiyyətli bir müqavilə ol-
duğu üzə çıxır. Təxminən, bir il öncə 
imzalanan müttəfiqlik haqqında Şuşa 
Bəyannaməsi Qars müqaviləsinə, 
Dostluq və Əməkdaşlıq haqqında 
Müqaviləyə, Strateji Tərəfdaşlıq 
və Qarşılıqlı Yardım haqqında 
müqaviləyə əsaslanaraq, Azərbaycan-
Türkiyə münasibətlərini daha da 
möhkəmləndirdi. Bu bəyannamə 
iki xalqın tarix, soykök, din, dil, 
mədəniyyət birliyinə söykəndiyini bir 
daha təsdiqləməklə yanaşı, ölkələrimiz 
arasında dostluq və qardaşlığın 
nümunəvi xarakterindən xəbər verir.

Bu gün İsmayıl Qaspıralının, Yusuf 
Akçuranın, Ziya Göyalpın, Əli bəy 
Hüseynzadənin, Əhməd bəy Ağaoğlu-
nun, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 
Türkiyə-Azərbaycan birlik fəlsəfəsinə 
həsr etdiyi mütərəqqi və vacib 
prinsiplər həyata keçməkdədir. Bu 
ziyalıların fikirlərində turançılıq, türkçü-
lük ideyaları əsas yer tutur. Türk dün-
yasının ideoloji, siyasi, hərbi ittifaqını 
nəzərdə tutan vahidləşmə prosesinin 
sürətlənməsi çağırışları buradan qay-
naqlanır. Bəli, üzərindən 100 il ötsə 
də proses artıq nəinki başlamış, hətta, 
özünün yeni inkişaf dinamikasına 
qədəm qoymuşdur. Bu gün fikirlərdə, 

düşüncələrdə Turan artıq qurulmuş, 
Türk dünyasının birlik, bərabərlik 
addımları, birgə layihələri çoxsaylı 
və sistemli xarakter almışdır. Əlbəttə, 
gələcək hədəflər daha sıx birləşmək, 
iqtisadi, siyasi müttəfiqliyə qədər 
gəlib çatmaqdır. Hazırda bunun üçün 
Azərbaycan və Türkiyə münasibətləri 
dominantlığı üzərinə götürüb desək, 
yanılmarıq. Hər kəs şahiddir ki, bu gün 
Azərbaycan –Türkiyə münasibətləri 
bütün Türk dövlətləri üçün örnək 
modeldir.

Prezident İlham Əliyevin təbirincə 
desək, dünyanın heç bir yerində 
Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq 
münasibətlərinin alternativi yoxdur. Bu 
həqiqətən də belədir. Atalardan qalma 
“xeyirdə və şərdə” olan birliyimiz 
bundan sonrakı nəsillərimizə güclü 
təsir göstərəcək və onların möhkəm 
təməllər üzərində qurulan gələcəyini 
müəyyənləşdirəcək.

Bu gün hər iki ölkə xoş gündə də, 
dar gündə də bir-birinin yanındadır. Ən 
yeni dövrdə buna misal olaraq Türkiyə 
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 
işğaldan azad olunmuş Azərbaycan 
ərazilərinə səfərlərini, Qarabağın 
hava qapısı olan Füzuli Beynəlxalq 
Hava Limanının açılışına gəlməsini, 
iki ölkə arasında tarixi müttəfiqlik 
haqqında Şuşa Bəyannaməsinə imza 
atmasını, eyni zamanda, mayın 14-də 
dənizin üzərində inşa edilən nəhəng 
layihə - Rizə-Artvin Hava Limanının 
iki qardaş ölkə rəhbəri – Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan və İlham Əliyevin iştirakını 
mütləq əlavə etməliyik. Bu birlik həm 
də düşmənlərə göz dağıdır. Hesab 
edirəm ki, bu, bir tərəfdən Azərbaycan-
Türkiyə münasibətlərinin ən yüksək 
səviyyədə olduğunu və ardıcıl inkişaf 
etdiyini, digər yandan isə iki qardaş 
ölkənin xoş gündə də, dar gündə də 
bir-birinin yanında olduğunu növbəti 
dəfə bütün dünyaya, dosta-düşmənə 
göstərir.

Azərbaycan Prezidentinin təbirincə 
desək, biz hər zaman bir  
yerdəyik – xoş günlərdə, yaxşı 
günlərdə, çətin günlərdə də və İkinci 
Qarabağ savaşı bunu bir daha bütün 
dünyaya göstərdi… İkinci Qarabağ 
savaşı bizim müştərək, ortaq şanlı 
tariximizdir… Savaşın son dəqiqəsinə 
qədər – Şuşa şəhərində bayrağımız 
ucalana qədər Türkiyə bizim arxa-
mızda idi, bizə arxa idi, dayaq idi və 
Azərbaycan xalqı heç vaxt bu qardaş-
lığı unutmayacaq” – söyləyən dövlət 
başçısı, eyni zamanda, bu reallığı da 
diqqətə çatdırdı ki, qardaş Türkiyə 
gündən-günə güclənir, sürətlə inkişaf 
edir. Bütün bunların təməlində aparı-
lan uğurlu siyasət, xüsusən Prezident 
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın gərgin əməyi 
və zəhməti dayanır. 

Bu gün qardaş Türkiyə dünya 
miqyasında böyük güc mərkəzinə 
çevrilib, söz sahibi olub. Türkiyə 
ilə böyük dövlətlər hesablaşırlar, 
məsləhətləşirlər. Bu, təsadüfi deyil-
dir. Türkiyə bu mövqeyə, bu zirvəyə 
illərdir sərmayə qoyduğu iqtisadi, 
hərbi, intellektual resursları ilə çata 
bilmişdir. Xüsusilə son 20 ildə qardaş 
dövlətin regional gücə çevrilməsi, 
paralel olaraq Azərbaycanın Cənubi 
Qafqazın lider ölkəsi kimi durma-
dan inkişaf etməsi, bütün bunların 
fonunda həm də birlik, bərabərlik, 
müttəfiqlik addımları Yaxın və Orta 
Şərqdə Türkiyə – Azərbaycan ünvanlı 
yeni güc mərkəzininin faktiki reallığını 
yaratmış və digər dövlətlərin bununla 
hesablaşmalı olduğu həqiqətini ortaya 
qoymuşdur. 

Bu gün nə Türkiyə, nə də 
Azərbaycan ötən əsrin 90-cı 
illərindəki ölkələr deyil. Hər iki dövlət 
öz yolu, müstəqil siyasəti, ağıl və 
dəmir məntiqə əsaslanan birgə 
münasibətləri, müasir dünyada birlik 
və bərabərlikdən savayı yollarının 
olmadığını dərindən anlayan, ma-

raq və mənafelərini birgə müdafiə 
etməyi və istənilən təzyiqə müştərək 
müqavimət göstərməyi bacaran 
ölkələrdir. Azərbaycan dövləti bütün 
məsələlərdə Türkiyənin yanında 
olmasını atdığı hər addımında, irəli 
sürdüyü təşəbbüslərində, verdiyi 
qərarlarında təsdiqləyir. İşğaldan azad 
edilmiş ərazilərimizdə bərpa və quru-
culuq işlərinə start verilən ilk gündən 
dövlətimizin başçısı İlham Əliyev 
bu çağırışı etmişdir ki, dost, qardaş 
ölkələr bu prosesdə də fəal iştirak edə 
bilərlər və onları yanımızda görmək 
istəyirik. Hazırda Qarabağın və Şərqi 
Zəngəzurun bərpası işində ən başlıca 
rolu Türkiyə şirkətləri oynayırlar. O 
da məlumdur ki, ötən ilin oktyabrında 
istifadəyə verilən Füzuli Beynəlxalq 
Hava Limanının inşası iki qardaş 
ölkənin mütəxəssislərinin birgə səyləri 
nəticəsində ərsəyə gəlmişdir. Bundan 
əlavə, iki dost ölkənin müştərək inves-
tisiya layihəsi olan “Dost Aqropark”ın 
Zəngilanda təməlinin qoyulması da 
bura daxildir.

Bu gün Azərbaycanla Türkiyə ara-
sında əlaqələrin bu səviyyədə inkişafı 
təkcə bu dövlətlərin deyil, həm də 
bütöv bir regionun ümumi tərəqqisinə, 
Cənubi Qafqazda sabitliyin bərqərar 
olmasına mühüm töhfələr verir. Bu 
birlik regionda sabitliyin, təhlükəsizliyin 
qarantıdır. Birgə reallaşdırılan enerji və 
nəqliyyat layihələri dövlətləri, xalqları 
birləşdirir, əlaqələrin inkişafı fonunda 
çoxtərəfli əməkdaşlığa geniş imkanlar 
açır. Bu əməkdaşlığın güclənməsi, 
daha da şaxələnməsi Türk birliyinin 
qurulmasını ürəkdən arzu edən hər 
kəsin ümumi istəyidir. Bu arzu, bu 
niyyət Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq 
münasibətlərinin baş prinsipidir. 

Anar TURAN, 
“Xalq qəzeti”

Bu gün Azərbaycan-Türkiyə qar-
daşlıq münasibətləri tarixin bü-
tün dövrlərindəki əlaqələrdən, 
bir-birinə daha sıx bağlı səviyyədə 
qərarlaşmışdır. Xüsusilə, 44 gün-
lük Vətən müharibəsində qardaş 
dövlətin Azərbaycana açıq siyasi və 
mənəvi dəstəyi, müharibədən sonra 
müttəfiqliyimizi rəsmiləşdirən Şuşa 
Bəyannaməsinin imzalanması, hər iki 
dövlətin hərbi qüvvələrinin ardıcıl olaraq 
birgə təlimlərdə iştirakı, müxtəlif xarak-
terli forumlar təşkil etməsi, dünyada 
gedən proseslərə hər iki ölkənin eyni 
münasibət sərgiləməsi tarixin heç bir 
dönəmində indiki qədər görünməyib. 
Məşhur krımlı türk mütəfəkkir İsmayıl 
bəy Qaspıralının türk elləri üçün irəli 
sürdüyü baş tezis “Dildə, fikirdə, işdə 
birlik” kəlamı hazırda Azərbaycan-
Türkiyə qardaşlıq münasibətlərində tam 
mənası ilə özünü sübut etməkdədir. 
Üstəlik, bu prosesə digər türk dövlətləri 
də sürətlə qoşulmaqda, siyasi, iqti-
sadi, mədəni əlaqələrimizdə birliyə, 
bərabərliyə doğru bir axın müşahidə 
olunmaqdadır.

Azərbaycan və Türkiyə birliyini 
əks etdirən daha bir tarixi hadisə  

Onların bu səfərdə – Azərbaycan və 
Türkiyə prezidentlərinin də qatıldığı tarixi 
“TEKNOFEST Azərbaycan” Aerokosmik və 
Texnologiya Festivalında iştirakı özünün 
xüsusi müstəsnalığı ilə seçilir, festivala xüsusi 
özəllik və rəng qatırdı. 

Bəli, ən gözəl, tarixi günümüzdə, 
müsəlman Şərqində ilk demokratik respub-
likanın – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
(AXC) elan edilməsinin 104 illiyində sevinc-
sevincə qarışdı, həmişə olduğu kimi, yenə 
də iki qardaş və dost ölkə, onun liderləri  bir 
yerdə idi. 

Çıxışına “Bu gün Azərbaycanda bayram 
günüdür, Müstəqillik Günüdür, bizim ən əziz 
bayramımızdır. Bu bayramı ikiqat bayram 
edən əziz qardaşımın bizimlə bərabər olma-
sıdır. Xahiş edirəm, bütün Azərbaycan xalqı 
adından Türkiyə Respublikasının Prezidentini 
və onunla bərabər Azərbaycana gəlmiş bütün 
bacı-qardaşlarımızı səmimiyyətlə salamla-
yaq”– deyə, başlayan Prezident, müzəffər 
Ali Baş Komandan İlham Əliyev bəyan etdi 
ki, yüz dörd il əvvəl müsəlman aləmində 
Azərbaycan xalqı ilk Xalq Cümhuriyyətini 
qurdu. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin ömrü uzun olmadı, iki 
ildən sonra süqut etdi və Azərbaycan öz 
müstəqilliyini itirdi. 

Yalnız 1990-cı illərin əvvəlində 
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bərpa edildi 
və 30 ildir xalqımız azad yaşayır, müstəqillik 
şəraitində yaşayır, öz həyatını özü qurur 
və müstəqillik yolu ilə inamla gedir. Bu 30 
il ərzində də türk qardaşlarımız daim bizim 
yanımızda olublar. 

Biz 30 il ərzində bu dəstəyi, bu qardaşlıq 
dəstəyini hər zaman hiss etmişik, bu gün də 
hiss edirik və bu gün Türkiyə – Azərbaycan 
yenə də bir yerdədir. Biz yaxşı günlərdə də, 
çətin günlərdə də hər zaman bir-birimizin 
yanındayıq və elə etməliyik və edəcəyik ki, 
qarşıda ancaq yaxşı günlər olsun. 

Türkiyə–Azərbaycan qardaşlığı, birliyi 
xalqlarımız üçün əsas yol istiqamətidir, bölgə 
üçün, dünya üçün də çox önəmli amildir, 
təhlükəsizlik, sabitlik amilidir. Nə qədər 
Türkiyə və Azərbaycan bir yerdə inamla 
addımlasa, bölgəmizdə sülh və barış o qədər 
də möhkəm olacaqdır. 

Bunu biz və bütün dünya İkinci Qarabağ 
müharibəsi zamanı gördü. Türkiyə bizim 
yanımızda idi. Hörmətli Prezident Rəcəb 
Tayyib Ərdoğanın müharibənin ilk saatlarında 
“Azərbaycan tək deyil, Türkiyə onun yanında-
dır”– deməsi bizə əlavə güc verdi, ruh verdi, 
inam verdi. Azərbaycan xalqı bunu heç vaxt 
unutmayacaq. 

“Bir də təvazökarlıqdan kənar olsa da, 
hesab edirəm ki, bu gün daha iki nümunə 
var – o da mənim qardaşımla mən. Biz 
ölkələrimizi müstəqillik yolu ilə irəliyə apa-
rırıq. Mən dəfələrlə demişəm ki, Türkiyənin 
artan gücü bizi gücləndirir və biz bir-birimizə 
güc qataraq böyük dünya çapında bir güc 
mərkəzinə çevrildik”– deyə  Ali Baş Koman-
dan bildirdi ki, Türkiyənin uğurlu inkişafı, ilk 
növbədə Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 
adı ilə bağlıdır.

Möhtərəm Prezidentimiz əminliklə  dedi 
ki, bundan sonra da Türkiyə və Azərbaycan 
yüksələn xətlə ancaq və ancaq irəliyə 
gedəcək: “Mən də öz fəaliyyətimdə həmişə 
çalışmışam ki, Azərbaycan xalqının və 

dövlətinin milli maraqlarını müdafiə edim, 
Azərbaycanın müstəqil siyasətini təmin edim. 
Bizim aramızdakı qardaşlıq bütün Türkiyə 
və Azərbaycan xalqına örnək olmalıdır. Mən 
bir daha əziz qardaşım, hörmətli Prezident 
və Türkiyədən gəlmiş bütün dostlarımıza, 
qardaşlarımıza, bacılarımıza bu bayram 
günündə bizimlə bərabər olduqları üçün öz 
təşəkkürümü bildirmək istəyirəm“. 

Eyni zamanda, tarixi nitqində cənab 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan da bütün dünya-
ya bir daha önəmli mesajlar verdi. Bəyan 
etdi ki, bölgəmizdə yeni bir səhifə açma-
ğın vaxtı çatıb. Hədəf isə dayanıqlı sülhün 
təmin olunması, etimadın və mehriban 
qonşuluq əlaqələrinin qurulması, inkişa-
fın sürətlənməsi ilə bölgəmizdə sabitliyin 
möhkəmləndirilməsidir. Bu hədəflərin 
həyata keçirilməsi üçün də Azərbaycanla 
sıx həmrəylik, təmas və koordinasiya davam 
etdiriləcək. 

Qardaş ölkənin rəhbəri dedi ki, biz 
kədəri də, sevinci də bir olan, sözdə deyil, 
əməldə də qardaş olan iki dövlətik, iki xalqıq. 
Göylərdə nazlı-nazlı dalğalanan bayrqaları-
mız kimi, biz, eyni inancı bölüşən qədim bir 
millətin mənsublarıyıq. Eynilə Anadolu kimi, 
bura da bizim torpağımızdır. Eynilə Türkiyə 
kimi, bura da bizim Vətənimizdir. 

Prezident  Ərdoğan bir daha birmənalı 
və qətiyyətli şəkildə dedi ki, iki qardaşı 
hansısa hüdud ayıra bilməz: “Eyni qaydada 
Türkiyənin hər bir qarışı da sizin Vətəniniz, 
yurdunuzdur. Türk millətinin qəlbindəki 
Azərbaycan sevgisini kim qoparıb ata 
bilər? Qardaşlar arasında kim məsafə qoya 
bilər? İki qardaşı hansı hüdud ayıra bilər? 
Könüllərimiz arasında kim sərhəd çəkə 
bilər?” – Qardaş ölkə başçısı bununla bir 
daha birlik və bərabərliyimizi, həmrəyliyimizi 
bəyan etdi. 

Bəli, 104 il öncə olduğu kimi, 2022-ci il  
mayın 28-də də yenə sevincli, bəxtəvər, sözlə 
izahı mümkün olmayan anlar, gözəlliklər 
yaşadıq. Bütün dünya bir daha birlik və 
bərabərliyimizə, həmrəyliyimizə, sarsıl-
mazlığımıza, monolitliyimizə şahidlik etdi: 
“Azərbaycanla Türkiyə birdir. Bu birliyi heç nə 
sarsıda, poza bilməz!”

Bu günə qədər birlik və bərabərliyimizlə 
çox zəfərlərə imza atmışıq və bundan sonra 
da  imza atacağıq. Buna hər kəs bir daha  
əmin olsun! 

Qələbələr də, Qarabağ da bizimdir və 
bizim də olacaq! 

Jalə ƏLİYEVA, 
Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq 

məsələləri komitəsi sədrinin müavini, 
filologiya elmləri doktoru, professor

Bir neçə gün öncə daha bir tarix, daha bir dostluq və qardaşlıq, birlik və 
bərabərlik dastanı yazıldı. Yenə də “Bir millət –iki dövlət” kəlamının sözdə de-
yil, əməldə  təzahürü, təcəssümü yaşandı. Dünyada analoqu olmayan iki qar-
daş və dost dövlət yenidən  birgə tarixi Zəfərə imza atdı. Müstəqilliyinin 104-cü 
ildönümündə, hər zaman yanımızda olan qardaş və dost Tükiyənin Cümhurbaş-
qanı hörmətli Rəcəb Tayyib Ərdoğan  mayın 28-də yenidən Azərbaycana səfər 
etdi. 

Bu səfərdə onunla birgə İkinci Vətən müharibəsinin tarixi  Qələbə ilə başa 
vurulmasında böyük rolu olan “Bayraktar” PUA-larının yaradıcısı, hər birimizin 
sevimlisi – “Baykar” şirkətinin texniki direktoru Səlcuq Bayraktar və Türk dünya-
sının fəxri, Nobel mükafatı laureatı, professor Əziz Səncər də iştirak edirdi. 

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Dövlətimizin başçısının nitqində 

vurğulandığı kimi, Cənub Qaz Dəhlizi fəxr 
edə, fərəhlənə biləcəyimiz layihədir. Eyni 
zamanda, o, bizə nəhəng “Şahdəniz” qaz-
kondensat yatağında hasilatı artırmağa 
imkan yaradan önəmli strukturdur.   

Xatırladaq ki, Cənub Qaz Dəhlizi çox 
sayda müxtəlif maraqlı tərəfləri özündə 
birləşdirən mürəkkəb bir  layihədir. 
Dəhlizin seqmentlərini “Şahdəniz-2”, 
Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin 
Genişləndirilməsi, TANAP və TAP 
layihələri təşkil edir. Bu layihə dünyada 
inkişaf etdirilən ən kompleks təbii qaz 
boru kəmərləri zənciri kimi qiymətləndirilir. 
Avropa İttifaqı üçün prioritet enerji 
layihələrindən biri olan Cənub Qaz Dəhlizi 
Xəzər regionundakı müəyyən qaz ehtiya-
tını Avropa bazarına daşımaqla dünyanın 
enerji xəritəsini dəyişir.    

Prezident İlham Əliyev Cənub Qaz 
Dəhlizinin böyük əhəmiyyəti barədə 
çıxışlarının birində deyib: “Milli səviyyədə 
koordinasiya bizə bu nəhəng layihənin 
- XXI əsrin ən böyük layihələrindən biri 
olan Cənub Qaz Dəhlizinin icrasını həyata 
keçirməyə kömək etdi. Dəyəri 33 milyard 
ABŞ dolları təşkil edən bu layihə enerji və 
tikinti şirkətlərinin, investorların fəal iştirakı 
ilə reallaşdı.  Əlbəttə, onların, eləcə də 
beynəlxalq maliyyə institutlarının töhfəsi 
çox dəyərli idi”. 

Cənub Qaz Dəhlizi müasir tarixdə 
çox azsaylı layihələrdən biridir ki, onun 

gerçəkləşməsinə bütün aparıcı beynəlxalq 
maliyyə institutları-Dünya Bankı, Avropa 
Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Asiya 
İnkişaf Bankı, Avropa İnvestisiya Bankı, 
Asiya İnfrastruktur və İnvestisiya Bankı 
tərəfindən böyük töhfə verilib,  kredit və 
maliyyə vəsaiti ayrılıb. 

Prezident İlham Əliyev 27-ci 
Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz Sərgisinin 
rəsmi açılış mərasimində vurğuladığı 
kimi, Cənub Qaz Dəhlizi, eyni zamanda, 
nəhəng “Şahdəniz” qaz-kondensat yata-
ğında hasilatı artırmağa imkan yaradır. 
Bu, hazırda artıq özünü büruzə verir. 
Cəmi bir il beş aydır ki, Azərbaycan həmin 
müasir infrastrukturdan öz qaz ehtiyatları-
nın nəqlində istifadə edir. 

Avropa qitəsində təbii sərvətlərimizlə 
bağlı fəaliyyətimizin genişləndirilməsi həm 
Azərbaycan, həm də tərəfdaşlar üçün 
zəruridir. Ölkəmiz hasilatın və ixracın 
artırılmasında uğurlar əldə edir. Ötən il 
Azərbaycan tərəfindən 22 milyard kub-
metr təbii qaz ixrac olunması, cari il isə bu 
rəqəmin 24 milyard kubmetrə çatdırılacağı 

proqnozu bunun bariz ifadəsidir.  
Azərbaycanın Xəzərdəki sekto-

runda yerləşən qaz potensialı yalnız 
“Şahdəniz”lə məhdudlaşmır. Digər 
yataqlar da çox perspektivlidir. Gələn il 
onların bəzilərindən hasilata başlanacağı 
gözlənilir. Bu, enerji təhlükəsizliyinə mü-
hüm töhfə kimi qiymətləndirilir. 

Prezident İlham Əliyev çıxışında 
Cənub Qaz Dəhlizinin gələcək perspek-
tivi ilə bağlı da fikirlərini diqqətə çatdırıb. 
Dövlətimizin başçısı deyib: “Bu il fevralın 
4-də Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şura-
sının illik toplantısı keçirildiyi zaman biz 
anladıq ki, planlarımızın ən böyük hissəsi 
artıq icra olunub və Cənub Qaz Dəhlizi 
artıq işləyir. İndi isə bizə, sadəcə, işləmək, 
yeni körpüləri salmaq, yeni əlaqələri 
qurmaq, interkonnektorları yaratmaq və 
Avropanın qaz bazarında fəaliyyətimizi 
genişləndirmək qalır”.

Ölkə rəhbəri nitqində bildirib ki, 
hazırda vəziyyət tamamilə fərqlidir və 
Azərbaycan qazına olan tələbat sürətlə 
artır. Təbii ki, ölkəmiz bunu nəzərə alır, 

eyni zamanda, potensial istehlakçılar 
tərəfindən də bir il ərzində qazın böyük 
həcmdə hasil edilməsinin mümkünsülü-
yü başa düşülməlidir: “Bunun üçün bizə 
müqavilələr lazımdır. Biz danışıqlara 
başlamalı və onları sürətləndirməliyik. 
Biz ənənəvi tərəfdaşlar və sərmayədarla, 
eləcə də enerji şirkətləri ilə çalışmalıyıq 
ki, hasilat artsın. Həmçinin biz möv-
cud qurğuları genişləndirməliyik. Bu 
məsələləri biz gələn illərdə planlaşdır-
mırdıq, çünki Cənub Qaz Dəhlizi, artıq 
söylədiyim kimi, üç boru kəmərindən 
ibarət vahid boru kəmərləri sistemidir. 
Onun sonuncu hissəsi – Trans-Adriatik 
boru kəmərinin buraxıcılıq qabiliyyəti 
10 milyard kubmetrdir. İndi isə biz onun 
genişləndirilməsi haqqında düşünürük, 
çünki buna ehtiyac var. Əlbəttə, bu, vaxt 
və çoxlu maliyyə vəsaitlərini, o cümlədən 
sıx əlaqələndirməni, əməkdaşlığı və 
bütün iştirakçı ölkələrlə fəal dialoqu tələb 
edəcək...”.

Dövlətimizin başçısı çıxışında  
bərpaolunan enerji, hidrogen və enerjinin 

səmərəliliyi məsələlərinə də toxunub, 
respublikamızda yenilənən enerjinin 
reallaşdırılmasının mühüm önəm daşıdı-
ğını diqqətə çatdıraraq, artıq bu sahədə 
ciddi işlər görüldüyünü bildirərək, deyib: 
“Azərbaycanda olan siyasi və iqtisadi 
sabitlik, neft, qaz və elektrik enerjisi ilə 
bağlı infrastrukturun yaradılmasında 
gözəl nəticələrimizdir. Yeri gəlmişkən, 
Azərbaycan təkcə neft və qaz deyil, eyni 
zamanda, elektrik enerjisi ixrac edən 
ölkədir. Nəhəng potensial və təcrübə - 
bütün bu amillər mühüm enerji şirkətlərini 
cəlb etməyə və yenilənən enerjiyə investi-
siya yatırmağa imkan verib.

Bu il biz artıq dünyanın aparıcı enerji 
şirkətləri olan “ACWA Power” və “Masdar” 
şirkətləri ilə iki təməlqoyma mərasimi 
keçirmişik. Hazırda biri günəş, digəri isə 
külək olmaqla, iki elektrik stansiyası inşa 
olunur ki, onların birgə istehsal gücü 
470 meqavatdır. Gələn il bu iki stansiya 
istifadəyə veriləcəkdir və bu, yalnız baş-
lanğıcdır. Çünki biz artıq yenilənən enerji 
sahəsində bir çox aparıcı enerji şirkətləri 

ilə fəal danışıqlar mərhələsindəyik”.
Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində 27-ci 

Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz Sərgisinin 
rəsmi açılış mərasimində Azərbaycanın 
bərpaolunan enerji potensialı haqqın-
da ətraflı danışılıb. Xəzər dənizinin 
Azərbaycan sektorunun bu sahədə poten-
sialının 150 min meqavat,  işğaldan azad 
olunan ərazilərin, xüsusilə də Kəlbəcər və 
Laçının potensialının 9-10 min meqavat 
təşkil etdiyi bildirilib.  

Bütün bunlar hazırda Azərbaycan 
hökuməti tərəfindən ciddi şəkildə 
nəzərdən keçirilir və bərpaolunan enerjiyə 
nə qədər çox sərmayə qoyulacağı, 
nəticədə nə qədər qaza qənaət ediləcəyi  
və ixrac olunacağı araşdırılır. 

Dövlətimizin başçısı çıxışında 
Azərbaycanda qeyri-neft-qaz sahəsində 
əldə edilən uğurları da diqqətə çatdı-
rıb. Ölkə rəhbəri enerji diplomatiya-
sının ölkəmizin iqtisadi potensialını 
gücləndirdiyini, dərin islahatlarla yanaşı, 
neft-qaz sektorundan gələn gəlirlərin 
iqtisadiyyatın  qeyri-neft sektoru-
na yönəldildiyini xatırladıb və bunun 
nəticəsində təkcə caril il ümumi daxili 
məhsulun 7,2 faiz, qeyri-neft sektorun-
da 11,5 faiz, qeyri-neft sənayesində 15 
faizdən artıq artım qeydə alındığını, xarici 
borcun ümumi daxili məhsulun yalnız 12,5 
faizi təşkil etdiyini bildirib.  

Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin 
olunmasında Azərbaycanın rolu artır
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