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Azərbaycan–Türkmənistan əməkdaşlığı strateji tərəfdaşlıq müstəvisində inkişaf edir 
 

Mənim Türkmənistana rəsmi səfərim zamanı 20-dən çox, bu gün isə 20-yə yaxın sənəd 

imzalanıb. Bu, ölkələrimiz arasında imzalanmış bütün sənədlərin təxminən yarısı deməkdir. Bu, onu 

göstərir ki, son ilyarım ərzində biz müqavilə-hüquq bazasının möhkəmlənməsi baxımından çox böyük 

yol keçmişik. 

 

İlham Əliyev  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Azərbaycan regionda Türkmənistan üçün strateji tərəfdaşdır. Bunu bir daha vurğulayıram. 

Yəni, bizim mövqelərimiz çox cəhətdən oxşardır. Biz bütün dünyada və regionda – mən Mərkəzi 

Asiya, Cənubi Qafqaz və Xəzər regionunu nəzərdə tuturam – sabitliyin və təhlükəsizliyin tərəfdarıyıq. 

 

Qurbanqulu Berdiməhəmmədov 

Türkmənistan Prezidenti 

 

Azərbaycan–Türkmənistan əlaqələri dünyanın və regionun bütün subyektləri, türk dövlətləri, İslam 

ölkələri, Xəzəryanı ölkələr, Müstəqil Dövlətlər Birliyi və eləcə də, digər beynəlxalq təşkilatlarla 

əməkdaşlığımız fonunda sürətlə inkişaf edir. Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana inişilki rəsmi səfəri və 

həmin səfər çərçivəsində keçirilən görüşlər, imzalanan sənədlər belə deməyə əsas verirdi ki, qonşu ölkələrin 

rəhbərləri iki qardaş və dost xalq arasında tarixi əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsində maraqlıdır və bu 

istiqamətdə müvafiq addımlar atacaqlar. 

Azərbaycan Prezidentinin 2018-ci ilin noyabrında Aşqabada rəsmi səfərinin nəticələri göstərdi ki, 

rəsmi Bakı Xəzəryanı sahil ölkələrilə münasibətlərini daha da inkişaf etdirməkdə və karbohidrogen 

ehtiyatları ilə zəngin olan Türkmənistanla iqtisadi-siyasi əlaqələrin keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm 

qoymasında maraqlıdır. Bildirilirdi ki, 2017-ci ildə “Azərbaycan Respublikası ilə Türkmənistan arasında 

strateji tərəfdaşlıq haqqında Bəyannamə” iki dövlət arasında əlaqələrin strateji tərəfdaşlıq müstəvisində 

inkişafını xarakterizə edir. Prezident İlham Əliyevin 21-22 noyabr 2018-ci il tarixli rəsmi səfərində də milli 

maraqlarımıza uyğun bir sıra mühüm sənədlər imzalandı. Belə ki, müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığa dair 

imzalanan 20 müqavilə tərəflər arasında siyasi-iqtisadi münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi üçün 

münbit şərait yaradır. Səfər çərçivəsində Azərbaycan və Türkmənistan arasında siyasi, iqtisadi, ticarət, 

energetika, nəqliyyat-logistika və mədəni-humanitar sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi perspektivləri 

ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılmışdı.  

Ekspertlərin fikrincə, Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun bu il martın 11-də 

Azərbaycan paytaxtına rəsmi səfərə gəlməsi də məhz əvvəlki illərdə yaradılmış dostluq, qardaşlıq və 

mehriban qonşuluq ənənələrinə göstərilən sədaqətin nümunəsidir.  

Dövlət başçılarının görüşündə Azərbaycan ilə Türkmənistan arasında əlaqələrin strateji tərəfdaşlıq 

xarakteri daşıdığı vurğulanmış, Azərbaycan və Türkmənistan prezidentlərinin qarşılıqlı səfərlərinin 

mütəmadi həyata keçirildiyi qeyd olunmuşdur. Azərbaycanın və Türkmənistanın beynəlxalq təşkilatlar 

çərçivəsində, xüsusilə BMT, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı kimi təsisatlarda sıx 

əməkdaşlıq etdiyinin vurğulandığı görüşdə diqqətə çatdırılmışdır ki, ölkələrimiz daim bir-birlərinin 

təşəbbüslərinə dəstək göstərirlər. 

Prezidentlərin görüşündə, həmçinin iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin və nəqliyyat daşımalarının 

artırılması xatırladılmış, Xəzər dənizinin Azərbaycan və Türkmənistanı birləşdirən məkan olduğu bildirilmiş, 

Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında Konvensiyanın tarixi əhəmiyyəti vurğulanmışdır. Eləcə də, enerji, 

kənd təsərrüfatı, elm-təhsil, turizm, mədəniyyət, idman və digər sahələrdə əməkdaşlığa dair ətraflı fikir 

mübadiləsi aparılmışdır. 

Həmin gün ölkələrarası əməkdaşlığın geniş spektrini əhatə edən sənədlərin imzalanması mərasimindən 

sonra mətbuata bəyanatlarla çıxış edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 

Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov kütləvi informasiya vasitələrinin böyük marağına 

səbəb olan fikirlər səsləndirmişlər.  

Azərbaycan Prezidenti qeyd etmişdir ki, ölkələrimizin müstəqil dövlətlər kimi təşəkkülünün bütün 

mərhələlərində biz həmişə bir-birimizi dəstəkləmişik. Bu gün həmin dəstək həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli 

formatda, beynəlxalq qurumlar çərçivəsində əməkdaşlıqda hiss olunur: “Dəfələrlə Türkmənistanda olarkən 

həmişə ölkənizin çox sürətli, dinamik inkişafını görürəm. Bilirəm ki, dövlətinizin inkişafının bütün 

mərhələlərinə, o cümlədən şəhərsalma ilə bağlı məsələlərə Siz özünüz ciddi nəzarət edirsiniz... Bizim 



ikitərəfli münasibətlərə gəldikdə, bu gün biz qarşılıqlı fəaliyyətimizin geniş gündəliyini bir daha nəzərdən 

keçirdik. Əməkdaşlığımızın strateji inkişafına sadiq qaldığımızı təsdiq etdik və bu gün imzalanmış sənədlər 

onsuz da çox geniş olan müqavilə --hüquq bazasını tamamlayır. Mənim Türkmənistana rəsmi səfərim zamanı 

20-dən çox, bu gün isə 20-yə yaxın sənəd imzalanıb. Bu, ölkələrimiz arasında imzalanmış bütün sənədlərin 

təxminən yarısı deməkdir. Bu, onu göstərir ki, son ilyarım ərzində biz müqavilə-hüquq bazasının 

möhkəmlənməsi baxımından çox böyük yol keçmişik”. 

Azərbaycan Prezidenti imzalanmış sənədlər haqqında danışarkən bir məqamı xüsusilə vurğuladı: 

“İmzalanmış sənədlər arasında dövlət başçılarının Birgə Bəyanatını xüsusi qeyd etmək istərdim. Bu sənəddə 

bizim niyyətlərimiz, dünyada, regionda vəziyyətə verdiyimiz qiymət və gələcəyə istiqamətlənməyimiz öz 

əksini tapıb. Mən, həmçinin hesab edirəm ki, Birgə Bəyanatın mühüm bəndlərindən biri ölkələrimizin ərazi 

bütövlüyünün, sərhədlərinin və suverenliyinin toxunulmazlığının bir daha dəstəklənməsi, eləcə də 

münaqişələrin beynəlxalq hüququn prinsipləri və ərazi bütövlüyü, sərhədlərin və suverenliyin toxunulmazlığı 

prinsipləri əsasında həllidir”. 

Xatırladaq ki, bu sənəd ərazilərinin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş 

Azərbaycan üçün olduqca əhəmiyyətli sənəddir. Əlavə edək ki, təkcə dost ölkə Prezidentinin 11 mart səfəri 

çərçivəsində deyil, ümumiyyətlə, Bakı ilə Aşqabad çox fəal dialoq aparırlar. Keçən il prezidentlər həm 

Bakıda, həm də Aşqabadda görüşüblər. Ondan əvvəlki il, Azərbaycan Prezidentinin Aşqabada rəsmi səfəri 

çox uğurlu olub.  

Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun mətbuat üçün verdiyi bəyanatda da tərəflərin 

əməkdaşlığına xüsusi önəm verildiyini göstərən məqamlar çox idi. Məsələn, Türkmənistan lideri qeyd etdi 

ki, ölkələrimiz bütün bu tədbirləri məhz beynəlxalq strukturların – Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, 

Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, İqtisadi Əməkdaşlıq 

Təşkilatının himayəsi altında, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin və digər beynəlxalq qurumların xətti ilə həyata 

keçirirlər: “Buna görə də Azərbaycana təşəkkür edirik ki, o, beynəlxalq arenada Türkmənistanın bütün 

mövqelərini dəstəkləyir”. 

“Bizi həm də Xəzər dənizi birləşdirir,” – deyən qonaq əlavə etdi ki, Xəzəryanı ölkələrin hamısı bu 

dənizi sülh və mehriban qonşuluq dənizi adlandırırlar: “Xəzər dənizinin statusu barədə beynəlxalq 

Konvensiya qəbul edilib və orada müəyyən olunub ki, gələcəkdə bütün mexanizmlər bizim xarici siyasət 

idarələri tərəfindən işlənib hazırlanmalıdır. Bunu əsas götürərək biz bütün Xəzəryanı ölkələrə təşəkkür 

edirik. Birinci Xəzər İqtisadi Forumunun keçirilməsinin Türkmənistana etibar edilməsinə görə də təşəkkür 

edirik. Həmin forumda Azərbaycan çox fəal iştirak edib”. 

Dövlət başçıları əvvəlki görüşlərində də olduğu kimi, Azərbaycanın və Türkmənistanın tranzit 

yüklərinin, həmçinin ixrac-idxal yüklərinin daşınması məsələlərinin operativ həll edilməsi üçün nəqliyyat, 

tranzit və logistika məsələlərini, habelə nəqliyyat sahəsində iki ölkənin maraqlarına cavab verən mühüm 

layihələri, o cümlədən Əfqanıstan – Türkmənistan – Azərbaycan –  Gürcüstan – Türkiyə nəqliyyat dəhlizi 

layihəsini, həmçinin Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu çərçivəsindəki layihələri bundan sonra da 

dəstəkləməkdə davam edəcəklərini bildirdilər.  

Türkmənistan Prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfəri ölkələrimiz arasında mehriban qonşuluq və 

qardaşlıq əlaqələrinin daha da möhkəmlənməsinə güclü təkan verməklə yanaşı, tarixi bağları güclü olan bu 

iki xalq arasında bütün sahələrdə əməkdaşlığın genişlənməsinə də münbit şərait yaradacaqdır. Bu fikri hər iki 

prezidentin dilə gətirdiyi “Türkmənistanın və Azərbaycanın hələ istifadə edilməmiş çoxlu potensialı var” 

ifadəsi də sübut edirdi.  

 

  

 


