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Bu il sentyabrın 10-da A zərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan
Qəbələdə b ir araya gəldilər. A zərbaycanın bu dilbər guşəsində Azərbaycan-Türkiyə Y üksək Səviyyəli Strateji
Ə m əkdaşlıq Şurasının ikinci iclası çərçivəsində bir sıra tədbirlər keçirildi, iki ölkənin gələcək əm əkdaşlığı üçün
m ühüm qərarlar qəbul edildi və sənədlər imzalandı. Bakı-A nkara m ünasibətlərində onsuz da yüksək olan m üsbət
dinam ikanın daha da artm ası keçən ayın ən çox m üzakirə edilən m əsələsi oldu.
Azərbaycan-Türkiyə Y üksək Səviyyəli Strateji Əm əkdaşlıq Şurasının ikinci iclası hörm ətli Baş nazir Rəcəb
Tayyib Ə rdoğanın dediyi kimi, hər iki ölkənin nazirlər kabinetlərinin növbəti m üştərək toplantısı idi. Türkiyə ilə
A zərbaycan arasındakı m ünasibətlərin təm əlləri qardaşlıq fəlsəfəsi üzərində qurulub və cənab İlham Əliyevin
vurğuladığı kimi, Azərbaycan-Türkiyə birliyi tarixi əsaslara söykənərək getdikcə güclənir. Bu gün Türkiyə və
A zərbaycan bütün m əsələlərdə bir yerdədir, bir-birini dəstəkləyir, həm region, həm də dünya əhəm iyyətli birgə
layihələr icra edir, təşəbbüslər irəli sürür.
Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ə rdoğanla Qəbələdə keçirilən birgə m ətbuat konfransında Prezident
İlham Əliyev bəyan etdi ki, A zərbaycan qardaş ölkə üçün də önəm li qaz təm inatçısı olacaq. B ildirildi ki, yaxın 5
ildə TA N A P layihəsinin icrası ilə
A zərbaycan qazı
Türkiyə vasitəsilə
A vropaya
nəql
ediləcək.
TA N A P layihəsi ilə bağlı ən qısa zam anda m exanizm lərin işə düşəcəyini bildirən anonsunu verdi: "Qarşım ızda bir
m aneə yoxdur. Bütün sahələrdə atacağım ız addım lar vardır". Türkiyənin Baş naziri iki ölkə arasında 2015-ci il üçün
düşünülən 5 m ilyard dollarlıq xarici ticarət həcm inin artıq bu ilin sonunadək əldə olunacağını bəyan etdi: "Çünki
artıq həqiqətən böyüyən, inkişaf edən bir A zərbaycan vardır, artıq böyüyən, inkişaf edən bir Türkiyə vardır".
A zərbaycan Prezidenti hazırkı ticarət dövriyyəsini daha da artırm aq üçün böyük potensialın olduğunu
vurğuladı. İki qardaş ölkəni bir-birinə
bağlayan
"dəm ir kəmər" - Bakı-Tbilisi-Q ars
dəm ir yolu xətti
beynəlxalq m üstəvidə nəzərdən keçirilir. Bu da ham ısı deyil. Türkiyənin hökum ət başçısı N axçıvan-İqdır arasında
dəm ir yolu çəkməklə Türkiyə və A zərbaycanı dəm ir yolu ilə də birbaşa olaraq bir-birinə bağlam aq im kanının da
olacağını bildirdi.
Prezident İlham Əliyevin də bəyan etdiyi kimi, B akı və A nkara arasında ikitərəfli m ünasibətlərin gündəliyi
kifayət qədər geniş, m ənalı, səmimi və m üsbətdir: "M ünasibətlərim izin təm əlində iki xalqın bir-birinə olan
duyğularıdır, iki dövlətin bir-birinə olan dəstəyidir". Qəbələdə həm çinin ikitərəfli m ühüm sənədlər imzalandı.
Üm um iyyətlə, son illərdə Türkiyə-A zərbaycan m ünasibətləri qardaşlığı daha da gücləndirəcək strateji
sazişlərlə və layihələrlə dəstəklənir. B u işdə
cənab Prezident İlham Əliyevin
və
hörm ətli
Baş
naz
Ərdoğanın çox böyük əməyi vardır. A zərbaycan və Türkiyə dövlət başçılarının görüşlərinin m üntəzəm xarakter
alm ası günüm üzün reallığıdır. İki ölkə arasında Strateji Əm əkdaşlıq Şurasının qurulm ası Bakı-A nkara
m ünasibətlərində yeni keyfiyyət dəyişiklikləri yaratm aqla yanaşı, bütün sahələrdə daha geniş və əhatəli addım ların
atılm ası üçün əlavə im kanlar form alaşdırdı.
İki ölkənin liderləri İzmirdə keçirilən Türkiyə-A zərbaycan Y üksək Səviyyəli Strateji Tərəfdaşlıq Şurasının
ilk toplantısında qaz və tranzit anlaşm aları, o cüm lədən Trans-A nadolu boru xəttinin inşasına dair sənədləri
im zaladılar və cənab İlham Əliyevin də söylədiyi kimi, A zərbaycan tarixinin ən böyük yatırım (5 m ilyard dollar)
layihəsinə - İzmirdə neft-kim ya kom pleksinin inşasına qərar verdilər. Bu, həm də Türkiyədə zavod inşasına
qoyulan ən böyük yatırım dır. Cənab İlham Əliyev və cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğan "bir m illət, iki dövlət"
prinsipindən çıxış edərək İzmirdəki anlaşm alarla iki dövlət arasındakı strateji m ünasibətləri daha yüksək səviyyəyə
qaldırdılar.
İzm irdəki sazişlərdən sonra İstanbulda im zalanm ış TA N A P sazişi də 8 ayda 2 böyük anlaşm anın
im zalandığını göstərir ki, bunun da dünyada örnəyi yoxdur.
Həm Türkiyə, həm də A zərbaycan A vrasiya enerji və nəqliyyat yolları və layihələrinin episentrində
yerləşm əklə bölgənin dünya bazarlarına təhlükəsiz şəkildə çıxm asının m əhək daşlarını təşkil edir. X üsusilə qlobal
enerji təhlükəsizliyinin qarantı olan bu tərəfdaşlıq həm də daha təhlükəsiz əm əkdaşlığı əsas götürən m ünasibətlərə
bariz nüm unədir. Bu tərəfdaşlıq həm də bölgədə sülhün və sabitliyin, inkişaf və rifahın da qarantı rolunda çıxış edir.
H ər şeydən əvvəl
həm
A zərbaycan,
həm
də Türkiyə
ötən
bir neçə
il
ərzində nəhən
olmuşdur. H ər iki ölkə iqtisadiyyatını diversifikasiya edərək, daha
gəlirli, əlavə gəlirlər gətirən sektorları
inki
etdirir. Həm A zərbaycanın, həm də Türkiyənin sürətlə inkişaf edən sağlam iqtisadiyyatı bütün regionda "inkişaf
lokom otivi" kimi çıxış edir və qonşuları arasında iqtisadi artım ı da stim ullaşdırır.
A zərbaycan və Türkiyənin uğurlu regional əm əkdaşlığı hər iki dövlətin dövlətçiliyini və inkişafını
m öhkəm ləndirm əklə yanaşı, regional inkişafa, həm çinin qlobal enerji təchizatı m ənbələrinin diversifikasiyasına
önəm li töhfələr verir. Azərbaycan-Türkiyə tərəfdaşlığı bütövlükdə regionun gələcək perspektivləri üçün əlavə
im kanlar yaradır.
R eallıq da göstərir ki, A zərbaycan və Türkiyə strateji m ənada bir-birini tam am layan vahidin ayrılmaz

hissələri kim idir. Təsadüfi deyil ki, dünyanın aparıcı strateji araşdırm a m ərkəzləri və nüfuzlu analitikləri də
bildirirlər ki, A zərbaycan və Türkiyə dünyada keyfiyyətcə ən sıx və m öhkəm m ünasibətlərə m alik olan iki ölkədir.
Dil, din, m ədəniyyət faktorunu
kənara qoysaq belə,
siyasi-strateji
m ənada hər
iki ölkə bir-biri üçün xüsusi
kəsb edir. Əvvəla, Cənubi Qafqazın lider dövləti olan A zərbaycan Türkiyə üçün bölgədə sabit və davam lı
əm əkdaşlıq m ühiti form alaşdırm aq və uzunm üddətli perspektivdə inkişaf etdirm ək üçün ən real tərəfdaşdır.
B akı-Tbilisi-C eyhan, Bakı-Tbilisi-Ə rzurum və Bakı-Tbilisi-Q ars kimi layihələr ərsəyə gələn zam an sərgilənən
işbirliyi deyilənləri əsaslandırır.
İkincisi, Şərqlə Q ərbin qovşağında yerləşən A zərbaycan əvəzedilm əz m övqeyə m alikdir. Bu, istər m üxtəlif
enerji layihələrinin reallaşdırılm ası zamanı, istərsə də regional əm əkdaşlıqlar zam anı özünü daha qabarıq şəkildə
büruzə verir.
Ü çüncüsü, A zərbaycan və Türkiyə beynəlxalq arenada daim bir- birilərini dəstəkləm əkdədir. Bu da, heç
şübhəsiz, qarşılıqlı, səmimi, faydalı və uzlaşdırılm ış m ünasibətləri daha da m öhkəm ləndirən amildir.
Eləcə də Türkiyə regionda sülh və sabitliyin təm in olunm ası, im perialist qüvvələrin dağıdıcı fəaliyyətinin
neytrallaşdırılm ası, bölgədə yeni əm əkdaşlıq platform alarının yaradılm ası, yeni enerji coğrafiyası və xəritəsinin
form alaşdırılm ası, qlobal m iqyasda m illi və transm illi m araqların m üdafiəsi m ənasında A zərbaycan üçün xüsusi
önəm kəsb edir.
O na görə də Türkiyə və
A zərbaycanın birgə
hərəkət etm ələri, bölgədə
ortaya çıxan problem lər
səylərini əlaqələndirm ələri, ortaq iradə ortaya qoym aları olduqca vacibdir.
Türkiyə və A zərbaycanın üm um i dəyərləri inkişaf etdirmək, qorum aq üçün yaratdıqları genişm iqyaslı
əlaqələr və strateji əm əkdaşlıq həm bölgəyə, həm də dünyaya böyük faydalar verir. Bu m üttəfiqlik həm də regionda
sülhün, təhlükəsizliyin, rifahın qorunm asının, A vrasiyada sülhün, dem okratiyanın, bəşəri dəyərlərin m üdafiəsinin,
inkişaf etdirilm əsinin hərəkətverici qüvvəsidir.

