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Azərbaycan Respubli kası ilə Türkiyə Respublikası arasında 
müttəfi qlik münasibətləri haqqında Şuşa Bəyannaməsi

Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Tür-

kiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbay-
canın və bütövlükdə Türk dünyasının qədim mədəniyyət beşiyi olan 
Şuşa şəhərində görüşünün tarixi əhəmiyyətini vurğulayaraq,

İki dost və qardaş ölkə arasında imzalanmış bütün beynəlxalq 
sənədlərə, bununla əlaqədar 13 oktyabr 1921-ci il tarixli Qars 
müqaviləsinə sadiq olduqlarını bir daha təsdiq edərək,

9 fevral 1994-cü il tarixində imzalanmış “Azərbaycan Respub-
likası və Türkiyə Respublikası arasında dostluq və hərtərəfl i əmək-
daşlığın inkişafı barədə Müqavilə”ni və “Azərbaycan Respublikası 
və Türkiyə Respublikası arasında əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım 
haqqında Protokol”u, eləcə də 16 avqust 2010-cu il tarixində 
imzalanmış “Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası 
arasında strateji tərəfdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Müqa-
vilə”ni rəhbər tutaraq,

İki ölkə və onun xalqları arasındakı dostluq və qardaşlıqdan 
çıxış edərək Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası 
arasındakı münasibətlərin keyfi yyətcə yeni, müttəfi qlik səviyyəsinə 
qaldırılmasının iki ölkə və onların xalqlarının maraq və mənafelərinə 
xidmət etdiyini vurğulayaraq,

Ümumi maraqların qorunmasında hər iki ölkənin siyasi, iqtisadi, 
müdafi ə, mədəni, humanitar, səhiyyə, təhsil, sosial, gənclər və idman 
sahələrindəki imkan və potensiallarının birləşdirilməsinin mühüm 
əhəmiyyətini dərk edərək,

Beynəlxalq hüququn prinsip və normalarına, o cümlədən də 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinə uyğun olaraq qlob-
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al və regional sülh, sabitlik və təhlükəsizliyin təmin edilməsində 
birgə səylərin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayaraq,

Müştərək maraq kəsb edən regional və beynəlxalq strateji 
məsələlərdə fəaliyyətlərin qarşılıqlı şəkildə əlaqələndirilməsinin 
zəruriliyini ifadə edərək,

Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikasının müstəqilli-
yi, suverenliyi, ərazi bütövlüyü, beynəlxalq səviyyədə tanın-
mış sərhədlərinin toxunulmazlığı kimi milli maraqlara söykənən 
məsələlərdə ikitərəfli və çoxtərəfli formatlarda həmrəylik və qa-
rşılıqlı yardım prinsiplərindən çıxış edərək,

Türk dünyasının davamlı inkişafına yönəlmiş qarşılıqlı fəali-
yyətlərin regional və beynəlxalq müstəvilərdə irəli aparılmasında 
səyləri birləşdirərək,

Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kamal Atatürkün 
və Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin müdrik-
cəsinə söylədikləri “Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz, 
kədəri bizim kədərimizdir” və “Bir millət, iki dövlət” ifadələrinin 
xalqlarımızın milli-mənəvi sərvəti kimi dəyərləndirildiyini xüsusi 
vurğulayaraq,

Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası arasındakı 
ikitərəfli münasibətlərin daha da genişləndirilməsi və dərinləşdir-
ilməsi perspektivlərini hərtərəfli nəzərdən keçirərək,

bəyan edirlər:
Tərəflər iki dost və qardaş ölkə arasında strateji səviyyədə ink-

işaf edən münasibətlərin durumundan məmnunluq ifadə edərək si-
yasi dialoqun bütün səviyyələrdə davam etdirilməsinin və qarşılıqlı 
yüksək səviyyəli səfərlərin əhəmiyyətini qeyd edirlər.

Tərəflər fəxarət hissi ilə bildirirlər ki, Azərbaycan 44 günlük 
Vətən müharibəsi ərzində qələbə qazanaraq Ermənistanın 30 ildən 
bəri davam edən təcavüzkar siyasətinə son qoydu, torpaqlarını işğal-
dan azad etdi, tarixi ədalətin zəfər çalmasını və beynəlxalq hüququn 
bərpa olunmasını təmin etdi.
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Azərbaycan Ermənistanın 30 illik təcavüzünə son qoyulmasın-
da, işğal olunmuş torpaqların azad olunmasında, Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsində Türkiyə Respublikasının 
mənəvi-siyasi dəstəyini yüksək qiymətləndirir. Tərəflər Qafqaz re-
gionunda sabitliyin və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi, bütün 
iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası, eləcə də region dövlətləri 
arasında münasibətlərin normallaşdırılması və uzunmüddətli sül-
hün təmin edilməsi istiqamətində səylərini davam etdirəcəklər. Bu 
kontekstdə Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının xüsusi coğrafi vəziyyəti nəzərə alınacaqdır.

Tərəflər Türkiyənin Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş əra-
zilərində Türkiyə-Rusiya Birgə Mərkəzinin fəaliyyətinə verdiyi 
töhfənin regiondakı sülhün, sabitliyin və rifahın təmin edilməsində 
mühüm rol oynadığını vurğulayırlar.

Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası müstəqil-
lik, suverenlik, ərazi bütövlüyü, beynəlxalq səviyyədə tanınmış 
sərhədlərin toxunulmazlığı, dövlətlərin daxili işlərinə qarışmam-
aq prinsiplərini rəhbər tutaraq müttəfiqlik münasibətlərinin qurul-
masının siyasi və hüquqi mexanizmlərini müəyyən edirlər.

Tərəflər xarici siyasət sahəsində əlaqələndirmənin və müntəzəm 
ikitərəfli siyasi məsləhətləşmələrin həyata keçirilməsinin vacibliyini 
qeyd edirlər və bu istiqamətdə Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə 
Respublikası arasında Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurası 
çərçivəsində fəaliyyətlərin əhəmiyyətini vurğulayırlar.

Tərəflər öz milli maraq və mənafelərini müdafiə və təmin etməyə 
yönəlmiş müstəqil xarici siyasət həyata keçirirlər. Tərəflər regional 
və beynəlxalq miqyasda sabitlik və rifah vasitəsilə sülh, dostluq və 
mehriban qonşuluğa əsaslanan beynəlxalq münasibətlərin inkişaf et-
dirilməsi, eləcə də münaqişələrin və regional və qlobal təhlükəsizlik 
və sabitlik məsələlərinin həlli istiqamətində birgə səylər göstərirlər.

Tərəflər aktual xarakter kəsb edən, qarşılıqlı maraq doğuran 
beynəlxalq məsələlər üzrə həmrəylik və qarşılıqlı dəstək nümayiş 
etdirərək yaxın və ya üst-üstə düşən mövqedən çıxış etməklə ikitərə-
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fli əməkdaşlığı dərinləşdirəcəklər və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, 
ATƏT, Avropa Şurası, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası, 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı daxil olmaqla beynəlxalq və regional 
təşkilatlar çərçivəsində bir-birinə qarşılıqlı dəstək göstərəcəklər.

Tərəflərdən hər hansı birinin fikrincə, onun müstəqilliyinə, su-
verenliyinə, ərazi bütövlüyünə, beynəlxalq səviyyədə tanınmış 
sərhədlərinin toxunulmazlığına və ya təhlükəsizliyinə qarşı üçüncü 
dövlət və ya dövlətlər tərəfindən təhdid və ya təcavüz edildiyi 
təqdirdə, Tərəflər birgə məsləhətləşmələr aparacaq və bu təhdid və 
ya təcavüzün aradan qaldırılması məqsədilə BMT Nizamnaməsinin 
məqsəd və prinsiplərinə müvafiq təşəbbüs həyata keçirəcək, bir-bir-
inə BMT Nizamnaməsinə uyğun zəruri yardım göstərəcəklər. Bu 
yardımın həcmi və forması təxirə salınmadan keçirilən müzakirələr 
yolu ilə müəyyən edilərək birgə tədbirlər görülməsi üçün müdafiə 
ehtiyaclarının ödənilməsinə qərar veriləcək və Silahlı Qüvvələrin 
güc və idarəetmə strukturlarının əlaqələndirilmiş fəaliyyəti təşkil ol-
unacaqdır.

Tərəflərin Təhlükəsizlik Şuralarının milli təhlükəsizlik məsələləri 
üzrə müntəzəm olaraq birgə iclasları keçiriləcəkdir və bu iclaslarda 
milli mənafe, Tərəflərin maraqlarına toxunan regional və beynəlxalq 
təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirəsi həyata keçiriləcəkdir.

Tərəflər iki qardaş ölkənin silahlı qüvvələrinin müasir tələblərə 
uyğun olaraq yenidən formalaşdırılması və modernləşdirilməsi is-
tiqamətində birgə səy göstərməyə davam edəcəklər.

Tərəflər minalanmış ərazilərin təmizlənməsi əsas götürülməklə 
Ermənistan işğalından azad edilmiş rayonlarda həyatın normal-
laşdırılması istiqamətində fəaliyyətləri dəstəkləyəcəklər.

Tərəflər müdafiə qabiliyyətlərinin və hərbi təhlükəsizliyin möh-
kəmləndirilməsinə yönələn şəxsi heyət mübadiləsini, birgə təhsil 
və təlimlərin keçirilməsini, iki ölkənin silahlı qüvvələrinin birlik-
də fəaliyyət qabiliyyətinin artırılmasını, müasir texnologiyalara 
əsaslanan silah və sursatların idarə olunmasında sıx əməkdaşlığı və 
bu məqsədlə səlahiyyətli struktur və qurumların əlaqəli fəaliyyəti-
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nin təmin edilməsini təşviq edəcəklər. Azərbaycan və Türkiyə digər 
dost dövlətlərin orduları ilə birlikdə hərbi təlimlərin keçirilməsini 
dəstəkləyəcəklər.

Tərəflər milli və beynəlxalq öhdəliklərini nəzərə almaqla dəniz, 
hava və kosmos sahələrində qarşılıqlı texnologiya mübadiləsini həya-
ta keçirərək müştərək qabiliyyətlərin inkişaf etdirilməsi məqsədilə 
birgə layihələrin yerinə yetirilməsini təşviq edəcək və qarşılıqlı 
müdafiə sənayesi texnologiyalarının inkişaf etdirilməsinə müsbət 
töhfə verəcəklər, sahib olduqları silah və sursatla təchiz edəcək, on-
ların istehsal texnologiyalarını qarşılıqlı şəkildə təşviq edəcək və 
hazırda onların ölkələrində mövcud olmayan istehsal sahələrinin 
yaradılmasını, birgə tədqiqat və istehsalat işlərinin həyata keçir-
ilməsini, iki ölkənin müdafiə sənayesi qurumlarının texnologiyalar, 
hərbi təyinatlı məhsullar və xidmətlər sahəsində daxili və beynəlxalq 
bazarlarda əməkdaşlıq etməsini dəstəkləyəcəklər.

Tərəflər bildirirlər ki, iki dövlət arasında inkişaf etdirilən və on-
ların milli maraqlarına cavab verən hərbi-siyasi əməkdaşlıq üçüncü 
dövlətlərə qarşı yönəlməmişdir.

Tərəflər kiber təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın daha da ink-
işaf etdirilməsinin vacibliyini vurğulayırlar və bu sahədə birgə elmi 
tədqiqat işləri, mütəxəssis hazırlığı həyata keçirəcək, qarşılıqlı tex-
niki əməkdaşlığı təşviq edəcəklər.

Tərəflər ticarət-iqtisadi münasibətlərdə milli iqtisadiyyatlarının 
və ixracın şaxələndirilməsi, eləcə də perspektiv sahələrdə birgə iste-
hsalın qurulması, investisiya əməkdaşlığının qarşılıqlı faydalı ink-
işafı üçün daha əlverişli şəraitin inkişaf etdirilməsi istiqamətində 
səylərini artıracaqlar. Bu xüsusda Azərbaycan və Türkiyə malların 
sərbəst hərəkətinin təşkili mexanizmlərinin yaradılması istiqamətin-
də tədbirlər görəcəklər.

Tərəflər regionun və Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfə 
verən, təbii qaz mənbə və marşrut saxələndirilməsini təmin edən 
strateji Cənub Qaz Dəhlizinin həyata keçirilməsində Türkiyə və 
Azərbaycanın qabaqcıl rolunu vurğulayırlar. Tərəflər Cənub Qaz 



10

Dəhlizinin səmərəli şəkildə istifadə olunmasına və daha da inkişaf 
etdirilməsinə yönəlmiş səyləri əlaqələndirilmiş şəkildə davam et-
dirəcəklər. Tərəflər, həmçinin qlobal enerji sektorundakı prosesləri 
nəzərə alaraq regionun enerji təchizatı təhlükəsizliyinin gücləndir-
ilməsi üçün elektrik sahəsində də regional əməkdaşlığa töhfə verəcək 
səylərin artırılaraq davam etdirilməsi üzrə niyyətlərini ifadə edirlər.

Tərəflər iki ölkənin ərazisindən keçən Şərq-Qərb/Orta beynəlx-
alq nəqliyyat dəhlizinin rəqabət qabiliyyətinin artırılması məqsədilə 
qarşılıqlı əməkdaşlığı möhkəmləndirəcəklər. Azərbaycan və Türkiyə 
intellektual nəqliyyat sistemləri texnologiyalarından istifadə etməklə 
beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin Azərbaycan-Türkiyə hissələrində 
tranzit-nəqliyyat potensialını daha da inkişaf etdirəcəklər.

Tərəflər Azərbaycan və Türkiyəni birləşdirən Azərbaycan Re-
spublikasının qərb rayonları ilə Azərbaycan Respublikasının Nax-
çıvan Muxtar Respublikası arasında dəhlizin (Zəngəzur dəhlizi) 
açılmasının və həmin dəhlizin davamı kimi Naxçıvan-Qars dəmir 
yolunun tikintisinin iki ölkə arasında nəqliyyat-kommunikasiya 
əlaqələrinin intensivləşməsinə mühüm töhfə verəcəyini qeyd edirlər.

Tərəflər Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin mövcud 
səviyyəsinin ümumi regional və beynəlxalq sülh və rifaha töhfə 
verdiyini, əlaqələrin, sadəcə, iki ölkəyə deyil, eyni zamanda, regio-
na sülh və rifah gətirərək başda region ölkələri olmaqla beynəlxalq 
birliyin sabitlik, sülh və maraqlarına xidmət edəcəyini vurğulayırlar.

Tərəflər regional və beynəlxalq sabitliyə və təhlükəsizliyə mən-
fi təsir edən müxtəlif təhdid və çağırışlara, xüsusilə terrorçuluğa, 
onun bütün forma və təzahürlərinə, maliyyələşdirilməsinə, həmçinin 
kütləvi qırğın silahlarının yayılmasına, mütəşəkkil cinayətkarlığa, 
çirkli pulların yuyulmasına, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə, 
insan alverinə, qanunsuz miqrasiyaya qarşı mübarizə sahəsində birgə 
səylərini və əməkdaşlıqlarını genişləndirəcək və dərinləşdirəcəklər.

Azərbaycan Respublikası Türkiyə Respublikasının suverenliy-
inə, ərazi bütövlüyünə, sərhədlərinin toxunulmazlığına, sabitliyinə 
və təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş bütün fəaliyyətləri, o cümlədən 
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terrorçuluğun bütün forma və təzahürlərini pisləyir və Türkiyə Re-
spublikasının terrorçuluğa qarşı apardığı mübarizəni qətiyyətlə 
dəstəkləyir.

Tərəflər müxtəlif ölkələrdə yaşayan Azərbaycan və türk diaspor-
ları arasında əməkdaşlığın daha sıx inkişaf etdirilməsi, onların məruz 
qaldıqları ümumi problemlər qarşısında birlikdə addımlar atılması və 
ardıcıl həmrəylik göstərilməsi məqsədilə səylərini birləşdirəcəklər.

Tərəflər ölkələrinin təqdim edilməsi və milli mənafelərinin 
qorunmasına dair tarixi həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çat-
dırılmasında diasporal fəaliyyətin əlaqələndirilməsini və qarşılıqlı 
dəstəyi təşviq edəcəklər.

Tərəflər Ermənistanın Türkiyəyə qarşı əsassız iddialarının, tar-
ixin təhrif olunması və tarixi faktların təhrif olunmaqla siyasiləşdi-
rilməsi cəhdlərinin regionda sülhə və sabitliyə ziyan vurduğunu 
vurğulayaraq bu kontekstdə 1915-ci il hadisələri ilə bağlı olaraq öz 
arxivlərini açan Türkiyənin Ermənistandakı və digər ölkələrdəki 
arxivlərin açılması və bu mövzuda tarixçilər tərəfindən araşdırma-
ların aparılmasına yönəlmiş səylərini qətiyyətlə dəstəkləyirlər.

Tərəflər 10 dekabr 2020-ci il tarixində imzalanmış “Azərbay-
can Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında media sahəsində 
strateji əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu”na uyğun 
olaraq Azərbaycan-Türkiyə Media Platformasının imkanları nəzərə 
alınmaqla, iki ölkənin aidiyyəti qurumları arasında informasiya, 
kommunikasiya və ictimai diplomatiya sahələrində əməkdaşlığı 
daha da gücləndirəcəklər və bu çərçivədə xarici işlər nazirlikləri 
arasında davamlı olaraq informasiya üzrə sıx məsləhətləşmələr və 
mübadilələr həyata keçiriləcəkdir.

Tərəflər parlamentlərarası əməkdaşlığın daha da gücləndir-
ilməsini və bu istiqamətdə qarşılıqlı fəaliyyətin artırılmasını təşviq 
edirlər.

Tərəflər hər iki xalqın müştərək dəyərlərinin ümdə təzahürlərinə 
lazımi ictimai dəstəyin göstərilməsini təmin edəcək, tarixi və mədəni 
irslərinin qorunması üçün birgə fəaliyyət həyata keçirəcəklər.
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Tərəflər Türk dünyasının birlik və rifahına xidmət edəcək milli 
və beynəlxalq səylərin artırılmasına diqqət çəkdilər.

Tərəflər Türk mədəni irsinin beynəlxalq səviyyədə təbliğ və 
təşviq edilməsi sahəsində birgə əməkdaşlığı gücləndirəcəklər.

Tərəflər Türk həmrəyliyinin daha da möhkəmləndirilməsi 
məqsədilə Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası, Türk Aka-
demiyası, Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu, TÜRKSOY və Türkdil-
li Ölkələrin Parlament Assambleyası çərçivəsində həyata keçirilən 
fəaliyyətlərə təkan verəcəklər.

Tərəflər bir Tərəfin vətəndaşlarının digər Tərəfin ərazisinə şəxsi-
yyət vəsiqəsi ilə səyahət etmələri haqqında əldə edilən razılaşmadan 
məmnunluq ifadə edirlər və həmin razılaşmanın xalqlarımız arasında 
yaxınlıq və insanlar arasında əlaqələr baxımından müstəsna əhəmi-
yyətini qeyd edərək, bir Tərəfin vətəndaşlarının digər Tərəfin əra-
zisində yaşamaq hüququ əldə etmələrini qarşılılıq prinsipinə uyğun 
olaraq asanlaşdırmaq üçün müvafiq tədbirlər görülməsini təqdir 
edirlər.

Tərəflər lazımi dövlət dəstəyini təmin edərək xalqları arasında 
müştərək dəyərlərə söykənən sıx əlaqələri humanitar, sosial müdafiə, 
elm, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, gənclər və idman sahələrində daha 
da inkişaf etdirəcək və dərinləşdirəcəklər. Bu məqsədlə iki ölkənin 
aidiyyəti qurumları tərəfindən birgə davamlı fəaliyyətlər həyata 
keçiriləcəkdir.

Bu Bəyannamə Şuşa şəhərində 15 iyun 2021-ci il tarixində, 
Azərbaycan və türk dillərində olmaqla iki əsl nüsxədə imzalan-
mışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir.

Azərbaycan Respublikasının                  Türkiyə Respublikasının
Prezidenti       İlham Əliyev           Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan
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“Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasın-
da müttəfiqlik münasibətləri haqqında” Şuşa Bəyannaməsinin 

təsdiq edilməsi barədə 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respub-
likası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini 
rəhbər tutaraq qərara alır:

“Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında 
müttəfiqlik münasibətləri haqqında” 2021-ci il iyunun 15-də Şuşa 
şəhərində imzalanmış Şuşa Bəyannaməsi təsdiq edilsin.

 
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 1 fevral 2022-ci il 

Prezident İlham Əliyev Şuşa Bəyannaməsinin təsdiq 
edilməsi barədə Qanunu imzalayıb

“Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında 
müttəfiqlik münasibətləri haqqında” 2021-ci il iyunun 15-də Şuşa 
şəhərində imzalanmış Şuşa Bəyannaməsi təsdiqlənib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, fevralın 12-də Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bununla bağlı Qanunu 
imzalayıb.

Xatırladaq ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan da 
Şuşa Bəyannaməsi haqqında qanun layihəsini ratifikasiya edib.

Tarixi əhəmiyyətə malik Şuşa Bəyannaməsinin imzalanması ilə 
iki qardaş ölkənin münasibətləri müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəlib, 
hərtərəfli əməkdaşlıq istiqamətində yeni üfüqlər açılıb.
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Türkiyə Böyük Millət Məclisi Şuşa Bəyannaməsini təs-
diqləyib

“Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında 
müttəfiqlik münasibətləri haqqında” Şuşa Bəyannaməsi fevralın 
3-də Türkiyə Böyük Millət Məclisi tərəfindən təsdiqlənib.

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 
iclas salonundan xəbər verir ki, TBMM-nin sədri Mustafa Şentopun 
imzası ilə Xarici İşlər Komissiyasında müzakirəyə çıxarılan Şuşa 
Bəyannaməsi adıçəkilən komissiya tərəfindən yüksək dəyərləndi-
rilib və zəruri tarixi sənəd kimi parlamentin müzakirəsinə təqdim 
olunub.

Şuşa Bəyannaməsinin təsdiqi ilə bağlı TBMM-də səsvermə 
Türkiyə vaxtı ilə saat 23:25 dəqiqədə başa çatıb.

Türkiyə Prezidenti Şuşa Bəyannaməsinin təsdiqlənməsi 
barədə qərarı imzalayıb

Ankara, 23 mart, AZƏRTAC
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə ilə Azərbaycan arasın-

da müttəfiqlik münasibətlərinə dair Şuşa Bəyannaməsinin təsdiq 
edilməsi ilə bağlı qərarı imzalayıb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin “Resmi 
gazete”si məlumat yayıb.

Xatırladaq ki, 2021-ci il iyunun 15-də Şuşada Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Türkiyə Respub-
likasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın təkbətək görüşündən 
sonra “Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında 
müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa Bəyannaməsi” imzalanıb.

Prezident İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ər-
doğan tərəfindən imzalanan Şuşa Bəyannaməsini ölkələrimiz arasın-
da müttəfiqliyə dair bütün şərtləri özündə ehtiva edir.
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Türkiyə Prezidenti Şuşa Bəyannaməsinin “Rəsmi 
Qəzet”də dərc edilərək qüvvəyə minməsi haqqında qərarı 

imzalayıb
İstanbul, 11 fevral, AZƏRTAC
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan Respub-

likası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri 
haqqında Şuşa Bəyannaməsinin “Rəsmi Qəzet”də dərc edilərək qüv-
vəyə minməsi haqqında qərarı imzalayıb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti 
Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsindən açıqlama 
verilib.

Xatırladaq ki, Bəyannaməni 2021-ci il iyunun 15-də Şuşada 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türki-
yə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan imzalayıb. 
Bəyannamə fevralın 3-də Türkiyə Böyük Millət Məclisi tərəfindən 
təsdiqlənib.

Milli Məclis Azərbaycan ilə Türkiyə arasında imzalanmış 
Şuşa Bəyannaməsini təsdiqləyib

Milli Məclis Azərbaycan ilə Türkiyə arasında imzalanmış Şuşa 
Bəyannaməsini təsdiqləyib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, “Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə 
Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında” Şuşa 
Bəyannaməsinin təsdiq edilməsi barədə qanun layihəsi fevralın 1-də 
Milli Məclisin plenar iclasında müzakirə edilib.

Qeyd edək ki, Şuşa Bəyannaməsi 2021-ci il iyunun 15-də Azər-
baycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğanın iştirakı ilə Şuşa şəhərində imzalanıb.

Şuşa Bəyannaməsi Azərbaycan və türk diasporlarının 
birlikdə addımlar atmasını və həmrəylik göstərməsini təşviq 

edir
Müxtəlif ölkələrdə yaşayan Azərbaycan və türk diasporları 

arasında əməkdaşlığın daha sıx inkişaf etdirilməsi, onların məruz 
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qaldıqları ümumi problemlər qarşısında birlikdə addımlar atılması 
və ardıcıl həmrəylik göstərilməsi məqsədilə səylər birləşdiriləcək.

Bu məqsəd Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası 
arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa Bəyannaməsində 
ifadə olunub.

Sənəddə qeyd olunur ki, tərəflər ölkələrinin təqdim edilməsi və 
milli mənafelərinin qorunmasına dair tarixi həqiqətlərin dünya icti-
maiyyətinə çatdırılmasında diasporal fəaliyyətin əlaqələndirilməsini 
və qarşılıqlı dəstəyi təşviq edəcəklər.

“Tərəflər Ermənistanın Türkiyəyə qarşı əsassız iddialarının, tar-
ixin təhrif olunması və tarixi faktların təhrif olunmaqla siyasiləşdi-
rilməsi cəhdlərinin regionda sülhə və sabitliyə ziyan vurduğunu 
vurğulayaraq bu kontekstdə 1915-ci il hadisələri ilə bağlı olaraq öz 
arxivlərini açan Türkiyənin Ermənistandakı və digər ölkələrdəki arx-
ivlərin açılması və bu mövzuda tarixçilər tərəfindən araşdırmaların 
aparılmasına yönəlmiş səylərini qətiyyətlə dəstəkləyirlər”, - deyə 
Bəyannamədə vurğulanır.

Gəncədə “Şuşa Bəyannaməsi: milli-mənəvi dəyərlərimizə 
sadiqlik və gələcək əməkdaşlıq üçün yeni çağırışlar” mövzusun-

da konfrans keçirilib
İyulun 28-də Gəncədə Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) ilə 

Türkiyənin Ədalət və İnkişaf Partiyası (AK Parti) arasında ikitərəfli 
Əməkdaşlıq Protokoluna uyğun olaraq “Şuşa Bəyannaməsi: milli-
mənəvi dəyərlərimizə sadiqlik və gələcək əməkdaşlıq üçün yeni 
çağırışlar” mövzusunda konfrans keçirilib.

AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər verir ki, konfransda YAP 
Sədrinin müavini-Mərkəzi Aparatın rəhbəri Tahir Budaqov, AK 
Parti sədrinin birinci müavini Numan Kurtulmuş, Gəncə Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov, Milli Məclisin deputatları, 
dövlət qurumlarının əməkdaşları və elm xadimləri iştirak ediblər.

Əvvəlcə qonaqlar ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 
edib, önünə tər gül dəstələri düzüblər.
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Gəncə Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanış olan konfrans işti-
rakçılarına bildirilib ki, mərkəzin fəaliyyəti Azərbaycan xalqının 
ümummilli lideri Heydər Əliyevin dövlətçilik fəlsəfəsinin, azərbay-
cançılıq ideologiyasının və irsinin dərindən öyrənilməsinə və təd-
qiqinə yönəlib.

Numan Kurtulmuş Heydər Əliyev Mərkəzinin xatirə kitabına 
ürək sözlərini yazıb.

Sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda 
canlarından keçən qəhrəman Vətən övladlarının xatirəsi bir dəqiqə-
lik sükutla yad edilib.

YAP Sədrinin müavini-Mərkəzi Aparatın rəhbəri Tahir Budaqov 
Yeni Azərbaycan Partiyası ilə Türkiyənin Ədalət və İnkişaf Partiyası 
arasında imzalanmış ikitərəfli Əməkdaşlıq Protokolundan sonra ilk 
belə konfransın Gəncə şəhərində keçirildiyini qeyd edib. 44 günlük 
Vətən müharibəsinin Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin zirvə-
si olduğunu bildirən T.Budaqov qarşılıqlı əlaqələrin bundan sonra 
daha da inkişaf edəcəyinə əminliyini bildirib. İki ölkəni birləşdirən 
tarixi köklərin, mədəniyyətin, dinin və milli-mənəvi dəyərlərin ol-
ması ilə yanaşı, dövlət başçılarının qarşılıqlı münasibətlərinin də 
bu əlaqələrin yüksək səviyyəyə çatmasında böyük rol oynadığını 
vurğulayıb. Konfransın Gəncə şəhərində keçirilməsinin təsadüfi ol-
madığını qeyd edən YAP Sədrinin müavini-Mərkəzi Aparatın rəhbəri 
deyib ki, tarixən Gəncə Azərbaycanın milli istiqlal mübarizəsində, 
azadlıq və azərbaycançılıq ideyalarının həyata keçməsində müstəsna 
xidmətləri olmuş şəhərlərimizdəndir.

“Türkiyə - Azərbaycan dostluğu bizim milli köklərimizə 
əsaslanır və çoxəsrlik tarixə malikdir. Bütün zamanlarda bizim 
ürəyimiz türk qardaşlarımızla döyünüb, eyniylə onlarda olduğu 
kimi. Türkiyə Azərbaycanın hər bir problemini öz problemi, hər bir 
uğurunu öz uğuru kimi qəbul edib. Biz bunu bu gün əyani şəkildə 
bir daha görürük. Xüsusilə, 44 günlük Vətən müharibəsində Azər-
baycanı istəməyən müxtəlif qurumların, təşkilatların təzyiqlərinə 
baxmayaraq, qardaş Türkiyə bizim yanımızda oldu”, - deyə Tahir 
Budaqov çıxışında qeyd edib.



18

AK Parti sədrinin birinci müavini Numan Kurtulmuş konfransın 
Vətən müharibəsindəki Zəfərdən sonra keçirilməsinin xüsusi əhəmi-
yyəti olduğunu vurğulayıb. Bildirib ki, Qarabağ zəfəri işğal altındakı 
ərazilərin azad olunması ilə birgə bütün dünyaya haqlı tərəfin hər 
zaman qələbə çalacağını göstərdi. Türkiyə Respublikası başda Prezi-
dent Rəcəb Tayyib Ərdoğan olmaqla, müharibənin ilk günündən 
Azərbaycanın yanında oldu. Bu gün məqsəd bu Qələbədən sonrakı 
nailiyyətləri daha yüksək səviyyəyə qaldırmaqdır.

“Qarabağ Zəfərinin əldə olunması ilə qazanılan nailiyyətlərdən 
biri də dünyanın ikili standartlar siyasətinin bir daha ortaya çıxarıl-
masıdır. Otuz ilə yaxın davam edən erməni işğalına başda Minsk 
qrupu olmaqla dünyadakı heç bir güc səsini çıxarmadı. Eyni forma-
da BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamələrə rəğmən 
işğalın uzun illər davam etdiyini və bu qurumun heç bir tədbir 
görmədiyinin şahidi olduq. Möhtərəm Prezident, Ali Baş Koman-
dan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan özü ədalətsizliyə son 
qoydu, dünyada daha bir haqsızlıq aradan qaldırıldı”, - deyə N.Kur-
tulmuş bildirib.

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov, AK 
Parti sədrinin xarici əlaqələr üzrə müavini, Bursadan deputat Efkan 
Ala, Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədri Musa 
Quliyev, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru professor 
İbrahim Cəfərov, SETA Araşdırmalar Mərkəzinin xarici əlaqələr üzrə 
mütəxəssisi professor Ferhat Pirinççi konfransda çıxış edərək Şuşa 
Bəyənnaməsinin əhəmiyyətindən və gələcəkdə qarşılıqlı əlaqələrin 
inkişafındakı rolundan danışıblar.

Sonda qarşılıqlı xatirə hədiyyələri təqdim olunub, birgə şəkil 
çəkdirilib.
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Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında 
Müttefiklik İlişkileri Hakkında ŞUŞA BEYANNAMESİ

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti; Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Azerbay-
can Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Azerbaycan’ın ve 
bir bütün olarak Türk dünyasının eski kültür beşiği Şuşa kentinde 
görüşmesinin tarihi önemine vurgu yaparak,

 İki dost ve kardeş ülke arasında imzalanmış tüm uluslararası 
belgelere, bununla ilgili 13 Ekim 1921 tarihli Kars Antlaşması’na 
sadık olduklarını bir kez daha onaylayarak,

 9 Şubat 1994 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ve 
Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve Çok Yönlü İşbirliği-
nin Geliştirilmesine İlişkin Anlaşma” ile “Türkiye Cumhuriyeti ve 
Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaş-
ma Protokolü”, ayrıca 16 Ağustos 2010 tarihinde imzalanan “Tür-
kiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik 
Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması”na dayanarak, 

İki ülke ve halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarından 
hareketle Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti 
arasındaki ilişkilerin niteliksel olarak yeni, müttefiklik düzeyine 
çıkarılmasının iki ülke ve halklarının çıkar ve menfaatlerine hizmet 
ettiğinin altını çizerek, 

Ortak çıkarların korunmasında her iki ülkenin siyasi, ekono-
mik, savunma, kültür, insani, sağlık, eğitim, sosyal, gençlik ve spor 
alanlarındaki imkân ve potansiyelinin birleştirilmesinin öneminin 
farkında olarak, 

Uluslararası hukukun ilke ve normlarının yanısıra, Birleşmiş 
Milletler Şartı’na uygun olarak küresel ve bölgesel barış, istikrar ve 
güvenliğin sağlanmasında ortak çabaların sürdürülmesinin önemini 
vurgulayarak, 

Ortak çıkarlara dayalı bölgesel ve uluslararası stratejik konular-
daki faaliyetlerin karşılıklı şekilde koordinasyonunun gerekliliğini 
ifade ederek, 



20

Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsı-
zlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü, uluslararası düzeyde kabul 
görmüş sınırlarının dokunulmazlığı gibi milli çıkarlara dayanan 
konularda ikili ve çoklu formatlarda dayanışma ve karşılıklı yardım 
ilkelerinden yola çıkarak, 

Türk dünyasının sürekli olarak gelişimine yönelik karşılıklı faa-
liyetlerin bölgesel ve uluslararası düzeyde ileriye götürülmesiyle il-
gili çabaları birleştirerek, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ve Azerbaycan Halkının Umummilli lideri Haydar Aliyev’in bilgece 
söyledikleri “Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz, kederi kederim-
izdir” ve “Tek millet, iki devlet” sözlerinin halklarımızın milli-mane-
vi serveti olarak değerlendirildiğini özellikle vurgulayarak,

 Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ikili 
ilişkilerin daha da genişletilmesi ve derinleştirilmesi perspektiflerini 
her yönüyle inceleyerek,

 beyan ederler; 
Taraflar, iki dost ve kardeş ülke arasındaki stratejik düzeyde 

gelişmekte olan ilişkilerin durumundan memnuniyetlerini ifade 
ederek siyasi diyaloğun her düzeyde sürdürülmesinin ve yüksek 
düzeyli karşılıklı ziyaretlerin önemini belirtirler. 

Taraflar büyük gururla, Azerbaycan’ın 44 gün süren Vatan 
Savaşı’nda zafer kazanarak Ermenistan’ın 30 yıldır süren saldırgan 
politikasını durdurduğunu, topraklarını işgalden kurtardığını, tarihi 
adaleti ve uluslararası hukuku yeniden sağladığını ifade ederler.

 Azerbaycan, Ermenistan’ın 30 yıl süren saldırısına son ver-
ilmesinde, işgal edilmiş toprakların kurtarılmasında, Azerbaycan’ın 
toprak bütünlüğünün sağlanmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin 
manevi-siyasi desteğine yüksek değer vermektedir. Taraflar, Kaf-
kasya bölgesinde istikrar ve güvenliğin pekiştirilmesi, ekonomi ve 
ulaştırma alanındaki tüm bağların yeniden sağlanması, ayrıca bölge 
devletleri arasındaki ilişkilerin normale dönüştürülmesi ve uzun 
vadeli barışın sağlanması yönündeki çabalarını sürdüreceklerdir. Bu 
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kapsamda, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Nahçıvan Özerk Cumhuri-
yeti’nin özel coğrafi konumu dikkate alınacaktır. 

Taraflar, Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan topraklarında Türki-
ye-Rusya Ortak Merkezi’nin faaliyetlerine Türkiye’nin katkılarının 
bölgedeki barış, istikrar ve refahın sağlanmasında önemli rol 
oynadığına vurgu yaparlar. 

Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlık, 
egemenlik, toprak bütünlüğü, uluslararası düzeyde tanınmış sınır-
ların dokunulmazlığı, devletlerin iç işlerine karışmama ilkelerine 
dayanarak müttefiklik ilişkilerinin kurulmasının siyasi ve hukuki 
mekanizmalarını belirler.

 Taraflar, dış politika alanındaki koordinasyonun ve düzenli ikili 
siyasi istişarelerin gerçekleştirilmesinin önemini belirtir ve bu yönde 
Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında Yük-
sek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi çerçevesindeki faaliyetlerin 
önemini vurgular.

Taraflar, kendi ulusal çıkar ve menfaatlerini koruma ve sağla-
maya yönelik bağımsız dış politika yürütürler. Taraflar, bölgesel ve 
uluslararası düzeyde istikrar ve refah üzerinden barış, dostluk ve 
samimi komşuluğa dayalı uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi, ayrı-
ca ihtilaflar ile bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrar meselelerinin 
çözümlenmesi yönünde ortak çaba gösterirler. 

Taraflar, güncel, karşılıklı ilgi uyandıran uluslararası konularda 
dayanışma ve karşılıklı destek sergileyerek yakın veya örtüşen tu-
tumlardan yola çıkarak ikili işbirliğini derinleştireceklerdir ve BM, 
AGİT, Avrupa Konseyi, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Kon-
seyi, İİT dahil uluslararası ve bölgesel kuruluşlar çerçevesinde bir-
birine karşılıklı destek vereceklerdir.

 Taraflardan herhangi birinin kanaatine göre onun bağımsızlığı-
na, egemenliğine, toprak bütünlüğüne, uluslararası düzeyde tanın-
mış sınırlarının dokunulmazlığına veya güvenliğine karşı üçüncü bir 
devlet veya devletler tarafından tehdit ve saldırı gerçekleştirildiğinde, 
Taraflar, ortak istişareler yapacak ve bu tehdit veya saldırının önlen-
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mesi amacıyla BM Şartı’nın amaç ve ilkelerine uygun girişimlerde 
bulunacak, birbirine BM Şartı’na uygun şekilde gerekli yardımı yap-
acaklardır. Bu yardımın kapsam ve biçimi ivedi yapılan görüşmel-
er yoluyla belirlenerek ortak tedbirler alınması için savunma ihti-
yaçlarının karşılanmasına karar verilecek ve Silahlı Kuvvetlerin güç 
ve yönetim birimlerinin koordineli faaliyeti sağlanacaktır. 

Tarafların Güvenlik Konseylerinin milli güvenlik konularında 
düzenli olarak ortak toplantıları düzenlenecektir ve bu toplantılar-
da ulusal çıkarların, Tarafların çıkarlarını etkileyen bölgesel ve 
uluslararası güvenlik konularının müzakeresi gerçekleştirilecektir. 

Taraflar, iki kardeş ülke silahlı kuvvetlerinin çağın gereklerine 
uygun olarak yeniden yapılandırılması ve modernizasyonuna yöne-
lik olarak ortak çaba göstermeye devam edecektir.

Taraflar, Ermeni işgalinden kurtarılan rayonlarda başta mayınlı 
arazilerin temizlenmesi olmak üzere hayatın normalleştirilmesi faa-
liyetlerini destekleyeceklerdir. 

Taraflar, savunma yeteneklerinin ve askeri güvenliğin güçlendir-
ilmesine yönelik personel mübadelesini, ortak eğitim ve tatbikatların 
düzenlenmesini, iki ülke silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliği-
nin artırılmasını, modern teknolojilere dayalı silah ve mühimmat-
ların yönetilmesinde yakın işbirliğini ve bu amaçla yetkili kurum 
ve kuruluşların koordineli faaliyetinin sağlanmasını teşvik edecekle-
rdir. Türkiye ve Azerbaycan diğer dost devletlerin orduları ile birlik-
te askeri tatbikatların düzenlenmesini destekleyeceklerdir.

  Taraflar, ulusal ve uluslararası yükümlülüklerini göz önünde 
bulundurmak suretiyle, deniz, hava ve uzay alanında karşılıklı te-
knoloji paylaşımında bulunarak, müşterek yeteneklerin geliştir-
ilmesi maksadıyla ortak projelerin yürütülmesini teşvik edecek ve 
karşılıklı savunma sanayii teknolojilerinin geliştirilmesine olumlu 
katkı sağlayacak; sahip oldukları silah ve mühimmatla teçhiz edecek, 
bunların üretim teknolojilerini karşılıklı şekilde teşvik edecek ve hâ-
lihazırda ülkelerinde mevcut olmayan üretim alanlarının oluşturul-
masını, ortak araştırma ve üretim faaliyetleri gerçekleştirilmesini, 
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iki ülke savunma sanayi kurumlarının teknoloji, askeri ürünler ve 
hizmetler alanında yerli ve uluslararası pazarda işbirliği yapmasını 
destekleyeceklerdir.

 Taraflar, iki devlet arasında geliştirilen ve onların çıkarlarına 
uygun askeri-siyasi işbirliğinin üçüncü devletlere karşı olmadığını 
belirtirler. 

Taraflar, siber güvenlik alanında işbirliğinin daha da geliştir-
ilmesinin önemini vurgular ve bu alanda ortak bilimsel araştır-
ma çalışmaları, uzman eğitimi gerçekleştirecek, karşılıklı teknik 
işbirliğini teşvik edeceklerdir. 

Taraflar, ticari-ekonomik ilişkilerde ulusal ekonomilerinin ve 
ihracatın çeşitlendirilmesi, aynı zamanda geleceğe dönük alan-
larda ortak üretimin oluşturulması, yatırım alanındaki işbirliğinin 
karşılıklı faydalı gelişimi için daha elverişli ortamın geliştirilmesi 
yönünde çabalarını yoğunlaştıracaklardır. Bu hususta, Türkiye ve 
Azerbaycan ürünlerin serbest dolaşımının sağlanması mekanizma-
larının oluşturulması yönünde gerekenleri yapacaklardır.

 Taraflar, bölgenin ve Avrupa’nın enerji güvenliğine katkı veren, 
doğal gaz kaynak ve güzergâh çeşitlendirmesi sağlayan stratejik 
Güney Gaz Koridorunun hayata geçirilmesinde Türkiye ve Azerbay-
can’ın öncü rolünü vurgularlar. Taraflar, Güney Gaz Koridorunun 
etkili biçimde kullanılması ve daha da geliştirilmesine yönelik ça-
baları koordineli şekilde sürdüreceklerdir. Taraflar ayrıca küresel 
enerji sektöründeki gelişmeleri de dikkate alarak, bölgenin enerji 
arz güvenliğinin pekiştirilmesini teminen elektrik alanında da bölge-
sel işbirliğine katkı sağlayacak çabaların arttırılarak sürdürülmesi 
konusundaki niyetlerini ortaya koyarlar. 

Taraflar, iki ülke topraklarından geçen Doğu-Batı/Orta uluslar-
arası ulaştırma koridorunun rekabet kabiliyetinin artırılması amacıy-
la karşılıklı işbirliğini pekiştireceklerdir. Türkiye ve Azerbaycan 
akıllı ulaşım sistemleri teknolojilerinden istifade ederek, uluslararası 
ulaştırma koridorlarının Türkiye Azerbaycan bölümlerinde tran-
sit-ulaştırma potansiyelini daha da geliştireceklerdir. 
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Taraflar, Türkiye ve Azerbaycan’ı birleştiren Azerbaycan Cum-
huriyeti Batı rayonları ile Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Nahçıvan 
Özerk Cumhuriyeti arasındaki koridorun (Zengezur Koridoru) açıl-
masının ve sözkonusu koridorun devamı olarak Nahçıvan-Kars 
demiryolunun inşaatının iki ülke arasındaki ulaştırma-iletişim il-
işkilerinin yoğunlaştırılmasına önemli katkı sağlayacağını belirtirler.

 Taraflar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin mevcut 
seviyesinin genel bölgesel ve uluslararası barış ve istikrara katkıda 
bulunmakta olduğunu, ilişkilerin sadece iki ülkeye değil, aynı za-
manda bölgeye barış ve istikrar getirerek, başta bölge ülkeleri olmak 
üzere uluslararası toplumun huzur, barış ve çıkarlarına da hizmet 
edeceğini vurgular. 

Taraflar, bölgesel ve uluslararası istikrar ve güvenliği olumsuz 
şekilde etkileyen çeşitli tehdit ve çağrılara, özellikle terör, onun 
tüm şekil ve tezahürlerine, finansmanına, aynı zamanda kitle imha 
silahlarının yayılmasına, organize suçlara, kara para aklanmasına, 
uyuşturucu kaçakçılığına, insan ticaretine, yasadışı göçe karşı mü-
cadele alanında ortak çaba ve işbirliklerini genişletecek ve derin-
leştirecekler.

Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti’nin ege-
menliğine, toprak bütünlüğüne, sınırlarının dokunulmazlığına, is-
tikrar ve güvenliğine yönelik tüm eylemleri, aynı zamanda terörün 
tüm şekil ve tezahürlerini kınıyor ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
terörizme karşı yürüttüğü mücadeleyi kati surette destekliyor.

 Taraflar, çeşitli ülkelerde yaşayan Türk ve Azerbaycan diaspo-
raları arasındaki işbirliğinin daha sıkı şekilde geliştirilmesi, onların 
maruz kaldıkları genel sorunlar karşısında birlikte adım atılması ve 
devamlı dayanışma sergilenmesi amacıyla gayretlerini birleştirece-
klerdir. 

Tarafların ülkelerinin tanıtımı ve ulusal çıkarlarının korunması-
na dair tarihi gerçeklerin dünya kamuoyuna duyurulmasında dias-
pora faaliyetinin koordinasyonunu ve karşılıklı desteği teşvik ede-
ceklerdir.
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Taraflar, Ermenistan’ın Türkiye’ye karşı asılsız iddialarının, tar-
ihin çarpıtılması ve tarihi gerçeklerin tahrif edilerek siyasallaştırıl-
ması girişimlerinin bölgede barış ve istikrara zarar verdiğini vur-
gulamakta, bu çerçevede 1915 yılı olaylarına ilişkin olarak kendi 
arşivlerini açan Türkiye’nin, Ermenistan’daki ve diğer ülkelerdeki 
arşivlerin açılması ve bu konuda tarihçiler tarafından araştırmaların 
yapılmasına yönelik çabalarını desteklemektedirler. 

Taraflar, 10 Aralık 2020 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuri-
yeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Medya Alanında Stratejik 
İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı”na uygun olarak Türkiye-Azerbay-
can Medya Platformunun olanaklarını göz önünde bulundurarak, iki 
ülkenin ilgili kurumları arasında enformasyon, iletişim ve sosyal di-
plomasi alanlarındaki işbirliğini daha da güçlendirecek ve bu çerçe-
vede Dışişleri Bakanlıkları arasında sürekli olarak enformasyona 
ilişkin sık görüşmeler ve değişimler yapılacaktır.

Taraflar, parlamentolararası işbirliğinin daha da güçlendirilmesi 
ve bu yönde karşılıklı faaliyetin artırılmasını teşvik ederler. 

Taraflar, iki halkın ortak değerlerinin önemli tezahürlerine ge-
rekli sosyal desteğin gösterilmesini sağlayacak, tarihi ve kültürel 
mirasların korunması için ortak faaliyet gerçekleştireceklerdir.

Taraflar, Türk dünyasının birlik ve refahına hizmet edecek ulusal 
ve uluslararası çabaların artırılmasına dikkat çektiler. 

Taraflar, Türk kültür mirasının uluslararası düzeyde tanıtımı ve 
teşviki alanında ortak işbirliğini güçlendireceklerdir. 

Taraflar, Türk dayanışmasının daha da pekiştirilmesi amacıyla 
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, Türk Akademisi, Türk 
Kültür ve Mirası Vakfı, TÜRKSOY ve Türk Dili Konuşan Ülkel-
er Parlamenter Asamblesi çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlere 
ivme kazandıracaklardır. 

Taraflar, bir Tarafın vatandaşlarının diğer Tarafın topraklarına 
kimlik kartı ile seyahat etmelerine dair kabul edilen anlaşmadan duy-
dukları memnuniyeti ifade ediyor ve sözkonusu anlaşmanın halk-
larımız arasındaki yakınlık ve insanlar arasındaki ilişkiler açısından 
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müstesna önemini ifade ederek, bir Tarafın vatandaşlarının diğer 
Tarafın topraklarında ikamet etme hakkı elde etmelerini mütekabili-
yet ilkesine dayalı olarak kolaylaştırmak için gerekli çalışmaların 
yapılmasını takdir ederler.

Taraflar, gerekli devlet desteğini sağlayarak halkları arasındaki 
ortak değerlere dayalı yakın ilişkileri insani, sosyal güvenlik, bilim-
sel, eğitim, sağlık, kültür, gençlik ve spor alanlarında daha da gelişti-
recek ve derinleştireceklerdir. Bu amaçla, iki ülkenin ilgili kurumları 
tarafından ortaklaşa olarak sürekli faaliyetler gerçekleştirilecektir.

 Şuşa kentinde 15 Haziran 2021 tarihinde, Türkçe ve Azerbaycan 
dilinde olmak üzere iki nüsha halinde imzalanmış olup tüm metinler 
eşit derecede geçerlidir.

 
   Azerbaycan Cumhiriyeti                       Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev       Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
Karar Sayısı: 5340

15 Haziran 2021 tarihinde Şuşa’da imzalanan ve 7355 sayılı 
Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile 
Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında 
Şuşa Beyannamesi”nin onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilm-
iştir.

22 Mart 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN

 CUMHURBAŞKANI

Şuşa Beyannamesi’ni içeren kanun teklifi Meclis’te kabul 
edildi

Yayınlanma: 23:34 - 03 Şubat 2022 
Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzey-
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ine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi’ni içeren kanun teklifi 
TBMM’de kabul edildi.

Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine 
çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi’ni içeren kanun teklifi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilerek yasalaştı.

Beyannamede Türkiye ve Azerbaycan’ın bölgesel ve küresel 
güvenlik ve istikrar meselelerinin çözümlenmesi yönünde ortak çaba 
gösterecekleri, taraflardan herhangi birinin bağımsızlığına veya to-
prak bütünlüğüne üçüncü bir devletçe tehdit ve saldırı halinde tara-
fların birbirine gerekli yardımı yapacakları ifade ediliyor.

Beyannamede ayrıca terör, organize suçlar, uyuşturucu 
kaçakçılığı, yasa dışı göçe karşı mücadelede ortak çaba ve iş birliği-
nin genişletilmesi yer alıyor.

Şuşa Beyannamesi onaylanarak Resmi Gazete›de yayımlandı

Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Re-
smi Gazete’de yer aldı.

Mehmet Şah Yılmaz   |23.03.2022
Azerbaycan ile Türkiye arasında 15 Haziran 2021›de Şuşa›da 

imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti 
Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi” onay-
lanarak Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tarafların, iki ülke arasındaki stratejik düzeyde gelişmekte olan 
ilişkilerin durumundan memnuniyetlerini ifade ettiği beyannamede, 
siyasi diyaloğun her düzeyde sürdürülmesinin ve yüksek düzeyli 
karşılıklı ziyaretlerin önemini belirtti.

Beyannamede, taraflardan herhangi birinin kanaatine göre onun 
bağımsızlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne, uluslararası 
düzeyde tanınmış sınırlarının dokunulmazlığına veya güvenliğine 
karşı üçüncü bir devlet veya devletler tarafından tehdit ve saldırı 
gerçekleştirildiğinde tarafların ortak istişareler yapacağı ve bu te-
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hdit veya saldırının önlenmesi amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) 
Şartı’nın amaç ve ilkelerine uygun girişimlerde bulunacağı vurgu-
landı.

Tarafların yardımın kapsam ve biçimini ivedi yapılan görüşm-
eler yoluyla belirleyerek ortak tedbirler alınması için savunma ihti-
yaçlarının karşılanmasına karar vereceği ifade edilen beyannamede, 
silahlı kuvvetlerin güç ve yönetim birimlerinin koordineli faaliyeti-
nin sağlanacağı kaydedildi.

Beyannamede, tarafların Güvenlik Konseylerinin milli güven-
lik konularında düzenli ortak toplantılarının düzenleneceği, bu to-
plantılarda ulusal çıkarların, tarafların çıkarlarını etkileyen bölgesel 
ve uluslararası güvenlik konularının müzakeresinin gerçekleştiri-
leceği ve iki kardeş ülke silahlı kuvvetlerinin çağın gereklerine uy-
gun olarak yeniden yapılandırılması ve modernizasyonuna yönelik 
olarak ortak çaba göstermeye devam edeceği aktarıldı.
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Азербайжан Республикасы менен Түрк Республикасынын 
ортосундагы союздаштык мамилелер жөнүндөгү 

Шуша декларациясы 

Азербайжан Республикасы жана Түрк Республикасы.
Азербайжан Республикасынын Президенти Илхам Алиев 

менен Түрк Республикасынын Президенти Режепа Тайип Эрдо-
гандын азербайжан элинин жана бүткүл түрк элдеринин байыр-
кы маданиятынын бешиги болгон Шуша шаарындагы жолугу-
шуусунун тарыхый маанисин белгилөө менен, 

Достук мамилеси бар бул эки бир тууган өлкөнүн орто-
сунда кол коюлган документтерди жетекчиликке алуу аркылуу 
1921-жылдын 13-октябрынан берки Карск келишимине баш 
ийүү менен,

Ошондой эле 1994-жылы 9-февралда кол коюлган Азербай-
жан Республикасы менен Түрк Республикасынын ортосундагы 
достук жана бир туугандык мамилелерди ар тараптуу өнүктү-
рүү келишимине ылайык, 

Жана дагы Азербайжан Республикасы менен Түрк Респуб-
ликасынын ортосундагы өз ара жардамдашуу жана кызматта-
шуу боюнча 1994-жылы 9-февралда кол колган протоколду же-
текчиликке алуу менен,

Жана Азербайжан Республикасы менен Түрк Республи-
касынын ортосундагы стратегиялык кызматташтык боюнча 
2010-жылдын 16-августтунда кол коюлган келишим боюнча,

Азербайжан Республикасы менен Түрк Республикасынын 
ортосундагы бир туугандык менен достуктан улам жаралган 
мамилелердин жаңы союздаштык деңгээлге көтөрүлүшүн баса 
белгилөө менен эки өлкөнүн элдеринин кызыкчылыгына кыз-
мат кылуу менен,
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Дүйнөлүк жана аймактык тынчтыкты, туруктуулукту жана 
коопсуздукту эл аралык укуктун ынанымдары менен нормала-
рына жараша жана анын ичинде Бириккен улуттар Уюмунун 
уставдарын жетекчиликке алуу менен эки тараптуу кызмат-
таштыкты камсыздоо, экономикалык, коргонуу, маданий, гу-
манитардык, саламаттыкты сактоо, билим берүү, социалдык 
тармактардагы, жаштар жана спорт тармагындагы жалпы кы-
зыкчылыктарды коргоо боюнча мүмкүнчүлүктөр менен дара-
меттерди бириктирүүнүн маанилүүлүгүн аңдоо менен,

 Дүйнөлүк жана аймактык тынчтыкты, туруктуулук менен 
коопсуздукту эл аралык укуктун ынанымдары менен нормала-
рына жараша, анын ичинде Бириккен улуттар Уюмунун устав-
дарынын негизинде камсыздоо боюнча аракетти күчөтүүнүн 
маанилүүлүгүн белгилөө менен,

Жалпы кызыкчылыктарды камтыган аймактык жана эл ара-
лык ишмердикте жаралган маселелерди биргелешип жөнгө са-
луунун зарылдыгын билдирүү менен, 

Көз карандысыздык, эгемендик, аймактык бүтүндүк сыяк-
туу Азербайжан Республикасы менен Түрк Республикасынын 
Улуттук кызыкчылыктарына, ортодогу эки тараптуу жана көп 
жактуу тилектештигине, өз ара жардамдашуу ынанымдарын 
таянган, алардын эл аралык деңгээлде таанылган аймагынын 
кол тийбестигин сактоону көздөгөн,

Түрк дүйнөсүнүн туруктуу өнүгүүсүнө багытталган аймак-
тык жана эл аралык ишмердик тегиз жүргүзүлүүсү үчүн аракет-
ти күчтөнтүү менен,   

Түрк Республикасынын негиздөөчүсү Мустафа Кемал Ата-
түрктүн жана азербайжан элинин жалпы улуттук лидери Гейдара 
Алиевдин «Азербайжандын кубанычы – биздин кубанычыбыз, 
кайгысы – биздин кайгыбыз» жана «Бир улут – бир мамлекет» 
деген кеменгер сөздөрү биздин элдердин улуттук-руханий бай-
лыгы экенин баса белгилөө менен, 

Азербайжан Республикасы менен Түрк Республикасынын 
ортосундагы эки тараптуу мамилелерди мындан ары кеңейтүү 
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жана тереңдетүү келечегин бардык тарабынан кароо менен жа-
рыялайт:

Тараптар бир туугандык байланыштагы жана достук мами-
ледеги эки өлкөнүн ортосундагы өнүгүп бара жаткан стратегия-
лык мамилелердин абалына канааттануусун билдирүү менен 
саясый сүйлөшүүлөрдүн жогорку деңгээлдеги өнүгүүсүн, өз ара 
катнаштардын маанилүүлүгүн баса белгилейт. 

Тараптар Азербайжан мамлекети 44 күндүк жарандык со-
гушта өз аймактарын баскынчылардан бошотуп, жеңип чыгуу 
менен, Армениянын 30 жылдык баскынчылык саясатын аягына 
чыгарганын сыймыктануу менен жарыялайт. 

30 жылдык армян баскынчылыгына каршы аракеттенип, 
колдон чыгарган жерлерин кайрып алып, аймактык бүтүндү-
гүн калыбына келтирүүдөгү Түрк Республикасынын моралдык 
жана саясый колдоосун Азербайжан жогору баалайт.  Тараптар 
Кавказ аймагындагы туруктуулук менен коопсуздук боюнча 
аракеттерди улантууга, бардык экономикалык, транспорттук 
байланыштарды калыбына келтирүүгө дагы да күч жумшайт, 
ошондой эле аймактагы өлкөлөрдүн мамилеси нормалдашуусу-
на, узак мөөнөттү тынчтыкты жана коопсуздукту камсыздоону 
көздөйт.  Бул контексте Азербайжан мамлекетинин Нахичеван 
Автоном Республикасынын аймагынын географиялык өзгөчө 
абалы эске алынат. Тараптар Түркиянын Түркия-Орусия бирге-
лешкен борборунун басылып алынган Азербайжан аймактары 
боюнча иш жүргүзүүдөгү салымын жогору баалайт. Бул аймак-
тагы тынчтыкты камсыздоого, туруктуулугу менен байгерчили-
гинде маанилүү роль ойнойт.  

Азербайжан Республикасы менен Түрк Республикасы көз 
карандысыздык, аймактык бүтүндүк, эгемендик ынанымдарын 
жетекчиликке алуу менен, жана эл аралык деңгээлде таанылган 
кол тийбестик, мамлекеттердин ички ишине кийлигишпөө эре-
желерине басым жасоо менен союздаштык мамилелердеги сая-
сый жана укуктук механизмдерди аныктайт.    
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Тараптар тышкы саясый чөйрөдөгү жөнгө салууну, эки та-
раптуу саясый акылдашуулардын маанилүүлүгүн белгилейт 
жана бул контекстеги Азербайжан Республикасы менен Түрк 
Республикасынын ортосундагы стратегиялык кызматташтыкты 
Кеңешиндеги жогорку деңгээлдеги ишмердикти белгилешет. 

  Тараптар улуттук кызыкчылыктарды коргоо жана камсыз-
доо боюнча көз карандысыз тышкы саясатты жүргүзүшөт. 

Тараптар тынчтыкка, достукка, ынак коңшулукка, аймактык 
жана эл аралык мамилелерди өнүктүрүүгө багытталган иш-ча-
раларга туруктуулукка, жалпы жыргалчылыкка таянуу менен 
аймактык жана эл аралык деңгээлде биргелешип күч жумша-
шат, ошондой эле чыр-чатактарды жөнгө салууда, дүйнөлүк 
коопсуздук маселелерин чечүүдө аракеттер чогуу жасалат.

Өз ара кызыкчылыгы бар актуалдуу мүнөздөгү эл аралык 
маселелер боюнча тилектештикти көрсөткөн тараптар багытта-
ры дал келишкен пикирде чыгуу менен эки тараптуу эл аралык 
мамилелерди тереңдетишет, ошондой эле Бириккен Улуттар 
Уюму, ОБСЕ, Европа кеңеши, Түрк тилдүү элдердин кызмат-
таштыгы, Ислам кызматташтыгы уюму сыяктуу эл аралык уюм-
дарда бири-бирине колдоо көргөзүшөт.

Эгер тараптардын биринин пикири боюнча үчүнчү өлкө та-
рабынан анын көз карандысыздыгына, аймактык бүтүндүгүнө, 
эгемендигине, кол тийбестигине коркутуу болсо, агрессия көр-
сөтүлсө же эл аралык деңгээлде таанылган чек аралары бузулса, 
баскынчылык жасалса Тараптар аталган коркунучтарды жоюу 
үчүн биргелешкен кеңешмелерди өткөрүшүп, БУУнун максат-
тары жана Уставы боюнча демилге көтөрүшөт, БУУнун Уста-
вына жооп бергидей мүнөздөгү зарыл жардамдарды беришет.  
Токтоосуз жүргүзүлгөн талкуу аркылуу мындай жардамдын 
көлөмү менен түрү аныкталган соң, коргонууга зарыл болгон 
каражаттар боюнча чечим кабыл алынды жана Аскер Күчтө-
рүнүн түзүмдөрүн жетектөө жана координациялоо ишмердиги 
уюштурулат. 
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Тараптардын кызыкчылыктарына тиешелүү улуттук кооп-
суздук маселелери боюнча биргелешкен отурумдар үзгүлтүксүз 
уюштурулуп, аларда улуттук коргонуу боюнча аймактык жана 
эл аралык коопсуздук маселелери талкууланат. 

Жактар эки бир тууган өлкөнүн аскер күчтөрүндөгү кайра 
түзүп чыгуулар менен жаңылоолорду жүргүзүүгө заманбап та-
лаптарга ылайык биргелешкен күч-аракеттерди жумшайт. 

Миналанган аймактарды тазалоону жетекчиликке алуу ме-
нен Тараптар армян баскынчылыгынан бошотулган райондор-
догу жашоону калыбына келтирүү ишмердигин колдоого алат.  

Тараптар коргонуу жөндөмдүүлүгү менен аскердик коопсуз-
дукту арттырууда өздүк курамдарды алмаштырууну, окутуулар 
менен машыгууларды биргелешип жүргүзүүнү, эки өлкөнүн 
биргелешкен аракеттеринин сапатын жогорулатууну колдоого 
алат, дем берет, заманбап технологиялар боюнча курал-жарак-
тар менен ок-дарыларды жакшыртуу ишинде тыгыз кызматта-
шат, бул максатта ыйгарым укуктуу түзүмдөр менен мекемелер-
дин жөнгө салынган ишмердигин камсыздайт.   

Азербайжан менен Түркия башка дос өлкөлөрдүн армияла-
ры менен биргеликте аскер машыгууларын өткөрүүнү колдоого 
алат. 

Тараптар улуттук жана эл аралык кызыкчылыктарды эсепке 
алуу менен деңиз, асман жана космос технологиялары боюнча 
өз ара алака жүргүзөт, биргелешкен жөндөмдүүлүктөрдү өнүк-
түрүүчү жалпы долбоорлорго дем берет жана коргонуу өндү-
рүшүндө биргелешкен технологияларды өнүктүрүүгө жакшы 
жөрөлгөлүү салым кошот, өз куралы жана ок-дарылары менен 
камсыз болуш үчүн аларды чыгарган өндүрүштү чогуу-чаран 
кеңейтет, бул жаатта иш жүргүзгүсү келген өлкөдө жок тармак-
тарды колдойт, биргелешип жүргүзүлгөн изилдөө иштерин, өн-
дүрүштү ишке ашырат, эки өлкө технологиялар жаатында, аскер-
дик ишке дайындалган продукцияларды чыгаруу жана кызмат 
көрсөтүү боюнча ички жана тышкы рынокто кызматташат.  
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Тараптар эки өлкөнүн ортосунда өнүгүп бараткан, улуттук 
кызыкчылыктарга жооп берген аскердик-саясый кызматташуу 
үчүнчү өлкөлөргө багытталбай турганын белгилешет. 

Тараптар мындан ары киберкоопсуздук жаатында кызмат-
ташуу маанилүү экенин белгилешет жана биргелешкен илимий 
изилдөөлөрдү жүргүзүшөт, бул тармак боюнча адистерди даяр-
дашат, биргелешкен техникалык кызматташтыкка дем берилет. 

Тараптар диверсификацияга багытталган улуттук экономи-
каларды жана соода-экономикалык мамилелердеги экспортту 
жандандырууга күч жумшайт, ошондой эле келечектүү тармак-
тарда биргелешкен өндүрүштү түптөөгө, инвестициялык кыз-
матташууну эки жакка бирдей пайда алып келүүсүнө ыңгайлуу 
шарттарды түзгөндөй өнүктүрүү үчүн жигердүү аракеттерди 
жасайт. Бул контекстте Азербайжан менен Түркия товарлардын 
эркин жүгүртүлүүсүн шарттаган механизмдерди жаратууга ба-
гытталган иштерди жүргүзөт.  

Тараптар аймактын жана Европанын коопсуздугуна салым 
кошуучу бүт дүйнө үчүн стратегиялык мааниси чоң Түштүк газ 
өткөөлүнүн ишке ашырууда, жаратылыш газынын булактарын 
жана багыттарын диверсификациялоодо Азербайжан менен 
Түркиянын ролу зор экенин билдиришет. Тараптар Түштүк газ 
куурунун мындан аркы өнүгүшүнө жана сарамжалдуу пайдала-
нылышына багытталган иш-аракеттерин өз ара макулдашуу тү-
рүндө улантат. Тараптар ошондой эле дүйнөлүк энергетикалык 
сектордогу процесстерди эске алуу менен аймактык кызматта-
шууга салым кошуучу электр тармактарындагы күч-аракеттер-
ди жандандырууну, аймакты электр менен жабдуудагы коопсуз-
дукту күчөтүүнү көздөйт. 

Тараптар эки өлкөнүн аймагынан өткөн Чыгыш-Батыш 
Ортоңку транспорттук өткөөлүндөгү атаандаштыкка жөндөм-
дүүлүктү көтөрүү максатында өз ара кызматташтыкты бекем-
дешет. Азербайжан жана Түркия интеллектуалдуу транспорт-
тук системасынын технологияларын колдонуу менен эл аралык 
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транспорт өткөөлүндөгү азербайжан-түрк участкасынын тран-
зиттик-транспорттук дараметин дагы да көтөрөт жана андан 
ары өнүктүрөт.

Тараптар Азербайжан менен Түркияны кошкон Азербай-
жан Республикасынын батыш райондору менен Азербайжан 
Республикасынын Нахычаван Автоном Республикасынын орто-
сундагы өткөөлдүн ачылышы (Занзегур өткөөлүнүн) жана бул 
өткөөлдү уландысы катары курулган Нахчыван-Карс темир жо-
лунун курулушу эки өлкөнүн ортосундагы транспорттук-ком-
муникациялык байланыштын жакшырышына маанилүү салым 
кошот. 

Тараптар Азербайжан менен Түркиянын азыркы учурдагы 
байланышынын жогорку деңгээли эки эле өлкөнүн эмес жал-
пы аймактык жана эл аралык тынчтыкка, байгерчиликке жакшы 
салым кошот, бул дүйнөдөгү тынчтыкка, туруктуулукка кызмат 
кылат, аймактагы өлкөлөр баш болгон эл аралык коомчулуктун 
кызыкчылыктарына жооп берет.   

Тараптар аймактык жана эл аралык туруктуулукка терс 
таасирин тийгизген ар түрдүү коркунучтарга, көбүнчө терро-
ризмге, анын бардык түрлөрүнө, каржылануусуна, жайылы-
шына, ошондой эле массалык кыргын салуучу куралдардын 
жайылышына, уюшкан кылмыштуулукка, балит акчалардын, 
наркотиктердин мыйзамсыз айланышына, адам сатууга, мый-
замсыз миграцияга жана башка коркунучтарга, чакырыктарга 
каршы күрөшүүдө биргелешкен аракеттерин кеңейтет, кызмат-
ташуусун тереңдетет. 

Азербайжан Республикасы Түрк республикасынын эгемен-
дигине, аймактык бүтүндүгүнө, чек арасынын кол тийбестиги-
не, коопсуздугу менен туруктуулугуна шек келтирген кандай 
ишмердик болбосун катуу жазалайт, анын ичинен терроризмдин 
бардык түрлөрүнүн бетин ачууга, алар менен күрөшүүгө салым 
кошот, Түрк Республикасынын аймагында терроризмге каршы 
жүргүзүлүп жаткан күрөштү чечкиндүүлүк менен колдойт.  
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Ар кайсы өлкөлөрдө жашап жаткан азербайжан жана түрк 
диаспоралары ортодогу кызматташтыкты дагы да өнүктүрүү 
максатын көздөйт, алар өзүлөрү кагылышкан жалпы көйгөйлөр-
дү жоюу үчүн жумшалган күч-аракетти бириктиришет, бирге 
чара көрүп, чогуу аракеттенишет, уланып жүрүп отуруучу ти-
лектештиктин жаралышын камсыздашат. 

Тараптар улуттук кызыкчылыктарды коргоодо өлкөлөр ара-
лык өз ара мамилени жөнгө салган, өз мамлекетинин талапта-
рын, тарыхый чындыкты дүйнө коомчулугуна жеткирүүдө би-
ри-бирин сүрөгөн диаспоралык ишмердикти колдоого алат. 

Тараптар Армениянын Түркияга карата негизсиз доомат-
тары, туура эмес фактылар менен тарыхты бурмалоосу, саясат-
таштыруусу аймактагы тынчтык менен туруктуулукка доо кети-
рерин белгилешет, бул өңүттө 1915-жылдагы окуяларга карата 
өз архивдерин ачкан Түркиянын аракетин, Армениянын жана 
башка өлкөлөрдүн архивдерин ачууга багытталган иштерин 
жана тарыхчылардын ушул темага карата изилдөө жүргүзүүсүн 
чечкиндүүлүк менен колдойт.    

2020-жылы 10-декабрда кол коюлган «Азербайжан Респуб-
ликасы менен Түрк республикасынын ортосундагы медиа жаа-
тындагы стратегиялык кызматташтыкка тиешелүү өз ара түшү-
нүшүү Меморандумуна» жараша тараптар Азербайжан-Түрк 
медиаплатформасынын мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен эки 
өлкөнүн маалымат, коммуникация жана коомдук дипломатия 
түзүмдөрүнүн ортосундагы кызматташууну дагы да күчөтөт, 
бул алкакта тышкы иштер министрлери кеңешмелерди тез-тез 
өткөрүп, дайыма маалымат алмашып турушат. 

Тараптар мындан аркы парламенттер аралык кызматта-
шууну колдойт жана бул багытта өз ара аракеттенүүнүн дең-
гээли жогорулашына ынтызар. 

Тараптар эки элдин жалпы баалуулуктарындагы жаратман-
дыктар коомдун колдоосуна алынышын камсыз кылат, тарыхый 
жана маданий баалуулуктарды коргоо боюнча биргелешип иш 
жүргүзөт. 



37

Тараптар жалпы түрк дүйнөсүнүн байгерчилигине жана би-
римдигине кызмат кылууга улуттук жана эл аралык күч-аракет-
тер жумшалганын белгиледи.

Тараптар түрк маданиятын эл аралык деңгээлде жайыл-
тууну жана колдоону дүйнөлүк деңгээлде колдоого алат жана 
бекемдейт.    

  Түрк кызматташтыгынын мындан аркы бекемделиши үчүн 
Тараптар Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу Кеңеши-
нин алкагындагы Түрк академиясынын, Түрк маданияты жана 
мурасы фондунун, ТҮРКСОЙдун жана Түрк тилдүү мамлекет-
тердин парламенттер аралык ассамблеясынын ишинин жүрү-
шүнө түрткү берет.

Тараптар бир Жактын жарандары өздүк күбөлүгү менен 
экинчи Жактын аймагына кирип чыгуусу боюнча жетишилген 
макулдашууга байланыштуу ыраазычылык билдирет жана биз-
дин элдердин жана жарандардын өз ара өтө жакындыгын эске 
алганда мындай макулдашуунун өзгөчө мааниси бар, мындай 
шарттар эки Жактын жарандары бири-биринин өлкөсүнүн ай-
магына кирип жашашы үчүн укуктардын берилишин жөнөкөй-
лөтүүгө, бул иш боюнча чара көрүлүшүнө жол ачат. 

Тараптар зарыл болгон мамлекеттик колдоолорду камсыз 
кылуу менен гуманитардык тармактагы, социалдык коргоо жаа-
тында, илим изилдөө, билим берүү, саламаттык сактоо, мада-
ният, жаштар саясаты жана спорт боюнча жалпы баалуулуктарга 
таянган тыгыз байланыштарды дагы да өнүктүрөт жана тереңде-
тет. Ушул максатта эки өлкөнүн тиешелүү мамлекеттик түзүмдө-
рү биргелешкен ишмердигин дайыма жүргүзө бермекчи. 

Азербайжан жана түрк тилдеринде жазылган бул Деклара-
циянын түп нускасына  2021-жылы 15-июнда Шуша шаарында 
кол коюлду, бардык тексттери бирдей нускада. 

Азербайжан Республикасынын              Түрк Республикасынын 
         Президенти                                                Президенти
        Ильхам Алиев                                    Реджеп Тайип Эрдоган
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«Азербайжан Республикасы менен Түрк Республика-
сынын ортосундагы союздаштык мамилелер жөнүндөгү» 
Шушин декларациясын бекитүү боюнча Азербайжан Рес-

публикасынын мыйзамы
12-февраль, 2022-жыл
Азербайжан Республикасынын Милли Межлиси Азербай-

жан Республикасынын Конституциясынын 4 пунктунун, I бөлү-
мүнүн, 95 макаласын жетекчиликке алуу менен токтом кылат:

2021-жылдын 15-июнунда Шуша шаарында кол коюлган 
«Азербайжан Республикасы менен Түрк Республикасынын ор-
тосундагы союздаштык мамилелер жөнүндөгү» Шуша деклара-
циясы бекитилсин.

Ильхам Алиев
Азербайжан Республикасынын Президенти
Баку шаары, 1-февраль, 2022-жыл

ЭЛ АРАЛЫК КЕЛИШИМ
 Азербайжан Республикасы менен Түрк Республи-

касынын ортосундагы союздаштык мамилелер жөнүн-
дөгү Шушин декларациясын бекитүү боюнча чечим.                         

Чечимдин номуру: 5340
«Азербайжан Республикасы менен Түрк Республикасынын 

ортосундагы союздаштык мамилелер жөнүндөгү Шуша декла-
рациясы» деген аталышта тиркелип, 2021-жылдын 15-июнунда 
кол коюлуп, № 7355 Мыйзамдын 2-3-беренелерине жараша бе-
китүү чечими кабыл алынган. Президенттин № 9 Токтому

22-март, 2022-жыл.
Түркиянын президенти
Реже́п Тайи́п Эрдога́н

Милли Межлис Азербайжан менен Түркия тарабынан 
кол коюлган Шуша декларациясын бекитти
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Азербайжандын Милли Межилиси Азербай менен Түркия 
кол койгон Шуша декларациясын бекитет.

АЗЕРТАДЖ билдиргендей, Милли Межлистин 1-февралда-
гы пленардык отурумунда «Азербайжан Республикасы менен 
Түрк Республикасынын союздаштык мамилеси жөнүндө» деген 
Шуша декларациясы мыйзам долбоору талкууланды.

Шуша декларациясына 2021-жылдын 15-июнунда Шуша 
шаарында кол коюлганын, ага  Азербайжандын Президента 
Ильхам Алиев, Түркиянын Президенти Режепа Тайип Эрдоган 
катышканын белгилей кетебиз.

Түркиянын Президенти Шуша декларациясын бекитүү 
жөнүндөгү токтомго кол койду

Анкара, 23-марта, АЗЕРТАДЖ
Президент Реджеп Тайип Эрдоган Түркия менен Азербай-

жандын ортосундагы союздаштык мамилелерди бекемдөө жө-
нүндөгү Шуша декларациясына кол койду

АЗЕРТАДЖдын маалымдатында бул тууралуу түрк гезити 
«Resmi gazete» билдирген.

Эске салсак, 2021-жылы  15-июнда, Шуша шаарында Азер-
байжандын Президенти Ильхам Алиев менен Түрк Республика-
сынын Президент Режеп Таип Эрдоган көзмө-көз жолуккандан 
кийин «Азербайжан Республикасы менен Түрк Республикасы-
нын ортосундагы союздаштык мамилелер тууралуу» аталы-
шындагы Шуша декларациясы кабыл алынган.

Президент Ильхам Алиев менен Түркиянын Президенти Ре-
жепом Тайипом Эрдоган кол койгон Шуша декларациясы биз-
дин өлкөлөрдүн ортосундагы союздаштык үчүн түзүлгөн бар-
дык шарттарды өзүнө камтыйт. 

Түркиянын Улуттук улуу жыйыны Шуша декларация-
сын бекитти 

3-февралда «Азербайжан Республикасы менен Түрк Рес-
публикасынын ортосундагы союздаштык мамилелер тууралуу» 
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Шуша декларациясы Түркиянын Улуттук улуу жыйыны тара-
бынан бекитилди.

АЗЕРТАДЖдын өз кабарчысы билдиргендей Түркия-
нын Улуттук улуу жыйынынын отурумунда талкууга коюлган 
Шуша   декларациясы Тышкы иштер министрлигинин комис-
сиясы тарабынан ТУУЖдун төрагасы кол койо турган маани-
лүү тарыхый документ катары парламенттин талкуусуна чыга-
рылып, жогорку баасын алды.  

Шуша декларациясын бекитүүгө байланышкан ТУУЖдагы 
добуш берүү түрк убактысы боюнча 23:25те аяктады.

Шуша декларациясын бекитүү жөнүндөгү Мыйзамга 
Президент Ильхам Алиев кол койду

2021-жылы 15-июнда Шуша шаарында «Азербайжан Рес-
публикасы менен Түрк Республикасынын ортосундагы союз-
даштык мамилелер тууралуу» Шуша декларациясы кол коюлуп, 
бекитилди.

АЗЕРТАДЖ билдиргендей, 12-февралда Азербайжан Рес-
публикасынын Президенти Илхам Алиев буга байланыштуу 
Мыйзамга кол койду.

Эске салсак, Түркиянын Президент Режеп Тайип Эрдоган 
да Шуша декларациясы боюнча мыйзам долбооруна кол койгон.

Тарыхый мааниси бар Шуша декларациясына кол коюлушу 
менен эки бир тууган өлкөнүн мамилеси союздаштыктын жаңы 
деңгээлине көтөрүлдү, ар тараптуу кызматташууга жаңы мей-
киндиктер ачылды.  

 
Түркиянын Президенти Шуша декларациясын бекитүү 

жөнүндөгү токтомго кол койду
Анкара, 23-марта, АЗЕРТАДЖ
Президент Реджеп Тайип Эрдоган Түркия менен Азербай-

жандын ортосундагы союздаштык мамилелерди бекемдөө жө-
нүндөгү Шуша декларациясына кол койду
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АЗЕРТАДЖдын маалымдатында бул тууралуу түрк гезити 
«Resmi gazete» билдирген.

Эске салсак, 2021-жылы  15-июнда, Шуша шаарында Азер-
байжандын Президенти Ильхам Алиев менен Түрк Республика-
сынын Президент Режеп Таип Эрдоган көзмө-көз жолуккандан 
кийин «Азербайжан Республикасы менен Түрк Республикасы-
нын ортосундагы союздаштык мамилелер тууралуу» аталы-
шындагы Шуша декларациясы кабыл алынган.

Президент Ильхам Алиев менен Түркиянын Президенти Ре-
жепом Тайипом Эрдоган кол койгон Шуша декларациясы биз-
дин өлкөлөрдүн ортосундагы союздаштык үчүн түзүлгөн бар-
дык шарттарды өзүнө камтыйт. 
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Шушинская декларация о союзнических отношениях 
между Азербайджанской Республикой и 

Турецкой Республикой

Азербайджанская Республика и Турецкая Республика,
Подчеркивая историческое значение встречи Президента 

Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента 
Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в городе Шуша 
– древней колыбели культуры Азербайджана и всего тюркского 
мира,

Еще раз подтверждая приверженность всем подписанным 
между двумя дружественными и братскими странами междуна-
родным документам, связанному с этим Карскому договору от 
13 октября 1921 года,

Руководствуясь подписанными 9 февраля 1994 года «Дого-
вором о развитии дружбы и всестороннего сотрудничества меж-
ду Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой» и 
«Протоколом о сотрудничестве и взаимопомощи между Азер-
байджанской Республикой и Турецкой Республикой», а также 
подписанным 16 августа 2010 года «Договором о стратегиче-
ском партнерстве и взаимопомощи между Азербайджанской Ре-
спубликой и Турецкой Республикой»,

Подчеркивая, что повышение отношений между Азербайд-
жанской Республикой и Турецкой Республикой на качественно 
новый, союзнический уровень, исходя из дружбы и братства 
между двумя странами и народами, служит интересам двух 
стран и народов,

Осознавая важное значение объединения возможностей и 
потенциалов обеих стран в политической, экономической, обо-
ронной, культурной, гуманитарной, здравоохранительной, об-
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разовательной, социальной сферах, в области молодежи и спор-
та в защите общих интересов,

Подчеркивая важность продолжения совместных усилий 
по обеспечению глобального и регионального мира, стабиль-
ности и безопасности в соответствии с принципами и нормами 
международного права, в том числе Уставом Организации Объ-
единенных Наций,

Выражая необходимость взаимной координации деятельно-
сти в региональных и международных стратегических вопро-
сах, представляющих общий интерес,

Исходя из принципов солидарности и взаимопомощи в дву-
сторонних и многосторонних форматах в таких опирающихся 
на национальные интересы вопросах, как независимость, су-
веренитет, территориальная целостность Азербайджанской Ре-
спублики и Турецкой Республики, неприкосновенность их при-
знанных на международном уровне границ,

Объединяя усилия в продвижении на региональной и меж-
дународной плоскости совместной деятельности, направленной 
на стабильное развитие тюркского мира,

Особо подчеркивая, что мудрые изречения основателя Ту-
рецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и общенацио-
нального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева “Ра-
дость Азербайджана – наша радость, горе его – наше горе” и 
“Одна нация, два государства” расцениваются как национально-
духовное достояние наших народов,

Всесторонне рассматривая перспективы дальнейшего рас-
ширения и углубления двухсторонних отношений между Азер-
байджанской Республикой и Турецкой Республикой,

заявляют:
Стороны, выражая удовлетворение состоянием развиваю-

щихся на стратегическом уровне отношений между двумя дру-
жественными и братскими странами, отмечают значение про-
должения политического диалога на всех уровнях и взаимных 
визитов на высшем уровне.
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Стороны с чувством гордости заявляют, что Азербайджан, 
одержав победу во время 44-дневной Отечественной войны, 
положил конец продолжавшейся 30 лет агрессорской политике 
Армении, освободил свои земли от оккупации, обеспечил по-
беду справедливости и восстановление международного права.

Азербайджан высоко оценивает морально-политическую 
поддержку Турецкой Республики в прекращении 30-летней 
армянской агрессии, освобождении оккупированных земель, 
восстановлении территориальной целостности Азербайджана. 
Стороны будут продолжать усилия, направленные на укрепле-
ние стабильности и безопасности в Кавказском регионе, восста-
новление всех экономических и транспортных связей, а также 
нормализацию отношений между государствами региона и обе-
спечение долгосрочного мира. В этом контексте, будет учтено 
особое географическое положение Нахчыванской Автономной 
Республики Азербайджанской Республики. Стороны подчер-
кивают, что вклад, внесенный Турцией в работу Турецко-Рос-
сийского совместного центра на освобожденных от оккупации 
территориях Азербайджана, играет важную роль в обеспечении 
мира, стабильности и благосостояния в регионе.

Азербайджанская Республика и Турецкая Республика, ру-
ководствуясь принципами независимости, суверенитета, терри-
ториальной целостности, неприкосновенности признанных на 
международном уровне границ, невмешательства во внутрен-
ние дела государств, определяют политические и правовые ме-
ханизмы союзнических отношений.

Стороны отмечают важность координации во внешнеполи-
тической сфере и регулярное проведение двусторонних полити-
ческих консультаций и подчеркивают в этом контексте значение 
деятельности между Азербайджанской Республикой и Турецкой 
Республикой в рамках Совета стратегического сотрудничества 
высокого уровня.

Стороны проводят независимую внешнюю политику, на-
правленную на защиту и обеспечение национальных интересов.
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Стороны прилагают совместные усилия, направленные на 
развитие международных отношений, опирающихся на мир, 
дружбу и добрососедство, посредством стабильности и благо-
состояния в региональном и международном масштабе, а также 
урегулирование конфликтов и решение вопросов глобальной 
безопасности и стабильности.

Демонстрируя солидарность и взаимную поддержку по меж-
дународным вопросам, носящим актуальный характер, пред-
ставляющим взаимный интерес, стороны, выступая с совпада-
ющих позиций, будут углублять двустороннее сотрудничество 
и оказывать друг другу поддержку в рамках международных и 
региональных организаций, включая Организацию Объединен-
ных Наций, ОБСЕ, Совет Европы, Совет сотрудничества тюрко-
язычных государств, Организацию исламского сотрудничества.

В случае, если по мнению одной из сторон будет иметь ме-
сто угроза или агрессия со стороны третьего государства или 
государств против ее независимости, суверенитета, террито-
риальной целостности, неприкосновенности или безопасности 
признанных на международном уровне границ, Стороны про-
ведут совместные консультации и в целях устранения данной 
угрозы или агрессии осуществят инициативы в соответствии с 
целями и принципами Устава ООН, окажут друг другу необхо-
димую помощь в соответствии с Уставом ООН. После определе-
ния путем безотлагательных обсуждений объема и формы дан-
ной помощи будет принято решение об обеспечении оборонных 
нужд для принятия совместных мер и организована координи-
рованная деятельность силовых и управленческих структур Во-
оруженных сил.

Регулярно будут проводиться совместные заседания советов 
безопасности сторон по вопросам национальной безопасности, 
на которых будут обсуждаться вопросы национальной обороны, 
региональной и международной безопасности, затрагивающие 
интересы сторон.
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Стороны продолжат прилагать совместные усилия, направ-
ленные на переформирование и модернизацию вооруженных 
сил двух братских стран в соответствии с современными тре-
бованиями.

Руководствуясь очисткой заминированных территорий, 
Стороны будут поддерживать деятельность, направленную на 
нормализацию жизни в районах, освобожденных от армянской 
оккупации.

Стороны будут поощрять направленные на укрепление 
обороноспособности и военной безопасности обмен личным 
составом, проведение совместных занятий и учений, повыше-
ние способности взаимодействия вооруженных сил двух стран, 
тесное сотрудничество в управлении оружием и боеприпаса-
ми, основанном на современных технологиях, и обеспечение с 
этой целью координированной деятельности уполномоченных 
структур и учреждений. Азербайджан и Турция будут поддер-
живать проведение военных учений вместе с армиями других 
дружественных государств.

Стороны, осуществляя взаимный технологический обмен 
в морской, воздушной и космической сферах с учетом нацио-
нальных и международных обязательств, будут поощрять ре-
ализацию общих проектов с целью развития совместных спо-
собностей и вносить позитивный вклад в развитие взаимных 
технологий в оборонной промышленности, обеспечивать своим 
оружием и боеприпасами, взаимно поощрять их производствен-
ные технологии и поддерживать создание производственных 
отраслей, не существующих в настоящее время в их странах, 
осуществление совместных исследовательских и производ-
ственных работ, сотрудничество структур оборонной промыш-
ленности двух стран на внутренних и международных рынках 
в области технологий, продукции военного назначения и услуг.

Стороны отмечают, что военно-политическое сотрудниче-
ство, развиваемое между двумя государствами и отвечающее их 
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национальным интересам, не направлено против третьих госу-
дарств.

Стороны подчеркивают важность дальнейшего развития со-
трудничества в области кибербезопасности и будут проводить 
совместные научные исследования, подготовку специалистов в 
этой области, поощрять взаимное техническое сотрудничество.

Стороны активизируют усилия, направленные на диверси-
фикацию национальных экономик и экспорта в торгово-эконо-
мических отношениях, а также создание совместного производ-
ства в перспективных отраслях, развитие более благоприятных 
условий для взаимовыгодного развития инвестиционного со-
трудничества. В этом контексте, Азербайджан и Турция примут 
меры, направленные на создание механизмов организации сво-
бодного передвижения товаров.

Стороны подчеркивают передовую роль Турции и Азер-
байджана в реализации стратегического Южного газового ко-
ридора, вносящего вклад в энергетическую безопасность реги-
она и Европы, обеспечивающего диверсификацию источников 
и маршрутов природного газа. Стороны будут в координирован-
ной форме продолжать усилия, направленные на рациональное 
использование и дальнейшее развитие Южного газового кори-
дора. Стороны также, учитывая процессы в глобальном энерге-
тическом секторе, выражают намерение продолжать усилия и в 
электрической сфере с активизацией усилий, вносящих вклад 
в региональное сотрудничество, для усиления безопасности 
энергоснабжения региона.

Стороны будут укреплять взаимное сотрудничество с це-
лью повышения конкурентоспособности проходящего через 
территорию двух стран Среднего транспортного коридора Вос-
ток-Запад. Азербайджан и Турция, используя технологии интел-
лектуальных транспортных систем, будут и дальше развивать 
транзитно-транспортный потенциал на азербайджано-турецких 
участках международных транспортных коридоров.
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Стороны отмечают, что открытие соединяющего Азербайд-
жан и Турцию коридора между западными районами Азербайд-
жанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой 
Азербайджанской Республики (Зангезурского коридора) и, как 
продолжение данного коридора, строительство железной дороги 
Нахчыван-Карс внесут важный вклад в интенсификацию транс-
портно-коммуникационных связей между двумя странами.

Стороны подчеркивают, что нынешний уровень связей меж-
ду Турцией и Азербайджаном вносит вклад в общий региональ-
ный и международный мир и благосостояние, что связи, прино-
ся мир и благосостояние не только двум странам, но и региону, 
будут служить стабильности, миру и интересам международно-
го сообщества во главе со странами региона.

Стороны будут расширять и углублять совместные усилия и 
сотрудничество в области борьбы с различными угрозами и вы-
зовами, оказывающими негативное влияние на региональную 
и международную стабильность и безопасность, в частности, 
с терроризмом, всеми его формами и проявлениями, финанси-
рованием, а также распространением оружия массового пора-
жения, организованной преступностью, отмыванием грязных 
денег, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, не-
законной миграцией.

Азербайджанская Республика осуждает любую деятель-
ность, направленную против суверенитета, территориальной 
целостности, неприкосновенности границ, стабильности и без-
опасности Турецкой Республики, в том числе все формы и про-
явления терроризма, и решительно поддерживает борьбу, про-
водимую Турецкой Республикой против терроризма.

Стороны консолидируют усилия с целью еще большего 
развития сотрудничества между азербайджанской и турецкой 
диаспорами, проживающими в различных странах, принятия 
совместных мер против общих проблем, с которыми они стал-
киваются, и проявления последовательной солидарности.
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Стороны будут поощрять координацию и взаимную под-
держку диаспоральной деятельности в представлении своих 
стран и доведении до мировой общественности исторической 
правды, связанной с защитой национальных интересов.

Стороны, подчеркивая, что необоснованные притязания Ар-
мении против Турции, попытки искажения истории и политиза-
ции исторических фактов путем их искажения наносят ущерб 
миру и стабильности в регионе, решительно поддерживают, в 
этом контексте, усилия Турции, открывшей свои архивы в связи 
с событиями 1915 года, направленные на открытие архивов в 
Армении и других странах и проведение историками исследо-
ваний на эту тему.

В соответствии с подписанным 10 декабря 2020 года “Ме-
морандумом о взаимопонимании относительно стратегического 
сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Турец-
кой Республикой в области медиа” стороны с учетом возмож-
ностей Азербайджано-Турецкой медиа-платформы еще более 
усилят сотрудничество между соответствующими структурами 
двух стран в области информации, коммуникации и обществен-
ной дипломатии, в этих рамках между министрами иностран-
ных дел постоянно будут проводиться активные консультации и 
обмены по информации.

Стороны поощряют дальнейшее укрепление межпарла-
ментского сотрудничества и повышение взаимодействия в этом 
направлении.

Стороны будут обеспечивать оказание необходимой обще-
ственной поддержки важным проявлениям общих ценностей 
двух народов, осуществлять совместную деятельность по защи-
те исторического и культурного наследия.

Стороны отметили активизацию национальных и междуна-
родных усилий, которые послужат единству и благосостоянию 
тюркского мира.
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Стороны упрочат совместное сотрудничество в области 
пропаганды и поощрения тюркского культурного наследия на 
международном уровне.

В целях дальнейшего укрепления тюркского сотрудниче-
ства Стороны придадут импульс деятельности, осуществляе-
мой в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств, 
Тюркской академии, Фонда тюркской культуры и наследия, 
ТЮРКСОЙ и Межпарламентской ассамблеи тюркоязычных 
стран.

Стороны выражают удовлетворение в связи с достигнутым 
соглашением о въезде граждан одной Стороны на территорию 
другой Стороны с удостоверениями личности и, отмечая исклю-
чительное значение данного соглашения с точки зрения близо-
сти между нашими народами и связей между людьми, одобря-
ют принятие соответствующих мер для упрощения получения 
гражданами одной Стороны права проживать на территории 
другой Стороны в соответствии с принципом взаимности.

Стороны, обеспечивая необходимую государственную под-
держку, будут и дальше развивать и углублять тесные связи, 
опирающиеся на общие ценности, в гуманитарной сфере, в об-
ласти социальной защиты, науки, образования, здравоохране-
ния, культуры, молодежи и спорта. С этой целью соответству-
ющие структуры двух стран будут осуществлять постоянную 
совместную деятельность.

Настоящая Декларация подписана в городе Шуша 15 июня 
2021 года на азербайджанском и турецком языках в двух ориги-
нальных экземплярах, все тексты одинаково аутентичны.

Президент                                                       Президент
Азербайджанской Республики                Турецкой Республики
Ильхам Алиев                                        Реджеп Тайип Эрдоган
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Закон Азербайджанской Республики Об утверждении 
Шушинской декларации «О союзнических отношениях между 

Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой»
12 февраля 2022, 13:54
 Милли Меджлис Азербайджанской Республики, руковод-

ствуясь пунктом 4 части I статьи 95 Конституции Азербайджан-
ской Республики, постановляет:

 Утвердить Шушинскую декларацию «О союзнических от-
ношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой 
Республикой», подписанную в городе Шуша 15 июня 2021 года.

Ильхам Алиев
Президент Азербайджанской Республики
город Баку, 1 февраля 2022 года

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР
 Решение об утверждении Шушинской декларации о 

союзнических отношениях между Турецкой Республикой и 
Азербайджанской Республикой                          

номер решения: 5340
Было решено утвердить прилагаемую «Шушинскую декла-

рацию о союзнических отношениях между Турецкой Республи-
кой и Азербайджанской Республикой», подписанную в Шуше 
15 июня 2021 года и утвержденную Законом № 7355, в соответ-
ствии со статьями 2 и 3 Закона. Указ Президента № 9

22 марта 2022 г.
Редже́п Тайи́п Эрдога́н
 президент Турции

Милли Меджлис утвердил подписанную между Азер-
байджаном и Турцией Шушинскую декларацию

Милли Меджлис Азербайджана утвердил Шушинскую де-
кларацию, подписанную между Азербайджаном и Турцией.
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Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 1 февраля на пленарном заседа-
нии Милли Меджлиса был обсужден законопроект об утверж-
дении Шушинской декларации «О союзнических отношениях 
между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой».

Отметим, что Шушинская декларация была подписана 15 
июня 2021 года в городе Шуша с участием Президента Азер-
байджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тай-
ипа Эрдогана.

Президент Турции подписал указ об утверждении 
Шушинской декларации

Анкара, 23 марта, АЗЕРТАДЖ
Президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об утверж-

дении Шушинской декларации о союзнических отношениях 
между Турцией и Азербайджаном.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом передает турецкая 
«Resmi gazete».

Напомним, что после встречи один на один, состоявшейся 
между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Пре-
зидентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом 
в Шуше 15 июня 2021 года, была подписана «Шушинская де-
кларация о союзнических отношениях между Азербайджанской 
Республикой и Турецкой Республикой».

Шушинская декларация, подписанная Президентом Ильха-
мом Алиевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эр-
доганом, охватывает все условия союзничества между нашими 
странами.

Великое национальное собрание Турции утвердило 
Шушинскую декларацию

3 февраля Шушинская декларация «О союзнических отно-
шениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Рес-
публикой» была утверждена Великим национальным собрани-
ем Турции.
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Как сообщает собственный корреспондент АЗЕРТАДЖ из 
зала заседания Великого национального собрания Турции, Шу-
шинская декларация, вынесенная на обсуждение за подписью 
председателя ВНСТ в Комиссии иностранных дел, была высоко 
оценена вышеназванной комиссией и, как важный историче-
ский документ, представлена на обсуждение парламента.

Голосование в связи с утверждением Шушинской деклара-
ции в ВНСТ завершилось в 23:25 по турецкому времени.

Президент Ильхам Алиев подписал Закон об утвержде-
нии Шушинской декларации

Утверждена Шушинская декларация «О союзнических от-
ношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой 
Республикой», подписанная в городе Шуша 15 июня 2021 года.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 12 февраля Президент Азер-
байджанской Республики Ильхам Алиев подписал Закон в связи 
с этим.

Напомним, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 
также ратифицировал законопроект о Шушинской декларации.

С подписанием исторической Шушинской декларации от-
ношения между двумя братскими странами поднялись на уро-
вень союзничества, открылись новые горизонты в расширении 
всестороннего сотрудничества.

 Президент Турции подписал указ об утверждении Шу-
шинской декларации

23.03.2022 
Президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об утверж-

дении Шушинской декларации о союзнических отношениях 
между Турцией и Азербайджаном.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом передает турецкая 
«Resmi gazete».

Напомним, что после встречи один на один, состоявшейся 
между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Пре-
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зидентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом 
в Шуше 15 июня 2021 года, была подписана «Шушинская де-
кларация о союзнических отношениях между Азербайджанской 
Республикой и Турецкой Республикой».

Шушинская декларация, подписанная Президентом Ильха-
мом Алиевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эр-
доганом, охватывает все условия союзничества между нашими 
странами.

В Гяндже прошла конференция на тему «Шушинская 
декларация: приверженность национально-моральным 

ценностям и новые вызовы для будущего сотрудничества»

28 июля в Гяндже прошла конференция на тему «Шушин-
ская декларация: приверженность национально-духовным цен-
ностям и новые вызовы для будущего сотрудничества» в соот-
ветствии с Протоколом о двустороннем сотрудничестве между 
партией «Ени Азербайджан» (ПЕА) и Партией справедливости 
и развития Турции (AK Парти).

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, в 
конференции приняли участие заместитель председателя ПЕА 
– руководитель центрального аппарата Тахир Будагов, первый 
заместитель председателя партии АК Парти Нуман Куртулмуш, 
глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байра-
мов, депутаты Милли Меджлиса, сотрудники государственных 
структур и научные деятели.

Вначале гости посетили памятник великому лидеру Гейдару 
Алиеву, возложили к нему цветы.

Участникам конференции, ознакомившимся с Гянджинским 
Центром Гейдара Алиева, рассказали, что деятельность центра 
направлена на углубленное изучение и исследование филосо-
фии государственности, азербайджанской идеологии и насле-
дия общенационального лидера азербайджанского народа Гей-
дара Алиева.
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Нуман Куртулмуш оставил запись в Книге памяти Центра 
Гейдара Алиева.

Затем минутой молчания была почтена память героических 
сынов Родины, отдавших жизни за территориальную целост-
ность и суверенитет Азербайджана.

Заместитель председателя ПЕА - руководитель централь-
ного аппарата Тахир Будагов отметил, что первая подобная 
конференция после подписания Протокола о двустороннем со-
трудничестве между партией «Ени Азербайджан» и Партией 
справедливости и развития Турции проходит в городе Гянджа. 
Отметив, что 44-дневная война стала пиком турецко-азербайд-
жанских отношений, Т.Будагов выразил уверенность, что взаи-
мосвязи будут развиваться и впредь. Он подчеркнул, что наряду 
с историческими корнями, культурой, религией и национально-
духовными ценностями, объединяющими две страны, взаимо-
отношения глав государств также сыграли важную роль в их 
выводе на более высокий уровень. Отметив, что конференция 
проходит в Гяндже не случайно, заместитель председателя ПЕА 
- руководитель центрального аппарата сказал, что исторически 
Гянджа была одним из городов, имеющих исключительные за-
слуги в борьбе за национальную независимость Азербайджана, 
свободу и реализацию идей азербайджанства.

«Турецко-азербайджанская дружба опирается на наши на-
циональные корни и имеет многовековую историю. Наши серд-
ца и сердца наших турецких братьев всегда бились в унисон. 
Турция воспринимала каждую проблему Азербайджана как 
свою проблему, каждый успех как свой успех. Мы снова видим 
это. Особенно во время 44-дневной войны, несмотря на давле-
ние различных институтов и организаций, которые не желают 
видеть развития Азербайджана, братская Турция поддержала 
нас», - сказал Тахир Будагов.

Первый заместитель председателя АК Парти Нуман Куртул-
муш подчеркнул важность проведения конференции после По-
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беды в Отечественной войне. Он сказал, что победа в Карабахе, 
наряду с освобождением оккупированных территорий, показа-
ла миру, что правая сторона всегда побеждает. Турецкая Респу-
блика, во главе с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 
поддержала Азербайджан с первого дня войны. Сегодня цель 
- поднять послевоенные достижения на более высокий уровень.

«Одним из достижений Карабахской Победы является разо-
блачение политики двойных стандартов. Никакая сила в мире, 
во главе с Минской группой не подняла голос на армянскую ок-
купацию, которая продолжалась почти тридцать лет. Мы стали 
свидетелями оккупации на протяжении многих лет несмотря на 
резолюции, принятые Советом Безопасности ООН, и эта струк-
тура не приняла никаких мер. Под руководством Президента, 
Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Азербайд-
жан сам положил конец несправедливости, в мире была ликви-
дирована еще одна несправедливость», - добавил Н.Куртулмуш.

Глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байра-
мов, заместитель председателя АК Партии по внешним связям, 
депутат от Бурсы Эфкан Ала, председатель комитета по труду 
и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев, ректор 
Азербайджанского государственного аграрного университета 
профессор Ибрагим Джафаров, специалист по внешним связям 
Центра исследований SETA профессор Ферхат Пиринччи в сво-
их выступлениях рассказали о важности Шушинской деклара-
ции и ее роли в развитии связей в будущем.

В заключение были вручены взаимные подарки, сделано со-
вместное фото.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev “CNN 
Türk” televiziya kanalına müsahibəsi

Müxbir: Hörmətli tamaşaçılar, “CNN Türk”dən salamlar. 
“CNN Türk” olaraq hazırda Azərbaycanda - Bakıdayıq və Qarabağ 
Zəfərindən sonra Azərbaycanda necə bir vəziyyət olacaq. Maraq 
doğuran bütün sualları Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə ünvan-
layacağıq.

Əvvəlcə ev sahibliyinizə görə çox təşəkkür edirəm, cənab 
Əliyev.

Prezident İlham Əliyev: Xoş gəldiniz.
-Xoş gördük. Qarabağ, əslində, 30 ildir işğal altında olan bir böl-

gə idi. Amma 30 ilin sonunda ilk dəfə həm Zəfər qazanıldı, həm də 
bu problemin həllinə çox yaxınlaşıldı. Siz bunu necə dəyərləndirir-
siniz?

- Bu, bizim üçün tarixi bir Zəfərdir. Çünki qeyd etdiyiniz kimi, 
30 il ərzində torpaqlarımız işğal altında idi. Bu, böyük ədalətsizlik 
idi və beynəlxalq hüququn bütün norma və prinsiplərinə zidd olan 
bir vəziyyət idi. Təəssüflər olsun ki, 30 il ərzində Minsk qrupu 
bu məsələnin çözülməsinə yaxınlaşmadı, fəaliyyəti oldu, amma 
nəticə etibarilə nəticə olmadı. Nəticə sıfıra bərabər idi və Azərbay-
can xalqının ümidləri tam tükənmişdi. Çünki 30 il ərzində aparılan 
danışıqlar nəticəsiz qalırdısa, deməli, bu məsələnin dondurulması 
prosesi gedirdi. Təbii ki, biz heç zaman bu vəziyyətlə barışmaq 
fikrində deyildik. Mən son illər ərzində dəfələrlə demişdim ki, Azər-
baycan xalqı bu vəziyyətlə heç vaxt barışmayacaq, nəyin bahasına 
olursa-olsun öz doğma torpaqlarını işğalçılardan azad edəcək və 
belə də oldu. Dediyim sözlər həyatda öz yerini tutdu və Azərbay-
can Qurtuluş savaşına başlayaraq öz tarixi torpaqlarını işğalçılardan 
azad etdi, tarixi ədaləti bərpa etdi, işğalçıları bizim torpaqlardan qo-
vdu və öz ərazi bütövlüyünü, torpaq bütövlüyünü bərpa etdi.
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- Barışmayacaq deyirsiniz, amma Ermənistan həmişə təcavüz-
kar mövqe sərgiləyib, yaşayış məntəqələrinə də atəş açması, əslində, 
Azərbaycanı eyni addımı atmağa təhrik edə bilərdi. Ancaq Azərbay-
can çox səbirli, təmkinli münasibət göstərdi və eyni qarşılığı vermə-
di. Bununla bağlı Sizin mövqeyinizi bilmək istərdik.

- Doğrudur, yəni, müzakirə prosesi çərçivəsində də Ermənistan 
daim bizə qarşı hərbi təxribatlar, provokasiyalar törədirdi və müza-
kirə prosesinin müxtəlif dövrlərində biz bunu görürdük. Danışıqlar 
prosesində bir az tərəqqi olan kimi dərhal hərbi təxribat, provokasiya 
törədilirdi, bizə, mülki əhaliyə hücum edirdi və danışıqları pozurdu. 
İkinci Qarabağ savaşından öncə - iyul və avqust aylarında da buna 
oxşar hərbi təcavüz etdi. İyul ayında bizim mülki əhalini və hərbçiləri 
artilleriya atəşinə tutdu. Bunun nəticəsində bizdə itkilər olmuşdur. 
Avqust ayında isə təxribat qrupunu Azərbaycana göndərmiş və bura-
da terror aktları törətməyə cəhd etmişdi. Bu təxribat qrupu da zərər-
sizləşdirildi. Bildiyiniz kimi, ondan sonra - sentyabr ayında yenə də 
bizim kəndlərimizi və hərbi mövqelərimizi atəşə tutmuşdur. Bunun 
nəticəsində müharibənin ilk günündə bizdə mülki əhali və hərbçilər 
arasında itkilər, şəhidlər olmuşdur. Təbii ki, artıq buna son qoyul-
malı idi və qoyuldu.

İkinci Qarabağ savaşı dönəmində də Ermənistan döyüş mey-
danında ilk gündən məğlubiyyətə uğramağa başlamışdı. 44 gün 
ərzində hər gün biz irəli gedirdik, bir gün belə geri addım atmadıq. 
Hətta manevr etmək məqsədilə də geri addım atmadıq. Ermənistan 
isə artıq öz qaçılmaz məğlubiyyətini dərk edərək bizi durdurmaq və 
mülki əhaliyə böyük zərər vermək üçün şəhər və kəndlərimizi bal-
listik raketlərlə, artilleriya qurğuları ilə daim atəşə tuturdu. Bunun 
nəticəsində 100-dən çox mülki şəxs, o cümlədən qadınlar və uşaqlar 
həlak oldular. Bu görüntülər var. Gəncə, Bərdə, Ağdam, Goranboy, 
Naftalan, Tərtər, Füzuli və digər bölgələrimizi hər gün atəşə tutur-
dular. Tərtər şəhərinə, - o qədər də böyük şəhər deyil, - 20 minə 
yaxın raket düşmüşdür. Ancaq Azərbaycan xalqının iradəsini qıra 
bilmədilər. Öz yaxınlarını, öz qohumlarını, əqrəbalarını itirmiş in-



59

sanlar da deyirdilər ki, ancaq irəli getməliyik. Yəni, ermənilərin 
bu qeyri-insani davranışı da onlara heç bir xeyir, mənfəət gətirmə-
di, sadəcə olaraq, dünyanın gözü qarşısında özlərini növbəti dəfə 
vəhşilər kimi göstərdilər. Biz isə buna cavab vermədik, onun üçün 
Ermənistan tərəfində mülki əhali arasında itkilər çox azdır, təqribən 
30 civarında və onların böyük əksəriyyəti savaşda iştirak edənlərdir. 
Bu, videokadrlarda da var. Biz görürdük ki, bəzi artilleriya qurğu-
larının yanında mülki şəxslər də var və təbii ki, bizim atəşimiz ora 
düşəndə onlar da həyatlarını itirirdilər. Qarabağ bölgəsində - er-
mənilərin işğalı altında olan yerlərdə və onların yaşadıqları yerlərdə 
heç bir dağıntılar olmamışdır. Yəni, bu, bir daha onu göstərir ki, biz 
müharibəni də ləyaqətlə aparmışıq və savaşa xas olan bütün qayda-
lara riayət etmişik.

- Biz “CNN Türk” olaraq burada Şuşadan, Ağdamdan, 
Cəbrayıldan və digər rayonlardan olan insanlarla görüşdük. Hamısı 
illərdir yurd həsrətini qəlbində daşıyıb. Hamısı indi yenidən oralara 
getmək, öz yurdlarına, torpaqlarına geri qayıtmaq istəyirlər. Bu in-
sanlar çox acılar çəkib. İnşallah, bundan sonra üzləri həmişə gülər, 
bir daha belə bir acı yaşamazlar. Siz bu barədə nə söyləmək istərdi-
niz?

- Əlbəttə ki, onların sevinci bizim sevincimizdir. Mənim üçün ən 
sevincli günlər onların sevincini görməkdir. Təbii ki, 30 il Vətən həs-
rəti ilə yaşamış insanlar tezliklə öz yurdlarına, öz torpağına qayıtmaq 
istəyirlər. Ancaq onu da çox yaxşı bilirlər ki, orada bütün evlər, bütün 
şəhərlər dağıdılıb. Siz indi bölgələrə gedəcəksiniz, səfər edəcəksiniz, 
görəcəksiniz ki, Ağdam şəhəri yoxdur. Ağdam şəhərində 30 mindən 
çox insan yaşayırdı. Şəhərdə bir dənə salamat bina qalmamışdır. 
Yəni, bütün binaları işğal dövründə erməni vəhşiləri yerlə bir et-
mişlər. Həmçinin Füzuli şəhəri də, digər şəhərlər və bütün kəndlər 
də. İnsanlar yüz kilometrlərlə yol qət edirlər və yol boyunca görür 
ki, sağ-sol, hər tərəf dağıdılıb, yəni, qayıtmağa yer yoxdur. Eyni za-
manda, ermənilər orada yüz minlərlə mina basdırıb. Müharibə başa 
çatandan sonra - 10 noyabr tarixindən bu günə qədər 150-dən çox 
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mülki şəxs və hərbçi minaya düşərək ya həlak olub, ya da ki, öz 
sağlamlığını itirib. Ona görə minatəmizləmə işi getməlidir və gedir. 
Ermənistan bizə minaların xəritələrini də vermir və son mərhələdə 
verilən xəritələrin dəqiqliyi cəmi yüzdə iyirmi beş faizdir. Yəni, bu-
rada da özlərini qeyri-səmimi aparırlar. Biz insanların həyatını risk 
altına ata bilmərik. Ona görə azad edilmiş torpaqlarda - Qarabağda 
və Şərqi Zəngəzurda indi həm minalardan təmizləmə işləri, eyni za-
manda, infrastruktur işləri sürətlə gedir. Siz oraya gedəndə böyük 
infrastruktur layihələri - yollar, elektrik xətləri, su xətləri, hava li-
manları, dəmir yolları görəcəksiniz. Yəni, bunlar olmadan oraya 
həyat qayıda bilməz. Eyni zamanda, Ağdam şəhərinin baş planı da 
mayın 28-də, bizim Müstəqillik Günündə təsdiqləndi və orada artıq 
işlər başlayır.

Biz indi o bölgələrə jurnalistləri, ictimai xadimləri, digər yerli və 
xarici vətəndaşları dəvət edirik və getməyə imkanlar yaradırıq. Eyni 
zamanda, o yerlərdə yaşamış insanları da yaxın gələcəkdə biz oraya 
aparacağıq ki, onlar o yerləri görsünlər. Ancaq qayıdış üçün bizə 
zaman lazımdır. Çünki 30 il ərzində ermənilər o yerləri dağıdıblar 
və bu gün oranı bərpa etmək, əlbəttə ki, vaxt tələb edir. Bizim bura-
da əsas rəqibimiz zamandır. Çünki Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun 
bərpası üçün kifayət qədər maliyyə vəsaiti toplanıb və səfərbər ol-
unub. Amma bizim əsas rəqibimiz zamandır və hər kəs anlamalıdır 
ki, burada da zamana ehtiyac var. Lakin biz vətəndaşlarımızı ən qısa 
müddət ərzində qaytaracağıq. Birinci pilot layihə artıq gerçəkləşir, 
Zəngilan rayonunda 3 kəndi birləşdirən bir layihə bu ilin sonuna, ya 
da ki, gələn ilin əvvəlinə hazır olacaqdır. Bu yaxınlarda yenə də bir 
neçə kəndin planı mənə təqdim edildi, təsdiqləndi. Yaxın gələcəkdə 
o kəndlərin də layihələri icra ediləcək və tədricən biz insanları o böl-
gələrə qaytaracağıq.

- İndi isə Ermənistanla bağlı sual vermək istəyirəm. Məğlubi-
yyətinə baxmayaraq, Nikol Paşinyan yenidən seçildi. Bundan sonra 
Azərbaycan və Ermənistan əlaqələri hansı şərtlərlə necə bir prosesə 
daxil olacaq?
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- Bunu demək çox çətindir. Çünki biz öz mövqeyimizi dəfələrlə 
bildirmişdik. Mən bir neçə dəfə öz sözümü açıq demişdim ki, biz 
istəyirik Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalansın. Ermənistan və 
Azərbaycan bir-birilərinin ərazi bütövlüyünü tanısınlar və sərhədlərin 
delimitasiyası, yəni, müəyyən edilməsi prosesi də başlasın. An-
caq bu günə qədər Ermənistandan müsbət cavab almamışıq. Belə 
görünür ki, Ermənistan buna hazır deyil, ya da bunun əleyhinədir. 
Mən söylədim ki, bu, böyük yanlışlıq olar və onlar özləri də peşman 
olacaqlar. Çünki biz bu təklifi masa üzərində əbədi saxlamalı dey-
ilik. Əgər buna etiraz edirlərsə, açıq söyləsinlər ki, onlar Azərbay-
canla sülh müqaviləsi imzalamaq istəmirlər. Belə olan halda biz də 
öz siyasətimizi buna uyğun şəkildə aparacağıq. Əgər Ermənistan 
buna hazırdırsa, əgər Azərbaycanın bütün dünya tərəfindən tanınan 
ərazi bütövlüyünü tanımağa hazırdırsa, onda əlbəttə ki, bölgəyə uzu-
nmüddətli sülh gələcək. Biz bunu istəyirik və eyni zamanda, buna 
nail olmaq üçün indi konkret təkliflər də masa üzərindədir. Yolların 
açılması, Zəngəzur dəhlizinin yaradılması, bütün ticarət əlaqələrinin 
bərpası, yəni Cənubi Qafqazda uzun fasilədən sonra sülhün təmin 
edilməsi bizim maraqlarımıza cavab verir. Hesab edirəm ki, Erməni-
stanın da maraqlarına cavab verir. Çünki Zəngəzur dəhlizi onların da 
maraqlarına xidmət edəcək. Onlar da dəmir yolu ilə həm İranla, həm 
Rusiya ilə əlaqə yarada bilərlər. Bu günə qədər bu əlaqə yoxdur və 
onlar üçün də yeni fürsətlər ortaya çıxacaq.

Ancaq Ermənistanda ifrat millətçilik, türkofobiya, azərbay-
canofobiya, islamofobiya o dərəcədə insanların və hakim dairələrin 
beyinlərini zəhərləyib ki, onlar bunu istəsələr də, dilə gətirə bilm-
irlər. Ermənistanda cəmiyyət və hakimiyyət təbii ki, indi çox çətin 
bir psixoloji durumdadır. Çünki onların otuz il ərzindəki ideoloji 
sütunları darmadağın edildi, mifologiya darmadağın edildi. Erməni 
ordusunun “müzəffər ordu” olmasını biz 44 gün ərzində yerlə bir 
etdik. Onların ərazi iddiaları məhv edildi.

- Əslində, onların beş ildə işğal etdikləri torpaqları 44 gündə geri 
qaytardınız.
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- Bəli, əlbəttə, çox çətin bir şəraitdə. Siz indi gedib görəcəksiniz. 
Onlar altı xətt istehkam qurmuşdular, müdafiə zolağı qurmuşdular 
və oranı keçmək böyük məharət, qəhrəmanlıq tələb edirdi. Bizim 
hərbçilərimiz ölümə gedirdilər. Eyni zamanda, o bölgənin coğrafi-
yası, relyefi də onlar üçün əlverişli idi. Çünki onlar dağlarda yer-
ləşmişdilər, bütün yüksəklikləri götürmüşdülər, biz isə aşağıdan get-
məli idik. İndi siz Şuşaya da gedəcəksiniz, görəcəksiniz ki, Şuşanın 
alınması bir möcüzə sayılır.

- Mən onun haqqındakı fikirlərinizi də soruşacaqdım. Çünki 
Şuşa ilə bağlı atanızın xüsusi vəsiyyəti var idi.

- Atamın vəsiyyəti təkcə Şuşa ilə bağlı deyildi, o vaxt işğal altın-
da olan bütün torpaqlarla bağlı idi. Şuşa alınandan sonra mən atamın 
qəbrini ziyarət edərək dedim ki, onun vəsiyyətini yerinə yetirdim. 
Mən həyatımda bəlkə də ən xoşbəxt günlərimdən birini yaşadım. 
Şuşa, əlbəttə ki, hər bir azərbaycanlı üçün doğma, əziz şəhərdir, 
böyük rəmzi məna daşıyır. Təsadüfi deyil ki, mən Şuşanı Azərbay-
canın Mədəniyyət Paytaxtı elan etdim. Ancaq bütün digər şəhərlər 
də mənim üçün, bütün Azərbaycan xalqı üçün Şuşa qədər əzizdir və 
doğmadır. Hər qarış torpaq bizim torpaqdır və onları biz azad etməli 
idik. Bu, xalq qarşısında, tarix qarşısında, gələcək nəsillər qarşısında 
bizim borcumuz idi və biz bu borcu şərəflə yerinə yetirdik.

- Bir az əvvəl Zəngəzurdan bəhs etdiniz. Orada dəhlizin açıl-
ması, əslində, Türkiyə ilə iqtisadi əlaqələri də gücləndirə bilərmi?

- Əlbəttə, bu dəhlizin açılması bir çox məqsədlərə, hədəflərə 
xidmət göstərir. Azərbaycanla Türkiyə yeni bir nəqliyyat layihəsi ilə 
birləşəcək. Bildiyiniz kimi, dörd il bundan əvvəl Bakıda Bakı-Tbili-
si-Qars dəmir yolunun rəsmi açılış mərasimi olmuşdur. Biz bu dəmir 
yolu sayəsində Türkiyə ilə birləşdik. Zəngəzur dəhlizi isə ikinci bir 
birləşmə istiqaməti olacaq. Beləliklə, bizim üçün yeni fürsətlər or-
taya çıxacaq. Eyni zamanda, Azərbaycan öz ayrılmaz hissəsi olan 
Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə də dəmir yolu ilə birləşəcək. Eyni 
zamanda, biz tələb edirik ki, avtomobil yolu da çəkilsin - Erməni-
stanın nəzarəti altında olan Qərbi Zəngəzur ərazisində, Mehri böl-
gəsində. Çünki bu da mütləq lazımdır.
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Əfsuslar olsun ki, Ermənistan buna etiraz edir. Son günlərə 
qədər Zəngəzur dəhlizinin açılmasına etiraz etmişdi. Sadəcə olaraq, 
bir neçə gün bundan əvvəl orada bir müsbət fikir ortaya çıxdı ki, on-
lar da etiraz etmirlər. Ancaq Zəngəzur dəhlizinin tam fəaliyyəti üçün 
həm dəmir yolu, həm avtomobil yolu olmalıdır. Biz Bakıda avtomo-
bilə əyləşib oradan rahatlıqla Türkiyəyə və Naxçıvana keçə bilərik.

Bu, eyni zamanda, bölgə ölkələri üçün də yeni fürsət olacaq. 
Türkiyə öz mallarını Orta Asiyaya bu daha qısa yolla, alternativ 
yolla daşıya biləcək. Beləliklə, bu, Avrasiyanın yeni bir nəqliyyat 
layihəsinə çevrilə bilər. Biz bunu artıq təşəbbüs olaraq ortaya qoy-
muşuq. Bu dəhlizə Zəngəzur dəhlizi adını da biz qoymuşuq. Artıq 
bu, beynəlxalq leksikona da daxil edilibdir. Mən bilirəm ki, Avropa 
İttifaqı bu məsələyə də çox müsbət yanaşır. Bu yaxınlarda Avropa 
İttifaqı Şurasının Prezidenti cənab Şarl Mişel Bakıda olarkən bu 
məsələ ilə bağlı biz geniş fikir mübadiləsi apardıq və onlar da təbii 
ki, bu layihəni çox dəstəkləyirlər.

Yəni, bu, həm Türkiyə, həm Azərbaycan, həm bölgə üçün və o 
cümlədən Ermənistan üçün də yeni fürsət olacaq. Mən artıq dedim, 
onlar Rusiya və İranla bu dəmir yolu ilə bağlantı yarada bilərlər. 
Çünki Ermənistan-İran dəmir yolunun inşası bəlkə də 20 il müzakirə 
edilən bir məsələdir. Amma hələ ki, ortalıqda bir şey yoxdur. Çünki 
bu layihə təqribən ən azı 3 milyard dollar tələb edir. Ancaq Naxçıvan 
ərazisindən, - Naxçıvan ilə İran arasında artıq dəmir yolu xətti var, - 
istifadə edə bilərlər.

- İndi başqa bir önəmli dəhliz də Laçın dəhlizidir. Belə bir id-
dia var, o iddianın doğruluğunu Sizdən soruşmaq istəyirəm. “Er-
mənistanın xarici işlər naziri əsgərləri Laçın dəhlizi ilə Qarabağa 
göndərir” şəklində bir iddia var. Bu iddia doğrudurmu?

- Əlbəttə, bu, təəssüf ki, doğrudur. Bunu biz bu yaxınlarda təs-
bit etdik. Bizim Müdafiə Nazirliyi bir neçə gün əvvəl rəsmi açıqla-
ma verdi ki, buna son qoyulsun. Rusiyanın sülhməramlı qüvvələri-
nin nəzarətində olan ərazilərə Ermənistandan silahlar və hərbçilər 
göndərilə bilməz. Bu, 10 noyabr üçtərəfli Bəyanatına ziddir. Təəssüf 
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ki, bu günə qədər davam edir. Biz bir neçə dəfə şifahi qaydada öz 
iradlarımızı bildirmişdik. Ancaq bunun nəticəsi olmadı, ona görə biz 
rəsmi qaydada bunu bildirdik.

Laçın dəhlizi bizim gözümüzün önündədir. Siz Şuşada olarkən 
Laçın dəhlizini görə bilərsiniz. Orada bir yer var, yuxarıdan bütün 
avtomobillər görünür. Oradan məsafə bəlkə də 10 metrdir. Bizim 
orada təbii ki, texniki vasitələrimiz, kameralarımız var. Biz Laçın 
dəhlizi ilə Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin nəzarətində olan böl-
gələrdə baş verən hadisələri də izləyirik. Xankəndiyə gedən avtomo-
billərin sayını dəqiqliyi ilə bilirik. Bu yaxınlarda bizim mətbuatda bu 
məsələ ilə bağlı açıqlama verildi, o cümlədən göstərildi ki, son bir ay 
ərazində - iyulun 11-dən avqustun 8-dək təqribən 5 minə yaxın insan 
Xankəndidən Ermənistan tərəfinə getdi və qayıtmadı. Yəni, oradan 
20 min insan çıxdı və 15 min insan oraya girdi. Deməli, biz insanların 
sayına qədər bilirik. Təbii ki, buna son qoyulmalıdır. Çünki bunun 
heç bir məntiqi əsası yoxdur. Nədir, Ermənistan yeni müharibəyəmi 
hazırlaşır?! Əgər belədirsə, onda biz qabaqlayıcı tədbirlər görəcəyik. 
Mən bunu demişdim və bir daha demək istəyirəm, əgər yenə də er-
məni faşizmi baş qaldırmağa cəhd belə göstərsə, biz onun başını bir 
daha əzəcəyik. İkinci Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyət onlar 
üçün dərs olmalıdır.

- İndi Cənubi Qafqazdakı vəziyyət də dəyişir. Bununla bağlı indi 
3+3 formatı da müzakirə olunur. Siz buna necə baxırsınız?

- Mən müsbət baxıram. Mən əziz qardaşım sayın Cümhurbaşqa-
nı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla bu məsələni dəfələrlə müzakirə etdim və 
bizim mövqeyimiz üst-üstə düşür. Biz bu formatı dəstəkləyirik və 
ümid edirik ki, digər ölkələr də buna qoşulacaqlar. Mən bilirəm ki, 
Gürcüstan tərəfi buna hazır deyil. Çünki Gürcüstanla Rusiya arasında 
diplomatik münasibətlər yoxdur. Bu, Gürcüstanın mövqeyidir, biz bu 
mövqeyə hörmətlə yanaşmalıyıq. Amma buna baxmayaraq, regional 
işbirliyi, sabitliyin təmin olunması və gələcəkdə müharibə riskinin 
sıfra endirilməsi üçün bölgə ölkələri arasındakı əlaqələr çox önəm-
lidir. Burada konkret layihələr də müzakirə oluna bilər. Çünki bu, 
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sadəcə olaraq, siyasi təşəbbüs deyil. Burada, ilk növbədə, Zəngəzur 
dəhlizinin və digər yolların açılması, - çünki təkcə Zəngəzur dəh-
lizindən söhbət getmir, - bizim Ermənistanla digər nəqliyyat lay-
ihələrimiz ola bilər. Ondan sonra ticarət əlaqələrinin bərpası, Cənubi 
Qafqazda uzunmüddətli sülhün təmin edilməsi. Yəni, bütün bunlar 
çox önəmli məsələlərdir. Çünki biz artıq öz tarixi missiyamızı yer-
inə yetirdik. Bizə yeni müharibə lazım deyil. Rusiya sülhməramlı 
missiyasının nəzarətində olan ərazidə yaşayan erməniləri biz yolunu 
azmış Azərbaycan vətəndaşları sayırıq. Onların sayı o qədər də çox 
deyil. Dəqiq məlumata görə, 25 minin altındadır. Əlbəttə ki, onlar da 
Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrə olunmalıdır. Azərbaycan çoxmillət-
li, çoxkonfessiyalı ölkədir və burada bir çox xalqlar yaşayır, bir ailə 
kimi yaşayır, o cümlədən ermənilər də yaşayır. Bu gün Bakıda er-
məni də var.

- Mədəniyyətə də sahib çıxırsınız. Burada bir erməni kilsəsi var, 
heç toxunulmayıb, heç ziyan görməyib.

- Bəli, əksinə, biz onu təmir etdik. O, şəhərin mərkəzində yer-
ləşir və əgər oraya kimsə getsə görər ki, orada 5 minə yaxın erməni 
kitabı var. Amma bizim məscidlərimizə nə etdilər? Müqayisə üçün 
deyim ki, 60-dan çox məscidimizi yerlə bir etdilər. Ona görə bu gün 
Xankəndidə və ətraf kəndlərdə yaşayan ermənilər də bizim cəmi-
yyətimizə mütləq inteqrə edilməlidir, onlar üçün bu, daha böyük 
fürsətlər yaradacaq. Ümumilikdə Cənubi Qafqazda Azərbaycan, 
Gürcüstan, Ermənistan arasındakı üçtərəfli əlaqələrin yaradılması 
üçün ilkin addımlar atılmalıdır, biz buna hazırıq.

- Hazırda Qarabağ Azərbaycan üçün və digər dövlətlər üçün 
əslində, çox önəmli bir mövqedədir. Bu yeni vəziyyətdə Rusiyadan 
bir gözləntiniz varmı? Bir də İran, Sizcə, bu vəziyyətin harasındadır?

- Rusiyadan gözləntimiz odur ki, üçtərəfli Bəyanatın bütün 
müddəaları yerinə yetirilsin. Çünki bu üçtərəfli Bəyanatı Azər-
baycan, Rusiya və Ermənistan rəhbərləri imzalamışlar və onların 
böyük qismi artıq gerçəkləşib. Amma bəzi məsələlər var ki, hələ də 
açıqdır. Gözləntimiz bundan ibarətdir. Rusiya Azərbaycanın qonşu-
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su və Ermənistanın yaxın müttəfiqi kimi, əlbəttə, bu bölgədə xüsusi 
rol oynayır. Bu, təbiidir. Ümid edirik ki, Rusiya bundan sonra da 
bu bölgənin təhlükəsizliyi üçün öz səylərini əsirgəməsin və uzun-
müddətli sülhü təmin etmək üçün addımlar atsın. Eyni zamanda, 
bizim gözləntimiz odur ki, Rusiya Ermənistanı silahlandırmasın. 
Biz bu məsələni Rusiya tərəfinə çatdırmışıq. Bu, bizi narahat edir. 
Müharibə başa çatıb. Yəni, erməni xalqı da bu vəziyyətlə barışıb. 
Erməni rəhbərliyi də məğlubiyyətlə barışıb və Ermənistanda keçir-
ilmiş son parlament seçkiləri bunu göstərdi. Tarixdə görünməmiş bir 
mənzərədir ki, məğlub edilmiş rəhbərlik, yenidən xalqdan səs alır. 
Belə olan halda, əlbəttə ki, Ermənistanı silahlandırmaq heç bir mən-
tiqə sığmır. Biz hələ ki, bunu görmürük, müşahidə etmirik. Amma 
Rusiya tərəfindən bəzi açıqlamalar oldu. Bir neçə gün bundan əvvəl 
Rusiya müdafiə naziri Ermənistan müdafiə naziri ilə görüş zamanı 
söyləmişdir ki, Ermənistana Rusiya silahlarının göndərilməsi prose-
si başlamışdır. Bu, çox narahatedici bir məsələdir. Həm də Erməni-
stanın yeni müdafiə naziri çox məsuliyyətsiz açıqlamalar verdi ki, 
əgər Azərbaycan tərəfi Ermənistan sərhədini bir santimetr pozsa, o 
zaman onlar atəş açacaqlar. Yəni, görünür, İkinci Qarabağ savaşı 
hələ ki, hər kəs üçün dərs olmadı. Əgər belədirsə, biz dərsini yenidən 
verməyə hazırıq. Ona görə biz ümid edirik ki, Rusiya Ermənistanı 
silahlandırmayacaq. Çünki buna ehtiyac yoxdur.

Xankəndidə Rusiyanın sülhməramlı missiyasının nəzarəti altın-
da olan ərazi indi təhlükəsiz ərazidir. Eyni zamanda, bizim Erməni-
stanla sərhədimizdə də vəziyyət bəzən narahatlıq doğurur, amma 
ümumilikdə sabitdir. Ona görə, əlbəttə, biz istəyirik ki, Rusiya bu 
məsələdə bizim narahatlığımızı nəzərə alsın. Çünki nə qədər si-
lahlar verilsə də, yenə də güclər nisbəti dəyişməyəcək. Çünki son 
30 il ərzində Rusiya Ermənistana milyardlarla dollar dəyərində 
pulsuz-parasız silahlar verib, - onların bir qismi indi bizim Hərbi 
Qənimətlər Parkında dağılmış muzey eksponatları kimi sərgilənir, - 
buna baxmayaraq, Ermənistan ordusu tamamilə darmadağın edilib. 
Biz ordumuzun silahlanmasına nə qədər lazımdır, o qədər də vəsait 
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ayıracağıq və bunu edirdik. Sadəcə, hesab edirik ki, artıq müharibə 
bitdi, buna ehtiyac yoxdur. Bölgənin yenidən silahlandırılması pros-
esinə biz təşəbbüskar olmamışıq və deyilik. Ümid edirik ki, digər 
tərəfdaşlar da buna uyğun addımlar atacaqlar.

İranla bağlı verdiyiniz suala cavabım belədir ki, bu ölkədə 
indi yeni rəhbərlik hakimiyyətə gəlib. Onların bölgə ilə bağlı 
siyasəti formalaşmaqdadır. Hələ ki, təyinatlar olmayıb. Əlbəttə ki, 
həm Azərbaycanla, həm də qonşu ölkələrlə bağlı ilkin bəyanatlar 
müsbətdir. Ancaq əlbəttə, vaxt lazımdır ki, yeni rəhbərlik bu məsələ 
və Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı öz siyasətini 
ortaya qoysun. Biz bunu gözləyirik.

- İndi Rusiya ilə bağlı bəhs etdiyiniz məsələyə yenidən 
qayıtmaq istəyirəm. Əslində, İkinci Qarabağ müharibəsinin Zəfərlə 
nəticələnməsinin bir səbəbi də Azərbaycanın doğru mövqe nümayiş 
etdirməsidir. Son 30 il ərzində Azərbaycan, əslində, həm müdafiə 
potensialını və Ordusunun döyüş qabiliyyətini inkişaf etdirdi, həm 
də Ermənistan kimi yanlış bir mövqe nümayiş etdirmədi. Çox səbirli 
və təmkinli mövqe sərgilədi. Qələbənin qazanılmasında, əslində, bu 
amilin də təsiri olduğunu düşünürsünüzmü?

- Əlbəttə, burada bir çox amillər rol oynadı. İlk növbədə, əlbəttə 
ki, xalqımızın əzmi, barışmaz mövqeyi və bizim siyasətimiz. Çünki 
mən artıq 18 ilə yaxındır ki, Prezidentəm və bütün bu illər ərzində 
deyirdim ki, nəyin bahasına olursa-olsun biz torpaqlarımızı azad et-
məliyik və edəcəyik. Sadəcə olaraq, bunu düzgün anda etməli idik 
və etdik, səhvə yol verə bilməzdik. Çünki bu, tarixi məsuliyyətdir və 
ona görə zamanında atılan addımlar bax, belə nəticəyə gətirib çıx-
ardı. Xalqın barışmaz ruhu, əlbəttə ki, əsas amillərdən biridir. Çünki 
biz Qarabağı unutmadıq. Hətta Qarabağı görməyən və çadır şəhər-
ciklərində doğulan uşaqlar da bir arzu ilə, bir amalla yaşayırdılar ki, 
getsinlər, öz torpağına qayıtsınlar. Ölümə gedənlər məhz onlar kimi 
minlərlə gənc olmuşdur.

Əlbəttə, Ordumuzun gücləndirilməsi, silah, texnika, təchizat 
məsələləri də əsas amillərdəndir. Son illərdə ən çağdaş texnologiyaya 
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əsaslanan silahlar alındı və Ordumuzun peşəkarlığı artdı. Çünki 
silahlar, texnologiya, əlbəttə, bir çox məsələləri həll edir. Ancaq 
yerində torpağı alan, bayrağı sancan əsgərdir. Əgər o, döyüşə 
həvəslə getmirsə, heç bir silah sənə kömək edə bilməz. Bu amillər 
bizi Qələbəyə apardı. Bizim bütün hərbi strategiyamız və silahların 
alınması bir məqsədə xidmət edirdi – biz bu torpaqları necə az 
itkilərlə azad edək və belə də oldu. Heç kim inana bilmirdi ki, bizim 
itkilərimiz cəmi təqribən 3 minin altında olsun. Hər bir insanın həyatı 
qiymətlidir, ancaq bu miqyaslı əməliyyatda cəmi 2900 şəhidin ver-
ilməsi, əlbəttə, onu göstərir ki, hər əsgərin canını biz son ana qədər 
qorumağa çalışırdıq.

- Bəzi qətliamlarda xüsusilə elə hekayələr var ki, insanın canını 
incidir. Əslində, bu, insanlığa qarşıdır. Beynəlxalq hüququn müəyyən 
mənada Ermənistana qarşı münasibətdə tətbiq olunmaması bu prob-
lemin həll edilməməsinin səbəblərindən biri ola bilərmi?

- Burada təbii ki, ikili standartlar əsas rol oynayır, çünki Xocalı 
soyqırımı dünyanın gözü qarşısında baş verdi. Bu, yaxın tarixin had-
isəsidir. Ancaq bunu bir çox ölkələr görmək istəmirlər və cəmi 13 
ölkə Xocalı qətliamını soyqırımı kimi tanıyıb. Əlbəttə, bu da böyük 
nailiyyətdir. Çünki mən hakimiyyətə gələndə bu ölkələrin sayı sıfra 
bərabər idi. Yəni, bizim səylərimiz və eyni zamanda, apardığımız 
düzgün təbliğat, təhsil, sərgilər, təqdimatlar bir çox ölkələrdə Xocalı 
qurbanları ilə bağlı həqiqətlərin çatdırılmasında mühüm rol oynadı. 
Əlbəttə ki, bizim başqa ölkələrlə münasibətlərimiz. Biz son illər ər-
zində bir çox müttəfiq qazandıq. Ancaq sözdə “erməni soyqırımı”nı 
tanıyan, o saxta “soyqırımı” tanıyan ölkələr Xocalı soyqırımını tanı-
maq istəmirlər. Onlar saxta tarixi qəbul edirlər. Aydın məsələdir ki, 
burada da əsas amil siyasi amildir. Amma real soyqırımı görməzli-
yə vururlar. Bu, ədalətsizlikdir. Biz çoxdandır ki, bu ədalətsizliklə 
yaşayırıq, buna öyrəşmişik, təəccüb də etmirik. Bizim əsas hədəfimiz 
öz məqsədlərimizə nail olmaqdır. Bir nömrəli hədəf Qarabağın və 
Şərqi Zəngəzurun azad edilməsi idi. Bu, tarixi missiya idi. Bütün 
güclər səfərbər edilmişdi. Biz gecə-gündüz bu hədəfə doğru gedird-
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ik və ona çatdıq. İndi yeni hədəflər ortadadır. Bu hədəflər Qələbəni, 
Zəfəri möhkəmləndirmək, Azərbaycanın təhlükəsizliyini təmin et-
mək, azad olunmuş torpaqları yenidən qurmaq və Ermənistanın re-
vanşist qüvvələrinin baş qaldırmasına imkan verməməkdir.

- Bunlar hazırda Zəfərdən sonra həyata keçirməyi plan-
laşdırdıqlarınızdır. Türkiyə İkinci Qarabağ savaşında silahlı PUA-
ları ilə birlikdə Azərbaycana dəstək oldu.

- Türkiyə təkcə silahlı PUA-ları ilə yox, hərtərəfli dəstək oldu. 
İlk növbədə, İkinci Qarabağ savaşının ilk saatlarında əziz Qardaşım 
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın qətiyyətli açıqlamaları çox böyük və müs-
bət rol oynadı. O demişdir ki, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır və 
Azərbaycanın haqq işində Türkiyə Azərbaycana siyasi və mənəvi 
dəstək verir və verəcəkdir. Bunun çox böyük mənası var idi. Çün-
ki bu, bir çoxlarını məsələyə müdaxilə etməkdən çəkindirdi. Çün-
ki bilmək olmurdu bəzi ölkələr özlərini necə aparacaqlar. Bəzi 
ölkələrin İkinci Qarabağ savaşı dönəmində sərgilədikləri siyasi 
mövqe onu göstərir ki, onlar Ermənistan tərəfində idilər. Onlar şər 
qüvvələrin tərəfində idilər, işğalçının, zalımın, vəhşinin tərəfində 
idilər. Heç bir izahat, məntiqə əsaslanan hər hansı bir söz onların 
mövqeyinə təsir etmirdi. Onlar real həqiqəti görmək istəmirdilər və 
bizi ittiham edirdilər, sanki biz işğalçıyıq. Mən isə deyirdim ki, biz 
öz torpağımızda savaş aparırıq. BMT Nizamnaməsi bu hüququ bizə 
verir. Hər bir ölkə özünü müdafiə edə bilər və bu hüquq Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatı tərəfindən verilib. Ancaq buna baxmayaraq, bizə 
qarşı çox çirkin şər-böhtan kampaniyası aparılırdı. Biz bilirik bunun 
arxasında kimlər dayanır. Ona görə Türkiyənin Cümhurbaşqanının 
və digər yüksəkvəzifəli şəxslərin – müdafiə, xarici işlər nazirlərinin, 
parlament sədrinin açıqlamaları, əlbəttə, bir çoxlarını çəkindirdi. 
Əlbəttə ki, Türkiyədən alınmış müasir silahlar, “Bayraktar”lar daxil 
olmaqla, bizim işimizi böyük dərəcədə yüngülləşdirdi və insan it-
kisinin çox olmamasına da səbəb oldu. Çünki əgər bu silahlar bizdə 
olmasaydı, əlbəttə, bizim işimiz daha çətin olardı, daha çox şəhidlər 
olacaqdı, bu, şübhəsiz. Ancaq biz Türkiyədən təkcə silahlı PUA-lar 
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deyil, başqa silahlar da almışdıq - “Qasırğa”lar, hərbi maşınlar, “Ko-
bra”lar. Yəni, bir çox silahlar var və bu proses davam edir. Maşallah, 
Türkiyənin müdafiə sənayesi çox sürətlə inkişaf edir və əlbəttə ki, 
biz də bundan faydalanırıq və faydalanacağıq.

- Əslində, belə bir həmrəylik oldu. Təəssüf ki, ötən günlərdə 
Türkiyədə şiddətli yanğınlar baş verdi. Yanğınlara qarşı Türkiyə 
Cümhuriyyəti ciddi mübarizə apardı. Əlbəttə, Azərbaycandan da 
çox gözəl dəstək gəldi. Belə təbii fəlakətlərdə və çətin zamanlarda 
iki dövlət arasında həmrəyliyin davam edəcəyini deyə bilərikmi?

- Əlbəttə, bu, təbiidir. Yəni, biz bunu dəfələrlə demişik. 
Mən dəfələrlə demişəm ki, bu gün dünya miqyasında Türkiyə ilə 
Azərbaycan qədər bir-birinə yaxın olan ikinci ölkələr yoxdur. Əgər 
axtarmaq istəsəniz, tapa bilməzsiniz, yoxdur. Bu birlik, həmrəylik, 
qardaşlıq sözdə deyil, əməldədir. Mən hər zaman deyirdim ki, ölkələr 
arasındakı münasibətlər əməldə olmalıdır. Çünki yaxşı günlərdə hər 
kəs yaxşı sözlər deyə bilər, yaxşı çıxışlar edə bilər. Amma ağır gündə 
sən gəl yanında dur. Necə ki, Türkiyə İkinci Qarabağ savaşında bizim 
yanımızda durdu. Mən tam əminəm ki, Türkiyə amili olmasaydı, 
ermənipərəst qüvvələr, ölkələr, ermənilərin hamiləri burunlarını 
soxacaqdılar və bizə böyük problemlər yaradacaqdılar. Bizim 
həmrəyliyimiz və bir-birimizə etdiyimiz yardımlar təbiidir. Çünki 
Türkiyə bizim üçün doğma ölkə, doğma vətəndir və sizin üçün də 
Azərbaycan doğma vətəndir. Əziz Qardaşımla imzaladığım Şuşa 
Bəyannaməsi bunun zirvəsidir. Yəni, bizim əlaqələrimiz müttəfiqlik 
səviyyəsinə qalxdı. Ona görə bu yanğınlardan xəbər tutan kimi biz 
dərhal hərəkətə keçdik, heyətlər göndərdik, maşınlar göndərdik. 
Hörmətli Cümhurbaşkanı ilə bir neçə dəfə telefonla danışdım və qısa 
zaman içərisində biz həm əlavə heyət, həm də maşınlar göndərdik. 
Bizim cəmi bir amfibiya təyyarəmiz var, təəssüf ki, o da təmirdə 
idi. Təlimat verdim ki, təmir çox sürətlə yekunlaşsın ki, biz onu 
göndərə bilək. Təmir plan üzrə hələ iki ay davam etməli idi. Amma 
biz onu bir həftəyə saz vəziyyətə gətirdik və oraya göndərdik. 
Türkiyəyə 93 yanğınsöndürən maşın, 700-dən çox yanğınsöndürən 
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yola saldıq. Onlara hər hansı bir xüsusi təlimat vermək lazım deyildi. 
Çünki onlar özləri bu faciəni öz faciəsi kimi qəbul etdilər və qardaş 
kimi orada çalışdılar. Allaha şükürlər olsun ki, bildiyimə görə artıq 
yanğınlar da səngiyir və bu, bir daha bizim birliyimizi göstərdi. Bir 
daha göstərdi ki, işbirliyi və həmrəylik sözdə olmamalıdır. Mən çox 
da dərinə getmək istəmirəm, amma düşünürəm ki, türk xalqı bu gün-
lərdə kimin-kim olduğunu yaxşı gördü. Yaxşı sözlər, açıqlamalar, 
bəzi ölkələrdən gələn dəstək ifadələri təəssüf ki, real həyatda özünü 
göstərmədi.

- İndi mən buradayam. Bir az əvvəl dediyiniz kimi. Özümü 
məmləkətimdə, dövlətimdəki kimi hiss edirəm. Amma diqqətimi 
çəkən çox gözəl bir məqam var. Hara getsək Azərbaycan bayrağının 
yanında Türkiyə bayrağını görürük və çox gözəl qarşılanırıq. Cənab 
Prezident, Siz bu mövzu haqqında nə düşünürsünüz? Burada necə 
bir yanaşma var? Mən burada gördüklərimdən çox məmnunam. Bu, 
nəyə əsaslanır? Kökümüzəmi? Kökümüz bir olduğu üçün belə da-
vam edirik?

- Bilirsiniz, bu, bir günün hadisəsi deyil. Siz mənə söylədiniz ki, 
ilk dəfədir Azərbaycandasınız. Amma əvvəlki dövrlərdə də gəlsəy-
diniz, görərdiniz ki, bu, bizim üçün təbiidir. Biz bütün bu illər ərzində 
Türkiyə-Azərbaycan birliyini möhkəmləndirmək üçün çox böyük 
səylər göstərdik. Bilirsiniz, dünyada oxşar tarixə, mədəniyyətə, et-
nik köklərə malik olan ölkələr çoxdur. Bizim ətrafımızda elə ölkələr 
var ki, onların dili də bir-birinə bənzəyir, etnik kökləri də bir-birinə 
yaxındır. Amma baxın, görün, bu ölkələr arasında əlaqələr necədir? 
Bəziləri bir-birinə düşməndir. Yəni, ortaq tarix və ortaq etnik köklər 
hələ o demək deyil ki, ölkələr də qardaş ölkələr olsunlar, xalqlar da 
qardaş xalqlar olsunlar. Yəni, bu, böyük bir siyasətin təzahürüdür. 
Son 18 il ərzində həm Türkiyə, həm Azərbaycan tərəfindən vahid 
siyasət formalaşdırılıb. Ondan daha əvvəl atamın dönəmində onun 
məşhur kəlamı var: “Bir millət, iki dövlət”. Bunu indi bilməyən 
yoxdur. Amma bəziləri bəlkə də bilmir ki, bunun müəllifi Heydər 
Əliyev olmuşdur. Bu sözləri o demişdi. Bu sözlər bizim üçün işıqlı 
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bir yoldur. Bu vəsiyyətə, bu sözlərə sadiq olaraq biz hər istiqamət 
üzrə əlaqələrimizi gücləndirdik, yüksək səviyyəyə qaldırdıq. Siz 
burada insanlarla təmaslar əsnasında görürsünüz ki, Türkiyəyə nə 
qədər böyük sevgi və məhəbbət var. Bu, hər zaman belə idi. Amma 
İkinci Qarabağ müharibəsində bu, daha da artdı. Çünki Azərbay-
can xalqı çox gözəl gördü ki, onun əsl dostu, qardaşı kimdir. Bizim 
yanımızda olan ölkə Türkiyə və Pakistan idi. Biz bəzi ölkələrdən heç 
dəstək ifadələri də duymadıq. Halbuki biz haqlı idik. Yenə də dey-
irəm, biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edirdik. Ona görə Türkiyə 
və Azərbaycan bayraqlarının birgə dalğalanması təbiidir. Birliyimiz 
də əbədidir. Yeni nəsil, gənc nəsil, bax, sizin nəsliniz gərək bizim 
yolumuzu davam etsin. Çünki biz bu təməli qoyduq, yoluna oturt-
duq, çox güclü müttəfiqlik yaratdıq, sarsılmaz birlik yaratdıq. An-
caq siyasət elə bir sahədir ki, bunun üzərində hər gün çalışmalısan. 
Boşluq olmamalıdır, ara olmamalıdır ki, kimsə bu araya girməsin. 
Çünki elələri də var. Türkiyə-Azərbaycan birliyi artıq bölgəsəl 
amildir. Bəlkə də nə vaxtsa qlobal amilə çevriləcək, ola bilər. Çünki 
indi bizim artıq başqa ölkələrlə də müttəfiqlik əlaqələrimiz forma-
laşmaqdadır. Bu, bəzilərini narahat edir. Çalışacaqlar ki, aramıza gir-
sinlər, çalışacaqlar ki, provokasiyalar, təxribatlar, uydurmalar ortaya 
atılsın. Ona görə bizdən sonra gələn nəsil bu yolla getməlidir. Bu yol 
əbədi olmalıdır.

- Bu gün atanız Heydər Əliyevdən də bəhs etdik. Heydər Əli-
yevi hörmət və rəhmətlə anmaq istəyirəm. Səmimiyyətlə, həddimi 
aşmıramsa, bir sual məni çox maraqlandırır. Son sualım. Zəfərdən 
sonra ritorik bir ifadəniz vardı: “Nə oldu Paşinyan?”. Tam səmim-
iyyətlə deyirəm, bu sözlər hamımızı həm çox sevindirdi, həm 
güldürdü, həm də duyğulandırdı. Çox gözəl bir ifadə idi. Bu, icti-
maiyyətə etdiyiniz bir müraciət idi. Ancaq evdə, şəxsi həyatınızda 
bu sevinci necə yaşadınız?

- Bilirsiniz, o sözlər öz-özünə ortaya çıxdı.
- İçdən gəldiyi çox aydındır.
- Bəli, içdən gəldi. Çünki “Nə oldu Paşinyan?” sözlərini 
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müharibədən sonra yox, müharibə dönəmində dedim və sonra, necə 
deyərlər, “mem” oldu. Əslində, mən doğrudan da yenə bu sualı ver-
mək istəyirəm: Bəs, nə oldu Paşinyan?!

Mən sizə deyim ki, müharibə bitəndən sonra evdə Mehriban 
xanım məndən xahiş etdi ki, sən Allah bir də “Nə oldu, Paşinyan?” 
demə və bu işləri bitir. Hər şey bitdi, bu da bitsin.

Təbii ki, biz sevinc içində idik. Hər gün həm sevincli, həm də 
kədərli anlar yaşayırdıq. Çünki müharibənin ilk günündən biz artıq 
Zəfər əldə etdik. Müharibənin ilk günündə bir neçə kənd azad edil-
di və bu, Ordumuza da ruh yüksəkliyi verdi, özümüzə də əminlik 
verdi və inam verdi. Ancaq biz hər gün insanlarımızı itirirdik, hər 
gün şəhidlər verirdik. Hər gün mənə verilən o məlumat, o raport bi-
zim, necə deyərlər, içimizi yandırırdı. Hər ölən bizim övladımızdır, 
hər həlak olanın həyatının qiyməti yoxdur. Onun ömrü təkrarol-
unmazdır, ölümü yaxınları, valideynləri, anaları, ataları, övladları 
üçün faciədir. Amma, eyni zamanda, hər gün zəfərlə dolu anlar 
yaşamışdıq. Yəni, bu 44 gün ərzində bizim həyatımızın, günümüzün 
yarısı kədərli, yarısı sevincli idi. Bütün Azərbaycan xalqında inam 
var idi ki, biz bunu edəcəyik.

Müharibənin ilk günlərində, bilirəm, bəziləri düşünürdü ki, 
görəsən dayanacaqlarmı, dayanmayacaqlarmı, dayandıracaqlarmı, 
dayandırmayacaqlarmı, İlham Əliyev sona qədər gedəcəkmi, get-
məyəcəkmi. Amma müharibə davam etdikcə hər kəs gördü ki, öldü 
var, döndü yoxdur, sona qədər gedəcəyik.

Müharibə dövründə mən dəfələrlə “Nə oldu, Paşinyan?” sözləri 
ilə bərabər deyirdim ki, Paşinyan özü mənə tarix versin, təqvim ver-
sin ki, nə zaman bizim torpaqlarımızdan rədd olur, həmin gün biz 
müharibəni dayandırırıq. Belə də oldu, 9 noyabrda o tarixi verdi, 10 
noyabrda gecə kapitulyasiya aktı, yəni, təslim aktı imzalandı. Biz 
dayandıq, yenə də sözümüzə əməl etdik və dərinə getmədik. Yəni, 
ermənilərdən fərqli olaraq biz etnik təmizləmə aparmadıq, hərbi 
cinayət törətmədik, müharibəni ləyaqətlə apardıq, mülki şəxsləri 
vurmadıq. Hətta erməni əsgərlərini lazımsız yerə məhv etmədik. 
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Müharibədən bir ay sonra böyük bir təxribat qrupu bizim torpağımı-
za göndərilmişdi. Onlar həbs olundu, halbuki məhv edilə bilərdilər. 
Çünki onlar bizim 4 hərbçimizi öldürdülər, amma biz onlara dəymə-
dik. Yəni, müharibənin öz qanunları var və hər şey gərək ləyaqətlə 
olsun. Müharibədə də, mülki həyatda da, məişətdə də, evdə də, işdə 
də, siyasətdə də ləyaqət əsas prinsiplərdən biri olmalıdır. Ona görə 
indiki şəraitdə, əlbəttə ki, bizim başqa planlarımız var. Ancaq İkinci 
Qarabağ savaşı Azərbaycan xalqının tarixində əbədi qalacaq.

- Cənab Prezident, ətraflı məlumata və mənə vaxt ayırdığınıza 
görə Sizə bir daha təşəkkür edirəm.

- Sağ olun, sizə təşəkkür edirəm. “CNN Türk”ə də xüsusilə 
təşəkkür etmək istəyirəm. Çünki İkinci Qarabağ savaşında sizin 
müxbirləriniz ən qaynar nöqtələrdə idilər, atəş altında böyük fə-
dakarlıqla, böyük sevgi və məhəbbətlə canlı reportajlar verirdilər. 
Deyə bilərəm ki, İkinci Qarabağ savaşında biz Türkiyə mətbuat nü-
mayəndələrini özümüz üçün yenidən kəşf etdik.

- Allah bir daha acılar yaşatmasın. Amma nə olsa, yenə də 
yanınızda olacağıq. Bir daha təşəkkür edirəm, cənab Prezident.

- Sağ olun. Təşəkkür edirəm.



75

Интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева 
телеканалу CNN Türk

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 
дал интервью телеканалу CNN Türk.

Корреспондент: Уважаемые зрители, приветствуем от име-
ни CNN Türk. В настоящее время мы находимся в Азербайджа-
не – Баку. Какой будет ситуация в Азербайджане после Карабах-
ской победы? Все вызывающие интерес вопросы мы адресуем 
Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Прежде всего благодарю за прием, господин Алиев.
Президент Ильхам Алиев: Добро пожаловать.
-Здравствуйте. Карабах был регионом, который 30 лет нахо-

дился под оккупацией. Но через 30 лет впервые была одержана 
Победа и очень приблизились к решению этой проблемы. Как 
Вы это оцениваете?

-Это историческая Победа для нас, потому что, как вы от-
метили, на протяжении 30 лет наши земли находились под ок-
купацией. Это было большой несправедливостью, и это была 
ситуация, противоречащая всем нормам и принципам между-
народного права. К сожалению, за 30 лет Минская группа не 
приблизилась к решению этого вопроса, деятельность была, но 
в конечном итоге результата не было. Результат был равен нулю, 
и надежды азербайджанского народа полностью иссякли. По-
тому что если переговоры, проводимые на протяжении 30 лет, 
оставались безрезультатными, то значит шел процесс замора-
живания этого вопроса. Естественно, мы никогда и не думали 
мириться с таким положением. В последние годы я неоднократ-
но говорил, что азербайджанский народ никогда не смирится 
с этим положением, любой ценой освободит родные земли от 
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оккупантов, так и случилось. Мои слова стали реальностью, и 
Азербайджан, начав освободительную войну, освободил свои 
исторические земли от оккупантов, восстановил историческую 
справедливость, изгнал оккупантов с наших земель и восстано-
вил свою территориальную целостность.

- Вы говорите, не смиритесь, но Армения всегда демонстри-
ровала агрессивную позицию, и обстрелы населенных пунктов 
на самом деле могли спровоцировать Азербайджан на анало-
гичные шаги. Но Азербайджан продемонстрировал терпение, 
выдержку и не дал аналогичного ответа. Хотелось бы узнать 
Вашу позицию в связи с этим.

- Верно. То есть, и в рамках переговорного процесса Арме-
ния постоянно совершала против нас военные провокации. Мы 
видели это в различные периоды переговорного процесса. Как 
только в процессе переговоров намечался небольшой прогресс, 
моментально совершались военные провокации, нападали на 
нас, на гражданское население, срывали переговоры. Перед 
Второй Карабахской войной – в июле и августе Армения так-
же совершила похожую военную агрессию. В июле подвергла 
артиллерийскому обстрелу наше гражданское население и во-
енных. В результате мы понесли потери. А в августе направила 
в Азербайджан диверсионную группу и попыталась совершить 
здесь теракты. Эта диверсионная группа также была обезвреже-
на. Как вам известно, после этого - в сентябре вновь подвергла 
обстрелу наш села и военные позиции. В результате этого в пер-
вый день войны у нас были потери, шехиды среди гражданского 
населения и военных. Естественно, этому уже должен был быть 
положен конец, и он был положен.

В период Второй Карабахской войны Армения с первых 
дней стала терпеть поражение на поле боя. В течение 44 дней 
мы каждый день шли вперед, ни дня не отступали. Не отступали 
даже с целью маневрирования. Армения же, осознав уже свое 
неизбежное поражение, для того, чтобы остановить нас и 
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нанести большой вред гражданскому населению, постоянно 
подвергала обстрелам наши города и села баллистическими 
ракетами, из артиллерийских установок. В результате этого 
погибли более 100 гражданских лиц, в том числе женщины и 
дети. Эти видеокадры имеются. Они ежедневно обстреливали 
Гянджу, Барду, Агдам, Геранбой, Нафталан, Тертер, Физули 
и другие наши регионы. На город Тертер – это не такой уж 
большой город – упало около 20 тысяч ракет. Но они не 
смогли сломить волю азербайджанского народа. Даже люди, 
потерявшие своих родных, близких, родственников, говорили: 
мы должны идти только вперед. То есть, это нечеловеческое 
поведение армян не принесло им никакой пользы, просто они 
в очередной раз показали себя перед миром как варвары. Мы 
же не ответили на это, поэтому среди гражданского населения 
на армянской стороне потери очень небольшие, примерно 30 
человек, и подавляющее большинство их - это те, кто участвовал 
в войне. Эти видеокадры тоже имеются. Мы видели, что рядом 
с некоторыми артиллерийскими установками находились и 
гражданские лица. И естественно, когда наши снаряды туда 
попадали, они тоже погибали. В Карабахском регионе – в 
местах, которые находились под оккупацией армян, и там, 
где они жили, никаких разрушений не было. То есть, это еще 
раз показывает, что мы достойно вели войну и соблюдали все 
правила войны.

- Как CNN Türk мы встречались здесь с людьми из Шуши, 
Агдама, Джебраила и других районов. Все они годами носили 
в своем сердце тоску по родным краям. Все они сейчас хотят 
поехать туда, вернуться в свои края, на родные земли. На долю 
этих людей выпало много боли. Иншаллах, после этого на их 
лицах всегда будет улыбка и они больше не будут жить с этой 
болью. Что бы Вы хотели сказать об этом?

- Конечно, их радость – это наша радость. Для меня самые 
радостные дни - это видеть их радость. Естественно, люди, на 
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протяжении 30 лет жившие с тоской по Родине, хотят поско-
рее вернуться в свои края, на свои земли. Но они также хорошо 
знают, что там разрушены все дома, все города. Вы сейчас по-
едете в эти регионы, посетите их, увидите, что города Агдам 
нет. В Агдаме проживало более 30 тысяч человек. В городе не 
остались ни одного целого здания. То есть, в период оккупации 
армянские варвары сравняли с землей все здания. Также и го-
род Физули, другие города и все села. Люди преодолевают сот-
ни километров и на протяжении всего пути видят, что слева и 
справа, повсюду все разрушено. То есть, возвращаться некуда. 
В то же время армяне заложили там сотни тысяч мин. После 
окончания войны – с 10 ноября по сегодняшний день более 150 
гражданских лиц и военных погибли или потеряли здоровье, 
подорвавшись на минах. Поэтому работы по разминированию 
должны идти и идут. Армения не передает нам минные карты, а 
точность переданных в последнее время карт составляет всего 
25 процентов. То есть, и здесь они ведут себя неискренне. Мы 
не можем рисковать жизнью людей. Поэтому на освобожден-
ных землях – в Карабахе и Восточном Зангезуре сейчас идут и 
работы по разминированию, в то же время ускоренными темпа-
ми ведутся инфраструктурные работы. Поехав туда, вы увидите 
крупные инфраструктурные проекты – дороги, линии электро-
передачи, водные линии, аэропорты, железные дороги. То есть, 
без этого жизнь туда вернуться не может. В то же время 28 мая, 
в День нашей независимости, был утвержден генеральный план 
города Агдам и работы там уже начинаются.

Сейчас мы приглашаем в эти регионы журналистов, 
общественных деятелей, других местных и иностранных 
граждан и создаем возможность поехать туда. В то же время 
в ближайшем будущем мы повезем туда людей, которые там 
жили, чтобы они увидели эти места. Но для возвращения нам 
нужно время, потому что за 30 лет армяне разрушили эти места, и 
сегодня для того, чтобы восстановить их, конечно же, требуется 
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время. Здесь наш основной соперник - это время, потому что 
для восстановления Карабаха и Восточного Зангезура собрано 
и мобилизовано достаточно финансовых средств. Но наш 
основной соперник - это время, и каждый должен понимать, 
что здесь нужно время. Однако мы вернем наших граждан в 
кратчайшие сроки. Первый пилотный проект уже реализуется. 
Проект, соединяющий 3 села в Зангиланском районе, будет 
готов к концу этого либо к началу следующего года. Недавно 
мне был представлен и утвержден план еще нескольких сел. В 
ближайшем будущем будут реализованы проекты и этих сел, и 
постепенно мы вернем людей в те регионы.

- А сейчас хочу задать вопрос, связанный с Арменией. Не-
смотря на поражение, Пашинян вновь был избран. На каких 
условиях и как будут развиваться после этого отношения Азер-
байджана и Армении?

- Сказать это очень трудно. Потому что мы неоднократно 
высказывали свою позицию. Я несколько раз открыто говорил, 
что мы хотим подписания мирного договора с Арменией. Чтобы 
Армения и Азербайджан признали территориальную целост-
ность друг друга и начался процесс делимитации, то есть, уста-
новления границ. Но мы до сих пор не получили положительно-
го ответа от Армении. Видимо, Армения не готова к этому или 
же против этого. Я говорил, что это будет большой ошибкой, 
и они и сами будут сожалеть. Потому что мы не будем вечно 
держать это предложение на столе. Если они против этого, то 
пусть открыто скажут, что не хотят подписывать мирный дого-
вор с Азербайджаном. В таком случае мы будем вести свою по-
литику сообразно этому. Если Армения готова к этому, если она 
готова признать территориальную целостность Азербайджана, 
которая признана всем миром, то тогда, конечно же, в регион 
придет долгосрочный мир. Мы хотим этого. В то же время для 
достижения этого сейчас на столе есть конкретные предложе-
ния - открытие дорог, создание Зангезурского коридора, вос-
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становление всех торговых связей. То есть, обеспечение после 
долгого перерыва мира на Южном Кавказе отвечает нашим ин-
тересам. Считаю, что это отвечает и интересам Армении. По-
тому что Зангезурский коридор будет служить и их интересам. 
Они смогут наладить железнодорожное сообщение и с Ираном, 
и с Россией. На сегодняшний день такой связи нет, и новые воз-
можности появятся и для них.

Однако ультранационализм, тюркофобия, азербайджанофо-
бия, исламофобия настолько отравили умы людей и правящих 
кругов в Армении, что они даже если захотят, не могут сказать 
об этом. Общество и власти в Армении сейчас, естественно, на-
ходятся в очень сложном психологическом состоянии. Потому 
что их 30-летние идеологические устои были разгромлены, ми-
фология полностью разрушена. Мы за 44 дня разнесли в пух и 
прах миф о «победоносной» армянской армии. Их территори-
альные притязания были уничтожены.

-На самом деле вы за 44 дня вернули земли, которые они 
оккупировали за 5 лет.

-Да, конечно, в очень сложных условиях. Вы сейчас поедете 
и увидите. Они построили шесть линий укрепления, оборони-
тельную полосу, пройти которые требовало большого мастер-
ства, героизма. Наши военные шли на смерть. Кроме того, гео-
графия, рельеф этого региона также были благоприятными для 
них, потому что они разместились в горах, взяли все высоты, 
а мы должны были идти снизу. Вы сейчас поедете и в Шушу, 
увидите, что взятие Шуши считается чудом.

-Я собирался спросить Ваше мнение и об этом. Потому что 
в связи с Шушой было особое завещание Вашего отца.

-Завещание моего отца касалось не только Шуши, но и всех 
земель, которые в то время находились под оккупацией. После 
взятия Шуши я посетил могилу отца и сказал, что выполнил 
его завещание. Я пережил, возможно, один из самых счастли-
вых дней в своей жизни. Шуша, конечно же, родной, дорогой 
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город для каждого азербайджанца, носит большой символиче-
ский смысл. Неслучайно я объявил Шушу Культурной столицей 
Азербайджана. Однако и все другие города дороги для меня и 
для азербайджанского народа так же, как Шуша. Каждая пядь 
земли – это наша земля, и мы должны были их освободить. Это 
был наш долг перед народом, перед историей, перед грядущими 
поколениями, и мы с честью выполнили этот долг.

-Ранее Вы сказали о Зангезуре. Может ли открытие там ко-
ридора усилить экономические связи и с Турцией?

-Конечно, открытие этого коридора служит многим целям. 
Азербайджан соединится с Турцией новым транспортным про-
ектом. Как вам известно, четыре года назад в Баку состоялось 
официальное открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. 
Благодаря этой железной дороге мы соединились с Турцией. А 
Зангезурский коридор станет вторым направлением соедине-
ния. Таким образом, для нас появятся новые возможности. В то 
же время Азербайджан соединится железной дорогой и со своей 
неотъемлемой частью – Нахчыванской Автономной Республи-
кой. Одновременно мы требуем, чтобы была проложена и авто-
мобильная дорога – на территории находящегося под контролем 
Армении Западного Зангезура, в Мегринском регионе. Потому 
что это обязательно нужно.

К сожалению, Армения возражает против этого. До послед-
них дней возражала против открытия Зангезурского коридора. 
Просто несколько дней назад там появилось позитивное мне-
ние, что и они не возражают. Однако для полного функциониро-
вания Зангезурского коридора должны быть и железная дорога, 
и автомобильная дорога. Сев в Баку в автомобиль, мы можем 
спокойно проехать оттуда в Турцию и Нахчыван.

В то же время это будет новой возможностью и для стран 
региона. Турция сможет перевозить свои товары в Среднюю 
Азию более коротким, альтернативным путем. Таким образом, 
это может стать новым транспортным проектом Евразии. Мы 
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уже выдвинули это как инициативу. И назвали этот коридор Зан-
гезурским коридором тоже мы. Это уже вошло в международ-
ный лексикон. Я знаю, что Европейский Союз очень позитивно 
относится к этому вопросу. Во время недавнего визита в Баку 
президента Совета Европейского Союза господина Шарля Ми-
шеля мы провели широкий обмен мнениями по этому вопросу, 
и они, естественно, также очень поддерживают этот проект.

То есть, это будет новой возможностью и для Турции, и для 
Азербайджана, и для региона, в том числе и для Армении. Я уже 
сказал, что этой железной дорогой они могут создать сообще-
ние с Россией и Ираном. Потому что строительство железной 
дорогой между Арменией и Ираном – это вопрос, который об-
суждается, наверное, 20 лет, но в реальности пока ничего нет. 
Потому что этот проект требует по меньшей мере 3 миллиардов 
долларов. Но территорию Нахчывана – между Нахчываном и 
Ираном уже есть железнодорожная линия – они могут исполь-
зовать.

- Есть и другой важный коридор – Лачинский. Есть утверж-
дения, я хочу спросить Вас соответствуют ли они действитель-
ности. Утверждают, что «министр иностранных дел Армении 
перебрасывает солдат в Карабах по Лачинскому коридору». Со-
ответствуют ли действительности эти утверждения?

- Конечно, к сожалению, это правда. Мы зафиксировали это 
недавно. Несколько дней назад наше Министерство обороны 
выступило с официальным заявлением о том, чтобы этому был 
положен конец. На территории, находящиеся под контролем 
российских миротворческих сил, не могут отправляться оружие 
и военные из Армении. Это противоречит трехстороннему Заяв-
лению от 10 ноября. К сожалению, это продолжается по сегод-
няшний день. Мы несколько раз в устной форме высказывали 
свои претензии. Однако результата не было, поэтому мы заяви-
ли об этом официально.

Лачинский коридор перед нашими глазами. Находясь в 
Шуше, вы можете увидеть Лачинский коридор. Там есть место, 
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где сверху видны все автомобили. Расстояние оттуда, навер-
ное, 10 метров. У нас там, естественно, есть технические сред-
ства, камеры. Мы наблюдаем и за происходящим в Лачинском 
коридоре и регионах, находящихся под контролем российских 
миротворческих сил. С точностью знаем количество автомоби-
лей, едущих в Ханкенди. Недавно в нашей прессе была дана 
информация по этому вопросу, в том числе указывалось, что за 
последний месяц – с 11 июля по 8 августа - около 5 тысяч че-
ловек уехали из Ханкенди в сторону Армении и не вернулись. 
То есть, оттуда выехали 20 тысяч человек, а въехали 15 тысяч. 
Значит, мы знаем вплоть до численности людей. Конечно, этому 
должен быть положен конец. Потому что никакой логической 
основы этого нет. Что, Армения готовится к новой войне?! Если 
так, тогда мы примем упреждающие меры. Я это говорил, хочу 
сказать еще раз, если армянский фашизм вновь попытается под-
нять голову, то мы еще раз разобьем ему голову. Поражение во 
Второй Карабахской войне должно стать им уроком.

- Сейчас меняется ситуация и на Южном Кавказе. В связи с 
этим обсуждается формат «3+3». Как Вы на это смотрите?

- Я смотрю положительно. Неоднократно обсуждал этот во-
прос с моим дорогим Братом уважаемым Президентом Редже-
пом Тайипом Эрдоганом, и наши позиции совпадают. Мы под-
держиваем этот формат и надеемся, что к нему присоединятся 
и другие страны. Я знаю, что грузинская сторона к этому не 
готова, потому что между Грузией и Россией нет дипломатиче-
ских отношений. Это позиция Грузии и мы должны относиться 
к ней с уважением. Но, несмотря на это, для регионального со-
трудничества, обеспечения стабильности и сведения в будущем 
к минимуму риска войны связи между странами региона очень 
важны. Здесь могут обсуждаться и конкретные проекты. Потому 
что это не просто политическая инициатива. Здесь могут быть в 
первую очередь открытие Зангезурского коридора и других пу-
тей, - потому что речь идет не только о Зангезурском коридоре, 
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- другие наши транспортные проекты с Арменией. После этого 
восстановление торговых связей, обеспечение долгосрочного 
мира на Южном Кавказе. То есть, все это очень важные вопро-
сы. Потому что мы уже выполнили свою историческую миссию. 
Нам не нужна новая война. Армян, которые живут на террито-
рии, находящейся под контролем российской миротворческой 
миссии, мы считаем сбившимися с пути гражданами Азербайд-
жана. Их не так много. Согласно точной информации, менее 25 
тысяч. Конечно, они также должны интегрироваться в азербайд-
жанское общество. Азербайджан - многонациональная, много-
конфессиональная страна, здесь живут многие народы, живут 
как единая семья, в том числе живут и армяне. Сегодня в Баку 
есть и армяне.

- Вы поддерживаете и культуру. Здесь есть армянская цер-
ковь, которую никто не тронул, которой не нанесено никакого 
ущерба.

- Да, наоборот, мы ее отремонтировали. Она расположена 
в центре города. И если кто-то туда пойдет, то увидит, что там 
хранится около 5 тысяч армянских книг. Но что они сделали с 
нашими мечетями? Для сравнения скажу, что они разрушили 
более 60 наших мечетей. Поэтому сегодня армяне, живущие в 
Ханкенди и прилегающих селах, обязательно должны быть ин-
тегрированы в наше общество, для них это создаст еще боль-
шие возможности. В целом, на Южном Кавказе должны быть 
предприняты первичные шаги для налаживания трехсторонних 
связей между Азербайджаном, Грузией и Арменией. Мы к 
этому готовы.

- В настоящее время Карабах занимает очень важную по-
зицию для Азербайджана и других государств. Есть ли у Вас в 
новой ситуации какие-либо ожидания от России? И каково, на 
Ваш взгляд, место Ирана в этой ситуации?

-От России наши ожидания заключаются в том, чтобы вы-
полнялись все положения трехстороннего Заявления. Пото-



85

му что это трехстороннее Заявление подписали руководители 
Азербайджана, России и Армении, и большая часть его положе-
ний уже реализована. Но есть некоторые вопросы, которые все 
еще остаются открытыми. Наше ожидание заключается в этом. 
Россия как сосед Азербайджана и близкий союзник Армении, 
конечно, играет особую роль в этом регионе. Это естественно. 
Надеемся, что Россия и дальше будет прилагать все усилия для 
безопасности этого региона и предпримет шаги для обеспече-
ния долгосрочного мира. В то же время наши ожидания заклю-
чаются в том, чтобы Россия не вооружала Армению. Мы до-
вели этот вопрос до российской стороны. Это нас беспокоит. 
Война закончилась. То есть, армянский народ тоже смирился с 
этой ситуацией. Армянское руководство также смирилось с по-
ражением, и проведенные в Армении последние парламентские 
выборы показали это. Это невиданная картина в истории, когда 
руководство, потерпевшее поражение, вновь получает голоса 
народа. В таком случае, конечно же, вооружение Армении не 
укладывается ни в какую логику. Мы пока этого не видим, не 
наблюдаем. Но с российской стороны были некоторые заявле-
ния. Несколько дней назад министр обороны России во время 
встречи с министром обороны Армении сказал, что начался 
процесс поставок российского вооружения в Армению. Это во-
прос, который очень беспокоит. К тому же, новый министр обо-
роны Армении выступил с очень безответственными заявлени-
ями о том, что если азербайджанская сторона хоть на сантиметр 
нарушит границу Армении, то тогда они откроют огонь. То есть, 
видимо, Вторая Карабахская война еще не для всех стала уро-
ком. Если так, то мы готовы вновь преподать урок. Поэтому мы 
надеемся, что Россия не будет вооружать Армению, потому что 
необходимости в этом нет.

В Ханкенди, территория, находящаяся под контролем 
российской миротворческой миссии, сейчас безопасная тер-
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ритория. В то же время ситуация на нашей границе с Арме-
нией порой вызывает беспокойство, но в целом она стабиль-
ная. Поэтому, конечно, мы хотим, чтобы Россия учла наше 
беспокойство в этом вопросе. Потому что сколько бы оружия 
ни передавалось, все равно соотношение сил не изменится. 
Ведь за последние 30 лет Россия бесплатно передала Ар-
мении вооружения на миллиарды долларов, - часть из них 
сейчас демонстрируется как музейные экспонаты в нашем 
Парке военных трофеев, - несмотря на это, армянская армия 
полностью разгромлена. Мы будем выделять на вооружение 
нашей армии столько средств, сколько нужно, и делаем это. 
Просто мы считаем, что война уже закончена, в этом нет не-
обходимости. Не мы были и не мы являемся инициаторами 
процесса перевооружения нашего региона. Надеемся, что 
и другие партнеры будут предпринимать шаги сообразно  
этому.

Что касается вашего вопроса, связанного с Ираном, сейчас 
в этой стране к власти пришло новое руководство. Их политика, 
связанная с регионом, формируется. Пока назначений не было. 
Конечно, первое заявление, связанное и с Азербайджаном, и с 
соседними странами, позитивное. Но, разумеется, нужно время, 
чтобы новое руководство продемонстрировало свою политику 
по этому вопросу и в связи с армяно-азербайджанскими отно-
шениями. Мы ждем этого.

-Хочу вновь вернуться к связанному с Россией вопросу, 
о котором Вы говорили. На самом деле одной из причин По-
беды во Второй Карабахской войне была демонстрация Азер-
байджаном правильной позиции. На протяжении последних 30 
лет Азербайджан развивал свой оборонный потенциал и бое-
способность армии, в тоже время не демонстрировал неверной 
позиции так, как это делала Армения. Демонстрировал очень 
терпеливую и сдержанную позицию. Как Вы думаете, повлиял 
ли и этот фактор на завоевание этой Победы?
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-Конечно, здесь сыграли роль многие факторы. В первую 
очередь, конечно же, решимость нашего народа, его неприми-
римая позиция и наша политика. Потому что я уже около 18 лет 
являюсь президентом и все эти годы говорил, что мы любой це-
ной должны освободить свои земли и сделаем это. Просто мы 
должны были сделать это в правильный момент, и сделали. Мы 
не могли допустить ошибку. Потому что это - историческая от-
ветственность, поэтому своевременно сделанные шаги привели 
вот к таким результатам. Непримиримый дух народа, конечно 
же, является одним из основных факторов. Потому что мы не 
забыли Карабах. Даже дети, не видевшие Карабаха и родивши-
еся в палаточных городках, жили одной мечтой, одной целью: 
пойти и вернуть свои земли. Именно тысячи таких молодых лю-
дей, как они, шли на смерть.

Конечно, одним из основных факторов являются и усиле-
ние нашей армии, оружие, техника, вопросы оснащения. В по-
следние годы было закуплено оружие, основанное на самых со-
временных технологиях, и повысился профессионализм нашей 
армии. Оружие, технологии, конечно, решают многие вопросы. 
Но на местах землю берет, флаг водружает солдат. Если он идет 
в бой неохотно, то никакое оружие тебе не поможет. Эти фак-
торы вели нас к Победе. Вся наша военная стратегия и закупка 
оружия служили одной цели - как нам освободить эти земли с 
малыми потерями, так и произошло. Никто не мог поверить, что 
наши потери составили менее 3-х тысяч. Жизнь любого чело-
века ценна, но то, что в этой масштабной операции у нас было 
всего 2900 шехидов, конечно, показывает, что мы до последнего 
старались защитить жизнь каждого солдата.

- Есть истории, связанные с геноцидом, которые доставля-
ют боль. Это направлено против человечности. Может ли при-
менение в определенном смысле международного права против 
Армении помочь решить эту проблему?

- Здесь, конечно, основную роль играют двойные стандар-
ты, потому что Ходжалинский геноцид был совершен на глазах 
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всего мира. Это событие недавней истории. Но многие страны 
не хотят видеть этого, и всего 13 стран признали Ходжалинскую 
резню как геноцид. Разумеется, это тоже большое достижение, 
потому что когда я пришел к власти, число этих стран было 
равно нулю. То есть, наши усилия, а также проводимая нами 
правильная пропаганда, образование, выставки, презентации 
сыграли важную роль в доведении правды о жертвах Ходжалы 
во многих странах. Конечно, и наши отношения с другими стра-
нами. В последние годы мы обрели многих союзников. Но стра-
ны, на словах признающие «геноцид армян», признающие этот 
надуманный «геноцид», не хотят признавать Ходжалинский 
геноцид. Они принимают сфальсифицированную историю. По-
нятно, что основной фактор здесь политический. Но реальный 
геноцид не замечают. Это несправедливость. Мы уже давно жи-
вем с этой несправедливостью, привыкли к этому, не удивляем-
ся. Наша основное стремление – добиться своих целей. Целью 
номер один было освобождение Карабаха и Восточного Занге-
зура. Это была историческая миссия. Были мобилизованы все 
силы. Мы днем и ночью шли к этой цели и достигли ее. Сейчас 
появились новые цели. Эти цели – закрепить Победу, обеспе-
чить безопасность Азербайджана, восстановить освобожден-
ные территории и не позволить реваншистским силам в Арме-
нии поднять голову.

- Это то, что Вы планируете осуществить после Победы. 
Турция в период Второй Карабахской войны оказала поддержку 
Азербайджану своими ударными БПЛА.

- Турция оказала поддержку не только ударными БПЛА, но 
и всесторонне. В первую очередь очень большую и положитель-
ную роль сыграли решительные заявления моего дорогого Брата 
Реджепа Тайипа Эрдогана с первых часов Второй Карабахской 
войны. Он сказал, что Турция рядом с Азербайджаном, оказы-
вает и будет оказывать политическую и моральную поддержку 
правому делу Азербайджана. Это имело очень большое значе-
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ние, потому что удержало многих от вмешательства в вопрос. 
Невозможно было знать, как поведут себя некоторые страны. 
Политическая позиция, демонстрируемая некоторыми страна-
ми в период Второй Карабахской войны, показывает, что они 
были на стороне Армении. Они были на стороне злых сил, окку-
пантов, тиранов, варваров. Никакие разъяснения, никакое осно-
ванное на логике слово не влияло на их позицию. Они не хотели 
видеть реальную действительность и обвиняли нас, словно мы 
оккупанты. А я говорил, что мы ведем войну на своей земле. Та-
кое право нам дает Устав ООН. Каждая страна может защищать 
себя и такое право дано Организацией Объединенных Наций. 
Но, несмотря на это, против нас велась очень грязная клевет-
ническая кампания. Мы знаем, кто стоял за этим. Поэтому за-
явления Президента и других высокопоставленных лиц Турции 
– министров обороны, иностранных дел, председателя парла-
мента, конечно, многих удержали. Разумеется, приобретенные 
у Турции современные вооружения, включая «Байрактары», во 
многом облегчили наше дело и стали причиной того, что че-
ловеческих жертв было не много. Потому что, если бы этого 
вооружения у нас не было, то, конечно, нам было бы труднее, 
было бы больше шехидов, это несомненно. Но мы закупили у 
Турции не только ударные БПЛА, но и другое вооружение – 
системы «гасырга», военные машины, «кобры». То есть, есть 
много видов оружия, и этот процесс продолжается. Машаллах, 
оборонная промышленность Турции развивается очень быстро, 
и мы, конечно, получаем и будем получать пользу от этого.

-На самом деле была солидарность. К сожалению, в ми-
нувшие дни в Турции произошли сильные пожары. Турецкая 
Республика вела серьезную борьбу с пожарами. Конечно, боль-
шую поддержку оказал и Азербайджан. Можем ли мы сказать, 
что солидарность между двумя странами будет продолжаться и 
во время стихийных бедствий, в тяжелые времена?

- Конечно, это естественно. То есть, мы говорили это не-



90

однократно. Я не раз говорил, что сегодня в мире нет других та-
ких стран, которые были бы так близки друг другу, как Турция и 
Азербайджан. Захотите поискать, не найдете, их нет. Это един-
ство, солидарность, братство не на словах, а на деле. Я всегда 
говорил, что отношения между странами должны быть в делах. 
Потому что в хорошие дни каждый может говорить красивые 
слова. Но ты будь рядом в тяжелые дни. Так, как Турция была 
рядом с нами во время Второй Карабахской войны. Я абсолютно 
уверен, что если бы не было фактора Турции, то проармянские 
силы, страны, покровители армян совали бы свой нос и созда-
вали бы нам большие проблемы. Наша солидарность и помощь 
друг другу естественны. Потому что Турция для нас родная 
страна, родина, а для вас Азербайджан является родиной. Под-
писанная мною с моим дорогим Братом Шушинская декларация 
- вершина этого. То есть, наши отношения поднялись на уровень 
союзнических. Поэтому, как только мы узнали о пожарах, не-
медленно начали действовать, направили составы, машины. Я 
несколько раз говорил по телефону с уважаемым Президентом, 
и за короткий срок мы отправили и дополнительный состав, и 
машины. У нас всего один самолет-амфибия, и он, к сожалению, 
был на ремонте. Я поручил поскорее завершить ремонт, 
чтобы мы могли его отправить. По плану ремонт должен был 
продолжаться еще два месяца. Но мы его за неделю привели в 
рабочее состояние и отправили туда. Мы направили в Турцию 
93 пожарные машины, более 700 пожарных. Им не надо было 
давать каких-то специальных инструкций. Потому что они 
сами восприняли эту трагедию как собственную и работали 
там как братья. Слава Аллаху, что, насколько мне известно, 
пожары уже затухают, и это еще раз продемонстрировало наше 
единство. Еще раз продемонстрировало, что сотрудничество и 
солидарность должны быть не на словах. Я не хочу углубляться, 
но считаю, что турецкий народ в эти дни прекрасно увидел кто 
есть кто. Хорошие слова, заявления, выражения поддержки 
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от некоторых стран в реальной жизни, к сожалению, себя не 
проявили.

  - Сейчас я здесь. Как Вы только что сказали, чувствую 
себя как на своей родине. Но мое внимание привлек один 
прекрасный момент: куда бы мы ни шли, всюду рядом с флагом 
Азербайджана видим флаг Турции, нас прекрасно принимают. 
Господин Президент, что Вы думаете об этом? Какой здесь 
подход? Я очень рада увиденному здесь. В чем основа этого? В 
наших корнях? Это связано с тем, что у нас единые корни?

- Знаете, это произошло не за один день. Вы сказали мне, что 
впервые находитесь в Азербайджане. Но если бы вы приехали 
в прежние времена, то увидели бы, что для нас это естественно. 
На протяжении всех этих лет мы прилагали очень большие уси-
лия для укрепления турецко-азербайджанского единства. Знае-
те, в мире много стран со схожей историей, культурой, этниче-
скими корнями. Вокруг нас есть страны, языки которых похожи 
друг на друга, этнические корни которых близки. Но посмотри-
те, каковы связи между этими странами. Некоторые враждуют 
друг с другом. То есть, общность истории и этнических корней 
еще не означает, что эти страны и народы - братские. Это – про-
явление большой политики. За последние 18 лет и Турцией, и 
Азербайджаном сформирована единая политика. Еще раньше, 
во времена моего отца есть его известное изречение: «Одна на-
ция, два государства». Сейчас это все знают. Но некоторым мо-
жет быть неизвестно, что автором этих слов был Гейдар Алиев. 
Эти слова сказал он. Эти слова для нас светлый путь. Оставаясь 
верными этому завещанию, этим словам, мы по всем направле-
ниям усиливаем наши связи, поднимаем их на высокий уровень. 
В ходе контактов с людьми здесь вы видите, с какой большой 
любовью они относятся к Турции. Так было всегда. Но во вре-
мя Второй Карабахской войны это усилилось. Потому что азер-
байджанский народ прекрасно увидел, кто его настоящий друг 
и брат. Рядом с нами находились Турция и Пакистан. От некото-



92

рых стран мы даже не услышали выражения поддержки. Хотя 
мы были правы. Еще раз говорю, мы восстанавливали свою 
территориальную целостность. Поэтому то, что флаги Турции 
и Азербайджана развеваются рядом, - это естественно. Наше 
единство тоже вечно. Новое поколение, молодое поколение, 
ваше поколение должно продолжить наш путь. Потому что 
мы заложили этот фундамент, наладили все, создали очень 
сильное союзничество, нерушимое единство. Но политика это 
такая сфера, над которой надо работать каждый день. Пустот 
не должно быть, пробелов не должно быть, чтобы никто туда 
не влез. Потому что есть и такие. Турецко-азербайджанское 
единство - это уже региональный фактор. Может быть когда-
нибудь оно превратится в глобальный фактор, возможно. 
Потому что сейчас у нас уже формируются союзнические 
связи с другими странами. Некоторых это беспокоит. Они 
будут пытаться влезть между нами, постараются совершать 
провокации, выдумывать небылицы. Поэтому следующее после 
нас поколение должно идти этим путем. Этот путь должен быть 
вечным.

- Сегодня мы говорили о Вашем отце Гейдаре Алиеве. Хочу 
с уважением почтить его память. Искренне, если не перехожу 
границ, меня очень интересует этот вопрос. Последний вопрос. 
После Победы у Вас было риторическое выражение: «Ну что, 
Пашинян?». Со всей искренностью говорю: эти слова всех нас 
и радовали, и вызывали у нас смех, и трогали. Прекрасное выра-
жение. Это было обращение к общественности. А как Вы пере-
живали радость дома, в личной жизни?

- Знаете, эти слова возникли сами по себе.
- Было ясно, что они шли изнутри.
- Да, шли изнутри. Потому что я сказал слова «Ну что, Па-

шинян?» не после, а во время войны, а затем они стали, как го-
ворится, «мемом». На самом деле, я действительно вновь хочу 
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задать этот вопрос: Ну так что же, Пашинян?
Скажу вам, что после окончания войны дома Мехрибан 

ханым попросила: пожалуйста, больше не говори «Ну что, 
Пашинян?», закончи с этим. Все закончилось, пусть и это 
закончится.

Естественно, мы радовались. Каждый день мы переживали 
и радостные, и печальные моменты. Потому что с первых дней 
войны мы уже завоевали Победу. В первый день войны было 
освобождено несколько сел, и это воодушевило нашу армию, 
а нам придало уверенности и веры. Но мы каждый день теряли 
наших людей, каждый день у нас были шехиды. Эти сообщения, 
рапорты, которые мне давали каждый день, доставляли нам 
боль. Каждый умерший - наш сын, жизнь каждого погибшего 
бесценна. Его жизнь неповторима. Его смерть - трагедия для его 
близких, родителей, матери, отца, детей. Но в то же время мы 
переживали победные моменты. То есть, на протяжении этих 
44 дней наша жизнь наполовину была печальной, наполовину 
- радостной. Весь азербайджанский народ верил, что мы это 
сделаем.

В первые дни войны, знаю, некоторые думали, остановятся 
или не остановятся, заставят остановиться или не заставят, 
пойдет ли Ильхам Алиев до конца или не пойдет. Но по ходу 
войны все увидели, что мы пойдем до конца во что бы то ни 
стало.

В период войны вместе со словами «Ну что, Пашинян?» я 
неоднократно говорил: пусть сам Пашинян назовет мне дату, 
когда уберется с наших земель, и в тот же день мы остановим 
войну. Так и случилось. 9 ноября он назвал дату, 10 ноября 
ночью подписал акт о капитуляции. Мы остановились, и вновь 
сдержали свое слово, не пошли вглубь. То есть, в отличие 
от армян мы не провели этническую чистку, не совершили 
военных преступлений, вели войну достойно, не наносили 
удары по гражданским лицам. Даже армянских солдат без 
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надобности не уничтожали. Через месяц после войны на нашу 
землю была направлена большая диверсионная группа. Они 
были арестованы, хотя могли бы быть и уничтожены, потому 
что они убили 4 наших военных. Но мы их не тронули. То 
есть, у войны свои правила, и все должно быть достойно. И в 
войне, и в гражданской жизни, и в быту, и дома, и на работе, 
и в политике достоинство должно быть основным принципом. 
Поэтому в нынешних условиях, конечно же, у нас другие 
планы. Но Вторая Карабахская война останется в истории 
азербайджанского народа навечно.

-Господин Президент, еще раз благодарю Вас за подробную 
информацию и за то, что уделили мне время.

-Спасибо, благодарю вас. Хочу выразить особую благодар-
ность CNN Türk, потому что во время Второй Карабахской во-
йны ваши корреспонденты находились в самых горячих точках, 
под обстрелами с большой самоотверженностью, большой лю-
бовью передавали репортажи с места событий. Могу сказать, 
что во Второй Карабахской войне мы вновь открыли для себя 
представителей турецкой прессы.

-Да хранит нас Аллах от новых бед. Но что бы ни произо-
шло мы вновь будем рядом с вами. Еще раз благодарю, госпо-
дин Президент.

-Спасибо. Благодарю.

Значение Шушинской декларации
Шушинская декларация уже вошла в историю как один 

из важных документов, который не только показывает точку, 
достигнутую турецко-азербайджанским сотрудничеством, но 
и раскрывает дорожную карту, которой необходимо следовать 
отныне.

Визит президента Эрдогана в Азербайджан 15-16 июня стал 
новым поворотным моментом в отношениях между Турцией и 
Азербайджаном. Как и визит, который он совершил 9-10 декабря 
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2020 года, когда Азербайджан праздновал свою победу, этот 
визит Эрдогана и его делегации включал послания, выходящие 
за рамки двусторонних отношений.

Значение визита с точки зрения двусторонних отношений 
заключалось в том, что он включал Шушу, которая была 
культурной столицей Азербайджана и была освобождена после 
28-летней армянской оккупации.

Два года назад провокационный визит премьер-министра 
Армении Пашиняна в Шушу и исполненный им там народный 
танец вызвали реакцию Ильхама Алиева и азербайджанского 
народа. Настолько, что в первом заявлении Алиева, сделанном 
после победы Азербайджана, «Что случилось, Пашинян (вы 
танцевали)?» Видно было, что он не забыл о рассматриваемой 
провокации. Через два года после этой провокации вокруг 
Алиева и Эрдогана в этот раз свободная Шуша вместо Пашиняна 
был праздник победы и народные танцы.

В своем заявлении в Шуше президенты двух стран 
подчеркнули точку, достигнутую двусторонними отношениями, 
и дали важные ориентиры для будущей дорожной карты. Кроме 
того, были высказаны мнения относительно быстрого 
восстановления Шуши и других освобожденных районов, 
которые десятилетиями находились под армянской оккупацией 
и за это время понесли серьезный ущерб. Заявление Эрдогана 
о том, что после Гянджи и Нахчывана в Шуше будет открыто 
Генеральное консульство; В целом это был показатель важности, 
придаваемой освобожденным землям.

С другой стороны, наиболее важным аспектом визита 
Эрдогана является Шушинская декларация, подписанная двумя 
лидерами. Шушинская декларация уже вошла в историю как один 
из важных документов, который не только показывает точку, 
достигнутую турецко-азербайджанским сотрудничеством, но 
и раскрывает дорожную карту, которой необходимо следовать 
отныне.
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Во-первых, Шушинская декларация констатировала, что 
двусторонние отношения качественно подняты на уровень 
«союза». Хотя союзы могут быть созданы между многими 
странами, турецко-азербайджанские отношения уникальны 
в мире из-за их уникального характера. Созданный союз 
не является ни асимметричным, ни покровительственным/
влияющим на другого, ни ориентированным исключительно 
на интересы. С этой точки зрения,  Шушинская декларация 
является прочной печатью братства между двумя странами и 
провозглашением этой печати миру.

15 июня 2021 г. | Президента Реджепа Тайипа Эрдогана 
торжественно встретил Президент Азербайджана Ильхам 
Алиев в городе Шуша, где он находится с официальным 
визитом. Церемония встречи Эрдогана состоялась в Шушинской 
губернии. Алиев поприветствовал Эрдогана, когда тот выходил 
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из служебного автомобиля. После того, как Эрдоган и Алиев 
заняли свои места в зоне церемонии, прозвучали национальные 
гимны двух стран. Президент Эрдоган, который вместе с 
Алиевым руководил парадным караулом, поприветствовал 
солдат. ((Фото: Халил Сагиркая / АА)

Шушинская декларация предусматривает совместные 
действия быстро и решительно в случае угрозы или нападения 
на одну из сторон. Однако акцент в декларации на совместных 
усилиях по достижению глобального и регионального мира и 
стабильности в соответствии с международным правом и Уставом 
Организации Объединенных Наций отражает оборонительный 
и миролюбивый характер альянса. С другой стороны, даже при 
отсутствии угрозы тот факт, что Советы безопасности двух 
стран будут проводить регулярные совместные заседания по 
вопросам национальной безопасности, представляет собой 
новый и важный этап в двусторонних отношениях.

Кроме того, жизненно важное значение имеет сотрудниче-
ство, которое предполагается развивать в области морской, воз-
душной и космической техники, кибербезопасности и средств 
массовой информации, а также упор на сотрудничество, вклю-
чающее совместное производство и обмен технологиями в сфе-
ре оборонной промышленности. . Учитывая сотрудничество в 
различных областях до Шушинской декларации и практические 
результаты этого сотрудничества; Ясно, что обе страны будут 
углублять свое сотрудничество в существующих областях и бы-
стро вступать в сотрудничество в новых областях.

15 15 июня 2021 г. | Президент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган подписал «Шушинскую декларацию» между двумя 
странами после встречи тет-а-тет с Президентом Азербайджана 
Ильхамом Алиевым в городе Шуша, где он находился с 
официальным визитом. (Фото: Халил Сагиркая / АА)
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С другой стороны, открытие Зангезурского коридора, о ко-
тором говорилось в Трехсторонней декларации, предусматри-
вавшей прекращение огня во Второй карабахской войне, но до 
сих пор не достигнуто никакого прогресса, и упор на строитель-
ство железной дороги Нахчыван-Карс как дополнение к этому 
является важным вопросом с точки зрения прямых перевозок 
между Турцией и Азербайджаном. Это означает появление но-
вой и мощной транспортной сети через Азербайджан со всеми 
государствами Центральной Азии от Эдирне до границы с Ки-
таем.

Другой аспект Шушинской декларации, выходящий за рам-
ки двусторонних отношений, касается тюркского мира. Соглас-
но декларации, стороны подчеркнули наращивание усилий, на-
правленных на служение единству и благополучию тюркского 
мира. В этом контексте они обязались активизировать деятель-
ность Тюркского совета и связанных с ним организаций в целях 
повышения солидарности в тюркском мире.

Можно сказать, что видение и цели Турции и Азербайджа-
на в отношении тюркского мира не останутся на уровне дву-
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сторонних отношений, и их добавленная стоимость будет вы-
сокой. Собственно говоря, заявление, сделанное на следующий 
день после Шушинской декларации Генеральным секретарем 
Тюркского совета Багдадом Амреевым, членами которого явля-
ются Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбеки-
стан, является важнейшим сигналом в этом вопросе. В своем за-
явлении Амреев назвал Шушинскую декларацию «образцовым 
документом, показывающим, как всестороннее сотрудничество 
между тюркскими государствами должно развиваться на более 
высоких уровнях с отчетливым турецким сознанием», и выра-
зил поддержку Совета.

В заключение, хотя Шушинская декларация была подпи-
сана между Турцией и Азербайджаном, ясно, что влияние во-
просов, изложенных в Декларации, не будет ограничено двумя 
государствами. Шушинская декларация — это манифест, 
влияющий на региональные балансы, поддерживающий 
региональную стабильность и тесно связанный с тюркским 
миром.  Понятно, что развитие и углубление турецко-азербайд-
жанских отношений (включая вопросы Шушинской деклара-
ции) является моделью отношений, на которую будут ссылаться 
на Южном Кавказе и в тюркском мире в среднесрочной и долго-
срочной перспективе.
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Şuşa bəyannaməsinin əhəmiyyəti

Şuşa bəyannaməsinin əhəmiyyəti
Şuşa Bəyannaməsi Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığının 

əldə etdiyi nöqtəni göstərməklə yanaşı, bundan sonra izlənilməsi 
vacib olan yol xəritəsini də ortaya qoyan mühüm sənədlərdən 
biri kimi artıq tarixə düşüb.

Prezident Ərdoğanın 15-16 iyun tarixlərində Azərbaycana səfəri 
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında münasibətlərdə yeni dönüş nöqtə-
si oldu. 2020-ci il dekabrın 9-10-da Azərbaycanın qələbəsini qeyd 
etdiyi səfərdə olduğu kimi, Ərdoğan və nümayəndə heyətinin bu 
səfərində də ikitərəfli münasibətlərdən kənar mesajlar var idi.

Səfərin ikitərəfli əlaqələr baxımından əhəmiyyəti ondan ibarət 
idi ki, bura Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan və 28 illik er-
məni işğalından sonra azad edilmiş Şuşa şəhəri də daxil idi.

İki il əvvəl Ermənistanın baş naziri Paşinyanın Şuşaya təxribat 
xarakterli səfəri və orada ifa etdiyi xalq rəqsi İlham Əliyev və 
Azərbaycan xalqının reaksiyasına səbəb olmuşdu. İş o yerə çatıb ki, 
Əliyev Azərbaycanın qələbəsindən sonra ilk açıqlamasında “Nə olub, 
Paşinyan (rəqs etmisən)?”. Sözügedən təxribatı unutmadığı aydın 
görünürdü. Əliyev və Ərdoğan ətrafında baş verən bu təxribatdan 
iki il sonra bu dəfə Paşinyan əvəzinə Şuşanın azad edilməsi qələbə 
bayramı və xalq rəqsləri idi.

İki ölkə prezidentləri Şuşada etdikləri bəyanatda ikitərəfli 
münasibətlərdə əldə olunan məqamı vurğuladılar və gələcək yol 
xəritəsi üçün mühüm istiqamətlər verdilər. Bundan əlavə, onilliklər 
ərzində erməni işğalı altında olan və bu müddət ərzində ciddi 
ziyan dəymiş Şuşanın və işğaldan azad edilmiş digər rayonların 
sürətlə bərpası ilə bağlı fikirlər səsləndirilib. Ərdoğanın Gəncə və 
Naxçıvandan sonra Şuşada Baş Konsulluğun açılacağı ilə bağlı 
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açıqlaması; Ümumiyyətlə, bu, işğaldan azad edilmiş torpaqlara 
verilən önəmin göstəricisi idi.

Digər tərəfdən, Ərdoğanın səfərinin ən mühüm tərəfi iki lider-
in imzaladığı Şuşa Bəyannaməsidir. Şuşa Bəyannaməsi Türkiyə-
Azərbaycan əməkdaşlığının əldə etdiyi məqamı göstərməklə 
yanaşı, bundan sonra izlənilməsi lazım olan yol xəritəsini də 
ortaya qoyan mühüm sənədlərdən biri kimi artıq tarixə düşüb.

Əvvəla, Şuşa Bəyannaməsində ikitərəfli münasibətlərin 
keyfiyyətcə “birlik” səviyyəsinə yüksəldiyi bildirilirdi. Bir çox 
dövlətlər arasında ittifaqlar yaradıla bilsə də, Türkiyə-Azərbaycan 
münasibətləri özünəməxsus təbiətinə görə dünyada bənzər-
sizdir. Yaradılan ittifaq nə asimmetrikdir, nə digərini himayə edir/
təsir edir, nə də yalnız maraqlara yönəlib. Bu baxımdan   Şuşa 
Bəyannaməsi iki ölkə arasında möhkəm qardaşlıq möhürü və 
bu möhürün dünyaya elan edilməsidir.

 15 iyun 2021-ci il | Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanı rəsmi 
səfərdə olduğu Şuşa şəhərində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
təntənəli qarşılayıb. Ərdoğanın qarşılanma mərasimi Şuşa vilayətin-
də baş tutub. Əliyev xidməti avtomobilindən düşən kimi Ərdoğanı 
qarşılayıb. Ərdoğan və Əliyev mərasim meydanında yerlərini al-
dıqdan sonra iki ölkənin dövlət himnləri səsləndirilib. Əliyevlə bir-
likdə parad mühafizəsinə rəhbərlik edən prezident Ərdoğan əsgərləri 
salamlayıb. ((Foto: Xəlil Sağırkaya / AA)

Şuşa Bəyannaməsi tərəflərdən birinə təhlükə və ya hücum zamanı 
tez və qətiyyətlə birgə hərəkət etməyi nəzərdə tutur. Bununla belə, 
bəyannamədə beynəlxalq hüquq normalarına və Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Nizamnaməsinə uyğun olaraq qlobal və regional sülh və 
sabitliyə nail olmaq üçün birgə səylərin göstərilməsinin vurğulanması 
alyansın müdafiə və sülhsevər xarakterini əks etdirir. Digər tərəfdən, 
təhlükə olmadığı halda belə, iki ölkənin Təhlükəsizlik Şuralarının 
milli təhlükəsizlik məsələlərinə dair mütəmadi olaraq birgə iclaslar 
keçirməsi ikitərəfli münasibətlərdə yeni və mühüm mərhələni təmsil 
edir.
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Bundan əlavə, dənizçilik, aerokosmik və kosmik texnologi-
ya, kibertəhlükəsizlik və media sahələrində inkişaf etdirilməsi gö-
zlənilən əməkdaşlıq, o cümlədən müdafiə sənayesində birgə isteh-
sal və texnologiya mübadiləsi də daxil olmaqla əməkdaşlığa vurğu 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. . Şuşa bəyannaməsinə qədər müxtəlif 
sahələrdə əməkdaşlığı və bu əməkdaşlığın əməli nəticələrini nəzərə 
alaraq; Aydındır ki, hər iki ölkə mövcud sahələrdə əməkdaşlığı 
dərinləşdirəcək və sürətlə yeni sahələrdə əməkdaşlığa başlayacaq.

15 iyun 2021-ci il | Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
rəsmi səfərdə olduğu Şuşa şəhərində Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevlə təkbətək görüşdən sonra iki ölkə arasında “Şuşa Bəyan-
naməsi”ni imzalayıb. (Şəkil: Xəlil Sağırkaya / AA)

 
Digər tərəfdən, İkinci Qarabağ müharibəsində atəşkəsin nəzərdə 

tutulduğu, lakin indiyədək heç bir irəliləyiş əldə olunmayan Üçtərə-
fli Bəyannamədə qeyd olunan Zəngəzur dəhlizinin açılması və Nax-
çıvanın tikintisinə xüsusi önəm verilməsi, Qars dəmir yolu buna 
əlavə olaraq Türkiyə ilə Azərbaycan arasında birbaşa nəqliyyat 
baxımından mühüm məsələdir. Bu, Ədirnədən Çinlə sərhədə qədər 
bütün Orta Asiyanın dövlətləri ilə Azərbaycan üzərindən yeni və 
güclü nəqliyyat şəbəkəsinin yaranması deməkdir.

Şuşa Bəyannaməsinin ikitərəfli əlaqələrdən kənara çıxan digər 
bir cəhəti türk dünyasına aiddir. Bəyannaməyə əsasən, tərəflər 
türk dünyasının birliyinə və rifahına xidmətə yönəlmiş səylərin 
intensivləşdirilməsini vurğulayıblar. Bu kontekstdə türk dünyasında 
həmrəyliyin artırılması üçün Türk Şurası və əlaqədar təşkilatların 
fəaliyyətini aktivləşdirməyə söz veriblər.

Demək olar ki, Türkiyə və Azərbaycanın türk dünyası ilə bağlı 
baxış və hədəfləri ikitərəfli əlaqələr səviyyəsində qalmayacaq və 
onların əlavə dəyəri yüksək olacaq. Əslində, Türkiyə, Azərbaycan, 
Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistanın üzvləri olan Türk Şurasının 
baş katibi Bağdad Amreyevin Şuşa Bəyannaməsinin ertəsi günü 
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verdiyi bəyanat bu məsələdə ən mühüm siqnaldır. Amreev açıqla-
masında Şuşa Bəyannaməsini “Türk dövlətləri arasında hərtərəfli 
əməkdaşlığın fərqli türk şüuru ilə daha yüksək səviyyələrdə necə 
inkişaf etməli olduğunu göstərən nümunəvi sənəd” adlandırıb və 
Şuraya dəstəyini ifadə edib.

Sonda qeyd edək ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında Şuşa Bəyan-
naməsi imzalansa da, Bəyannamədə qeyd olunan məsələlərin təsirinin 
yalnız iki dövlətlə məhdudlaşmayacağı aydındır. Şuşa bəyannaməsi 
regional tarazlıqlara təsir edən, regional sabitliyi qoruyan və 
türk dünyası ilə sıx bağlı olan bir manifestdir.   Aydındır ki, 
Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafı və dərinləşməsi 
(o cümlədən Şuşa Bəyannaməsi məsələləri) orta və uzunmüddətli 
perspektivdə Cənubi Qafqazda və türk dünyasında istinad ediləcək 
münasibətlər modelidir.
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НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ БУДУЩЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА

GƏLƏCƏK ƏMƏKDAŞLIQ ÜÇÜN YENI ÇAĞIRIŞLAR

GELECEKTE İŞBİRLİĞİ İÇİN YENİ ÇAĞIRIŞLAR

Müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa Bəyannaməsi-
nin tarixi-siyasi əhəmiyyəti və regional təhlükəsizlik

Müasir geosiyasi şəraitdə Azərbaycanın etibarlı strateji tərəfdaşı 
olan qardaş Türkiyə dövləti ilə münasibətlərin möhkəmləndirilib 
daha da genişləndirilməsi ölkəmizin xarici siyasətinin mühüm tərkib 
hissəsidir. Hər iki ölkənin dövlət və hökumət başçılarının, eləcə 
də siyasi, iqtisadi, ticarət, elm, təhsil, mədəniyyət və digər sahələr 
üzrə aidiyyəti qurumların rəhbərlərinin qarşılıqlı səfərləri ikitərəfli 
əməkdaşlığın inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. Bütün sahələrdə 
əlaqələr uğurla inkişaf edərək, ölkələrimiz arasında strateji tərəf-
daşlıq münasibətlərinin yüksək səviyyəyə qalxmasına səbəb olub.

Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlamasında Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının pro-
fessoru, siyasi elmlər doktoru Elçin Əhmədov bildirib.

O qeyd edib ki, 2020-ci il noyabrın 8-i Azərbaycan tarixinə ən 
şanlı bir gün kimi yazıldı. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəh-
bərliyi ilə Azərbaycan Ordusu tarixi, mədəni və strateji əhəmiyyətə 
malik, Qarabağın tacı olan Şuşa şəhərini işğalçılardan azad etdi. 
Bu, 44 gün içərisində aparılan uğurlu əks-hücum əməliyyatlarının 
sırasında ən mühüm tarixi hadisə və böyük hərbi Qələbə oldu. Azər-
baycanın hərbi-diplomatik uğurları, xüsusilə strateji əhəmiyyətli 
Şuşa şəhərinin azad edilməsi İkinci Qarabağ müharibəsinin sonrakı 
gedişinə, eləcə də taleyinə ciddi təsir göstərdi və hərb meydanında 
olduğu kimi, diplomatiya meydanında da uğurlarını şərtləndirdi.
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Azərbaycanla Türkiyənin 100 il əvvəlki qardaşlıq nümunəsi 
və xilaskarlıq missiyası

Yüz il əvvəlki tarixə nəzər salsaq, 1918-ci il iyunun 4-də Ba-
tumda Osmanlı Türkiyəsi ilə Azərbaycan Respublikası arasında 
dostluq müqaviləsinin imzalanması Azərbaycan xalqı üçün həya-
ti əhəmiyyətli sənəd olmaqla yanaşı, Cümhuriyyət hökumətinin 
imzaladığı ilk dövlətlərarası müqavilə idi.

Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri İlham Əliyev və Rəcəb 
Tayyib Ərdoğan 2015-ci il aprelin 24-də Çanaqqala şəhərində 
türk ordusunun qəhrəmancasına qələbə qazanmasının 100 illiy-
ini qeyd etdilər. Türkiyədə Çanaqqala zəfərinin 100 illiyinin qeyd 
edilməsinə dair qəbul olunmuş qərar qardaş ölkənin ərazilərinin 
düşmən əsarətindən qurtuluşunda həlledici rol oynamış tarixi had-
isənin, böyük dönüş məqamının beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə 
çatdırılması baxımından da mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Həmçinin qeyd etmək yerinə düşər ki, ermənilərin uzun illərdir 
hazırlıq gördükləri uydurma “erməni soyqırımı”nın 2015-ci ildə 
“100-cü ildönümü” tədbirlərində yalnız dörd dövlətin prezidenti-
nin iştirak etməsi Ermənistan üçün ağır zərbə idi. Halbuki, qısa vaxt 
ərzində elan edilməsinə baxmayaraq, həmin il Çanaqqala döyüşləri-
nin 100-cü ildönümü ilə bağlı keçirilən tədbirlərdə 20-dən çox dövlə-
tin prezidenti, 4 dövlətin Baş naziri və bir sıra beynəlxalq təşkilatın 
rəhbərləri, parlament sədrləri və nazirlər iştirak ediblər.

2018-ci il sentyabrın 15-də keçirilən və Bakı şəhərinin azad 
edilməsinin 100 illiyinə həsr olunmuş parad iki qardaş dövlətin 100 
il bundan əvvəl olduğu kimi, hər zaman bir-birinin yanında olmasını 
bir daha sübut etdi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev paradda 
çıxışında bir-birinə bu qədər yaxın, bu qədər bir-birinə arxa-dayaq 
olan Azərbaycan və Türkiyə kimi dünyada ikinci belə nümunənin ol-
madığını bildirərək deyib: “Türkiyənin iştirakı olmadan dünyada heç 
bir məsələ həll oluna bilməz. Yaşadığımız bölgənin tarixi və bu günü 
bunu əyani şəkildə göstərir. Türkiyənin siyasi imkanları genişlənir, 
dünyadakı oynadığı rol artır və bu, bizi çox sevindirir. Türkiyə nə 
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qədər güclü olarsa, Azərbaycan da bir o qədər güclü olacaqdır. Tür-
kiyə böyük iqtisadi gücə sahib bir ölkədir. Təsadüfi deyil ki, Türki-
yə iqtisadiyyatına milyardlarla dollar xarici sərmayə qoyulur. Təkcə 
Azərbaycanın Türkiyəyə qoyduğu və qoyacağı sərmayə 20 milyard 
dollara bərabərdir. Türkiyənin dünya miqyasında çox güclü ordusu 
var. O, dünya miqyasında ən güclü ordulardan biridir və həm Türki-
yə, həm də bizim üçün bu, qürur mənbəyidir”.

Dövlət başçısı İlham Əliyev yüz il bundan əvvəl Nuru paşanın 
komandanlığı altında Qafqaz İslam Ordusunun və Azərbaycan Milli 
Ordusunun birgə əməliyyatı nəticəsində Bakının işğalçılardan azad 
edildiyini bildirərək qeyd etdi ki, yüz il bundan əvvəl biz bir yerdə 
idik, bu gün də biz bir yerdəyik: “Bir gündən çox davam edən şiddətli 
döyüşlərdə bizim əcdadlarımız əsl qəhrəmanlıq, şücaət göstərmişlər. 
Onu da qeyd etməliyəm ki, bu tarixi zəfərdən iki gün sonra Azər-
baycan hökuməti Gəncədən Bakıya gəlmiş və Bakı Azərbaycan 
dövlətinin paytaxtı elan edilmişdir. Bizim qədim şəhərimiz, Azər-
baycan xalqının qədim şəhəri Bakı öz əsl sahibinə qayıtmışdır. Nuru 
paşanın, Qafqaz İslam Ordusunun, bütün qardaşlarımızın qəhrəman-
lığı, dostluğu, qardaşlığı unudulmazdır, əbədidir, bizim qəlbimizdə 
daim yaşayacaqdır”.

Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
çıxışında iki qardaş dövlətin hər zaman bir-birinə dəstək olduqlarını 
vurğulayaraq bildirdi ki, Qafqaz İslam Ordusunun və Azərbaycan 
Ordusunun 1918-ci ildə burada həyata keçirdikləri əməliyyatlar o 
dövrdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin edərək bugünkü 
müstəqilliyinin təməlini qoyub. Azərbaycanın 1991-ci ildə 
müstəqilliyini bərpa etməsindən sonra onu ilk tanıyan ölkənin Tür-
kiyə Respublikasının olmasının heç də təsadüfi olmadığını qeyd 
edən Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib: “Bu, qan qardaşlığımızın təbii 
nəticəsidir. Türkiyə olaraq müstəqilliyinin ilk dövrlərindən başla-
yaraq Azərbaycana əlimizdən gələn hər cür dəstəyi göstərdik və 
göstərməyə davam edəcəyik”.
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Tariximiz, soyumuz, mədəniyyətimiz bir olan iki dövlət kimi 
dəyərləndirən Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan qeyd etdi 
ki, Qafqaz İslam Ordusu bundan yüz il əvvəl qardaşlarını zülmdən 
xilas etmək üçün Azərbaycana gedərkən bu düşüncə ilə hərəkət et-
miş və 1918-ci ildə apardığı, eləcə də Azərbaycan Xalq Cümhuri-
yyətinin qurulmasında da rol oynayan mübarizəsi bugünkü Azər-
baycanın müstəqilliyinin təməllərinin atılmasına da töhfə vermişdir. 
Bununla yanaşı, Azərbaycanın illərdir qanayan yarası olan Qarabağ 
problemini həmişə Türkiyənin öz problemi, orada yaşanan faciələri 
öz faciəsi hesab etdiyini bildirdi.

Azərbaycan-Türkiyə dostluğu, həmrəyliyi və regional 
təhlükəsizlik

Qeyd etmək lazımdır ki, iki ölkə arasındakı hərbi əlaqələrin ink-
işafına təkan verən ən önəmli amillərdən biri də birgə hərbi təlim-
lərin keçirilməsidir. Buna misal olaraq, “EFES”, “Anadolu Ankası”, 
“Qış Təlimi”, “Anadolu Ulduzu”, “Erciyes-2019”, “Anadolu Qar-
talı”, “Mustafa Kamal Atatürk”, “Sarsılmaz Qardaşlıq”, “TurAz 
Qartalı-2019”, “TurAz Qartalı-2020” və “Heydər Əliyev-2020” 
təlimlərini göstərmək olar. Bununla yanaşı, Bakıda 2014-cü ildə 
“ADEX-2014, 2016-cı ildə “ADEX-2016”, 2018-ci ildə “ADEX-
2018” və İstanbulda 2017-ci ildə “IDEF-2017”, 2019-cu ildə “IDEF-
2019” və 2021-ci ildə “IDEF - 2021” beynəlxalq müdafiə sənayesi 
sərgilərinin təşkili hər iki ölkə arasında hərbi-texniki əməkdaşlığın 
inkişafına təkan verib.

Bu baxımdan 2020-ci il iyul ayının sonundan Azərbaycanda 
başlayan genişmiqyaslı Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin “Tu-
rAz Qartalı-2020” birgə taktiki-uçuş təlimləri təkcə Azərbaycan 
Ordusunun güclənməsinə deyil, eyni zamanda, bölgədə sülhün və 
təhlükəsizliyin təmin olunmasına yönəlmişdi. Tərəflər arasında 
hərbi əməkdaşlığın digər vacib tərəfi müdafiə sənayesi sahəsində 
əməkdaşlığın genişləndirilməsi olmuşdur.
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Eyni zamanda, xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, 2020-ci il iyulun 
12-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan-Ermənistan dövlət 
sərhədinin Tovuz istiqamətində təcavüzü nəticəsində yaranan gərgin 
hərbi vəziyyətlə bağlı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Er-
mənistanın Azərbaycana son hücumlarını kəskin şəkildə qınadığını 
bildirmişdi. Türkiyə Prezidenti qeyd edib ki, Dağlıq Qarabağın 
işğalından indiyədək bu bölgədə davam edən gərginliyin Erməni-
stanın sistemli hücumları nəticəsində müharibəyə çevrilməsindən 
narahatıq və sonuncu hücumlar Dağlıq Qarabağda deyil, iki dövlət 
arasındakı sərhəddə ağır silahlardan istifadə olunmaqla həyata keçi-
rilib. O deyib: “Heç şübhəsiz, bu hücum Ermənistanın əndazəni aşan 
hərəkətidir. Türkiyə qədim dostluq bağları və qardaşlıq əlaqələrinin 
olduğu Azərbaycanın haqq və hüququnun müdafiəsi, torpaqlarına 
qarşı yönələn təcavüzün qarşısının alınmasında tərəddüd etməyəcək. 
Bütün imkanlarımızla dost və qardaş Azərbaycanın yanındayıq və 
yanında olmaqda davam edəcəyik...Ermənistanın Azərbaycana qarşı 
hücumları zamanı azərbaycanlı qardaşlarımızı tək buraxmadıq, bu-
raxmayacağıq. Türkiyə qardaş Azərbaycana sona qədər öz dəstəyini 
verəcək”.

Bu gün dünya miqyasında dost və qardaş dövlətin güc mərkəzi 
olduğunu diqqətə çatdıran Prezident İlham Əliyev bildirib ki, nəin-
ki yerləşdiyi bölgədə, dünyada Türkiyənin iştirakı olmadan heç bir 
məsələ öz həllini tapa bilmir və yaxın tarix bunu göstərdi. Dövlətimiz-
in başçısı qeyd edib: “Biz buna çox sevinirik, çünki Türkiyənin gücü 
bizim gücümüzü artırır. Bizim gücümüzün birləşdirilməsi bizi daha 
da güclü edir. Əminəm ki, biz bundan sonra da hər zaman bir-birim-
izin yanında olacağıq, bir-birimizin uğurlarına sevinəcəyik”.

Azərbaycan və Türkiyənin dövlət başçılarının bu istiqamətdə ic-
timai-siyasi fəaliyyətləri ilə hər zaman vahid platformadan çıxış et-
məsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Xüsusilə, biz bunun Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı təcavüzü zamanı, xüsusilə sentyabrın 27-dən 
başlayan hərbi təcavüzünə cavab olaraq Prezident, Ali Baş Koman-
dan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli Azərbaycan Ordusunun 
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işğal altında olan torpaqlarımızı azad etmək üçün genişmiqyaslı əks-
hücum əməliyyatları zamanı, xüsusilə 44 günlük Vətən müharibəsi-
nin getdiyi günlərdə Azərbaycan və Türkiyənin dövlət başçılarının 
qətiyyətli və prinsipial mövqeyi, eləcə də Azərbaycan və türk dias-
por təşkilatlarının birgə fəaliyyətlərində, həmçinin vahid media plat-
formasından çıxış edərək dünya informasiya məkanına operativ və 
obyektiv məlumatların çatdırılmasında da şahidi olduq.

Azərbaycanın 44 günlük Vətən müharibəsindən sonra 2020-ci il 
dekabrın 10-da Bakının Azadlıq meydanında Vətən müharibəsində 
Qələbəyə həsr olunmuş Zəfər Paradı keçirildi. Daha sonra Prezi-
dent İlham Əliyevin və Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı 
ilə Azərbaycan - Türkiyə arasında 5 mühüm sənədin imzalanması 
mərasimi oldu. Bunun ardınca Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan mətbuata birgə bəya-
natlarla çıxışlarında vurğuladılar ki, hər zaman hər iki dövlət bütün 
məsələlərdə bir yerdə olmuş, eyni mövqedən çıxış edərək bir-biri-
nin yanında olmuşlar. Qarabağ məsələsinin hər zaman Türkiyə üçün 
də eyni dərəcədə ağrılı problem olduğunu bildirən Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan Azərbaycanın sevinci, bizim sevincimizdir, qüruru bizim 
qürurumuzdur, dərdi, ağrısı, problemi də bizim problemimizdir, 
Azərbaycan kədərlənərsə, biz də kədərlənərik, Azərbaycan sevinərsə, 
biz də sevinərik sözlərini diqqətə çatdırmış və ölkəmizin haqlı müba-
rizəsini qətiyyətlə müdafiə edərək deyib: “Həqiqətən 44 günlük bir 
müharibədən sonra ortaya çıxan nəticə Azərbaycandakı qardaşlarımı 
necə sevindirdisə, eyni dərəcədə Türkiyədəki qardaşlarını da sevin-
dirmişdir. Bu, istər şəxsimizdə, istər bütün millətimizin şəxsində 
yaşanan bir sevincdir. İstər hökumətimiz olaraq, istərsə də parla-
mentin böyük bir qismi olaraq bu sevinci bərabər yaşadıq. Bu se-
vincə xüsusilə də yazılı, görüntülü medianın da böyük bir qismi eyni 
dərəcədə qatıldı və bu Zəfəri birlikdə daim qeyd etdilər, mesajlarını 
da bu istiqamətdə çatdırdılar”.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hər iki dost, qardaş 
dövlətin bütün zamanlarda bir-birinin yanında olduğunu diqqətə 
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çatdıraraq bildirib: “Biz uzun illər sürən işğala son qoyduq. Türkiyə 
kimi qardaşımızın yanımızda olması bizi daha da ruhlandırırdı, bizə 
əlavə güc verirdi. Biz gücdən istifadə edərək öz tarixi torpaqlarımızı 
işğalçılardan azad etdik”.

Şuşa Bəyannaməsinin tarixi-siyasi əhəmiyyəti

2021-ci il iyunun 15-də Türkiyə Respublikasının Prezidenti 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ermənistanın işğalından azad edilən, Azər-
baycanın mədəniyyət paytaxtı, Qarabağın tacı olan Şuşa şəhərinə 
səfər etməsi və iki dost, qardaş dövlət arasında müttəfiqlik münasi-
bətləri haqqında Şuşa Bəyannaməsinin imzalanması mühüm tarixi 
hadisədir.

Mühüm tarixi və siyasi əhəmiyyətə malik Şuşa Bəyannaməsində 
qeyd olunur ki, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin “Bir millət, iki dövlət” və Türkiyə Cümhuriyyətinin quru-
cusu Mustafa Kamal Atatürkün “Azərbaycanın sevinci bizim se-
vincimiz, kədəri bizim kədərimizdir” kəlamları ilə xarakterizə ol-
unan Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri öz zirvəsinə yüksəlmiş və 
keyfiyyətcə yeni bir mərhələyə qədəm qoymuşdur.

Müttəfiqlik münasibətləri haqqında Bəyannamənin əvvəlində 
Azərbaycanın və bütövlükdə Türk dünyasının qədim mədəni-
yyət beşiyi olan Şuşa şəhərində iki qardaş dövlətin prezidentləri-
nin görüşünün mühüm əhəmiyyəti vurğulanır, 100 il bundan əvvəl 
imzalanmış tarixi Qars müqaviləsinə istinad edilir. Həmçinin bu 
tarixi sənəddə 1994-cü il fevralın 9-da imzalanmış “Azərbaycan 
Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında dostluq və hərtərəf-
li əməkdaşlığın inkişafı barədə Müqavilə”nin və “Azərbaycan Res-
publikası və Türkiyə Respublikası arasında əməkdaşlıq və qarşılıqlı 
yardım haqqında Protokol”un, eləcə də 2010-cu il avqustun 16-da 
imzalanmış “Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası 
arasında strateji tərəfdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Müqa-
vilə”nin rəhbər tutulduğu bildirilir.
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Bununla yanaşı, işğaldan azad edilmiş Şuşa şəhərində 100 ildən 
sonra imzalanan müttəfiqlik haqqında birgə Bəyannamədə iki qardaş 
və dost dövlətin gələcək çoxşaxəli, birgə fəaliyyət istiqamətləri 
göstərilir. Bu tarixi sənəddə bir çox mühüm məsələlər, beynəlxalq 
müstəvidə birgə əməkdaşlıq, xüsusilə müdafiə sahəsində əməkdaşlıq 
və qarşılıqlı hərbi yardım məsələləri öz əksini tapmışdır. Tərəflər xa-
rici siyasət sahəsində əlaqələndirmənin və müntəzəm ikitərəfli siyasi 
məsləhətləşmələrin həyata keçirilməsinin vacibliyini qeyd edərək 
bu istiqamətdə Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası 
arasında Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurası çərçivəsində 
fəaliyyətlərin əhəmiyyətini vurğuladılar.

Sənəddə göstərilir ki, Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Res-
publikası müstəqillik, suverenlik, ərazi bütövlüyü, beynəlxalq səvi-
yyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı, dövlətlərin daxili işlərinə 
qarışmamaq prinsiplərini rəhbər tutaraq müttəfiqlik münasibətləri-
nin qurulmasının siyasi və hüquqi mexanizmlərini müəyyən edirlər. 
Bununla yanaşı, sənəddə xarici siyasət sahəsində əlaqələndirmənin 
və müntəzəm ikitərəfli siyasi məsləhətləşmələrin həyata keçirilməsi-
nin vacibliyi qeyd edilir və bu istiqamətdə iki dövlət arasında Yüksək 
Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurası çərçivəsində fəaliyyətlərin 
əhəmiyyəti vurğulanır.

Bununla yanaşı, bildirilir ki, hər iki dövlət müxtəlif ölkələrdə 
yaşayan Azərbaycan və türk diasporları arasında əməkdaşlığın daha 
sıx inkişaf etdirilməsi, onların məruz qaldıqları ümumi problemlər 
qarşısında birlikdə addımlar atılması və ardıcıl həmrəylik göstər-
ilməsi məqsədilə səylərini birləşdirəcəklər. Eyni zamanda, göstərilir 
ki, tərəflər ölkələrinin təqdim edilməsi və milli mənafelərinin qorun-
masına dair tarixi həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında 
diasporal fəaliyyətin əlaqələndirilməsini və qarşılıqlı dəstəyi təşviq 
edəcəklər.

Sənəddə Ermənistanın Türkiyəyə qarşı əsassız iddialarının, tar-
ixin təhrif olunması və tarixi faktların təhrif olunmaqla siyasiləşdi-
rilməsi cəhdlərinin regionda sülhə və sabitliyə ziyan vurduğu 
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vurğulanaraq bu kontekstdə 1915-ci il hadisələri ilə bağlı olaraq öz 
arxivlərini açan Türkiyənin Ermənistandakı və digər ölkələrdəki 
arxivlərin açılması və bu mövzuda tarixçilər tərəfindən araşdırma-
ların aparılmasına yönəlmiş səyləri qətiyyətlə dəstəklənir.

Həmçinin Şuşa Bəyannaməsində siyasi, iqtisadi-ticarət, mədəni-
yyət və digər bütün sahələri əhatə edən birgə əməkdaşlıq məsələləri 
öz əksini tapmışdır. Sənəddə həm tarixi, həm siyasi, həm də hərbi və 
təhlükəsizlik sahələrində əlaqələndirilmiş şəkildə birgə fəaliyyətin 
əks olunması hər iki dövlətin milli maraqları baxımından müstəsna 
əhəmiyyət kəsb edir.

Şuşa Bəyannaməsinin imzalanmasından sonra Azərbaycan Re-
spublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının 
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan mətbuata birgə bəyanatlarla 
çıxışlarında bildirdilər ki, Türkiyə və Azərbaycan bütün məsələlərdə 
bir yerdədir, bundan sonra da bu, belə olacaqdır.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2021-ci il avqustun 14-
də “CNN Türk” televiziya kanalına müsahibəsində bildirdi ki, bu 
gün dünya miqyasında Türkiyə ilə Azərbaycan qədər bir-birinə 
yaxın olan ikinci ölkələr yoxdur və əgər axtarmaq istəsəniz, tapa 
bilməzsiniz, yoxdur, eləcə də bu birlik, həmrəylik, qardaşlıq sözdə 
deyil, əməldədir. Son 18 il ərzində həm Türkiyə, həm Azərbay-
can tərəfindən vahid siyasətin formalaşdırıldığını və xüsusilə Şuşa 
Bəyannaməsinin bunun zirvəsi olduğunu, əlaqələrimizin müttəfiq-
lik səviyyəsinə qalxdığını diqqətə çatdıran dövlət başçısı demişdir: 
“Mən hər zaman deyirdim ki, ölkələr arasındakı münasibətlər əməldə 
olmalıdır. Çünki yaxşı günlərdə hər kəs yaxşı sözlər deyə bilər, yax-
şı çıxışlar edə bilər. Amma ağır gündə sən gəl yanında dur. Necə 
ki, Türkiyə İkinci Qarabağ savaşında bizim yanımızda durdu. Bizim 
həmrəyliyimiz və bir-birimizə etdiyimiz yardımlar təbiidir. Çünki 
Türkiyə bizim üçün doğma ölkə, doğma vətəndir və sizin üçün də 
Azərbaycan doğma vətəndir”.

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan Respub-
likası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri 
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haqqında Şuşa Bəyannaməsinin “Rəsmi Qəzet”də dərc edilərək 
qüvvəyə minməsi haqqında qərarı imzalayıb. Eyni zamanda, Bəyan-
namə 2022-ci il fevralın 3-də Türkiyə Böyük Millət Məclisi tərəfind-
ən təsdiqlənib.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 12-də “Azərbay-
can Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik mü-
nasibətləri haqqında” Şuşa Bəyannaməsinin təsdiq edilməsi barədə 
Azərbaycan Respublikasının Qanununu imzalayıb.

Ümumiyyətlə, təhlil onu söyləməyə əsas verir ki, Türkiyə və 
Azərbaycan regional əməkdaşlıq prosesinin fəal və əsas söz sa-
hibi olan iştirakçılarıdır. Hər iki dövlət özünün iqtisadi və enerji 
imkanlarından, eləcə də geosiyasi mövqeyindən ikitərəfli və re-
gional əməkdaşlığın genişlənməsi istiqamətində səmərəli surətdə 
istifadə edir. Bu gün bölgənin uzunmüddətli inkişaf strategiyasının 
müəyyənləşdirilməsində aparıcı rol oynayan və iki ölkə arasındakı 
münasibətlərin çox vacib elementlərindən olan neft və qaz kəmərləri 
təkcə regionda deyil, eləcə də bütün dünyada dövlətlərimizin nü-
fuzunu əhəmiyyətli dərəcədə artırıb. Bu layihələr Azərbaycanın, 
Türkiyənin, eləcə də digər ölkələrin enerji təhlükəsizliyi üçün böyük 
təminat verməklə yanaşı, eyni zamanda, ən çətin anlarda iki qardaş 
dövlətin birliyi və strateji tərəfdaşlığı regional təhlükəsizlik bax-
ımından da mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Bununla da Azərbaycanın 44 günlük Vətən müharibəsindən son-
ra dünyaya nümunə olan Azərbaycan-Türkiyə həmrəyliyi və strate-
ji tərəfdaşlığı daha da yüksək səviyyəyə qalxdı, xüsusilə regional 
təhlükəsizlik baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb edən müttəfiqlik 
münasibətləri haqqında Şuşa Bəyannaməsinin imzalanması mühüm 
hadisə kimi tarixə yazıldı.
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