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Azərbaycanın Türkiyə ilə bütün sahələrdə olduğu kimi, hərbi və hərbi-texniki sahədə də
işbirliyi, əməkdaşlığı sürətlə inkişaf edir
Dövlət başçısı cənab İlham Əliyev bildirib ki, bu gün dünyada Türkiyə və Azərbaycan qədər birbirinə yaxın və bağlı olan ölkələr yoxdur
Şükür Əlizadə
Ölkələrimiz arasındakı ikitərəfli münasibətlər mədəni-siyasi və iqtisadi inkişaf yolu keçmiş və bu gün
də uğurla davam etməkdədir. Bu yaxınlarda Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyə Respublikasının Milli
Müdafiə naziri Hulusi Akar, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi, ordu generalı Yaşar Güler,
Quru Qoşunları komandanı, ordu generalı Ümit Dündar, Hərbi Hava Qüvvələri komandanı, ordu generalı
Hasan Küçükakyüz, Hərbi Dəniz Qüvvələri komandanı, donanma admiralı Adnan Özbalın Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevlə işgüzar görüşləri ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin
daha da genişlənəcəyinə və dərinləşəcəyinə əminlik ifadə edir.
Türkiyə-Azərbaycan birgə hərbi təlimlərinin bir neçə gün ərzində ölkəmizin müxtəlif şəhərlərində yüksək
səviyyədə həyata keçirilməsi təsdiq edir ki, tərəflər hərbi sahədə birgə fəaliyyəti ümumi hədəflər çərçivəsində
təkmilləşdirmək istəyir, hərbi və müdafiə sənayesi sahəsindəki əməkdaşlığı daha da dərinləşdirmək niyyətindədir.
Bu təlimlərin çox böyük önəmini vurğulayan dövlət başçısı cənab İlham Əliyev bildirib ki, bütün sahələrdə olduğu
kimi, hərbi və hərbi-texniki sahədə də işbirliyimiz, əməkdaşlığımız sürətlə inkişaf edir: “Türkiyənin hazırda çox
güclü hərbi sənaye potensialı vardır və biz də bu potensialdan faydalanırıq. Biz çox sevinirik ki, Türkiyə bu gün
ən müasir silahlar, hərbi texnika istehsal edir. Biz əlbəttə ki, bu günə qədər olduğu kimi, bundan sonra da bu
imkanlardan faydalanmaq istəyirik. Əminəm ki, yaxın zamanlarda Türkiyə bütün başqa sahələrdə olduğu kimi,
hərbi-texniki əməkdaşlıq sahəsində də bizim üçün bir nömrəli tərəfdaş olacaqdır. Bildiyiniz kimi, həm siyasi, həm
iqtisadi, həm də başqa sahələrdə bizim əlaqələrimiz bütün ölkələr üçün örnəkdir. Siz bilirsiniz, mən dəfələrlə
demişəm ki, bu gün dünyada Türkiyə və Azərbaycan qədər bir-birinə yaxın və bağlı olan ölkələr yoxdur. Bu
həqiqətdir. Bu, həm tarixi və etnik köklərə əsaslanan həqiqətdir. Eyni zamanda, biz - iki qardaş ölkə öz
siyasətimizlə bu birliyi daha da möhkəmləndirdik”.
Qeyd edək ki, bu çərçivədə təhsil, təcrübə mübadiləsi, birgə təlimlər, tədarük, ümumi istehsalat və birgə
layihələrin hazırlanması istiqamətində iki ölkənin əməkdaşlığı uğurla həyata keçirilir. Silahlı qüvvələrimizin
əməkdaşlığı təhsildən başlayaraq, birgə təlimlərə qədər geniş diapazonda davam edir. Ölkələrimiz dəniz
təhlükəsizliyi və kiber müdafiə istiqamətində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı məsələlərdə də eyni mövqe
bölüşürlər.
Tovuzdakı son hücumu ilk gündən etibarən cənab Prezidentimiz başda olmaqla bütün 83 milyonluq
xalqımız nifrətlə qınayır. Bu təxribatların böyük hücum və beynəlxalq hüquqa zidd olduğunu, Xocalı
qətliamından, Dağlıq Qarabağın işğalından etibarən cinayətkar hərəkətlərin davamı olduğunu görürük. Buna qarşı
bizim mövqeyimizi bilirsiniz. Azərbaycan bizim qardaşımızdır, bir ananın iki ayrı övladıyıq. Burada biz özümüzü
həqiqətən Vətənimizdə hiss edirik, - deyən Türkiyənin Milli Müdafiə naziri Hulusi Akar vurğulayıb ki, bütün
bunlar sadəcə sözdə qalmamalı, əməldə də həyata keçirilməlidir: “Türkiyə Silahlı Qüvvələri ilə Azərbaycan
Silahlı Qüvvələri arasında əməkdaşlıq bu gün deyil, hər zaman mövcud olub. 1991-ci ildə Azərbaycanın
müstəqilliyini ilk tanıyan ölkə olaraq Türkiyə Cümhuriyyəti ilə münasibətlər inkişaf etdirilərkən ordularımız
arasındakı əlaqələr də, məlum olduğu kimi, inkişaf etməyə başladı. Belə ki, bizim hərbi çərçivə müqavilələrimiz,
hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlığa dair razılaşmalarımız, müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığımız var.
Bütövlükdə bunların məntiqi nəticəsi olaraq, 2010-cu ildə imzalanan strateji əməkdaşlıq sazişimiz var. Beləliklə,
bu müqavilələr çərçivəsində bizim buraya gəlməyimiz, getməyimiz, birlikdə olmağımız, yeməyimiz-içməyimiz,
təlimlərdə bərabər olmağımız son dərəcə təbii bir fəaliyyətdir. Biz ölkələrimizin suverenliyi, müstəqilliyi və
təhlükəsizliyi üçün lazım olan nə varsa bu günə qədər etdik və bundan sonra da etməyə davam edəcəyik”.
Rəsmi Ankara Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
çərçivəsində həllinə də maraqlıdır və məsələ ilə bağlı mövqeyi qətidir, dəyişməzdir. Türkiyə bəyan edir ki, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi Cənubi Qafqazda sülh, sabitlik və rifaha əngəl törədən ən ciddi maneələrdən biridir. Bu
münaqişənin Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığı əsasında həll olunması
Türkiyənin xarici siyasətinin gündəliyindəki ən önəmli məsələlərdəndir.

