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Aliyev: "Gücümüz birliğimizde
Genel Kurul'da konuşan
Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev, "Azerbaycan'ın
gücü, Türkiye'nin
gücüdür"dedi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İl
ham Aliyev, Türkiye'nin Azerbay
can ile ilişkilerine büyük değer ver
diğini belirterek, "Bizim gücümüz,
bizim birliğimizdedir. Türkiye'nin
gücü Azerbaycan'ın, Azerbaycan'ın
gücü Türkiye'nindir" dedi.
Resmî bir ziyaret için Ankara'da
bulunan Aliyev, TBMM Başkanı
Bülent Arınç ile görüştü. Arınç ile
beraber TBMM Genel Kurulu'na
geçen ve Genel Kurul'a gelişinde
milletvekillerinin ayakta alkışlarıyla
karşılanan Aliyev, daha sonra mil
letvekillerine hitap etti. Aliyev,
"Azerbaycan bağımsızlığını kazan
dıktan sonra onu ilk tanıyan Tür
kiye olmuştur. Ondan sonra da hep

Azerbaycan'ın yanında bulunmuş ve
Azerbaycan'a destek olmuştur. Biz
buna çok büyük değer veriyoruz.
Ümit ederiz ve eminiz ki bundan
sonra bizim kardeş ülkelerimiz
daima birbirinin yanında olacaklar.
Bizim gücümüz bizim birliğimiz
dedir. Türkiye'nin gücü Azerbay
can'ın gücüdür, Azerbaycan'ın gücü
Türkiye'nin gücüdür." dedi.
Aliyev, ülkesinin bağımsızlığını
kazanmasından sonra felaketler
yaşadığını, Ermenistan'ın ülkesine
yönelik saldırgan siyasetin, Azer
baycan topraklarının bir bölümünün
işgali ile sonuçlandığını anımsattı.
Ülkesinde
1993'ten
itibaren
kademeli olarak istikrar ve gelişme
yaşanmaya başladığını belirten
Aliyev, 1996'dan sonra tam istikrara
kavuştuklarını söyledi. Aliyev, diğer
ülkelerin
toprak
bütünlüğünü
tanıdıklarını, kendi ülkelerinin top
rak bütünlüğünün tanınmasını is
temelerinin haklı talepleri olduğunu
belirterek, "Dağlık Karabağ, Azer
baycan toprağıdır ve bundan sonra
da öyle olacaktır" dedi.
Avrupa için büyük önem taşıyan
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Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı'nın
hayata geçirilmesinin "Azerbay
can'ın milli lideri" Haydar Aliyev
sayesinde mümkünü olduğunu vur
gulayan Aliyev, bu nedenle projeye
"Haydar Aliyev" adının veril
mesinin boşuna olmadığını söyledi.
Boru hattının önüne bazı engeller
konulduğunu
anlatan
Aliyev,
"Eminiz ki bu boru hattı tamamlan
dıktan sonra bölgenin havası, iklimi,
durumu değişecektir ve değiş
melidir. Boru hattı bölgemize istik
rar, güven, güç getirecektir. Azer
baycan'ı Türkiye'ye daha sıkı bağ
layacaktır" dedi. Aliyev, bölge için
bir diğer önemli projenin de BaküTiflis-Erzurum Boru
Hattı ol
duğunu kaydetti.
Aliyev, bugüne kadar defalarca
Türkiye'ye
gelmesine
rağmen
göreve geldikten sonra ilk resmî
ziyaretini gerçekleştirdiğine dikkati
çekerek, bu ziyareti sabırsızlıkla
beklediğini vurguladı. "Türkiye'ye
ben çok bağlıyım" diyen Aliyev,
Türkiye'yi vatanı olarak gördüğünü
belirterek ziyaretinin iki ülke arasın
daki
ilişkilerinin
gelişmesinde
önemli rol oynayacağını ve yeni
aşamalar kaydedeceğini söyledi.
Bütün başka alanlarda olduğu gibi
iki ülke arasındaki ilişkilerde Hay
dar Aliyev'in siyasetine sadık kala
cağını belirten Aliyev, bu doğrul
tuda elinden gelen çabayı gös
tereceğini söyledi.
Aliyev'in 25 dakika süren konuş
masını TBMM Başkanı Bülent
Arınç, Başbakan Vekili ve Dışişleri
Bakanı Abdullah Gül, CHP Genel
Başkanı Deniz Baykal, DYP Genel
Başkanı Mehmet Ağar ile
yabancı misyon temsil
cileri izledi.
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